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Abstract 

During much of the 20th century, the national party systems of Western 
Europe remained largely unchanged. However, beginning in the 1970s, these 
frozen party systems slowly started to melt. As the number of parties has 
increased, the question of what explains new party entrance has also 
attracted more scholarly interest. 

Despite this increased attention, the study of new political parties still 
suffers from a structuralist bias. The implication is that the fates of new 
parties are decided almost exclusively by external factors. Some scholars 
focus on the institutional environment; others emphasize sociological 
explanations, such as the formation of new cleavages in society. 

Yet such non-actor-centred perspectives risk being excessively 
deterministic. They also struggle to explain why some parties succeed in 
gaining entrance to legislatures while others, seemingly under the same 
external circumstances, fail. In this thesis, therefore, a new way to study 
parties and their path to parliament is proposed. Starting with the notion 
that external conditions alone cannot explain new party entrance, the thesis 
takes an agency-based perspective. Three sets of strategies are identified as 
being important means for a party to influence its chances of getting into 
parliament. They concern the party's resources, its political project and its 
external relations. In what ways can supply and management of resources, 
policies and relations with other parties affect the potential for becoming a 
parliamentary party? 

Through four in-depth case studies of new entrants into the Swedish 
national parliament, the Riksdag, the thesis concludes that there are some 
important commonalities in their paths to parliament. Especially with regard 
to their resources and their political project, the empirical evidence supports 
the initial premise: new party entrance is unthinkable without successful 
strategic behaviour. 
 
Keywords: new political parties, agency, strategies, Sweden, the Green 
Party, the Christian Democrats, the New Democracy Party, the Sweden 
Democrats 
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Förord 

Det har av vissa hävdats att förordet är den del av avhandlingen som läses av 
flest personer. Om detta skulle bero på att det kronologiskt kommer först 
eller om det har att göra med att dess innehåll är av större intresse än övrig 
text låter jag vara osagt. Med en viss förhoppning om att några av er som 
läser detta ändå kommer att ta sig an fortsättningen av avhandlingen vill jag 
här ta tillfället i akt att lyfta fram ett antal personer vars stöd och hjälp varit 
avgörande för att jag överhuvudtaget fått anledning att skriva förordet. 

Av störst betydelse för färdigställandet av avhandlingen har mina två 
handledare varit. Nick Aylott och jag har följts åt ända sedan jag som student 
på grundutbildningen började skriva på min c-uppsats. Trots flytt till 
huvudstaden har han med aldrig sinande entusiasm generöst delat med sig 
av sin kunskap och tid. Även Svante Ersson har genom sina stora kunskaper, 
liksom sitt digra bibliotek, varit mycket hjälpsam och av stor betydelse för att 
denna avhandling kunnat färdigställas. Utöver att Nick och Svante på ett 
fantastiskt sätt stöttat mig i arbetet med min avhandling har jag även på ett 
personligt plan uppskattat våra diskussioner och träffar. Att våra samtal ofta 
handlat väl så mycket om fotboll som politiska partier är bara en anledning 
till detta. 

Utöver handledarna finns det flera andra personer som på ett konstruktivt 
och generöst sätt delat med sig av sin tid. Torbjörn Bergman är den person 
som ledde mig in i forskningsvärlden. I vårt forskningssamarbete har jag fått 
rika tillfällen att observera hur en ”riktig” forskare gör. Även om jag inte 
riktigt lyckats skriva hela avhandlingen med tangentbordet i knät och 
fötterna vilande på skrivbordet har mitt samarbete med Torbjörn var en 
viktig del av min utbildning till forskare. 

David Feltenius och Malin Åkebo gjorde ett mycket bra arbete med att 
läsa mitt manus inför provdisputationen och pekade på brister och 
oklarheter i manuset. Även om jag inte följde alla deras råd var deras 
noggranna genomgång ovärderlig för min slutredigering av avhandlingen. 

Jag vill även rikta ett tack till Marie Olsson, Christina Boström och 
Ingemar Ring som på olika sätt har hjälpt mig med diverse praktikaliteter 
runt avhandlingsarbetet. 

Under min tid på statsvetenskapliga institutionen i Umeå har jag också 
haft förmånen att lära känna en rad personer som bidragit såväl till 
avhandlingsarbetets fortskridande som med trevliga stunder runt både 
fikabordet och vid bardisken. Thomas Larue har med värme och humor 
bidragit med såväl insiktsfulla kommentarer kring min avhandling som med 
trevliga aktiviteter utanför universitetets väggar. Linda Rönnberg, Susanne 
Alldén och Katarina Roos har stöttat och uppmuntrat mig de gånger jag 
tvivlat på mig själv och behövt uppmuntrande ord. Katarina har även som 
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föreståndare för Hotell Pilen bistått med förnämlig kost och logi. Johan 
Hellström har generöst bidragit med sina djupa statistikkunskaper och 
dessutom varit en trevlig reskamrat på flera av de arbetsresor som vi gjort 
tillsammans. Jocke Norberg har alltid varit villig att dela med sig av sin tid 
då jag behövt någon att bolla idéer med. Janne Jämte och jag delade rum 
under mitt första år som doktorand. Även om våra, ibland, högljudda 
diskussioner inte alltid gagnade avhandlingseffektivitet var detta en av de 
trevligaste perioderna under forskarutbildningen. Jag är skyldig er alla ett 
stort tack! 

Det finns även anledning att tacka ett antal personer utanför institutionen. 
När jag under riksdagsåret 2007/2008 fick möjligheten att arbeta i 
riksdagen fick jag tillfälle att även lära mig något om hur politik fungerar i 
praktiken. Min vistelse här gavs guldkant av ett antal personer som generöst 
delade med sig av sina kunskaper. Framförallt vill jag rikta ett tack till 
Martin Brothén, Martin Brandorf, Kari Hasselberg och Bertil Wennberg. 

Jag vill också tacka JC Kempes Minnes Stipendiefond, Länsförsäkringar 
Västerbottens Jubileumsfond, Stiftelsen Siamon och ECPR Mobility Fund 
för det ekonomiska stöd som jag fått under min tid som doktorand. 

Under flera perioder har jag bedrivit min forskning på distans. Detta hade 
inte varit möjligt om jag inte haft generösa vänner som bistått med trivsamt 
boende de många gånger jag varit i Umeå. Detta har inte bara varit praktiskt 
utan också väldigt trevligt. Under en period bodde jag hos Fredric Westling 
och hans familj. Under avhandlingsarbetet slutskede har jag även vid flera 
tillfällen blivit varmt mottagen hos såväl Andreas Westerlund med familj 
som Tobias Lundbergs dito. Tack kära vänner! 

Jag vill också tacka de allra närmaste. Såväl Agneta och Ove som mamma 
och pappa har oräkneliga gånger ställt upp med barnpassning då jag har 
varit tvungen att arbeta lite extra med avhandlingen. Under en period har jag 
även haft mitt kontor inrättat i föräldrahemmet. Praktiskt, inte minst 
eftersom förmiddagsfika serverades punktligt varje dag. Jag vill även passa 
på att rikta ett särskilt tack till min pappa som tog sig tid att korrekturläsa 
avhandlingen. 

