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Abstract 
 

This thesis sets out to study the effect of party strategy on the varying electoral 

success of anti-immigrant parties. 

 

In the last decades, Europe has seen a rise of anti-immigrant parties with varying 

success geographically and over time. In the last fifteen years Sweden has 

experienced a similar development with the Sweden democrats. Previous research has 

in different ways tried to explain the success of anti-immigrant parties but to a lesser 

extent provided explanations for the variation of their success. 

 

The purpose of this study is to examine whether the variation in anti-immigrant 

parties’ local electoral success can be explained by other parties’ stances on the 

immigration issue.  This is being investigated through a qualitative comparative case 

study of two municipalities in Sweden and the local electoral success of the Sweden 

democrats. Previous literature has been ambiguous about whether more restrictive 

stances on the immigration issue among the other parties will facilitate or impede the 

success of the anti-immigrant party. 

 

The study shows support for the facilitating hypothesis by discovering more 

restrictive stances on the immigration issue among the local parties in the 

municipality that showed a greater success for the Sweden democrats in the most 

recent local election, and less restrictive stances towards immigration in the 

municipality with less success for the Sweden democrats. Although the detected 

difference in stances between the two municipalities is relatively small, the study’s 

results do support the facilitating hypothesis and show no evidence to disprove it. The 

results also contribute support for the concept that parties’ issue stances affect the 

success of other parties. 

 

 

Keywords: anti-immigrant parties, the Sweden democrats, immigration policy, party 

strategy, party competition, local electoral success 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Under de senaste årtiondena har Europa sett en framväxt av immigrationskritiska 

partier som har nått olika framgång över tid och mellan olika platser.1 Under en lång 

tid fanns få tecken på att Sverige skulle uppleva samma utveckling med 

Sverigedemokraterna (Widfeldt, 2008:268). Men under 2000-talet har partiets stöd 

ökat starkt och stadigt. I riksdagsvalet 2002 hade partiet 1,4 procent i väljarstöd, i 

valet 2006 2,9 procent och i valet 2010 fick Sverigedemokraterna sina första mandat i 

riksdagen med 5,7 procent av rösterna. I riksdagsvalet 2014 mer än fördubblade 

Sverigedemokraterna sitt stöd till 12,9 procent och blev därmed Sveriges riksdags 

tredje största parti (Statistiska centralbyrån, u.å.a). 
 

Under ännu längre tid har Sverigedemokraterna funnits representerade i olika 

kommunfullmäktigeförsamlingar runt om i Sverige. Partiet vann sina två första 

kommunala mandat 1991, i Dals Ed och Höör (Widfeldt, 2008:269), och efter 

kommunalvalen 2006 hade partiet vunnit representation i nästan hälften av landets 

kommuner. Efter valet 2014 är det endast sju kommuner i Sverige 2  där 

Sverigedemokraterna saknar mandat i kommunfullmäktige (Flores, 2014). 
 

Med denna utveckling, på både nationell och lokal nivå, följer frågan om vad 

variationen i immigrationskritiska partiers framgång över tid och mellan olika platser 

beror på. Att söka förklara väljarstödet för dessa partier är inte enbart av betydelse för 

utsikterna för dessa partier att bli starka nog att själva få den formella makten men 

även på grund av att deras framgång påverkar innehållet i den politiska debatten och i 

stor utsträckning andra partiers politik (Meguid, 2008:6). Detta pekar på att oavsett 

hur länge det immigrationskritiska partiet lever kvar i ett parlament kan dess framväxt 

få långtgående konsekvenser för den politiska agendan (Meguid, 2005:357). 
 

Etablerade partier runt om i Europa har svarat olika på framväxten av 

immigrationskritiska partier. I vissa länder har de etablerade partierna intagit en mer 

restriktiv position i immigrationsfrågan och i andra inte (se exempelvis Green-

Pedersen & Odmalm, 2008:386). Studier av huruvida en mer restriktiv 

immigrationspolitik hos de etablerade partierna leder till framgång eller tillbakagång 

för de immigrationskritiska partierna har påvisat olika resultat. 
 

1.2 Definitioner 

Politiska partier från samma partifamilj som Sverigedemokraterna har benämnts med 

en rad olika namn i tidigare litteratur. Jag har valt att i denna studie använda 

benämningen immigrationskritiska partier efter definitionen av dessa som politiska 

                                                        
1 Jag vill tacka Pär Nyman, universitetslektor och doktorand vid statsvetenskapliga institutionen på 

Uppsala universitet, för hjälp och stöd i hanteringen av det statistiska material som utgjorde grunden 

för mina val av fall som presenteras senare i uppsatsens metod-del. Ett särskilt tack riktas också till min 

handledare för denna studie, professor Li Bennich-Björkman. 
2 Åsele, Robertsfors, Malå, Dorotea, Överkalix, Arjeplog och Vaxholm. 
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partier för vilka immigrationsfrågan utgör kärnan i deras politik eller betraktas göra 

det av andra partier (van der Brug m fl., 2005:538). Benämningen kommer att 

användas synonymt med partibegrepp i tidigare forskning såsom högerextrema, 

högerpopulistiska och radikala högerpartier. Denna benämning fungerar bättre än de 

som refererar till en högerpolitik, då dessa partier inte nödvändigtvis bör placeras till 

höger på den politiska skalan (Sannerstedt, 2014:452). Immigration är även den fråga 

som samtliga framgångsrika partier i denna partifamilj har gemensam och utgör en 

huvudfråga för deras väljare (Ivarsflaten, 2008:3; van der Brug & Fennema, 2003:69). 
 

Begreppet immigrationsfrågan används utifrån en definition av Green-Pedersen & 

Krogstrup (2008:611) och refererar till sammansättningen av immigrationsrelaterade 

frågor. Begreppet refererar således till frågor om immigration, flyktingmottagning 

såväl som integration. Med immigrationspolitik avses följaktligen politiska 

ställningstaganden i dessa typer av frågor. 
 

1.3 Syfte & frågeställning 

Denna studie avser att bidra till förståelsen för variationen i framgång för 

immigrationskritiska partier genom att studera betydelsen av etablerade partiers 

positioner i immigrationsfrågan. Det kommer att göras genom att jämföra två svenska 

kommuner där Sverigedemokraterna nådde större respektive mindre framgång i valen 

till kommunfullmäktige 2014, och i dessa studera de övriga lokala partiernas attityder 

i immigrationsfrågan före valet. Med övriga lokala partier avses de partier utöver 

Sverigedemokraterna som finns representerade i kommunens 

kommunfullmäktigeförsamling. De kommuner som valts för denna studie är Nässjö, 

där Sverigedemokraterna nådde relativt stor framgång i valet 2014, och Söderhamn, 

där Sverigedemokraterna nådde relativt mindre framgång. Med framgång avses 

procentuell ökning i röstandel, här från kommunalvalet 2010 till kommunalvalet 

2014. Således ligger fokus på förändringen i väljarstöd mellan de två valåren och inte 

på absolut stöd. Anledningen till detta är att undersöka den kortsiktiga effekten av 

övriga partiers profilering i immigrationsfrågan inför valet på den förändring i 

väljarstöd som deras profilering förväntas kunna ha påverkat. 
 

Det har konstaterats att immigrationsfrågan är vad som enar alla framgångsrika partier 

av detta slag (Ivarsflaten, 2008:3), varför den kan antas vara en avgörande fråga för 

Sverigedemokraternas framgång och därför av intresse att fokusera på. Studier har 

vidare visat att de övriga partierna kan påverka utrymmet för immigrationsfrågan och 

genom det påverka det immigrationskritiska partiets framgång (Meguid, 2005:348). 

Denna studies fokus är istället att undersöka partiernas positioner i frågan. Detta dels 

för att det gjorts mindre extensiv forskning kring detta, dels för att frågan redan kan 

tänkas ha visst utrymme i de kommuner jag avser att undersöka då de båda har en 

relativt stor immigration i jämförelse med andra kommuner i Sverige. 
 

Denna studie avser att komplettera en kvantitativ studie av samma fenomen 

genomförd av Dahlström & Sundell (2012) genom att pröva dess resultat i en 
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kvalitativ jämförande studie. De kunde konstatera att en mer restriktiv position i 

immigrationsfrågan hos de etablerade partierna leder till ett större stöd för 

Sverigedemokraterna. Utifrån detta blir hypotesen för denna studie att i kommuner 

där de övriga partierna är restriktiva i immigrationsfrågan kommer 

Sverigedemokraterna nå en större framgång i kommunalvalet än i kommuner där de 

övriga partierna är mindre restriktiva. Således förväntas de övriga partierna i Nässjö, 

där Sverigedemokraterna upplevde en större framgång i kommunalvalet 2014, varit 

mer restriktiva i immigrationsfrågan före valet 2014 än de övriga partierna i 

Söderhamn, där Sverigedemokraterna upplevde en mindre framgång i kommunalvalet 

2014. 
 

En rad studier har i detta fält fokuserat på att undersöka enbart etablerade partier till 

höger på den politiska skalan (se Arzheimer & Carter, 2006; Carter, 2005; Bale, 2003; 

Green-Pedersen & Krogstrup, 2008; Green-Pedersen & Odmalm, 2008), medan vissa 

också tittat på partier till vänster (Arzheimer, 2009). Men Dahlström & Sundell 

(2012) konstaterar i sin studie att hela den politiska diskursen, och därmed samtliga 

övriga partier, har betydelse för det immigrationskritiska partiets framgång. Av denna 

anledning kommer även denna studie att utgå från samtliga övriga partier med mandat 

i kommunernas respektive kommunfullmäktige, för att fånga den sammantagna 

attityden i immigrationsfrågan för samtliga övriga partier. 
 

Jag avser alltså att genom en kvalitativ fallstudie komplettera Dahlström och Sundells 

(2012) kvantitativa studie genom att djupare studera effekten av de övriga partiernas 

restriktivitet i immigrationsfrågan på Sverigedemokraternas framgång. Detta görs för 

att med en bredare operationalisering av begreppet restriktiv testa Dahlström & 

Sundells resultat och med en kvalitativ metod öppna för möjligheten att finna nyanser 

och eventuella tillägg till tidigare funna resultat (Esaiasson m fl., 2012:101). 
 

Uppsatsens frågeformulering är: 
 

Kan skillnaden i Sverigedemokraternas framgång i kommunalvalet 2014 mellan 

Nässjö och Söderhamn förklaras av restriktiviteten i övriga lokala partiers profilering 

i immigrationsfrågan innan och inför valet? 
 

1.4 Tidigare forskning 

Forskningen har ägnat stor uppmärksamhet åt immigrationskritiska partier och deras 

framgångar runt om i Europa. Mindre fokus har däremot ägnats åt att studera varför 

dessa partier nått olika framgång på olika platser och hur deras framgång förändrats 

över tid (Arzheimer & Carter, 2006:419). En stor del av tidigare forskning har 

fokuserat på strukturella och institutionella faktorer såsom parti- och valsystem, 

statstyp, ekonomisk välfärd, arbetslöshetsnivåer, storleken på immigrationen och 

nivåer av postmaterialism. Tidigare forskning har med andra ord prioriterat strukturer 

kring den politiska arenan och mindre aktörerna inom den. En bred forskning har 

även ägnats åt sociodemografiska faktorer och studerat vilka grupper i samhället som 
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i större utsträckning röstar på immigrationskritiska partier (Sannerstedt, 2014:445). 

Huvudsakligen har denna forskning kunnat konstatera skillnader utifrån kön, ålder, 

utbildningsnivå och socioekonomiska grupper (Arzheimer & Carter, 2006:421). Även 

om dessa faktorer är av betydelse förklarar de inte variationen i stödet för 

immigrationskritiska partier och sådana fall som avviker från dessa mönster (Meguid, 

2008:2; Meguid 2005:347; van Spanje & van der Brug, 2009:356). 
 