Avslutningsvis vill jag rikta min tacksamhet mot de två viktigaste 
personerna i mitt liv. Eva, för att du gett mig möjlighet att skriva färdigt 
avhandlingen och för att du, till skillnad från jag, alltid trott att jag skulle 
klara av detta. Ines, för att du kommit in och stört mig när jag jobbat och 
påmint mig om hur lyckligt lottad jag är! 

Storhogna, 9 april 2012 
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– KAPITEL ETT – 

 

Inledning 

 

Den representativa demokratin etablerades i Västeuropa under den senare 
delen av 1800-talet och början av 1900-talet. I och med införandet av allmän 
rösträtt blev medborgarna formellt jämlika för första gången i historien. 
Detta demokratiska genombrott skapade ett partipolitiskt landskap som till 
stor del lever kvar än idag. Fram till det att allmän rösträtt infördes var 
politiskt beslutsfattande och parlamentsplatser i stort sett reserverat för en 
liten privilegierad elit. Men med det demokratiska genombrottet blev 
härkomst och förmögenhet inte längre de enda avgörande faktorerna för 
vem som skulle besätta parlamentets platser. 

I några länder uppstod bipolära partisystem medan det i andra länder 
skapades multipolära partisystem. När väl den representativa demokratin 
hade etablerats så konsoliderades partisystemen. Ett fåtal nya partier gjorde 
inträde på den politiska scenen, men överlag var partisystemen statiska. 
Trots omvälvande förändringar som rekordsnabb ekonomisk tillväxt, 
välfärdsstatens expansion samt ökad urbanisering, lyckades väldigt få nya 
partier ta sig in i de politiska finrummen under 1900-talets första 70 år. Som 
en konsekvens av denna stabilitet utvecklades, i en känd studie av Seymour 
Martin Lipset och Stein Rokkan (1967), teorin om de frusna partisystemen. I 
studien hävdar författarna att de första politiska partierna bildades som en 
konsekvens av de en gång dominerande konfliktdimensionerna i samhället. 
Såsom de första aktörerna på väljarmarknaden lyckades dessa partier sedan 
konsolidera sina positioner. Som ett resultat av detta menade de att de 
västeuropeiska partisystemen under 1960-talet var en reflektion av de 
dominerande konfliktdimensionerna, och därmed partisystemen, under 
1920-talet. Smått ironiskt, kan tyckas, började de frusna partisystemen att 
tina bara ett fåtal år efter det att Lipset och Rokkan presenterat sin teori. 

Men även om inträdet av nya partier i de nationella parlamenten idag är 
vanligare än vad det var ett antal decennier tillbaka i tiden, är det fortfarande 
så att de etablerade partierna till stor del dominerar Västeuropas politiska 
system (Mair 1999: 220). Med några få viktiga undantag leds regeringar 
främst av de äldre partierna. Dessutom består de äldre partiernas dominans i 
de nationella parlamenten. Så även om ett antal nya partier faktiskt lyckats 
inträda på den nationella parlamentariska scenen kvarstår faktumet att 
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väldigt många fler har misslyckats. Nya partier verkar fortfarande ha 
begränsat tillträde till Västeuropas nationella parlament. 

Att nya partier oftast misslyckas med att ta sig in i det nationella 
parlamentet gör det intressant att ta reda på varför vissa partier faktiskt är 
framgångsrika i detta avseende. Även om den tidigare forskningen på 
området är ganska liten i omfattning är området inte outforskat. Vad som 
dock till stor del saknas är paradoxalt nog forskning kring det nya partiets 
kapacitet att själv påverka sin möjlighet till att nå parlamentarisk represen-
tation. Denna avhandling tar sin utgångspunkt i denna kunskapslucka och 
anlägger ett aktörsperspektiv på nya partiers inträde i det nationella 
parlamentet. Fokus för avhandlingen ligger således på vad nya partier gör för 
att nå denna målsättning. 

I detta inledningskapitel kommer närmast avhandlingens relevans att 
motiveras. Denna bygger dels på betydelsen av att studera nya partier 
generellt och dels på den kunskapslucka som har identifierats. Efter att 
motiven har presenterats preciseras avhandlingens studieområde. Detta görs 
genom att först slå fast avhandlingens syfte och frågeställningar. Efter detta 
presenteras relevanta avgränsningar och definitioner. Kapitlet avslutas med 
avhandlingens disposition. 

Motivering för studien 

Ovan pekades på de etablerade partiernas fortsatta dominans i de västeuro-
peiska partisystemen. Den kritiske skulle kunna hävda att denna stabilitet 
också minskar behovet av att närmare studera nya partier. För att bemöta en 
sådan eventuell anmärkning motiveras närmast varför det är angeläget att 
studera avhandlingens ämne. 

Det första motivet för att studera nya partier bygger på det faktum att de, 
trots att de i relation till de etablerade partierna är relativt små, har 
betydelse för hur såväl partisystem som politik formas. Genom tillkomsten 
av nya partier utmanas de etablerade partierna. Numerärt expanderade 
partisystem ger utrymme för fler åsikter och värderingar och ger väljarna fler 
valmöjligheter vid valurnorna. I vissa enskilda fall får de nya partierna direkt 
inflytande. Genom inträde i de beslutande församlingarna, eller till och med 
regeringsmedverkan, erhåller partierna en reell maktposition utifrån vilken 
de har möjlighet att påverka (Harmel och Svåsand 1997: 316). 

Men även när nya partier inte lyckas nå reella maktpositioner kan deras 
blotta existens, skapa utrymme för nya åsikter och värderingar (Harmel och 
Svåsand 1997: 316; Krouwel och Lucardie 2008: 278; Meguid 2008: 6). Nya 
partier skapar debatt kring tidigare oartikulerade frågor vilket gör att de 
etablerade partierna kan bli tvungna att lyfta frågor de tidigare valt att 
marginalisera (Hug 2001: 1; Erlingsson och Persson 2010: 230). På så sätt 
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kan nya partiers påverkan ibland till och med vara större än vad deras 
väljarstöd faktiskt skulle motivera. 

Det andra motivet för att studera nya partier är inomvetenskapligt. 
Genom en genomgång av den tidigare forskningen på området har en 
anmärkningsvärd kunskapslucka identifierats. Denna tidigare forskning är 
begränsad i två avseenden. För det första är den främst inriktad på att 
förklara specifika partifamiljers uppkomst och varierande framgång. Stor 
uppmärksamhet har bland annat getts till gröna partier, regionala partier 
respektive invandringskritiska partier.1 Att behandla alla nya partier oavsett 
partifamiljtillhörighet som en grupp har inte varit särskilt vanligt även om 
det finns ett antal viktiga bidrag som i varierande utsträckning har gjort 
detta (se Hauss och Rayside 1978; Harmel och Robertson 1985; Lucardie 
2000; Hug 2001; Hino 2006; Meguid 2008). 

För det andra har såväl forskning kring specifika partigrupper som forsk-
ning kring nya partier generellt hitintills haft en tendens till att förklara ett 
partis eventuella framgång med faktorer som utelämnar det nya partiet. I 
huvudsak går det att identifiera tre olika teoretiska perspektiv utifrån vilken 
denna forskning har bedrivits: ett institutionellt, ett sociologiskt2 och ett 
aktörscentrerat perspektiv med utgångspunkt i de etablerade partiernas 
agerande och hur detta påverkar nya partier (jfr Meguid 2008: 6). 

I vissa fall har flera perspektiv inkorporerats i samma studie genom att 
faktorer från olika perspektiv har tagits i beaktande (se Hauss och Rayside 
1978; Harmel och Robertson 1985; Hug 2001; Hino 2006).  

Det institutionella perspektivet betonar att ett nytt partis möjligheter 
påverkas av hur de politiska spelreglerna ser ut. Den grupp av institutioner 
som getts mest utrymme i den tidigare forskningen, och som också anses ha 
störst relevans, är reglerna kring hur politiska val fungerar. Dessa 
institutioner är dock inte de enda som kan ha betydelse för ett nytt partis 
möjligheter. Ett lands regler kring partifinansiering kan potentiellt också 
vara gynnande alternativt missgynnande för ett nytt parti.3 Andra faktorer 
som i varierade utsträckning har uppmärksammats är regleringen kring 
partiers möjlighet att annonsera och delta i mediala sammanhang samt hur 
den horisontella respektive vertikala maktdelningen är strukturerad (Hauss 

                                                             
1 Det har, inom forskningen, visat sig svårt att ge den sistnämnda partifamiljen en allmänt accepterat beteck-
ning. När det här i mera svepande ordalag refereras till denna grupp av nya partier inkluderas bland annat 
partier som benämns radical right (t.ex. Kitschelt och McGann 1995), populist radical right (t.ex. Mudde 
2007) extreme right (t.ex. Carter 2005), far right (t.ex. Cole 2005) och anti-immigrant parties (t.ex. van der 
Brug m.fl. 2000). Anledningen till att främst benämna gruppen för invandringskritiska partier är för att det 
framförallt är deras inställning till flyktingar och invandring som är gemensam (jfr Lubbers m.fl. 2002: 350; 
Ivarsflaten 2008). 
2 Det sociologiska perspektivet benämns även ibland såsom ett strukturellt perspektiv (se t.ex. Erlingsson 
2005: 55-57). 
3 Hittills har dock den empiriska forskningen inte funnit något stöd för att partifinansiering påverkar partier-
nas inbördes konkurrens i någon nämnvärd utsträckning (Pierre m.fl. 2000; Scarrow 2006; Bolin 2007).  
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och Rayside 1978; Harmel och Robertson 1985; Willey 1998; Hug 2001; 
Hino 2006; Bolin 2007).4  

Det är rimligt att anta att nya partier påverkas av sin institutionella miljö. 
Allt annat lika är det naturligtvis enklare att inträda i det nationella 
parlamentet om röstspärren är låg än om den är hög. Det institutionella 
perspektivets förklaringskraft hämmas dock av att de relevanta faktorerna 
till sin natur allt som oftast är väldigt statiska. Valsystemet liksom andra 
delar av det institutionella ramverket förändras sällan och har således svårt 
att förklara förändring (Erlingsson 2005: 55; Meguid 2008: 10). Det är helt 
enkelt inte möjligt att för varje nytt inträde av parti i Västeuropas nationella 
parlament spåra en relevant institutionell förändring. 

Från ett sociologiskt perspektiv framhålls att de politiska partierna 
uppstår som ett resultat av konflikter mellan olika grupperingar i samhället 
(Ware 1996: 8-9; Håkansson 2005: 63). I takt med samhälleliga föränd-
ringar såsom exempelvis industrialisering, urbanisering och ekonomisk 
tillväxt, ändrades dock förutsättningarna för att social grupptillhörighet 
nödvändigtvis skulle avgöra vem man röstade på. De tydliga sociala 
grupperingarna luckrades upp då medborgarnas grupptillhörigheter, åsikter 
och värderingar förändrades. Nya konfliktdimensioner med nya politiska 
frågor växte fram. Eftersom väljare snabbare än partier kan förändra sina 
åsikter öppnades därmed nya politiska nischer för nya partier (Rydgren 
2005: 22). Från ett sociologiskt perspektiv är därmed nya partier en respons 
på hur samhället ser ut och förändras. 

Det sociologiska perspektivet är möjligen bättre än det institutionella 
perspektivet när det gäller att förklara förändring. Samhällelig förändring 
sker hela tiden. Arbetslöshetsnivåer går upp och ner, invandring varierar 
över tid och ekonomin går i konjunkturcykler. Trots detta kvarstår det 
faktum att till synes liknande länder, ur ett sociologiskt perspektiv, uppvisar 
olika antal nya partier. Dessutom lyckas vissa nya partier inom ett och 
samma land medan andra misslyckas. Gynnsamma sociologiska villkor leder 
således inte heller automatiskt till att nya partier inträder i det nationella 
parlamentet (jfr Meguid 2008: 13). 

Det aktörscentrerade perspektivet applicerat på nya partier har fokuserat 
på hur de etablerade partierna agerar och vilka konsekvenser detta har för 
nya partier. Exempelvis har det visat sig att de etablerade partiernas 
policypositionering gentemot varandra påverkar möjligheterna för nykom-
lingar (Abedi 2002; Meguid 2005; 2008; Bornschier 2012). Även de 
etablerade partiernas benägenhet att samarbeta alternativt utestänga det nya 
partiet har getts viss uppmärksamhet i den tidigare forskningen (Downs 
2002; Art 2007). En underkategori av detta är den allt mer omfattande 
                                                             
4 Med den horisontella respektive vertikala maktdelningen avses i detta sammanhang huruvida nya partiers 
möjligheter till framgång påverkas av om ett land har ett federalt eller enhetsstatligt statsskick respektive ett 
parlamentariskt eller presidentiellt styre. 
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litteraturen om hur de politiska partierna effektivast bemöter invandrings-
kritiska partier i syfte att minimera dess väljar- och policymässiga fram-
gångar (van Spanje och van der Brug 2009; Kiiskinen och Saveljeff 2010; 
Lodenius och Wingborg 2010; 2011).  

Även fast de sociologiska och aktörscentrerade perspektiven i mycket är 
varandras motsatser finns en tydlig koppling dem emellan. De uppkomna 
utrymmena för nya partier som betonas av det sociologiska perspektivet 
uppkommer endast om de etablerade partierna inte anpassar sin politik till 
förändringarna. Således är det de etablerade partiernas underlåtenhet att 
agera, i meningen förändra sin politik, som leder till att nya partier lyckas nå 
röster. Nya partier når alltså framgång när de etablerade partierna 
misslyckas (Hauss och Rayside 1978: 36; Lawson och Merkl 1988; Lago och 
Martínez 2011).5  

Att de etablerade partierna och deras agerande påverkar nya partiers 
möjligheter till väljarframgångar är också ett högst rimligt antagande. Sam-
tidigt är det slående att studier gjorda utifrån en aktörscentrerad ansats i hög 
grad utelämnar de centrala aktörerna – de nya partierna. 