Tidigare forskning har till stor del bortsett från betydelsen av konkurrerande partiers 

beteenden och strategier gentemot immigrationskritiska partier (Meguid, 2008:2; van 

Spanje & van der Brug, 2009: 354). Detta trots att det kunnat konstateras att de 

etablerade partiernas strategier och politiska reaktioner har betydelse för 

immigrationskritiska partiers framgång (Meguid, 2005:357; van Spanje & van der 

Brug, 2009:376). 
 

De studier som har gjorts kring detta har vidare främst fokuserat på utrymmet 

immigrationsfrågan fått i den politiska debatten och konstaterat att större utrymme för 

frågan gynnar immigrationskritiska partier (se exempelvis Arzheimer, 2009:273). 

Färre studier har dock gjorts med huvudsakligt fokus på hur de etablerade partiernas 

politiska positioner i immigrationsfrågan påverkar immigrationskritiska partiers 

framgång. Den forskning som har studerat detta har vidare påvisat tvetydiga resultat 

om huruvida en restriktiv position hos övriga partier främjar eller hämmar det 

immigrationskritiska partiets framgång. Det är därför av intresse att studera detta 

område vidare. Forskningen av detta fenomen bygger även i huvudsak på kvantitativa 

studier. Dels omgärdas dessa av problem om små stickprov och osäkerhet i 

jämförelser mellan länder, och dels riskerar de att missa kvalitativa aspekter som inte 

fångas upp i den typ av aggregerad data som används. 
 

1.5 Nässjö och Söderhamn 

I både Nässjö och Söderhamn finns nio partier representerade i kommunfullmäktige. 

Båda kommunerna har representation av Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, 

Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och 

Sverigedemokraterna. Utöver dessa åtta partier som även finns representerade på 

riksdagsnivå finns i båda kommunerna ytterligare ett parti representerat. 
 

I Söderhamn finns utöver de åtta nationellt etablerade partierna ”SPI Välfärden”, 

tidigare ”SPI – Sveriges pensionärers intresseparti”, som är en lokal gren av en 

partiorganisation som finns lokalt representerad på flera platser i Sverige. Partiet 

riktar sig till äldre och placerar sig utanför den traditionella vänster-höger-skalan (SPI 

Välfärden, u.å.). Partiet har nationellt uppmärksammats för att vara kritisk till 

immigration och flyktingmottagning (se exempelvis Expo, 2014). Som det kommer 

att visa sig i uppsatsens analysdel framträdde detta inte lika starkt, även om till viss 

del, i mitt material från den lokala partiorganisationen i Söderhamn. Partiet har idag 

två mandat i Söderhamns kommunfullmäktige. 
 



 8 

I Nässjö finns utöver de åtta partierna det lokala partiet SAFE (Solidaritet Arbete Fred 

Ekologi). Partiet placerar sig till vänster om Socialdemokraterna på den politiska 

skalan och bildades som en utbrytning från socialdemokraterna 1991 och har idag 

fyra mandat i fullmäktige i Nässjös kommunfullmäktige (SAFE, u.å.). 
 

Sverigedemokraterna hade inte representation eller registrerat väljarstöd i någon av 

kommunerna i kommunalvalen förrän 2006 då partiet fick sina första två mandat i 

Söderhamn med 4,2 procent av rösterna. I Nässjö fick de samma år endast 1,3 procent 

och därmed ännu inga mandat i fullmäktige. I kommunalvalen 2010 fick 

Sverigedemokraterna fyra mandat i Nässjö med 6,4 procent av rösterna, och stödet i 

Söderhamn ökade till 11,7 procent och sex mandat i fullmäktige. Vid kommunalvalen 

2014 gick partiet framåt i Nässjö med 12,5 procentenheter till 19,3 procent av rösterna 

i kommunen och gick från fyra till elva mandat i fullmäktige. Samtidigt ökade 

Sverigedemokraternas stöd i Söderhamn med 3,7 procentenheter till 15,4 procent 

(Statistiska centralbyrån, u.å.b). 
 

För att vara jämförbara behöver kommunerna vara relativt lika varandra, vilket Nässjö 

och Söderhamn bedöms vara i flera avseenden som bevisats vara relevanta inom detta 

forskningsområde. Dessa presenteras nedan. 
 

Kommunernas storlek bör först och främst vara jämförbar. Sverigedemokraternas 

väljarstöd har konstaterats variera mellan städer av olika storlek, genom att vara 

starkare på landsbygden och svagare i städer (Sannerstedt, 2014:446). Kommunernas 

storlek bedömer jag utifrån befolkningsmängd. Vid årsskiftet före det studerade valet 

(2013/2014) var folkmängden i Söderhamn 25 442 och i Nässjö 29 516 (Statistiska 

centralbyrån, 2014). 
 

Vidare bör arbetslöshetsnivån lämpligen vara likartad i kommunerna, då 

Sverigedemokraterna har större stöd hos arbetslösa (Sannerstedt, 2014:450) och 

immigrationskritiska partier generellt har större möjligheter till framgång där 

arbetslösheten är hög (Arzheimer, 2009:273). 2014 var arbetslösheten 11,8 procent i 

Söderhamn och i Nässjö 9,2 procent (Arbetsförmedlingen, se Ekonomifakta, 2014). 

Arbetslöshetsnivån är således högre i Söderhamn, men skillnaden kan tolereras då den 

går i motsatt riktning från den förväntade riktningen (Gerring, 2008:18). 

Förväntningen är här att den högre arbetslösheten i Söderhamn skulle föranleda en 

större framgång för Sverigedemokraterna där än i Nässjö, vilket alltså inte är fallet 

och talar således emot att arbetslöshetsnivån skulle förklara skillnaden i lokal 

framgång för Sverigedemokraterna mellan de två kommunerna. Om arbetslösheten 

däremot varit högre i Nässjö och alltså varit i linje med det förväntade hade det 

kunnat innebära problem för denna studie då arbetslösheten i sådant fall hade kunnat 

tänkas förklara en del av skillnaden i Sverigedemokraternas framgång mellan 

kommunerna. 
 

Det har vidare konstaterats vara huvudsakligen attityder till invandring, flyktingar och 

mångkulturalism som förenar Sverigedemokraternas sympatisörer. Sannerstedt 
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(2014:453) konstaterar att nittiofyra procent av de som sympatiserar med 

Sverigedemokraterna anser att man bör ta emot färre flyktingar. Müller m fl. (2014:2) 

menar även att Sverigedemokraternas röster primärt grundar sig i främlingsfientlighet, 

något som även kan innebära en negativ inställning till flyktingmottagning. Attityden 

till flyktingmottagning bland kommunernas invånare är därför av intresse att 

kontrollera. Uppskattningen av flyktingopinionen är baserad på medelvärdet längs en 

femgradig skala 3  där ett högt medelvärde indikerar en generös inställning till 

flyktingmottagning och ett lågt värde indikerar en mer restriktiv inställning. 

Medelvärdet i Söderhamn är 2,29 och i Nässjö 2,46. Avseende flyktingopinion 

befinner sig kommunerna inom en standardavvikelse4 ifrån varandra varför skillnaden 

mellan dem konstateras vara liten (detta kan även observeras visuellt i Figur 1 under 

avsnitt 3.2.1). Då den något mer negativa flyktingopinionen dessutom återfinns i 

Söderhamn, där Sverigedemokraternas lokala framgång var mindre, bör skillnaden i 

partiets framgång inte kunna förklaras av flyktingopinionen i kommunerna. 
 

Antal invandrare och asylsökande bör vidare vara jämförbar mellan kommunerna då 

studier har visat att omfattningen av immigranter och asylsökande påverkar stödet för 

immigrationskritiska partier. Stor immigration och/eller stor omfattning asylsökande 

har kunnat konstateras gynna framgången för immigrationskritiska partier 

(Arzheimer, 2009:262ff, 273). Dessa faktorer uppskattas i andelen utrikes födda 

respektive storleken på kommunernas flyktingmottagning. Vid årsskiftet 2013/2014 

var andelen utrikes födda i Söderhamn 9 procent, och i Nässjö var motsvarande andel 

13 procent (Statistiska centralbyrån, 2014). Under 2013, året före det aktuella valåret, 

tog Söderhamn emot totalt 248 flyktingar och Nässjö totalt 288 (Migrationsverket, 

2015). 
 

Det är även av intresse att kontrollera genomsnittlig inkomstnivå i respektive kommun 

så att den inte skiljer sig alltför mycket mellan kommunerna då stödet för 

Sverigedemokraterna skiljer sig mellan olika inkomstnivåer (Sannerstedt, 2014:450). 

Medianinkomsten i Söderhamn uppges under 2014 ha varit 228 339 kr och i Nässjö 

242 544 kr (SCB, se Ekonomifakta, 2014). 
 

Till sist kan det noteras att såväl Söderhamn som Nässjö har och har haft politiskt 

blandade kommunala styren (Ekman m fl., 2014), vilket talar för att kommunerna inte 

heller i denna variabel skiljer sig avsevärt. Denna variabel bedöms inte vara 

avgörande, men den kan ändå noteras då det kunnat medföra problem om 

kommunerna påvisat starka fästen av politiskt olika färg. 

                                                        
3 Medelvärdet är beräknat utifrån svar på frågan om inställningen till att ”ta emot färre flyktingar till 

Sverige” ställd som del i SOM-institutets nationella undersökningar till ett urval av kommunernas 

invånare. Vidare utveckling av måttet presenteras i uppsatsens metodavsnitt. 
4 Standardavvikelse: 0,23; skillnad mellan kommunernas flyktingopinioner: 0,17. 
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2. Teori 
En forskningslinje som utvecklats för att söka förklara framgången för 

immigrationskritiska partier studerar effekten av etablerade partiers politiska 

strategier (se bland annat Arzheimer, 2009; Arzheimer & Carter, 2006; Bale, 2003; 

Carter, 2005; Green-Pedersen & Krogstrup, 2008; Green-Pedersen & Odmalm, 2008). 

Studier inom detta område söker mönster i konkurrensen mellan partier som kan 

tänkas förklara variationen i immigrationskritiska partiers framgång. Här lyfts alltså 

etablerade partiers strategier fram och studeras, däribland deras förhållningssätt till 

politiska frågor. 
 

2.1 Teorin om rationella val 
En grundläggande teori inom forskningen av partier och väljarbeteende är teorin om 

rationella val (’rational choice theory’). Downs (1957) var först med att applicera 

denna på valbeteende och konkurrensen mellan politiska partier. 
 

Som presenterad av Downs (1957:28ff) säger teorin att rationella partier väljer sina 

politiska positioner enbart utifrån ändamålet att vinna röster i val. När då nya partier 

med fokus på nya frågor, såsom immigrationsfrågan, växer fram ställs de etablerade 

partierna inför två möjliga strategier: att röra sig närmare eller längre ifrån politiken 

hos det nya konkurrerande partiet. Det downsianska perspektivet säger att när det 

nytillkomna partiet växer inser de etablerade partierna tyngden hos den profilerade 

frågan, i detta fall immigrationsfrågan, och börjar exploatera den i sin egen politik. 

Med andra ord underbygger detta perspektivet att immigrationskritiska partier inte 

enbart på egen hand kan öka sitt stöd, utan deras framgång till stor del beror på hur 

övriga partier i partisystemet agerar (Meguid, 2005:348). Detta utgör grunden för 

denna studies relevans. 
 

2.2 Immigrationsfrågan 
Det har konstaterats att enfrågepartier förlitar sig till stor del på utrymmet för och 

attraktionskraften av deras huvudsakliga fråga, här immigrationsfrågan, för att få 

röster (Meguid, 2008:4). Även Ezrow (2008:206) har konstaterat att det är särprägeln 

av partiernas politiska positioner som stärker deras konkurrenskraft i val. 