De tre ovan nämnda perspektiven bidrar således till förståelsen av vad 
som orsakar att nya partier framträder och inträder på den parlamentariska 
scenen. Genomgången ovan visar dock att samtliga perspektiv lämnar det 
nya partiet utanför analysen. Implicit antas alltså att det nya partiet inte 
självt kan påverka sina möjligheter till parlamentariskt inträde. Detta är ett 
orimligt antagande. De tidigare använda perspektiven kan inte ensamma 
avgöra om och när ett nytt parti faktiskt lyckas nå parlamentarisk 
representation (jfr Tavits 2012: 83). Detta leder också fram till denna 
avhandlings syfte och till de konkreta forskningsfrågor som ska besvaras. 

Avhandlingens syfte 

Utgångspunkten för den här avhandlingen är att den ska bidra till forsk-
ningen om nya partier och mer specifikt kring vilka faktorer som påverkar 
nya partiers möjligheter att bli invalda för första gången i det nationella 
parlamentet. Mot bakgrund av den lucka som finns i den tidigare forskning-
en om nya partier så kommer denna avhandling att fokusera på nya partiers 
framgång från ett delvis nytt perspektiv. Genom att utgå från det nya partiet 
är förhoppningen att en mer kompletterande bild av varför nya partier lyckas 
ska kunna tecknas. 

Avhandlingens syfte är inte att motbevisa tidigare framlagda teorier kring 
nya partier som baseras på institutionella eller sociologiska förklaringar. Inte 
heller är teorier som tar avstamp i hur de etablerade partierna agerar 
                                                             
5 Erlingsson (2005: 57-60) väljer att benämna ett fokus på de etablerade partiernas misslyckande med att 
kanalisera väljarnas åsikter som ett organisationsteoretiskt perspektiv och urskiljer således en sådan ansats 
från såväl ett sociologiskt som ett rent aktörscentrerat perspektiv. 
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felaktiga. Däremot är det möjligt att bidra med ett nytt perspektiv för att 
komplettera den tidigare forskningen om nya partier. Eftersom forskningen 
hitintills främst berört externa förklaringsfaktorer i förhållande till det nya 
partiet ska denna studie belysa den del av fenomenet som tidigare getts 
minst intresse. Avhandlingens syfte är med andra ord att bringa mer 
kunskap kring vilka möjligheter som nya partier har att påverka sina egna 
chanser till nationellt parlamentariskt inträde. 

I avhandlingens teoretiska diskussion avses att utkristallisera vad hos det 
nya partiet som är avgörande för om det når framgång. Betoningen läggs här 
på de faktorer som det är möjligt för det nya partiet att påverka själv. Med 
andra ord fokuseras på de medvetna överväganden ett nytt parti kan göra i 
syfte att bli invalt i det nationella parlamentet. I avhandlingen kommer dessa 
benämnas som det nya partiets strategier. Den teoretiska diskussionen syftar 
med andra ord till att finna de potentiellt framgångsrika strategier som ett 
nytt parti kan förväntas forma. 

Den teoretiska diskussionen lägger grunden för avhandlingens empiriska 
delar. Här ska fyra fallstudier tjäna som underlag för att ställa den teoretiska 
diskussionen mot den empiriska verkligheten. Fallstudierna behandlar 
Miljöpartiet de Gröna, Kristdemokratiska Samhällspartiet6, Ny Demokrati, 
och Sverigedemokraterna, det vill säga samtliga nya partier som lyckats ta 
sig in i den svenska riksdagen under efterkrigstiden. Den empiriska delen 
består i sig av en deskriptiv och en förklarande del. Deskriptivt handlar det 
om att kartlägga vad de aktuella partierna faktiskt gjorde i syfte att nå 
riksdagen. Fokus läggs på att undersöka de strategier som den teoretiska 
diskussionen identifierat som potentiellt framgångsrika. 

I den förklarande delen av avhandlingen är ambitionen att utvärdera 
huruvida de kartlagda strategierna faktiskt har varit av betydelse för det nya 
partiets inträde i riskdagen. Syftet i denna del är med andra ord att 
bestämma om det finns ett orsakssamband mellan de nya partiernas 
agerande och utfallet – inträdet i riksdagen. Genom en jämförelse mellan de 
fyra fallen ska även generaliserbarheten av förklaringarna testas. 

Eftersom den tidigare forskningen på det aktuella området är begränsad 
är avhandlingen i dess förklarande delar explorativ och hypotesgenererande 
snarare än bekräftande och teoritestande (se Gerring 2004: 349-50). 
Huvudmålet med avhandlingens förklarande del är med andra ord inte att 
testa en på förhand utvecklad teori. Istället bör studien ses som ett första 
steg i en utveckling av en aktörscentrerad teori om nya partiers inträde i 
nationella parlament. 
  

                                                             
6 Eftersom fokus för avhandlingen är vad nya partier gör för att få inträde i det nationella parlamentet 
benämns partiet här vid det namn det hade vid sitt riksdagsinträde 1991. Partiet hette Kristen Demokratisk 
Samling fram till namnbytet 1987 och bytte åter igen namn 1996 till Kristdemokraterna (Hjort Attefall 2004). 
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Avhandlingens forskningsfrågor går att sammanfatta enligt följande: 
a) Vilka strategier använde sig Miljöpartiet, Kristdemokratiska 

Samhällspartiet, Ny Demokrati respektive Sverigedemokraterna av i 
syfte att nå riksdagsinträde? 

b) Vilka strategier bidrog till att Miljöpartiet, Kristdemokratiska 
Samhällspartiet, Ny Demokrati respektive Sverigedemokraterna 
lyckades bli invalda i riksdagen? 

c) Vilka strategier är generellt framgångsrika? 

Avgränsningar 

Alla studier kräver med nödvändighet vissa avgränsningar. Så även denna. 
Först bör det tydliggöras att avhandlingen berör vad nya partier gör i syfte 
att ta sig in i det nationella parlamentet. Med andra ord är det inträdet i det 
nationella parlamentet och inte bildandet av partiet som står i centrum. 
Således är avhandlingens fokus inte på partier som är nybildade. Ett parti 
som för första gången lyckas ta sig in i det nationella parlamentet kan vara 
nybildat men behöver inte nödvändigtvis vara så. Det kan vara ett parti som 
funnits en längre period. Ett för denna avhandling relevant exempel är det 
svenska Kristdemokratiska Samhällspartiet som bildades 1964 som Kristen 
Demokratisk Samling (KDS) men inte lyckades ta sig in i riskdagen på egen 
hand förrän 1991. 

Avhandlingen berör inte heller nya partiers framgång generellt. Istället 
berör den en alldeles specifik typ av framgång – att bli invalt i det nationella 
parlamentet för första gången. Andra typer av framgång såsom politiskt 
inflytande och bestående väljarmässig framgång är naturligtvis också 
intressanta forskningsområden. Det är dessutom möjligt att vissa faktorer 
som är relevanta för ett nytt partis möjligheter att bli invalt också är 
relevanta för att förklara andra typer av framgång. Det är dock inte denna 
typ av framgång som kommer att behandlas. 

Av ovan förda diskussion framgår att avhandlingen delvis syftar till att 
generera hypoteser. Dessa hypoteser är främst tänkta att avse en 
västeuropeisk kontext. Även om det är möjligt att de till viss del även kan 
vara relevanta för länder utanför denna sfär är det viktigt att påpeka att den 
teoretiska diskussionen tar avstamp i politiska system med konsoliderade 
partisystem där det är rimligt att anta att nya partier möter någorlunda 
liknande villkor. Framförallt tvingas de att tävla mot gamla partier med 
etablerade band till väljarna. I yngre demokratier, som exempelvis de 
östeuropeiska, är villkoren för nya partier annorlunda. Partisystemen är inte 
på samma sätt konsoliderade och är i den meningen mer öppna. 

En ytterligare avgränsning är att diskussionen kring nya partier gäller 
nationell nivå. Det vill säga, även fast avhandlingens diskussion kan vara 
relevant för nya partier på lokal, regional och övernationell nivå så baserar 
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sig både teoretisk diskussion och empiriskt material på nya partier på 
nationell nivå. 

Definitioner av centrala begrepp har även det betydelse för vad som 
faktiskt ska studeras. Nedan följer därför en diskussion kring definitioner av 
de centrala studieobjekten i denna avhandling. 

Centrala begrepp 

Sällan är samhällsvetenskapliga begrepp entydiga. Olika forskare använder 
olika begrepp på olika sätt (jfr Sartori 1970). Den svenske statsvetaren 
Gunnar Sjöblom har träffande beskrivit det som: 

[I]t has often proved difficult to decide whether different researchers have said the 
same thing concerning the same phenomena, different things concerning the same 
phenomena, or different things about different phenomena. (Sjöblom 1968: 6) 

Sådan mångtydighet kan vara problematisk. Dock går mycket av förvirringen 
att undvika om forskaren tydligt klargör på vilket sätt denne använder sig av 
det aktuella begreppet. I det följande ska därför ett antal, för den här 
avhandlingen, centrala begrepp diskuteras. Dels ska begreppet politiskt parti 
tas upp och dels ska det fastslås vad som avses med ett nytt politiskt parti. 
Definitionernas syfte är att avgränsa den population av objekt som står i 
fokus i avhandlingen. Som sådana bidrar de dels till att avgöra vilka partier 
som kan komma i fråga för den aktuella studien och dels till att på förhand 
bestämma till vilken grupp av fall som avhandlingens slutsatser kan antas 
vara giltiga. 

Politiskt parti 

De flesta personer har en någorlunda klar bild över vad ett politiskt parti är. 
Något till exempel Alan Ware (1996: 2) fyndigt fångar: 

[A]ttempting a definition of “party” is rather like attempting to define an elephant – 
anyone who has seen one knows what one looks like, but providing a definition for a 
person who happens never to have come across one is rather difficult. 

Trots detta är det få begrepp inom statsvetenskap som getts så många olika 
definitioner. Efter åtskilliga försök har ännu ingen konsensus kring 
begreppet nåtts. Snarare är det som White (2006: 7) uttrycker sig i en 
handbok om politiska partier: 

[T]he attempt to define what a political party is […] has often produced more 
confusion than explanation. 
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Ofta ges begreppet en definition som syftar till att täcka in ett partis 
egenskaper. Visserligen är det så att frågan om vad ett parti är har mycket att 
göra med vad ett parti gör. Men vad ett parti gör, eller anses ska göra, måste 
snarare ses som en normativ värdering än en användbar definition (White 
2006: 6). Följaktligen ges begreppet olika definitioner beroende på vilken 
funktion man anser att partier ska fylla i samhället. 

I många definitioner av politiska partier framhålls deras roll som väljarnas 
representant i de allmänna valen. Denna egenskap är också något som de 
flesta partiforskarna skulle vara eniga om är något som skiljer partier från 
andra organisationer. Samtidigt är det så att inte alla organisationer som vi i 
vardagligt tal benämner partier ställer upp i val. Åtminstone inte alla val.7 
Dessa partier måste dock ses som en relativt liten andel av de politiska 
partierna. Dessutom är de partier som inte ställer upp i val inte av något 
intresse inom ramen för denna avhandling eftersom deltagande i val per 
definition är ett nödvändigt villkor för att bli invalt i parlamentet. 

En definition som betonar det politiska partiets roll som tävlande i val och 
som av många anses vara användbar (t.ex. Bäck och Möller 2003; Erlingsson 
m.fl. 2005b; Hague och Harrop 2007) är den italienske statsvetaren 
Giovanni Sartoris (1976: 64): 

A party is any political group that presents at elections, and is capable of placing 
through elections, candidates for public office.8 

Sartoris definition är enkel och därför användbar. Istället för att definiera 
alla partiets funktioner är denna definition ett praktiskt verktyg för att 
avgöra vilka organisationer som kan betraktas som partier och vilka som 
faller utanför denna grupp. 

Nya politiska partier 

När vi väl har en uppfattning om vad ett politiskt parti är blir nästa 
definitionsfråga att snäva in studieobjektet till vad ett nytt politisk parti är.  

Det finns flera olika definitioner inom den tidigare forskningen. Detta kan 
till viss del anses olyckligt eftersom det gör det svårt att jämföra resultat och 
bedöma generaliserbarheten av olika studier (Barnea och Rahat 2011: 305). 
Samtidigt måste det anses vara helt i sin ordning att det finns olika 
definitioner, särskilt om forskningsfrågorna skiljer sig åt. Definitinonen av 
hur begreppet används i denna avhandling sker i två steg. I det första steget 
görs en åtskillnad mellan gamla och nya partier, medan det andra steget 
begränsar begreppet med avseende på det nya partiets ursprung. 

                                                             
7 I många icke liberala demokratier är det till exempel vanligt att vissa politiska partier avstår från att ställa 
upp i valen som en protest mot vad som hävdats vara ett på förhand uppgjort val. 
8 För en liknande definition, se även Sjöblom (1968: 21). 
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Harmel (1985: 405-406) identifierar tre olika sätt att definiera ett nytt parti. 
För det första kan ett nytt parti som bildats för att främja nya frågor anses 
vara ett nytt parti något han exemplifierar med partier från den gröna 
partifamiljen. Innan bildandet av denna grupp av partier var den gröna 
politiska dimensionen relativt betydelselös. Det andra sättet att definiera ett 
nytt parti som Harmel identifierat är med referens till en specifik historisk 
händelse. Partier kan delas in i gamla partier bildade före denna händelse 
och nya partier om de bildades efter händelsen (se även Mair 1999: 210). 
Slutligen kan nya partier definieras som partier som tillkommit till det 
ursprungliga partisystemet (se även Erlingsson 2005: 52). Detta kräver 
naturligtvis en definition av vilka partier som kan anses tillhöra det 
ursprungliga partisystemet. 

Med lite förtydligande är den tredje definitionen användbar i denna 
avhandling. Först måste det avgöras vilka partier som kan anses tillhöra det 
etablerade partisystemet. En sådan avgränsning lider med nödvändighet av 
viss godtycklighet. Likväl kan en historisk tillbakablick ge en naturlig 
referenspunkt. Såsom Lipset och Rokkan (1967) har visat var de västeuro-
peiska partisystemen under en lång period mer eller mindre oförändrade. 
Från det att allmän rösträtt infördes tills en bit in på 1960-talet var det i 
huvudsak samma partier som representerades i de nationella parlamenten. 
Att betrakta dessa partier som de som definierar det ursprungliga parti-
systemet ter sig därför ganska naturligt (jfr Sundberg 1999). Det första steget 
av definitionen kan således sammanfattas i att ett nytt parti är ett sådant 
som inte före 1960 varit representerat i det nationella parlamentet. 