Immigrationsfrågan kan således konstateras vara av stor vikt för immigrationskritiska 

partier och därför av intresse att fokusera på vid studier av dessa. En rad studier 

påvisar även att en kritisk attityd till immigration är nödvändig för att överväga att 

rösta på immigrationskritiska partier (se exempelvis Loxbo 2014:255; van der Brug & 

Fennema, 2003:55; Rydgren, 2008:737). Det har vidare konstaterats att attityder 

gentemot immigration har en mycket starkare förklaringskraft än exempelvis politiskt 

missnöje (Ivarsflaten, 2008:18; Loxbo, 2014:239). En rad studier har lyft fram den 

kortsiktiga viljan att visa missnöje för de etablerade partierna som huvudsaklig 

anledning bakom immigrationskritiska partiers framgång som osannolik (se 

exempelvis van der Brug m fl., 2005:542, 567; van der Brug & Fennema, 2003:55ff). 
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2.3 Väljarrörlighet 
Rörligheten bland svenska väljare har konstaterats öka stadigt under de senaste femtio 

åren (Oscarsson & Holmberg, 2013:15). Idag är ungefär en tredjedel av väljarna 

rörliga, något som talar för möjligheten att andra saker än befästa ideologier och 

strukturella omständigheter i större utsträckning idag kan påverka förändringen i 

partiers väljarstöd. Detta skulle också kunna indikera att fler väljare kan påverkas av 

budskap i valkampanjerna i valet av parti att rösta på. 
 

2.4 Etablerade partiers betydelse 
Den grundläggande idén bakom denna studie är densamma som Dahlström & Sundell 

(2012:354) bygger sin studie på och innebär att hur övriga partier, i ett partisystem 

som delas med ett immigrationskritiskt parti, agerar i immigrationsfrågan kan påverka 

framgången för det immigrationskritiska partiet. 
 

Tidigare forskning har i större utsträckning fokuserat på betydelsen av hur stor tyngd 

de etablerade partierna ger immigrationsfrågan och genom det påverkar det 

immigrationskritiska partiets framgång (se exempelvis Meguid, 2005:348). Arzheimer 

& Carter (2006:439) konstaterar dock att den politiska positionen hos etablerade 

partier är av särskild betydelse för att förklara den varierade framgången för 

immigrationskritiska partier runt om i Europa. 
 

När det gäller effekten av etablerade partiers immigrationspolitiska positioner på 

immigrationskritiska partiers framgång återfinns två konkurrerande hypoteser i 

tidigare litteratur som påvisat motstridiga resultat i forskningen. Jag använder 

Dahlström & Sundells (2012:354) benämningar och kallar dessa för den hämmande 

hypotesen (’impeding hypothesis’) och den främjande hypotesen (’facilitating 

hypothesis’). 
 

2.4.1 Den hämmande hypotesen 
Den hämmande hypotesen går ut på att framgången för det immigrationskritiska 

partiet hämmas när de etablerade partierna tar efter en mer restriktiv position i 

immigrationsfrågan. De etablerade partierna tar på så sätt över immigrationsfrågan 

som det immigrationskritiska partiet innan haft ensamrätt på och orsakar en 

undanträngningseffekt där det immigrationskritiska partiets väljare övergår till att 

rösta på de partier som tar över frågan (Meguid, 2005:355). 
 

2.4.2 Den främjande hypotesen 
Den främjande hypotesen går ut på att framgången för det immigrationskritiska partiet 

främjas när de etablerade partierna tar efter en mer restriktiv position i 

immigrationsfrågan. De etablerade partierna menas på detta sätt legitimera det 

immigrationskritiska partiet som vinner större stöd då väljarna uppfattar att partiet 

inte längre är tabu utan istället blivit erkänt befogat att rösta på (Arzheimer & Carter, 

2006:439; Bale 2003:75f). 
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2.5 Dahlström & Sundells studie 
Dahlström & Sundell (2012) genomförde en kvantitativ studie på kommunnivå i 

Sverige för att studera det empiriska stödet för dessa två hypoteser utifrån ett större 

antal observationer än som använts i tidigare studier som jämfört länder. Studien gav 

först och främst stöd för att variationer i immigrationskritiska partiers väljarstöd 

kortsiktigt faktiskt påverkas av de etablerade partiernas immigrationspolitiska 

positioner. Den gav vidare stöd för den främjande hypotesen så som presenterad här 

ovan (Dahlström & Sundell, 2012:361). 
 

Studien undersökte de etablerade partiernas restriktivitet i immigrationsfrågan genom 

en enkät som distribuerades till samtliga kommunalpolitiker i Sveriges 290 

kommuner. Stödet för Sverigedemokraterna mättes med partiets lokala väljarstöd i 

kommunalvalen 2010 (Dahlström & Sundell, 2012:356f). Studien resulterar vidare i, 

till skillnad från tidigare forskning (se exempelvis Arzheimer & Carter, 2006:439), att 

det inte räcker att endast ett parti intar en mer restriktiv position i immigrationsfrågan. 

För en effekt måste den sammantagna politiska diskursen, och därmed samtliga 

övriga partier, bli mer restriktiv så att väljarna ser att flera partier intagit mer 

restriktiva positioner. Studien konstaterar även, också avvikande från tidigare 

forskning (se Arzheimer & Carter, 2006:434), att det inte nödvändigtvis är partier till 

höger på den politiska skalan som är avgörande för en effekt på immigrationskritiska 

partiers framgång. Istället konstateras att mer restriktiva attityder hos partier åt 

vänster tenderar att fungera mer legitimerande och således har starkare effekt på 

framgången för immigrationskritiska partier (Dahlström & Sundell, 2012:361). 

3. Metod och material 
Denna studie är en kvalitativ jämförande fallstudie. Den är kvalitativ då den lägger 

vikt vid ord och innehåll istället för kvantifiering i insamling och analys av data 

(Bryman, 2014:40). Studien har en förklarande ansats då den söker förklara 

variationen i Sverigedemokraternas lokala valframgångar genom att undersöka den 

formulerade hypotesen (se avsnittet om Syfte & frågeställning). 
 

En fallstudie innebär en detaljerad och ingående studie av ett enda fall (Bryman, 

2014:73). I denna studie använder jag mig av två fall med avsikt att jämföra dem med 

varandra. Genom att jämföra två fall blir det möjligt att dra slutsatser om orsak och 

verkan. Om endast ett fall studeras finns inte samma möjligheter att dra slutsatser om 

att utfallet beror av den undersökta variabeln, i detta fall huruvida framgången för 

Sverigedemokraterna varit mindre om övriga politiker profilerat sig annorlunda. 
 

3.1 Mest lika-design 

För att studera utfallsvariabeln av intresse, det vill säga Sverigedemokraternas 

valframgång, används en jämförande forskningsdesign som kallas mest lika-design 

(’most similar systems design’). Denna syftar till att välja två fall som är så lika 
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varandra som möjligt i alla relevanta avseenden förutom i den centrala 

förklaringsvariabeln och i utfallet (Teorell & Svensson, 2013:226). 
 

De två kommuner som väljs som fall i denna studie eftersträvas vara så lika som 

möjligt med avseende på olika variabler som kan tänkas påverka valframgången för 

Sverigedemokraterna. De bör sedan vara olika i utfallet och potentiellt i den variabel 

som ännu är okänd, i detta fall graden av restriktivitet i de övriga partiernas 

profilering i immigrationsfrågan inför kommunalvalet 2014. Om det förväntade 

sambandet återfinns kan belägg erhållas för att det finns en kontrafaktisk skillnad 

vilket ger ett starkt argument för kausalitet (Teorell & Svensson, 2013:226). 
 

3.2 Val av fall 

Fallen väljs strategiskt, som följd av mest lika-designen, genom att utifrån tillgänglig 

information välja fall som kan bidra till en så kontrollerad studie som möjligt med 

avseende på den eftersökta variabeln (Esaiasson m fl., 2012:102). 
 

Att studera fenomenet, valframgång för Sverigedemokraterna, och 

förklaringsvariabeln av intresse, övriga partiers profilering i immigrationsfrågan, i en 

jämförande studie görs med fördel på kommunnivå. Anledningen är att många 

kulturella faktorer och institutionella faktorer, såsom exempelvis valsystem, kan 

hållas konstanta, något som oftast inte är en självklarhet vid jämförelser mellan 

länder. Samtidigt kan företeelserna av intresse, partiernas profilering och 

Sverigedemokraternas framgång, förväntas variera. 
 

3.2.1 Valet av Nässjö och Söderhamn 

Nässjö och Söderhamn valdes som fall till denna studie med hjälp av 

regressionsanalys. Syftet var att finna två intressanta fall för den aktuella 

frågeställningen och forskningsdesignen. Två jämförbara kommuner valdes utifrån att 

den lokala valframgången för Sverigedemokraterna i valet 2014 varit större respektive 

mindre än förväntat utifrån flyktingopinionen bland invånarna i respektive kommun. 
 

Attityden till flyktingar har i tidigare forskning lyfts fram som närmast avgörande för 

Sverigedemokraternas väljare och framgång (se exempelvis Müller m fl., 2014:2; 

Sannerstedt, 2014:453). En kommun vars invånare är kritiska till flyktingmottagning 

kan alltså sannolikt föranleda ett större politiskt stöd för Sverigedemokraterna. Av 

denna anledning väljs flyktingopinionen som huvudsaklig förklaringsvariabel att utgå 

ifrån vid valet av fall. Att notera är dock att variabeln endast används som förklarande 

variabel vid valet av fall, och fungerar därmed som en hjälpvariabel och inte som en 

förklarande del i denna studie. 
 

En regressionsanalys genomfördes med ”flyktingopinion” (det vill säga attityden till 

flyktingmottagning hos kommunens befolkning) som oberoende variabel (x) och 

”valframgång i procent för Sverigedemokraterna i kommunvalet från valet 2010 till 

valet 2014” som beroende variabel (y) (se Figur 1). 
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Figur 1. Sambandet mellan flyktingopinion och förändring i väljarstöd för Sverigedemokraterna från 

kommunalvalet 2010 till kommunalvalet 2014. 

 

Statistiken över attityder till flyktingmottagning i regressionen utgörs av 

sammanslagna medelvärden av angivna svar från respektive kommun i SOM-

institutets nationella undersökningar (Super-Riks-SOM) från år 2005 till 2013 

(Göteborgs universitet, 2015). 
 

Dessa medelvärden kan kritiseras såväl genom att medelvärden generellt kan dölja 

skillnader (till exempel kan en kommun där hälften av medborgarna är starkt positiva 

och hälften starkt negativa generera samma medelvärde som en kommun där samtliga 

medborgare är varken positivt eller negativt inställda), och genom att de beräknats 

från en begränsad mängd svar och utifrån svar som sträcker sig över flera år. Detta är 

dock det enda datamaterial som finns tillgänglig över attityder i immigrationsfrågan 

som även kan delas upp efter kommuner. Dessutom används detta endast som en 

indikation på attityderna i kommunerna för att bättre underbygga valen av fall och 

minimera risken för skevheter på grund av skillnader i attityd mellan kommunerna. 
 

Valet att slå ihop data från flera års undersökningar gjordes för att minimera ovan 

nämnd problematik hos medelvärdena från det tillgängliga datamaterialet genom att 

utöka svarsfrekvenserna för varje kommun, som från endast ett års undersökning var 

alltför små när de delades upp efter kommuner. En annan åtgärd var att medvetet 

undvika att välja alltför små kommuner som fall, där svarsfrekvensen bedöms vara 

alltför låg även när den slås ihop över flera år. Alla kommuner där den totala 

svarsfrekvensen understeg 99 i antal valdes bort, då resultat utifrån färre svar bedöms 

ge en alltför osäker uppskattning av den allmänna attityden i kommunen. Antal svar 

från Nässjö i materialet är totalt 131, och från Söderhamn 99. 
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Vidare undveks fall från de mest södra och norra delarna av Sverige. Södra Sverige 

undviks på grund av det generellt höga stödet för Sverigedemokraterna i Skåne och 

Blekinge (Sannerstedt, 2014:455; Dahlström & Sundell, 2012:358) som även sträcker 

sig längre tillbaka än i övriga Sverige. Norra Sverige undviks på grund av risk för 

snedvridning då stödet för Sverigedemokraterna i Norrland totalt sett varit mycket 

lägre än genomsnittet i resten av Sverige (Flores, 2014). 
 