Det finns också, i ett andra steg, anledning att skriva några ord om sättet 
på vilket nya partier bildas eftersom detta hypotetiskt har stor betydelse för 
deras möjligheter till att nå representation. Nya partier kan i huvudsak 
bildas på tre olika sätt (Mair 1999). För det första kan nya partier bildas 
genom en sammanslagning av två eller fler partier. För det andra bildas 
partier som ett resultat av en partisplittring inom redan existerande partier.9 
Ibland leder en splittring till att det ursprungliga partiet upphör att existera. 
I andra fall lever det ursprungliga partiet kvar, sida vid sida med det nya 
partiet. För det tredje finns det partier som kan anses vara genuint nya. 
Detta innebär att de varken bildats som en konsekvens av en samman-
slagning eller en partisplittring.10 

Sammanslagningar skiljer sig från genuint nya partier samt partier som 
bildats genom partisplittringar på ett viktigt sätt. Medan såväl genuint nya 

                                                             
9 Mair (1990) har i en tidigare studie benämnt dessa två typer av partibildningar som fusioner respektive 
fissioner. 
10 Hug (2001: 13-14) diskuterar även en fjärde typ av nytt parti, nämligen valallianser (se även Erlingsson 
2005: 52-53). Det kan dock anses tveksamt att betrakta en valallians som ett nytt parti då det snarare är att 
betrakta som två eller flera partier som tillfälligt samarbetar. Om de däremot sedermera går samman mer 
permanent skapas ett nytt parti i form av en sammanslagning. 
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partier som partier bildade genom partisplittring är nya tävlande i valen 
måste sammanslagningar främst ses som reorganiserade gamla partier. De 
är med andra ord gamla partier i ny förpackning. Genuint nya partier och 
partier som bildats genom partisplittringar resulterar i ett expanderat 
partisystem.11 Sammanslagningar, å andra sidan, är partier som omorgan-
iserats i syfte att överleva (Erlingsson 2005: 52). Som gamla aktörer på den 
politiska arenan har dessa redan en väljarbas. Därför måste förut-
sättningarna anses vara mer fördelaktiga för en sammanslagning att bli 
invald än vad de är för ett genuint nytt parti respektive ett parti som bildats 
genom en partisplittring. Givet detta exkluderas partier som bildats som ett 
resultat av en sammanslagning ur populationen för vilka resultaten av denna 
avhandling kan anses vara giltiga. Definitionen av ett nytt parti i denna 
avhandling är således: 

Ett genuint nytt parti, alternativt ett parti bildat genom splittring av ett gammalt parti, 
som inte blivit invalt i det nationella parlamentet före 1960.  

Fokus för avhandlingen är inte på nya partier generellt utan på vad nya 
partier gör i syfte att nå det nationella parlamentet. När väl ett nytt parti 
blivit invalt i det nationella parlamentet är det således att betrakta som ett 
positivt fall av nya partier i det nationella parlamentet. Partier som inte 
tillhör det ursprungliga partisystemet och inte heller lyckats bli invalt efter 
1960 är därmed negativa fall av nya partier i de nationella parlamenten. 

Till detta ska tilläggas att intresset rör hur de nya partierna når parla-
mentet genom att attrahera tillräckligt många röster genom allmänna val. 
Ett nytt parti vars parlamentariska platser erhållits genom avhopp från 
representerade partier ses som ett negativt fall av nya partier i det nationella 

                                                             
11 Att skilja mellan ett parti som bildats genom en partisplittring och ett genuint nytt parti är inte helt enkelt. 
Trots att nya partier kan ha tagit ”elements of both their leadership and active support from existing parties 
[…], they can nonetheless be regarded as genuinely novel” (Mair 1999: 216). Med andra ord krävs det 
detaljerad kunskap för att skilja dem åt. Som illustrativt exempel kan nämnas Junilistan (JL), ett svenskt EU-
skeptiskt parti som deltog och överraskade många i valet till Europarlamentet 2004. Flera av grundarna till 
partiet hade en bakgrund i de etablerade partierna. Bland annat var Nils Lundgren, partiets första partiledare, 
en för detta socialdemokrat. JL kan trots detta inte betraktas som ett till Socialdemokraterna närliggande 
parti. Det skulle därför vara direkt felaktigt att betrakta JL som ett parti som bildats genom splittring. Snarare 
bör partiet betraktas som ett genuint nytt parti. Ett sådant avgörande kräver dock viss djupkunskap. En 
forskare som inte är särskilt bekant med det svenska partisystemet skulle kunna, på grund av Lundgrens 
förflutna, dra den felaktiga slutsatsen att JL bildats som en konsekvens av splittring inom Socialdemokra-
terna. 
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parlamentet till dess att de har erövrat representation genom ett parlaments-
val.12 

Avhandlingens disposition 

Avhandlingens delar följer vad som skulle kunna betraktas som en relativt 
konventionell mall. I det första kapitlet efter inledningen, kapitel 2, disku-
teras avhandlingens teoretiska ramverk. Fokus i detta kapitel ligger på att 
utkristallisera vad som egentligen är relevant att studera för att kunna svara 
på forskningsfrågorna. Genom att identifiera potentiellt framgångsrika 
strategier för nya partier skapas det analytiska ramverk som senare vägleder 
de empiriska delarna av avhandlingen. 

I kapitel 3 diskuteras forskningsdesign, metod och material. Om den 
teoretiska delen besvarar vad som ska undersökas formuleras i denna del 
hur detta ska göras. Forskningsdesignen rör sådant som valet av fallstudie 
som metod och vilka fall som väljs och motiveringar härtill. Metod-
diskussionen rör vilket sätt fallstudierna och den efterföljande jämförelsen i 
praktiken ska utföras. I kapitlet diskuteras även det material som ligger till 
grund för den empiriska analysen, vilken typ av data som samlats in och 
varför. 

I kapitel 4 görs en bakgrundsbeskrivning till de empiriska fallstudierna. 
Kapitlets första del inleds med en kartläggning av nya partier i Västeuropa 
och följs upp med ett antal statistiska analyser för att testa några av den 
tidigare forskningens viktigaste förklaringar till varför nya partier inträder i 
nationella parlament. I den andra delen av kapitlet flyttas fokus till Sverige. 
För att sätta in fallstudierna i en kontext görs här en genomgång av hur det 
institutionella ramverket samt ett antal samhälleliga faktorer av relevans har 
förändrats över tid. 

Avhandlingens huvudsakliga empirska delar återfinns i kapitel 5-8. I 
dessa avhandlas i tur och ordning Miljöpartiet, Kristdemokratiska Samhälls-
partiet, Ny Demokrati och Sverigedemokraterna. Fokus i fallstudierna ligger 
på dessa nya partiers strategier med syfte att nå riksdagen. 