3.3 Material och avgränsning 

Det material som använts för att söka svar på min frågeställning är i huvudsak semi-

strukturerade informantintervjuer med kommunpolitiker i de två valda kommunerna. 

Syftet med dessa var att undersöka hur partierna bedrivit sin politik och uttryckt 

attityder i den lokala valrörelsen inför kommunalvalet 2014, med fokus på deras 

politiska ställningstaganden och profilering i immigrationsrelaterade frågor. 

Intervjuerna har som material kompletterats med tryckt lokalt valmaterial. 
 

Som Meguid (2005:349) noterar är det i partiernas kampanjer som partierna stärker 

eller försvagar sina positioner i olika frågor och gentemot andra partier. Detta 

motiverar att studera de lokala partiernas valkampanjer för att söka uttryck för 

attityder i immigrationsfrågan så som de presenterats utåt mot väljarna. Detta utgör 

också en utveckling av Dahlström & Sundells (2012) metod vars resultat inte utgick 

explicit från partiernas attityder så som de uttryckts till kommunens invånare utan 

byggde på politikers egna ställningstaganden (i rollen som sitt partis företrädare). 
 

Valet att i undersökningen inkludera samtliga partier utöver Sverigedemokraterna, 

och inte exempelvis enbart styrande eller stora partier i kommunen, motiveras av det 

resultat som Dahlström och Sundell presenterar i sin studie om att graden av 

restriktivitet hos samtliga partier spelar roll och att den övergripande diskursen 

behöver bli mer restriktiv för att påverka Sverigedemokraternas framgång (Dahlström 

& Sundell, 2012:354). 
 

3.3.1 Semi-strukturerade informantintervjuer 

Informantintervjuer används för att få bästa möjliga skildring av något, i mitt fall de 

lokala partiernas profileringar innan och inför kommunvalet 2014 (Esaiasson m fl., 

2012:227). Då information om hur partier på lokal nivå profilerat sig inför invånarna i 

en kommun vid en viss tidpunkt är svår att finna väl dokumenterad, bedömer jag att 

intervjuer med politiker från de undersökta partierna erbjuder den bästa möjligheten 

att tillhandahålla en god bild av detta. 
 

Att intervjuerna beskrivs som semi-strukturerade innebär att intervjun utgår från en 

intervjuguide med ett antal teman som avses beröras, men att intervjun ger möjlighet 

till kontextberoende följdfrågor och stor frihet för intervjupersonen att utforma egna 

svar (Bryman, 2011:415). 
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Jag valde att intervjua en företrädare från varje parti, utöver Sverigedemokraterna, 

som har representation i respektive kommuns fullmäktige. Valet att inte göra 

intervjuer med Sverigedemokraternas företrädare beror på att de inte utgör det 

huvudsakliga objektet för studien, då undersökningen gäller övriga partiers, och inte 

Sverigedemokraternas, politiska ställningstaganden. 
 

Totalt 16 intervjuer genomfördes, med företrädare från 8 partier i respektive kommun 

med något skiftande roller inom partierna. Valet av person, och dess politiska roll, 

från respektive parti överlät jag med fördel till partierna själva då jag ansåg att 

partierna själva bäst bör kunna avgöra vem som varit involverad i valrörelsen 2014 

och bäst skulle kunna svara på mina frågor. Närmast samtliga intervjuade personer 

hade centrala positioner i de lokala partierna och kan förväntas ha haft centrala roller i 

valrörelserna inför kommunalvalet 2014. Endast vid en intervju, med Vänsterpartiet i 

Söderhamn, hade inte någon av de företrädare som partiet själv ansåg vara bäst att 

prata med möjlighet att träffas. Detta kan givetvis innebära en påverkan på svar och 

resultat, men den risken hade blivit ännu större om ingen från partiet intervjuats och 

partiet således helt uteblivit från denna del av materialet. 
 

De intervjuade ombads att svara utifrån partiets politik och sin roll som partiets 

företrädare för att fånga partiernas uttryckta politik och attityder och inte enbart 

intervjupersonens egna åsikter. De ombads även att svara utifrån den politik som 

drevs före och inför kommunalvalet 2014 för att fånga hur politiken såg ut inför valet 

och inte vid tidpunkten för intervjun. 
 

Samtliga intervjuer genomfördes på plats i Nässjö och Söderhamn. Intervjupersonerna 

fick själva välja plats för intervjun som i de flesta fall ägde rum på intervjupersonens 

eget kontor eller i partiets partilokal. Samtliga intervjuer spelades in efter 

godkännande av intervjupersonerna. Alla intervjupersoner erbjöds anonymitet men 

samtliga godkände användandet av deras namn vilket stärker studiens transparens och 

reliabilitet. Då intervjuerna i huvudsak handlade om partiernas officiella politik och 

attityder bör intervjuerna inte heller ha begränsats av icke-anonymitet, vilket kan vara 

fallet vid intervjuer som behandlar känsliga ämnen. Samma uppsättning frågor 

ställdes till samtliga intervjupersoner (se intervjuguide i Appendix 1). 
 

De teman som behandlas i intervjuguiden utöver immigrationsfrågan är områden som 

jag utifrån en överblick av Sverigedemokraternas uttryck i media i kommunerna 

uppfattade som betonade i deras politik. Därför ansåg jag dessa områden vara av 

intresse att undersöka för att, utöver att svara på min huvudsakliga frågeställning, 

göra det möjligt att fånga upp tendenser av regularitet även inom andra områden än 

immigrationsfrågan. Sådana skulle nämligen kunna indikera att något annat område 

än immigrationsfrågan kan vara av större betydelse för Sverigedemokraternas lokala 

framgång. 
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3.3.2 Valmaterial 

Som komplement till intervjuerna har jag även tagit del av tillgängligt tryckt lokalt 

valmaterial från partiernas valrörelser inför kommunalvalet 2014. Anledningen till 

detta har varit att stärka tillförlitligheten i den information som erhållits i intervjuerna 

genom så kallad triangulering som innebär användandet av flera metoder eller 

informationskällor (Bryman, 2011:354). Detta motiveras av politikernas potentiella 

intresse i att vinkla eller efterkonstruera sin politik och attityder som visades upp i 

valrörelsen. Dock har detta material påvisat relativt begränsade uttryck i 

immigrationsfrågan varför det inte gjort så stort avtryck i uppsatsen. En ytterligare 

anledning till att valmaterialet fungerar mer som komplement än som huvudsakligt 

material är att det inte var möjligt att få tag på allt lokalt valmaterial som använts 

under 2014 då partierna gjort sig av med delar av det vid tillfället för denna 

undersökning. Valmaterialet begränsades vidare till lokalt producerat material och 

uteslöt nationellt producerat material då jag endast erhöll nationellt material från ett 

begränsat antal partier. Om jag skulle inkludera nationellt material skulle resultaten 

således kunna bli missvisande. Jag har, med anledning av begränsad tid och utrymme 

valt att begränsa materialet till intervjuer och valmaterial (i form av flygblad och 

motsvarande) och därmed inte undersökt uttryck i exempelvis tryckta medier, såsom 

dagstidningar, eller sociala medier. 
 

3.4 Analysverktyg och operationalisering 

För att svara på om det funnits en skillnad mellan de två kommunernas övriga 

politiska partiers profilering i immigrationsfrågan 5  inför kommunalvalet 2014 

undersöks uttryck av generositet respektive restriktivitet i attityderna som partierna 

uttryckte inför valet. För att avgöra huruvida partiernas immigrationspolitiska 

ståndpunkter i en kommun varit generösa eller restriktiva behöver jag identifiera på 

vilka grunder jag avgör detta, med andra ord ett analysverktyg. 
 

3.4.1 Analysverktyg 

Då jag vill avgöra eventuella gradskillnader i materialet är det fördelaktigt att använda 

idealtyper som analysverktyg genom att utifrån polära renodlade definitioner 

uppskatta var de studerade fallen befinner sig längs skalan mellan dessa 

jämförelsepunkter. Med idealtyper räcker det således att tala om relativa termer, 

”närmare” eller ”längre ifrån” (Esaiasson m fl., 2012:139ff). 
 

Generös respektive restriktiv attityd i immigrationsfrågan utgör således de 

övergripande idealtyperna. Genom att vara idealtyper kan de betraktas som 

ömsesidigt uteslutande och varandras motsatser. Jag har utifrån tidigare forsknings 

definitioner och kategorier utarbetat ett eget analytiskt ramverk som jag utgår ifrån i 

                                                        
5 Med profilering i immigrationsfrågan avses partiernas attityder och uttryck av dessa i 

immigrationsrelaterade frågor. Jag söker alltså inte deras faktiska eller genomförbara 

immigrationspolitik. 
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denna studie och som omfattar tre dimensioner av vad som utgör en generös eller 

restriktiv attityd i immigrationsfrågan. Dessa har valts utifrån relevansen för mitt 

material och syfte. Indikatorer för vad som avgör detta är också nödvändigt för att 

kunna avgöra var politiken i respektive kommun befinner sig mellan idealtyperna. 
 

Till skillnad från Dahlström och Sundells (2012) smalare definition av restriktivitet6 

använder jag mig av en bredare definition som jag menar bättre fångar attityder i 

immigrationsfrågan och inte bara attityden till omfattningen av kommunens eller 

Sveriges flyktingmottagning. Samtliga tre dimensioner som jag låter identifiera skalan 

mellan en generös och en restriktiv attityd i immigrationsfrågan grundas på 

utmärkande drag i Sverigedemokraternas generella politiska linje i 

immigrationsfrågan. Utifrån dessa dimensioner vill jag undersöka var kommunernas 

övriga partiers attityder befinner sig på skalan mellan en generös och en restriktiv 

attityd i immigrationsfrågan. 
 

Jag använder mig av Borevis (2010:28) idealtyper för rättighets- och 

skyldighetsbaserad integrationspolitik med kompletterade definitioner av Eriksson 

(2014:20). Denna dimension fångar upp flera relevanta aspekter som jag kan väntas 

finna i mitt material och återfinns även tydligt i Sverigedemokraternas 

invandringspolitiska linje. Deras linje pekar bland annat på att helt avlägsna 

möjligheten till permanent uppehållstillstånd, en ansvarsriktning med utgångspunkt 

hos den enskilda individen och på att införa ekonomiska incitament till invandrare att 

återvända till sina hemländer (Sverigedemokraterna, u.å.). 
 

Vidare använder jag mig av idealtyper för mångkulturalism och assimilation, 

definierade utifrån beskrivningar av Brochmann och Hagelund (2010:10) och Vasta 

(2007:734f). Även denna dimension återfinns i Sverigedemokraternas 

invandringspolitik där fokus ligger på assimilering och anpassning till ”den svenska 

nationen” (Sverigedemokraterna, u.å.). Widfeldt (2008:272) noterar även partiets 

motstånd mot mångkulturalism som utgör en tydlig indikation på att detta är en 

betydande åsiktsdimension i immigrationsfrågan. 
 

Till sist använder jag mig av idealtyper om öppna respektive stängda gränser som 

refererar till preferenser kring omfattningen på flyktingmottagningen till kommunen 

och till Sverige. Dessa bygger på Dahlström och Sundells (2012:357) definition för att 

avgöra restriktivitet i immigrationsfrågan i sin kvantitativa studie. Eftersom deras 

studie utgör utgångspunkten för min studie anser jag att den är lämplig att inkludera 

och definiera på ett så motsvarande sätt som möjligt. Det är också en dimension som 

är högst relevant i förhållande till Sverigedemokraternas politik som tydligt betraktar 

                                                        
6 Dahlström & Sundell (2012:357) använde i sin studie en operationalisering, för att mäta restriktivitet 

(’toughness’) gentemot immigration, i form av svaren utifrån en femgradig skala mellan ”mycket bra” 

och ”mycket dåligt” på frågorna ”När det gäller den kommun du bor i: Vilken är din åsikt om vart och 

ett av följande förslag? (…) Ta emot fler flyktingar i kommunen” respektive ”Nedan finns ett antal 

förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem? (…) Ta 

emot färre flyktingar i Sverige”. 
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nuvarande omfattning av flyktingmottagning till Sverige som alltför stor och vill se en 

minskning (Sverigedemokraterna, u.å.). 
 

Samtliga dimensioner appliceras på mitt material i syfte att för respektive kommuns 

partier, utöver Sverigedemokraterna, uttyda en sammanfattande position på skalan 

mellan en generös och restriktiv attityd i immigrationsfrågan. 
 

Jag övervägde att inkludera en dimension av partiernas syn på invandraren, 

exempelvis med den kategorisering Eriksson (2014) använder i sin studie där 

invandraren beskrivs som en tillgång eller som utsatt. Men denna kategorisering 

skulle inte kunna utgöra idealtyper inom ramen för mitt analysverktyg, varför jag 

valde bort att använda den. Dessutom bedömer jag att detta i min studie delvis inryms 

i dimensionen av rättighets- och skyldighetsbaserad politik, där invandraren i relation 

till samhället beskrivs ha större eller mindre ansvar för att integreras. 
 

Jag har även noterat ett antal andra frågor som fångats upp i materialet och potentiellt 

kan ha betydelse för Sverigedemokraternas lokala framgång. Det har i huvudsak gällt 

huruvida immigrationsfrågan fått mer utrymme i partiernas valrörelser, huruvida man 

talat mer eller mindre i termer av grupper (såsom invandrare och svenskar), huruvida 

partierna överhuvudtaget haft en politisk linje i immigrationsfrågor samt inställning 

till kommunernas relativt mycket stora mottagande jämfört med andra kommuner. 

Men då jag bedömt att dessa frågor inte inryms i den frågeställning som denna studie 

avser svara på, har jag valt att utesluta dem från det analytiska verktyget och fokus för 

denna studie. 
 

3.4.2 Operationalisering 

Definitionen för generös respektive restriktiv attityd i immigrationsfrågan utgörs i 

denna studie av en sammanvägning av tre dimensioner av idealtyper som 

operationaliseras här. 
 

Rättighetsbaserad integrationspolitik 

Det huvudsakliga ansvaret för att nå de integrationspolitiska målen ligger hos 

samhället. Effektiva åtgärder för att nå målen anses vara genom att förse invandraren 

med passande resurser som hjälpmedel, exempelvis rätten till bidrag. Universella 

system där samhällets resurser och insatser riktar sig till en stor grupp människor; 

detta inkluderar även åtgärder som underlättar beviljanden av uppehållstillstånd. 
 

Skyldighetsbaserad integrationspolitik 

Det huvudsakliga ansvaret för att nå de integrationspolitiska målen ligger hos 

individen. Effektiva åtgärder för att nå målen anses vara genom incitament som ökar 

invandrarens motivation, exempelvis ekonomisk ersättning för att stimulera 

ansträngning att integreras i samhället. Selektiva system där samhällets resurser och 

insatser riktar sig till en begränsad grupp människor; detta inkluderar även åtgärder 

som försvårar beviljanden av uppehållstillstånd. 
 



 20 

Mångkulturalism 

Erkännande och skydd för kulturella minoriteter som åtskilda grupper. Immigranter 

ges tillgång till olika rättigheter, såsom icke-diskriminering och att 

samhällsproducerade tjänster erbjuds anpassade efter olika gruppers behov. Rätt att 

utöva den egna kulturen – i form av exempelvis religioner, egna språk och etablering 

av gemenskaper. 
 

Assimilation 

Ursprungliga kulturskillnader förväntas försvinna genom att immigranter bör överge 

sin egen kultur och anpassa sig till den svenska dominerande kulturen med 

medföljande normer och värderingar, språk och enhetlighet. Rättigheter och 

samhällsproducerade tjänster är enhetliga och tar inte hänsyn till olika behov, utifrån 

exempelvis språk eller andra kulturella skillnader. 
 

Öppna gränser 

Vilja att ta emot fler flyktingar till kommunen och till Sverige. 
 

Stängda gränser 

Vilja att ta emot färre flyktingar till kommunen och till Sverige, eller en negativ 

attityd till flyktingmottagning i nuvarande omfattning. 

 

 

Generös attityd i immigrationsfrågan 

 

Restriktiv attityd i immigrationsfrågan 

 

Rättighetsbaserad: 

Samhällets ansvar 

Resurser, t.ex. bidrag 

Universella system, underlättade 

beviljanden av uppehållstillstånd 

 

 

Skyldighetsbaserad: 

Individens ansvar 

Incitament, t.ex. ekonomisk ersättning 

Selektiva system, försvårade beviljanden 

av uppehållstillstånd 

 

 

Mångkulturalism: 

Erkänna och skydda minoriteter 

Tjänster anpassas efter olika gruppers 

behov 

 

 

Assimilation: 

Anpassning till svensk dominerande kultur 

Tjänster är desamma för alla 

 

 

Öppna gränser: 

Ta emot fler flyktingar 

 

 

Stängda gränser: 

Ta emot färre flyktingar 

 

 

3.5 Metodkritik 

Ett problem som följer med en mest lika-design, liksom alla metoder för att välja fall 

till en jämförande fallstudie, är representativitet. Det är i praktiken omöjligt att hitta 

perfekta fall att undersöka utifrån givna villkor. Det finns inga fall som kommer att 
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vara perfekt jämförbara i alla avseenden (Esaiasson m fl., 2012:103). Men utifrån 

mina redovisningar av relevanta kontrollvariabler för denna studie bedömer jag att 

denna studies två fall är tillräckligt lika i huvudsakliga avseenden för att i detta 

hänseende resultera i en tillförlitlig undersökning. 
 

Validiteten, det vill säga överensstämmelsen mellan den teoretiska definitionen av 

restriktivitet i immigrationsfrågan och det studien avser mäta (Teorell & Svensson, 

2007:59), bedöms vara relativt stark i denna studie i relation till tidigare studier 

genom att denna studies breda analysverktyg bättre kan förväntas fånga upp 

innebörden av restriktivitet och således de attityder som eftersöks. Reliabiliteten 

gäller vidare huruvida studiens mätmetoder för att mäta graden av restriktivitet hos 

kommunernas partier skulle leda till samma resultat vid upprepade tillämpningar eller 

om de påverkas av slumpmässiga mätfel (Teorell & Svensson, 2007:57). Då 

materialet i huvudsak består av intervjuer är det svårt att utesluta att en upprepning av 

dem kan resultera i uttryck även av andra slag än de som fångats upp i denna studie. 

Men då denna studie eftersöker övergripande grad av restriktivitet genom intervjuer 

med samtliga lokala partier (utöver Sverigedemokraterna) baseras resultaten på en 

bred grund som kan förväntas ge en approximativt motsvarande bild i en upprepad 

studie. 
 

Vid användning av idealtyper i dataanalysen är ett oundvikligt problem att 

nivåskattningarna i klassificeringen bedöms delvis subjektivt. Detta kan givetvis 

också påverka studiens reliabilitet. Men eftersom min studie syftar till att undersöka 

eventuella skillnader mellan två fall är de mindre beroende av exakt placering mellan 

polerna generositet och restriktivitet, och mer beroende av placeringen i relation till 

varandra. Därför behöver detta inte nödvändigtvis vara problematiskt för studiens 

reliabilitet. 
 

Tolkningar som görs vid analysen av materialet i en kvalitativ undersökning riskerar 

alltid att påverkas av subjektivitet och kontexten kan riskera att gå förlorad i det som 

sägs (Bryman, 2011:526). Med intervjuer som metod kan även så kallad 

intervjuareffekt innebära problem, det vill säga en omedveten påverkan från 

intervjuaren på intervjupersonens svar och på vilka svar som registreras (Esaiasson m 

fl., 2012:235). Dessa är problem som sällan går att helt avhjälpa men som man i 

processen kan vara medveten om och därmed minimera så väl som möjligt. 
 

En ytterligare oundviklig risk är att det kan finnas faktorer som påverkar såväl 

partiernas restriktivitet i immigrationsfrågan som valframgångarna för 

Sverigedemokraterna i kommunerna. Det jag kunnat göra för att minska risken för en 

sådan oupptäckt påverkan är att hålla några av de, utifrån tidigare litteratur, 

huvudsakliga förklaringsvariablerna konstanta. 
 

Framgång definieras i denna studie i termer av procentuell ökning i väljarstöd från 

valet 2010 till valet 2014 istället för total röstandel i valet 2014. Detta kan vara 

problematiskt genom att förklaringsvariabeln (partiernas profilering i 
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immigrationsfrågan inför kommunalvalet 2014) mäts i nivå och utfallet (framgång i 

form av procentuell ökning i väljarstöd) i förändring. Syftet med studien har dock 

varit att titta på hur stödet för Sverigedemokraterna förändrats men det har inte 

bedömts vara praktiskt genomförbart att studera hur de lokala partiernas profilering i 

immigrationsfrågan förändrats över tid. Detta grundar sig främst i tidsbegränsningar 

och problematiken i att identifiera uttryck av attityder längre tillbaka i tiden. Värt att 

notera är dock att stödet för Sverigedemokraterna i de studerade kommunerna, 

Söderhamn och Nässjö, även skiljer sig i termer av total röstandel i kommunalvalet 

2014. Denna studies val av fall och resultat är således hållbara även då framgång 

definieras i termer av nivå istället för förändring. 
 

När det gäller studier av kausala mekanismer kan det uppstå problem i att belägga 

riktningen av en effekt. I detta fall kan risken noteras att ett högre stöd för 

Sverigedemokraterna kan leda till en mer immigrationsrestriktiv profilering hos 

övriga partier. Men som även Dahlström och Sundell (2012:362) konkluderar 

motsäger inte detta möjligheten för det omvända (som utgör hypotesen för denna 

studie). Det är möjligt att det kan handla om en ond cirkel där större framgång för 

Sverigedemokraterna leder till större restriktivitet i immigrationsfrågan hos övriga 

politiker, som i sin tur kan leda till en ännu större framgång för Sverigedemokraterna. 

4. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras och analyseras materialet. Detta görs uppdelat efter 

analysverktygets tre dimensioner och uttrycken för dess indikatorer i de två 

undersökta kommunerna. På grund av intervjuernas omfång kommer de inte att 

presenteras i sin helhet. Jag avser istället att redovisa de mönster som finns i 

materialet inom ramen för analysverktygets definitioner med hjälp av typiska svar 

som indikerar dessa. Vikten ligger vid vilka attityder som dominerat partiernas 

uttryck i immigrationsfrågan. 
 