Resultaten från fallstudierna summeras och jämförs i kapitel 9. Kapitlet 
avslutas även med några ytterligare reflektioner om vad avhandlingen 

                                                             
12 Den svenska politiska historien rymmer flera exempel på detta. Arbetarpartiet Kommunisterna (APK) 
bildades 1977 genom en splittring av Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK). Som en följd av att två av VPK:s 
riksdagsledamöter lämnade partiet för APK fick även detta parti sina första riksdagsmandat (Riksdagens 
förvaltningskontor 1976; 1977; 1978). Även 2004 drabbades, det som numera fått namnet Vänsterpartiet av 
ett avhopp. Denna gång var det partiets ledare, Gudrun Schyman, som valde att lämna partiet. Till en början 
betraktade sig Schyman som en politisk vilde, men sedan hon varit med och bildat Feministiskt Initiativ (FI) 
2005 företrädde hon istället detta parti i riskdagen (Erlingsson och Persson 2010: 237-238). Det senaste 
exemplet torde vara moderaten Göran Thingwall som i början av 2010 lämnade sitt parti och sökte inträde i 
Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI) (Dagens Nyheter 2010a). Då varken APK, FI eller SPI genom val 
lyckats erövra parlamentarisk representation är de inte att betrakta som positiva fall i denna avhandlings 
bemärkelse. 
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bidragit med samt förslag på vilka fortsatta forskningsinsatser som bör 
göras. 
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– KAPITEL TVÅ – 

 

Teoretiskt ramverk 

 

Politiska aktörer är alltid påverkade av en rad olika externa förutsättningar. 
Varken statschefer, stater, mellanstatliga organisationer eller enskilda 
politiker kan obehindrat genomföra sin politiska vilja utan att begränsas av 
omgivande faktorer. Detta kan vara begränsningar i form av regelverk, 
normer och historia såväl som av andra aktörer. Men att aktörerna helt 
skulle vara utlämnade till dessa andra faktorer är sällan sant. Även om 
svenska regeringens påverkan på EU:s politik begränsas av såväl institu-
tioners utformning, inrikespolitisk dagordning och andra EU-länders 
agerande är inte dess eget agerande helt betydelselöst. På liknande sätt vore 
det felaktigt att påstå att enskilda politiska partier är helt utlämnade till 
externa faktorer. Bara de mest hängivna strukturalisterna skulle helt 
underkänna aktörers roll i politiska förlopp, och dessa torde vara väldigt få 
inom dagens samhällsvetenskap (jfr Rothstein 1988). Att aktörer respektive 
strukturer kan tillerkännas olika tyngd i olika sammanhang är en sak, men 
att hävda att någon av dessa motpoler skulle vara helt irrelevant måste anses 
som en grov förenkling eller en direkt felaktighet. 

Trots att det idag inom de flesta forskningsområden verkar finnas en 
allmän acceptans för att aktörer har betydelse finns det inom ett fåtal fält en 
benägenhet att blunda för detta. I studiet av nya partier är det aktörs-
negligerande perspektivet helt dominerande. Denna avhandling är ett försök 
att påbörja en korrigering av den rådande snedvridningen inom forsknings-
fältet. Utgångspunkten för avhandlingen är att det nya partiets eget hand-
lande måste beaktas för att förklara varför partiet lyckas ta sig in det 
nationella parlamentet. Att, som tidigare forskning, utelämna det nya partiet 
och bara fokusera på partiets omgivning ger inte en fullständig bild. 

I detta kapitel kommer därför nya partiers inträde i det nationella 
parlamentet att diskuteras utifrån ett aktörsperspektiv med utgångspunkt i 
det nya partiet. Diskussionen bygger på att det finns två nödvändiga villkor 
som måste vara uppfyllda för att ett nytt parti ska nå inträde i parlamentet. 
Dels krävs att de externa omständigheterna, den så kallade politiska 
möjlighetsstrukturen, är gynnsam. Dels krävs det att det nya partiet lyckas 
dra nytta av den möjlighet som ges av de externa förutsättningarna. Ett 
villkor som i korthet kan uttryckas som ett lyckosamt strategiskt agerande 
av det nya partiet. Avhandlingens fokus ligger på den andra delen, det vill 
säga på vilket sätt de nya partierna agerar i syfte att nå parlamentet. För att 
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göra detta krävs det för det första att väljarna känner till partiet. Partiet 
behöver med andra ord bryta igenom det så kallade synlighetsfiltret (Sikk 
2006).13 För det andra måste partiet lyckas attrahera tillräckligt många 
väljare. Nya partier som strävar mot det nationella parlamentet måste 
således dels göra sig tillräckligt synliga och uppmärksammade och dels anses 
vara attraktiva för en tillräckligt stor väljarskara. För att uppnå detta formar 
de nya partierna strategier. 

Detta kapitel syftar till att identifiera de strategier som potentiellt kan vara 
betydelsefulla för nya partier i syfte att nå inträde i det nationella parla-
mentet. Kapitlet inleder med att kort diskutera hur den tidigare forskningens 
perspektiv förhåller sig till det aktörsperspektiv som står i centrum i denna 
studie. Efter detta presenteras avhandlingens utgångspunkter för att studera 
nya partier utifrån ett aktörsperspektiv. I huvuddelen av kapitlet behandlas 
sedan på vilket sätt de nya partierna kan påverka sina möjligheter till 
parlamentariskt inträde. Fokus ligger här på vilka strategier som kan antas 
vara potentiellt framgångsrika. 

Det nya partiets politiska möjlighetsstruktur 

I inledningskapitlet motiverades avhandlingens fokus på det nya partiet 
bland annat utifrån observationen att den tidigare forskningen näst intill helt 
negligerat ett sådant perspektiv. Genom en kort genomgång av det 
institutionella, det sociologiska och det aktörscentrerade perspektivet med 
fokus på de etablerade partierna visades på tidigare forsknings svar på varför 
nya partier lyckas nå inträde i de nationella parlamenten. Det poängterades 
också att dessa perspektiv inte är oväsentliga. Dock konstaterades att de 
endast delvis kan förklara nya partiers parlamentsinträde. 

Gemensamt bidrar de tidigare använda perspektiven till att lyfta fram 
vilka faktorer som utgör den politiska möjlighetsstrukturen [political 
opportunity structure] för nya partier. Någon allmänt accepterad definition 
av politisk möjlighetsstruktur tycks inte finnas. Begreppet kommer 
ursprungligen från forskning om sociala rörelser och är ett sätt att uttrycka 
hur öppet eller tillgängligt ett politiskt system är för politiska entreprenörer 
(Arzheimer och Carter 2006: 422). De faktorer som inkluderas i begreppet 
varierar. Medan det i vissa studier görs en ganska snäv avgränsning för vad 
som ska inkluderas definieras det i andra studier som ett brett begrepp där 
en rad olika faktorer tas med.  

Det nya partiets möjligheter att lyckas är med andra ord beroende av en 
rad olika, i relation till partiet, externa faktorer. I extremfallet är den 
politiska möjlighetsstrukturen mycket ogynnsam. Tröskeln för nya partier är 
därmed i praktiken oöverstiglig. Ett exempel på ett sådant hinder är en hög 

                                                             
13 Se avsnittet Det nya partiets strategier för en mer utförlig diskussion kring synlighetsfiltret. 
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röstspärr till parlamentet. Ett annat möjligt scenario är ett mycket lågt 
missnöje hos väljarna, det vill säga de etablerade partierna förefaller leverera 
det väljarna vill ha i tillräcklig utsträckning. 