4.1 Rättighets- eller skyldighetsbaserad integrationspolitik 
 

Rättighetsbaserad integrationspolitik: 

Samhällets ansvar 

Resurser, t.ex. bidrag 

Universella system, underlättade 

beviljanden av uppehållstillstånd 

 

 

Skyldighetsbaserad integrationspolitik: 

Individens ansvar 

Incitament, t.ex. ekonomisk ersättning 

Selektiva system, försvårade beviljanden 

av uppehållstillstånd 

 

 

4.1.1 Nässjö 

Utifrån dimensionen om rättighetsbaserad- respektive skyldighetsbaserad 

integrationspolitik indikerar uttrycken hos de lokala partierna i Nässjö en position 

ungefär mitt emellan de två idealtyperna. 
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Vad gäller den första indikatorn i denna dimension, huruvida ansvaret för integration 

ligger hos samhället eller individen, gavs ett fåtal uttryck för individens ansvar men 

det uttrycktes också att samhällets ansvar blir större när det rör sig om flyktingar: 

 

 ”Alla har ju ett egenansvar, tycker jag, beroende på då, men flyr du för 

 liv och död då har ju det mottagande landet ett mycket större ansvar” 

Laila Norss (KD) Nässjö 

 

Men den dominerande attityden bland partierna var att ansvaret bör ligga på både 

individ och samhälle. Exempel på ett typiskt uttryck för detta: 

 

 ”Jag tror inte man fullständigt kan lämna det åt ena eller andra hållet, 

 utan att man måste ha ett samspel eller dialog i det här. Alltså vill jag 

 nånting måste jag ta reda på det och inte sitta och vänta där hemma 

 för då händer det ju inget, alltså den drivkraften (…) och samtidigt 

finns det ju en skyldighet från samhället att informera vad gäller här” 

Ann-Cathrin Gunnar (C) Nässjö 

 

När det kommer till den andra indikatorn om resurser respektive incitament för att 

uppnå integrationspolitiska mål uttrycks från mer än ett parti attityder om krav på en 

motinsats för att få ekonomiskt stöd, såsom ett förslag från Miljöpartiet om 

samhällsinsatser. Exempel på detta: 

 

 ”Det är som en del invandrare säger själva också, vi måste ställa lite 

högre krav på dem” 

Kenny Jönsson (V) Nässjö 
 

 ”Jag tror att det är bra om man får behålla sitt stöd, men samtidigt så 

tycker jag att man ska göra rätt för sig, alltså förstår du, att göra den 

här samhällsnyttan på något sätt” 

Etelka Huber (MP) Nässjö 

  

Det kan te sig till viss del oklart vad konkret de uttryck som talar om ”högre krav” 

syftar på när det inte anges i direkt mening (så som exemplet samhällsnytta här ovan). 

Men oavsett vad det syftar till eller vilken indikator det tyder på är det rimligt att tolka 

det som ett uttryck för mer av en skyldighetsbaserad än rättighetsbaserad politisk 

attityd utifrån definitionen av dessa. 
 

Inga direkta uttryck gavs från partierna i Nässjö om resurser eller bidrag i den direkta 

meningen av att fungera som hjälp för invandrare till att integreras, varför partiernas 

attityder inom ramen för denna indikator lutar något mer åt en skyldighetsbaserad 

integrationspolitik. 
 

Istället ges generella uttryck från flera håll om att bidrag ska gälla under samma 

förutsättningar för alla oavsett om man är invandrare eller född i Sverige, som ryms 
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inom den tredje indikatorn som gäller huruvida man bör ha universella eller selektiva 

system i samhället. Exempel på uttryck som indikerar universella system: 

 

 ”Jag tycker att det ska vara lika för alla, man ska ha samma 

förutsättningar” 

Monica Jönsson (V) Nässjö 
 

 ”Man ska inte göra några A- eller B-lag när det gäller 

trygghetssystemen, det vore ju rätt förödande egentligen, att du är 

svensk då får du dubbelt så mycket i A-kassa som du som kommer från 

Syrien – det är inte hållbart, så kan man inte ha det” 

Thomas Erixzon (SAFE) Nässjö 

 

Uttryck gavs även för attityder som istället indikerar mer selektiva system, som 

oavsett anledningar bakom en sådan attityd indikerar högre krav på invandrare än 

andra, men dessa uttryck tog inte lika stor plats som åsikten om lika förutsättningar. 

Som svar på en fråga till Miljöpartiets företrädare om inställningen till att ställa större 

krav på invandrare än på födda svenskar gavs följande svar: 

 

 ”Ja, om jag sätter mig i båten för att på nåt sätt ha ett verktyg gentemot 

Sverigedemokraternas politik och det dom förespråkar så kan man ju i 

så fall slå hål på den påsen och säga att ah, vi har högre krav på dem, 

vi har väldigt höga krav på dem, och de väljer ändå att fly hit utan det 

handlar ju inte om att de vill utnyttja systemet” 

Etelka Huber (MP) Nässjö 

 

I en sammanvägning av uttrycken för dessa tre indikatorer, inom ramen för 

definitionen av en rättighetsbaserad- respektive skyldighetsbaserad 

integrationspolitik, bedömer jag att de politiska uttrycken i Nässjö i denna dimension 

bör placeras mitt emellan idealtyperna. Den första indikatorn antyder ett mellanläge, 

den andra viss lutning mot skyldighetsbaserad politik och den tredje viss extra tyngd 

gentemot rättighetsbaserad politik. 
 

4.1.2 Söderhamn 

Även uttrycken hos de lokala partierna i Söderhamn indikerar en position i mitten på 

skalan mellan idealtyperna i denna dimension om rättighetsbaserad- respektive 

skyldighetsbaserad integrationspolitik. 
 

Det gavs ganska få uttryck för den första indikatorn, om det huvudsakliga ansvaret 

ligger hos individ eller samhälle, men de uttryck som gavs för detta betonade både 

samhällets ansvar och ett större ansvar hos individen: 

 

 ”Jag skulle nog säga att det ligger mycket på samhället, jag menar vi 

har stora integrationsproblem i samhället och det ligger ju egentligen 

på både och men ligger på vårat ansvar och oss själva att släppa in 
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människor – att ta kontakt, att låta dem – integration kräver ju något 

att integrera och något att integreras i, så att bägge delarna behövs ju 

där” 

John Källström (V) Söderhamn 
 

 ”Personens ansvar är av större vikt än att samhället ska bestämma vad 

jag ska göra och inte göra – och då kan jag känna samma sak i det här, 

samtidigt som vi måste ändå (…) hjälpa till och ge förutsättningar” 

Anders Ramstrand (KD) Söderhamn 

 

På samma sätt gavs det inom ramen för den andra indikatorn uttryck för attityder om 

både rättighetsbaserad och skyldighetsbaserad integrationspolitik. Attityderna för 

skyldighetsbaserad politik observerades främst i ett uttryck av att vilja införa 

sysselsättningskrav i försörjningsstödet som uttrycktes i den lokala alliansens (C, FP, 

KD, M) valmanifest i den del som berörde integration. 
 

Attityderna för rättighetsbaserad politik uttrycktes främst i intervjun med 

Vänsterpartiets representant som talade om bidragen för invandrare som i huvudsak 

en hjälp snarare än som ekonomiskt incitament: 

 

 ”Som nyanländ kan man behöva ett större stöd (…) du har inget socialt 

 kontaktnät, du har ingenting så att säga, det är nog möjligt att man kan 

behöva ett större stöd då, och det kan ju många uppleva som orättvist 

att man kommer hit och får ta del av det, men det är väl inte riktigt så vi 

– vi brukar inte försöka liksom villkora de solidariska insatserna, 

behöver du hjälp så ska du få hjälp” 

John Källström (V) Söderhamn 

 

För den tredje indikatorn, avseende universella respektive selektiva system, uttrycktes 

sympati för tillfälliga uppehållstillstånd framför direkt permanenta uppehållstillstånd 

som därmed faller mer åt skyldighetsbaserad integrationspolitik. Denna går även in 

lite i den andra indikatorn då det talas om tillfälliga uppehållstillstånd i termer av att 

utgöra ”en morot”, det vill säga ett explicit uttryck för incitament, för integrering och 

andra relaterade mål. Exempel på detta: 

 

 ”Ja, varför inte [ställa olika former av krav], Folkpartiet på riks vill ju 

införa  det här med temporära uppehållstillstånd för att ge den 

invandrade en morot  till att verkligen lära sig språket, skaffa sig en 

sysselsättning, skaffa sig ett jobb, får man det – jamen då får man 

permanent uppehållstillstånd och alla får alla skyddsnät, jag tror att vi 

ska våga prata om det i alla fall” 

Magnus Ludvigsson (FP) Söderhamn 
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Utöver detta gavs det i huvudsak uttryck för att alla ska behandlas lika i systemen, 

som mer indikerar attityder om en rättighetsbaserad politik även om dessa sympatier 

inte omnämndes i termer av uppehållstillstånd. 
 

Inom politiken i Söderhamn uttrycks alltså inom samtliga indikatorer i denna 

dimension attityder som rör sig såväl åt en rättighetsbaserad som åt en 

skyldighetsbaserad integrationspolitik vilket gör att en sammantagen placering mellan 

idealtyperna bedöms vara i mitten. 
 

Min sammantagna tolkning av positionerna inom politiken i respektive kommun i 

denna dimension illustreras i tabellen nedan7. 
 

Rättighetsbaserad  Skyldighetsbaserad 

   Nässjö    

   Söderhamn    

 

4.2 Mångkulturalism eller assimilation 
 

Mångkulturalism: 

Erkänna och skydda minoriteter 

Tjänster anpassas efter olika gruppers 

behov 

 

 

Assimilation: 

Anpassning till svensk dominerande kultur 

Tjänster är desamma för alla 

 

 

4.2.1 Nässjö 

Inom dimensionen av en generös respektive restriktiv attityd i immigrationsfrågan 

som gäller mångkulturalism och assimilation indikerar uttrycken hos de undersökta 

partierna i Nässjö en position något närmare mångkulturalism än assimilation. 
 

Inom den första indikatorn, om att erkänna och skydda minoriteter eller förväntningar 

om anpassning till svensk dominerande kultur, uttrycktes attityder om att vilja ta vara 

på olikheter och andra positiva uttryck kring kulturella skillnader som här tolkas som 

en del i att erkänna och skydda minoriteter. ”Olika bakgrund” kan rimligtvis antas 

syfta till bakgrund från olika länder och kulturer då de omnämns i kontexter av 

immigration eller integration. I Nässjö gavs bland annat uttryck i direkta termer av att 

”bejaka mångfald” (Anna-Carin ”Anci” Magnusson (S) Nässjö). Vidare tolkas uttryck 

om att vilja motarbeta rasism och främlingsfientlighet som en del i att skydda 

minoriteter. Exempel på sådana uttryck som rör sig i riktning mot attityder av 

mångkulturalism: 

 

                                                        
7 Denna och följande tabeller syftar enbart till att visuellt illustrera de slutsatser som dras från 

materialet och avser inte att konstatera kommunernas exakta placeringar på, eller en given uppdelning 

av, skalan mellan applicerade idealtyper. 
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 ”Ville (…) vara tydligt med att vi ser att det är positivt att man har 

olika bakgrunder” 

Ann-Cathrin Gunnar (C) Nässjö 
 

 ”Vänsterpartiet i Nässjö vill därför (…) ta upp kampen mot rasism och 

 främlingsfientlighet” 

Flygblad (V) Nässjö 

 

Dessa uttryck kontrasteras vidare av andra som skulle kunna tolkas vara i riktning mer 

mot assimilation. 

 

 ”Jag vill framför allt att man ska gå hårdare på det här med språket, 

det är en väldigt viktig del” 

Monica Jönsson (V) Nässjö 

 

Uttryck som detta skulle kunna tolkas som uttryck för krav på språkanpassning i en 

riktning mot assimilation. Dessa typer av uttryck är dock inte helt tydliga för tolkning, 

varför de inte märkbart vägs in i bedömningen av partiernas profilering, men jag vill 

ändå notera förekomsten i materialet. Främst dominerades dock uttrycken i denna 

dimension av indikatorer i riktning mer mot mångkulturalism. 
 

För den andra indikatorn, om att tjänster anpassas efter olika gruppers behov eller är 

desamma för alla oavsett skilda behov av kulturella skäl, syns uttryck som tyder på 

attityder åt båda riktningar. 

 

 ”Vi ska öppna dörrarna till kunskap för alla oavsett bakgrund” 

Näs(s)jöbladet (S) Nässjö 

 

Detta tolkas som ett uttryck för ett anpassande av lärande för att nå fram till alla, och 

därmed kunna tänkas syfta till behovsanpassning för exempelvis kulturella eller 

språkmässiga skillnader. 
 

Därutöver återfanns även uttryck för attityder mer i riktning mot assimilation som var 

något tydligare: 

 

 ”När man valt att komma till Sverige då har man också gjort ett aktivt 

val. Man kan behålla sin religion, det är inget [problem] men jag säger 

såhär att man kan inte kräva att man ska få be till exempel på arbetstid 

(…) Vi måste våga va tydliga, och vi ska inte ha andra krav på dem än 

på svenskar, vi ska ha samma krav, och där tror jag att vi kanske har 

varit för flata, vi anpassar oss – man kan få bada på egna tider, och 

man kan få göra si och man kan få göra så – [men] jag tror att vi biter 

oss i svansen när vi gör det” 

Agneta Svensson (FP) Nässjö 
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De sammanvägda uttrycken för dessa indikationer, inom definitionen av 

mångkulturalism och assimilation, tyder på en placering nära mitten mellan 

idealtyperna. Men på grund av det breda spann och betoning av uttryck i linje med 

mångkulturalism i den första indikatorn bedöms politiken befinna sig något närmare 

mångkulturalism än mitten. 
 

4.2.2 Söderhamn 

Uttrycken hos de lokala partierna i Söderhamn indikerar en position något närmare 

den generösa idealtypen i dimensionen av mångkulturalism än de i Nässjö. 
 

Inom ramen för den första indikatorn, om att erkänna och skydda minoriteter eller 

förväntningar om anpassning, återfinns starka uttryck i materialet från Söderhamn i 

riktning mot mångkulturalism. Detta både i direkta termer av att vilja ”bejaka 

mångfalden” (Lokalpolitiskt program (KD) Söderhamn) och uttryck av att ta tillvara 

på olikheter och motarbeta rasism som här tolkas som en del i att erkänna och skydda 

minoriteter. Exempel på detta: 

  

 ”(…) etnisk diskriminering och rasism är ett djupgående 

samhällsproblem och  den politik som krävs för att möta det måste vara 

långsiktig”8 

John Källström (V) Söderhamn 
 

 ”Människors olikheter och skilda erfarenheter är en outnyttjad resurs” 

Flygblad (V) Söderhamn 
 

 ”Där folk är blandade, där det finns olika människor som har olika 

bakgrund, det är alltid mycket mer spännande samhällen så det vill vi – 

vi vill ju inte ha något slags enfaldssamhälle i Söderhamn” 

Viktor Wärnick (M) Söderhamn 

 

Inga uttrycks gavs om förväntningar på anpassning till svensk kultur eller att överge 

sin egen kultur som skulle antytt attityder i riktning mot assimilation. För den andra 

indikatorn återfinns inga tydliga uttryck från partierna i mitt material från Söderhamn, 

till skillnad från Nässjö. 
 

Sammantaget från Söderhamn drar uttrycken inom denna dimension starkt åt 

mångkulturalism och inga uttryck ges som antyder attityder om assimilation, vilket 

för kommunen nära idealtypen för mångkulturalism. Däremot saknas helt uttryck för 

den andra indikatorn, varför jag bedömer att det inte finns fullt stöd för att placera 

kommunen längst ut på skalan. Men uttrycken bedöms ändå som starkt i riktning åt 

mångkulturalism, trots brister i materialet, då det inte återfinns några uttryck om 

åsikter som talar för assimilation. 
 

                                                        
8 Citering från en motion om inrättande av en integrationsplan för kommunen. 
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I tabellen nedan illustreras min sammantagna tolkning av kommunernas placering på 

skalan inom denna dimension utifrån ovan förda resonemang. 
 

Mångkulturalism  Assimilation 

  Nässjö     

 Söderhamn      

 

4.3 Öppna eller stängda gränser 
 

Öppna gränser: 

Ta emot fler flyktingar 

 

 

Stängda gränser: 

Ta emot färre flyktingar 

 

 

4.3.1 Nässjö 

Inom dimensionen som avser fånga attityden till flyktingmottagning indikerar 

uttrycken hos de undersökta partierna i Nässjö en position på mitten av skalan. Denna 

motsvarar en attityd om att varken vilja ta emot fler eller färre flyktingar än vad som 

tas emot idag9. 
 

Det uttrycktes i Nässjö brett stöd för flyktingmottagning och invandring generellt sett. 

När det däremot gällde uttryck i termer av i hur stor omfattning den bör ske gavs 

något enstaka uttryck som indikerade en vilja att begränsa mottagningen, och något 

enstaka om att ta emot fler flyktingar till Sverige. Exempelvis: 

 

 ”Vi måste faktiskt ta emot dem som har behov av hjälp, och vi tycker ju, 

jag tycker ju vid vissa tillfällen att Sverige har varit för snålt, att man 

borde tagit emot fler egentligen” 

Thomas Erixzon, SAFE, Nässjö 
 

 ”Eftersom staten inte skickar med pengar så att det täcker kostnaderna, 

och att jag vill göra det lättare för flyktingar att komma in i samhället, 

för flyktingarnas skull tror jag att det vore bättre [att ta emot färre 

flyktingar till Nässjö]” 

Anders Karlgren (M) Nässjö 

 

Detta senare citat skulle kunna antyda en vilja att begränsa flyktingmottagandet till 

kommunen men inte nödvändigtvis till Sverige som land, eftersom det antyder en 

kompensation av andra kommuner att ta emot de som inte Nässjö tar emot. Men det 

tyder ändå inte på en attityd om att vilja öka flyktingmottagningen. 
 

Mest dominerande var dock uttryck av stöd för att fortsätta ta emot samma omfattning 

som idag. Exempel på sådana uttryck: 

 

                                                        
9 Med idag avses tillfället för intervjuerna. 
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 ”Det [flyktingmottagandet till kommunen] kan va på ungefär den nivå 

det är nu” 

Thomas Erixzon (SAFE) Nässjö 

 

På grund av de dominerande uttryck som indikerar attityder om att inte vilja förändra 

det flyktingmottagande som sker idag till Sverige och den egna kommunen bedömer 

jag den politiska profileringen i Nässjö befinna sig på mitten på skalan. 
 

4.3.2 Söderhamn 

Uttrycken hos de lokala partierna i Söderhamn indikerar en position något närmare 

den generösa idealtypen i dimensionen om attityd till flyktingmottagning. Till skillnad 

från Nässjö som bedöms ligga på mitten av skalan på grund av huvudsakliga attityder 

om en fortsatt mottagning av samma storlek som idag (till kommunen och Sverige), 

påvisade Söderhamn attityder i större utsträckning som betonade stöd för större 

flyktingmottagning än den som sker idag. 
 

De dominerande uttrycken påvisade liksom i Nässjö stöd för flyktingmottagning i 

generell mening. Vad gäller den konkreta omfattningen indikerades även 

huvudsakligen stöd för det mottagande som sker idag. Liksom i Nässjö gavs det även 

några enstaka uttryck bland partierna för att begränsa flyktingmottagningen: 

 

 ”Begränsa mottagningen av asylsökande till en rimlig nivå” 

Flygblad (SPI) Söderhamn 
 

 ”Vi kommer att ställa kravet mot regeringen och Migrationsverket att 

 asylmottagningen ska fördelas till andra kommuner så att Söderhamn 

 avlastas” 

Valmanifest (Alliansen: C, FP, KD, M) Söderhamn 

 

Det som avgör en något mer generös profilering i Söderhamn än i Nässjö i denna 

dimension är den bredare tyngd som i Söderhamn uttrycktes för en möjligt större 

flyktingmottagning. Exempel på dessa uttryck: 

 

 ”Vi är positiva till den [flyktingmottagandet och immigrationen till 

 kommunen], folk som kommer hit och bor här eller vill bo här eller 

placeras här eller hur de än kommer hit, de är välkomna, alla är 

välkomna hit” 

John Källström (V) Söderhamn 
 

 ”Tycker att man ska ta emot så många som möjligt [till Sverige] (…) 

och grunden är ju humanitära skäl för oss i Miljöpartiet därför att de 

här människorna flyr från ett helvete och de måste få, vi måste ta emot 

dem” 

Claes B. Jacobson (MP) Söderhamn 
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 ”Jag skulle gärna se att vi släppte in fler flyktingar till Sverige” 

Lennart Gard (S) Söderhamn  

 

Det kan vara värt att notera att uttryck som ”ta emot så många som möjligt” innehåller 

viss otydlighet i huruvida det gäller att faktiskt ta emot fler eller om man också har 

uppfattningen att man i nuläget tar emot så många som är möjligt och på så sätt i 

egentlig mening endast stödjer den flyktingmottagning som sker idag. Men oavsett 

hur man väljer att tolka denna typ av uttryck återfinns större stöd för att ta emot fler 

flyktingar i materialet från Söderhamn än i det från Nässjö. 
 

I tabellen nedan illustreras min sammantagna tolkning av kommunernas placering på 

skalan inom denna dimension utifrån ovan förda resonemang. 
 

Öppna gränser  Stängda gränser 

   Nässjö    

  Söderhamn     

 

5. Slutdiskussion 

5.1 Stöd för tidigare resultat och den främjande hypotesen 
I tabellen nedan illustreras den sammantagna tolkningen av kommunernas placering 

på skalan mellan en generös och en restriktiv attityd i immigrationsfrågan utifrån 

ovan förda presentation och analys. 
 

Generös Restriktiv 

   Nässjö    

  Söderhamn     

 

Ingen av kommunerna bedöms befinna sig på den restriktiva delen av skalan men 

materialet visar sammantaget en något restriktivare attityd i immigrationsfrågan hos 

övriga partier i Nässjö än i Söderhamn. Resultatet ger således stöd för studiens 

hypotes, men stödet i sig är relativt svagt. Generellt uppvisar kommunerna 

förhållandevis lika politiska uttryck. Det är värt att notera risken att den skillnad som 

kan observeras således kan vara resultatet av exempelvis metodmässiga 

omständigheter såsom intervjuernas genomförande. Det kan också noteras att 

materialet uppvisat vissa brister i jämförbarhet mellan kommunerna inom ramen för 

vissa indikatorer, exempelvis då politikerna i Söderhamn gav uttryck för attityder 

kring uppehållstillstånd vilket i Nässjö inte omnämndes överhuvudtaget. På samma 

sätt saknades helt uttryck från Söderhamn i indikatorn om anpassning av tjänster inom 

dimensionen mångkulturalism – assimilation. Detta är något som också ökar 

osäkerheten i mina resultat. 
 

Om resultaten betraktas utifrån ett perspektiv av att söka verifiera Dahlström & 

Sundells (2012) resultat och den främjande hypotesen är det således tveksamt hur väl 
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denna studies resultat kan hävdas stärka tidigare resultat. Graden av restriktivitet hos 

övriga partier skiljer sig visserligen mellan kommunerna i linje med studiens hypotes 

och Dahlström och Sundells (2012) resultat, men skillnaden är förhållandevis liten 

och innehåller viss osäkerhet. Denna studie stödjer således den främjande hypotesen 

men bedöms inte i någon högre grad stärka den ytterligare. 
 

Om studien istället betraktas utifrån ett perspektiv av att testa huruvida dessa tidigare 

resultat håller, så blir det tydligt att denna studie inte gör det möjligt att avvisa den 

främjande hypotesen då studien faktiskt ger stöd för den och inte påvisar några 

resultat i linje med den hämmande hypotesen. Studien har dessutom använt en annan 

metod än tidigare studier, och en bredare definition av vad en restriktiv attityd i 

immigrationsfrågan innebär som jag hävdar bättre fångar innebörden av begreppet. 

Detta har därmed inneburit en djupare och mer nyanserad studie, som ändå kommit 

fram till ett resultat i linje med Dahlström & Sundells (2012) tidigare resultat och den 

främjande hypotesen. 
 

Ett par observationer kan även noteras som utöver den sammantagna skillnaden 

mellan kommunerna stödjer den främjande hypotesen och Dahlström & Sundells 

(2012) resultat. I intervjun med Socialdemokraternas företrädare i Söderhamn 

framkom att partiet tidigare, runt mandatperioden 2006-2010, talat i termer av att vilja 

begränsa antalet asylsökande, men sedan ändrat retoriken till att tala om 

flyktingmottagandet som en tillgång. Här kan en potentiell förändring över tid i 

Söderhamn noteras i form av en mer generös socialdemokratisk profilering i 

immigrationsfrågan inför valet 2014, då Sverigedemokraternas lokala valframgång 

var mindre (+3,7 procentenheter), och en mer restriktiv profilering inför valet 2010, 

då Sverigedemokraternas framgång var större (+7,2 procentenheter). En sådan 

förändring över tid skulle också gå i linje med den främjande hypotesen varför detta 

skulle vara intressant att undersöka närmare. 
 

Även en skillnad mellan kommunerna har kunnat observeras i uttrycken hos 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet som går i linje med Dahlström och Sundells (2012) 

resultat om att restriktivitet hos partierna åt vänster på den politiska skalan föranleder 

särskilt stor effekt på framgången för Sverigedemokraterna. Uttrycken från dessa 

partier i Nässjö har tolkats, utifrån mitt analytiska ramverk och dess definitioner, 

antyda mer restriktiva attityder än deras motsvarigheter i Söderhamn. Exempelvis 

betonar Vänsterpartiet i Söderhamn ansvaret på samhället, medan vänsterpartiet i 

Nässjö istället vill se högre krav på invandrarna. När det gäller flyktingmottagningens 

omfattning uttrycker sig Vänsterpartiet i Söderhamn i termer av att ”alla är 

välkomna” (John Källström (V) Söderhamn), vilket kontrasteras något av 

Vänsterpartiet i Nässjö som bland annat uttrycker att man ”inte bara kan ’plocka in 

och plocka in’ utan att liksom titta på hela politiken av hur mycket vi klarar av” 

(Monica Jönsson (V) Nässjö). På liknande sätt återfinns en diskrepans mellan 

Miljöpartiets attityder i Söderhamn och i Nässjö. Miljöpartiet i Nässjö gav exempelvis 

uttryck för idén att potentiellt ställa krav på invandrare att utföra samhällsnyttor i 
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utbyte mot ekonomiskt stöd medan partiet i Söderhamn istället betonade att behandla 

alla lika. Dessa skillnader mellan kommunerna kan alltså enligt Dahlström & Sundells 

(2012) resultat tänkas ha haft särskild betydelse för skillnaden i Sverigedemokraternas 

lokala framgång. 
 

Att studiens stöd för den främjande hypotesen är relativt svagt i förhållande till 

Dahlström & Sundells (2012) resultat skulle kunna bero på att Dahlström & Sundell 

studerade Sverigedemokraternas framgång i kommunalvalet 2010 och min studie 

istället fokuserat på valet 2014. Det är värt att notera risken att Sverigedemokraterna 

vid valet 2014 redan kan ha legitimerats som parti, något som i sådant fall skulle 

kunna ha skett i samband med valet 2010 då partiet tog sig in i Riksdagen och även 

starkt ökade sin röstandel totalt sett i Sveriges kommunval och landstingsval 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2011:12). Om så är fallet skulle denna studies 

svagare stöd för den främjande hypotesen kunna tyda på en potentiellt avtagande 

legitimeringseffekt av de övriga partiernas restriktivitet i immigrationsfrågan. 
 

5.2 Alternativa förklaringar 
Det kan alltså konstateras att det finns en skillnad i partiernas restriktivitet mellan 

kommunerna som ger stöd för den främjande hypotesen, men att denna skillnad är 

begränsad i styrka. Därför är det sannolikt att fler faktorer kan förklara variationen i 

Sverigedemokraternas framgång, var för sig eller i kombination med de övriga 

partiernas restriktivitet i immigrationsfrågan. 
 

Något som dykt upp i materialet och vore intressant att studera vidare är betydelsen 

av lokala sakfrågor. Det framkom i de genomförda intervjuerna att skolnedläggningar 

var en aktuell fråga i både Nässjö och Söderhamn och tog stor plats i valrörelserna 

inför valet 2014. Skillnaden mellan kommunerna var att frågan om skolnedläggning 

vid tillfället för valet ännu var under diskussion i Söderhamn, medan den politiska 

majoriteten i Nässjö 2010-2014 redan tagit beslut om nedläggning av en stor skola i 

Nässjö som skulle genomföras efter valet. I intervjun med Miljöpartiets företrädare i 

Nässjö lyftes skolfrågan som en trolig anledning till den stora lokala framgången för 

både Sverigedemokraterna och Miljöpartiet, som båda var partier som motsatte sig 

nedläggningsbeslutet. 
 

Att missnöje i lokala sakfrågor potentiellt kan förklara Sverigedemokraternas lokala 

framgång indikerades även i intervjun med Socialdemokraternas företrädare i 

Söderhamn. De berättade om en rad symboliska neddragningar, av sådant som 

gatubelysning och kollektivtrafik, som genomfördes i kommunen under 

mandatperioden 2006-2010 och som möjligtvis kunnat bidra till det starkt ökade 

stödet för Sverigedemokraterna i Söderhamns kommunalval 2010. 
 

Betydelsen av lokala sakfrågor för Sverigedemokraternas framgång kan således vara 

av intresse att studera vidare. Studier av betydelsen av missnöje i lokala sakfrågor 

skulle även kunna resultera i intressanta resultat att jämföra med de studier som gjorts 

på nationell nivå som avfärdat missnöje som en avgörande förklaring till 
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immigrationskritiska partiers framgång. Om detta kan motbevisas i studier på lokal 

nivå skulle sådana resultat kunna indikera intressanta skillnader i betydelsen av 

missnöje mellan lokal och nationell nivå. 
 

Detta är exempel på en möjlig förklaringsfaktor som kan vara svår att fånga upp i 

kvantitativa studier men som kan ha stor betydelse för det fenomen som ska förklaras, 

här variationen i immigrationskritiska partiers framgång. Denna potentiella 

förklaringsfaktor fångas dock upp av metoden som används i denna studie och öppnar 

upp för vidare utveckling av teoribildningen på området. 
 

5.3 Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att genom att jämföra två kommuner, Nässjö och 

Söderhamn, undersöka om variationen i lokal framgång för Sverigedemokraterna i 

kommunalvalet 2014 kan förklaras av graden av restriktivitet i de övriga lokala 

partiernas profilering i immigrationsfrågan före valet. Den grundläggande idén bygger 

på att hur partier agerar i en viss fråga kan påverka framgången för ett annat parti. 

Avsikten har varit att testa två motstridiga hypoteser om huruvida en mer restriktiv 

profilering i immigrationsfrågan hos övriga partier främjar eller hämmar framgången 

för det immigrationskritiska partiet, här Sverigedemokraterna. Studien har avsett att 

följa upp resultaten från en kvantitativ studie av Dahlström & Sundell (2012) som 

givit stöd för den främjande hypotesen. 
 

Sammantaget påvisar det studerade materialet att det funnits en skillnad i restriktivitet 

hos övriga partier mellan kommunerna. Partierna i Nässjö kan konstateras ha haft en 

något mer restriktiv profilering i immigrationsfrågan än partierna i Söderhamn inför 

kommunalvalet 2014. Detta går således i linje med studiens hypotes, Dahlström & 

Sundells (2012) resultat och den främjande hypotesen. 
 

Den observerade skillnaden är dock begränsad varför det bör noteras att stödet är 

relativt svagt. Studien kan dock betraktas utifrån två olika perspektiv. Om den 

betraktas utifrån att söka verifiera Dahlström & Sundells (2012) resultat och den 

främjande hypotesen ger studiens resultat endast marginellt stöd för dessa och kan 

inte påstås förse dem med ytterligare förklaringskraft. Studien kan också betraktas 

utifrån ett försök att testa, och möjligen falsifiera, Dahlström & Sundells (2012) 

resultat och den främjande hypotesen då det blir tydligt att denna studies resultat 

faktiskt ger stöd för dessa och helt saknar stöd för att motbevisa dem. Studien ger 

alltså stöd för att restriktivitet i immigrationsfrågan hos övriga partier främjar, 

åtminstone snarare än hämmar, Sverigedemokraternas framgång på lokal nivå. 
 

Restriktiviteten i övriga partiers profilering i immigrationsfrågan kan således, 

åtminstone delvis, påstås förklara skillnaden i Sverigedemokraternas lokala framgång 

i kommunalvalet 2014 mellan Nässjö och Söderhamn. Detta medför även ett 

konstaterande om att hur partier profilerar sig i en fråga kan ha betydelse för andra 

partiers framgång. På samma sätt innebär detta att politiska partier inte enbart själva 
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har kontrollen att påverka sin framgång utan påverkas även av andra partiers 

ställningstaganden. 
 

Frågan är dock varför övriga partier genom att inta en mer restriktiv profilering inte 

lyckas ta över immigrationsfrågan och därmed det immigrationskritiska partiets 

väljare. En möjlig anledning kan vara att det handlar om en slags tröskel, där de 

övriga partiernas grad av restriktivitet behöver överstiga en viss nivå för att betraktas 

som verkliga alternativ till det immigrationskritiska partiet. Men det återstår att se i 

framtida forskning. 
 

Denna studie har även kunnat fånga upp en aspekt som förefaller kunna ha haft 

betydelse för den lokala framgången för Sverigedemokraterna i de studerade 

kommunerna i kommunalvalet 2014, nämligen missnöjet kring lokala sakfrågor. Detta 

är likaså ett område som med fördel bör studeras vidare. 
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Eget kontor, Nässjö, 28/5 2015 

 

Ann-Cathrin Gunnar (C) Fullmäktigegruppens gruppledare, ordförande för den lokala 

partistyrelsen 

Partilokal, Nässjö, 28/5 2015 

 

Agneta Svensson (FP) Gruppledare, kommunfullmäktigeledamot 

Missionskyrkan, Nässjö, 28-29/5 2015 

 

Laila Norss (KD) Kommunalråd, kommunfullmäktigeledamot 

Anton Axelsson10 (KD) Kommunfullmäktigeledamot 

Eget kontor, Nässjö, 29/5 2015 

 

Anders Karlgren (M) Kommunalråd, kommunfullmäktigeledamot, kommunstyrelsens vice 

ordförande 

Eget kontor, Nässjö, 27/5 2015 
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ordförande för den lokala partiorganisationen 
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Appendix 1. Intervjuguide 
 

Tema 1: Immigrationsfrågan 

 

Partiets politik avseende kommunens flyktingmottagning 

Inställning till flyktingmottagandet till kommunen 

Inställning till flyktingmottagandet till Sverige 

Eventuella förändringar i politiken på senare tid i immigrationsfrågan 

 – Inom det egna partiet 

 – Hos de andra partierna 

Syn på integrationen i kommunen

Integrationsprojekt initierade av partiet och/eller övriga partier 

Hur stor plats immigrationsfrågan tog i valrörelsen inför kommunalvalet 2014 

Partiets kärnfrågor och andra frågor som tog stor plats under valrörelsen 

 

Tema 2: Offentliga resursers fördelning (orättvisa fördelar) 

 

Syn på invandrarens roll i samhället (och integrationsprocessen) 

Syn på utformningen av bidrag och välfärdselement för invandrare och flyktingar 

 

Tema 3: Nedläggningar och avfolkning på landsbygden 

 

Partiets politik för att hålla kommunen levande och attraktiv att flytta till 

Partiets politik kring nedläggningar under senare tid 

Uppfattning avseende att politiker på nationell nivå missgynnar landsbygden till förmån för 

städer 

Om frågan tagit stor plats i den politiska debatten i kommunen 

 

Tema 4: Misstro mot etablerade partier 

 

Har det lokala partiet upplevt misstro mot sig, sina företrädare och/eller politik 

Hur partiet agerat för att motarbeta sådan misstro 

Grad av egen generell tillit till politiker på nationell nivå 

 

Tema 5: Arbetslöshet 

 

Uppfattning om anledningar bakom kommunens arbetslöshet 

Partiets politik för att hantera kommunens arbetslöshet 

Om partiet förespråkar särskilda arbetsmarknadsåtgärder för invandrare 

 

 