På samma sätt som den politiska möjlighetsstrukturen periodvis kan vara 
ett oöverstigligt hinder för ett nytt parti kan den även under vissa 
omständigheter vara ”en perfekt grogrund” (Mudde 2007: 202) för nya 
partier. När de institutionella spärrarna är låga eller när det finns en utbredd 
uppfattning att de etablerade partierna inte längre representerar väljarna är 
möjligheterna för ett nytt parti naturligtvis gynnsamma. En gynnsam politisk 
möjlighetsstruktur kan därför antas vara ett nödvändigt villkor för att nya 
partier ska kunna bli invalda i det nationella parlamentet. 

Att mer precist avgöra hur en gynnsam politisk möjlighetsstruktur ser ut 
är naturligtvis svårt. Det är inte heller syftet med denna avhandling. Istället 
görs ett antagande att det nya partiet påverkas av en rad externa faktorer i 
sitt försök att nå parlamentarisk representation.14 Utgångspunkten är dock 
att den politiska möjlighetsstrukturen inte ensamt avgör huruvida ett nytt 
parti lyckas eller misslyckas. För att ett nytt parti ska lyckas krävs också att 
det lyckas dra nytta av en fördelaktig politisk möjlighetsstruktur. Om man 
vill undersöka vad som påverkar nya partiers möjlighet att bli invalda i ett 
nationellt parlament är det självklart att även det nya partiet måste studeras. 
Lika lite som ett nytt parti helt och hållet själva kan bestämma sitt öde (jfr 
Lucardie 2000: 180), lika lite kan de externa faktorerna avgöra när ett nytt 
parti tar sig in i parlamentet. För att råda bot på lite av den skevhet som 
finns i den tidigare forskningen kommer därför i det följande det nya partiet 
att sättas i fokus. 

Nya partier utifrån ett aktörsperspektiv 

Om man utgår från att nya partier genom sitt agerande har möjlighet att 
påverka sina möjligheter till parlamentariskt inträde ligger det nära till 
hands att göra vissa antaganden. Att betrakta partier som aktörer som kan 
påverka sitt eget öde i en viss riktning är i grunden ett rationalistiskt 
antagande. Ett sådant perspektiv på politiska partier utgår även från att de 
har en målsättning med sin verksamhet. Dessutom bör det förhålla sig så att 
partiet utvecklar strategier för hur partiet ska agera i syfte att nå sina mål. 
Strategierna formas dock inte i ett vakuum utan anpassas till de externa 
omständigheterna. Huruvida målen nås är i sin tur även det beroende av 
externa faktorer – den politiska möjlighetsstrukturen. 

                                                             
14 Även om betydelsen av den politiska möjlighetsstrukturen inte är huvudfokus för denna avhandling görs i 
kapitel 4 en mer utförlig genomgång av det institutionella och det sociologiska perspektivet och de faktorer 
som utifrån dessa ansetts vara av betydelse för att förklara nya partiers framgångar. Här görs även vissa 
empiriska testningar av dessa perspektiv.  
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När man studerar politiska partier som rationella aktörer är det vanligt att 
anta att de kan betraktas som enhetliga aktörer. Med detta menas att partiet 
kan liknas vid en individ som utifrån egna prioriteringar gör sina val. Detta 
är en förenkling som följer av att ett rationellt perspektiv utgår från 
metodologisk individualism. Man betraktar med andra ord individen som 
den primära analysenheten. Därmed förklaras utfall främst av de handlingar 
som individer utför (Shepsle och Bonchek 1997: 19). Detta antagande 
överfört till politiska partier kan dock vara problematiskt. Hur fastställer 
man ett partis målsättningar och strategier när partiet består av fler än en 
person? Vems utsagor är rimliga att likställa med partiets åsikter? Såvida 
partiet inte är ett enmansföretag består partiet av såväl partiledning som 
gräsrotsorganisation och utgörs därmed av flera individer. 

En orsak till att partier ofta betraktas som enhetliga aktörer är att det inte 
är praktiskt möjligt att studera alla individer i ett parti. Som en förenkling 
likställs istället partiledningens utsagor och agerande med partiets åsikter i 
sin helhet. Att studera partier behöver dock inte innebära att man bortser 
från att ett parti faktiskt utgörs av flera individer. Det nya partiets strategier 
formas naturligtvis i en process där fler än en individ deltar. Detta innebär 
att det kan finnas individer med motstridiga åsikter avseende både 
målsättningar och strategier. Att gräsrotsnivån främst är intresserad av att 
partiet fokuserar på att genomdriva en viss politik medan partiledningen 
även är röstmaximerande är ett exempel på en potentiell skillnad. Samtidigt 
är det inte möjligt, som ovan noterats, att studera samtliga individer. Som en 
pragmatisk begränsning kan det därför vara försvarbart att avgränsa sig till 
de ledande politikerna samt de ledande organen i respektive parti (jfr 
Bergman 1995: 93). Trots att fokus därmed ligger på vad individer inom 
partiledningen ger uttryck för exkluderas inte gräsrötterna helt. Parti-
ledningen befinner sig naturligtvis inte i ett organisatoriskt vakuum utan 
yttre påverkan. Istället bör den interna partiarenan ses som en potentiellt 
begränsande faktor. Partiledningens manöverutrymme kan alltså påverkas 
av gräsrötterna. 

Det nya partiets målsättning 

Som rationella aktörer har politiska partier olika målsättningar med sin 
verksamhet. Inom den statsvetenskapliga litteraturen är det särskilt fyra 
målsättningar som lyfts fram. I varierande utsträckning antas partier vilja 
realisera sina politiska program, vinna maximalt med röster, erhålla största 
möjliga antalet politiska poster samt bejaka den interna partisamman-
hållningen (Sjöblom 1968; Strøm 1990; Müller och Strøm 1999). 

De olika målsättningarna kan till viss del förväntas delas av alla delar av 
ett parti. Dock är det rimligt att anta att målsättningarnas prioritet varierar 
såväl mellan olika delar av partiet som under olika omständigheter och 
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tidsperioder. Både interna partifaktorer och externa institutionella faktorer 
påverkar med andra ord partiernas avvägningar mellan olika mål (Strøm 
1990; Strøm och Müller 1999). När det gäller interna faktorer är det rimligt 
att partiledningen prioriterar röster i en högre utsträckning än gräsrötterna. 
Gräsrötterna å sin sida prioriterar målsättningen om inflytandet på 
politikens innehåll i en högre utsträckning. Det finns en rad externa institu-
tionella faktorer som påverkar ett partis prioritering av olika målsättningar. 
En sådan faktor är gränsen för att uppnå parlamentarisk representation 
(Strøm och Müller 1999: 27). Det är troligt att såväl partier vars opinions-
siffror ligger nära gränsen för att åka ur parlamentet som partier som ännu 
inte lyckats vinna inträde i parlamentet prioriterar målet om röstmaxi-
merande.15 Detta bör i allmänhet gälla under valår och i synnerhet under 
valrörelser. 

Att nya partier kan anses vara röstmaximerande utesluter dock inte att de 
även har andra målsättningar. Men även om dessa partier har andra 
målsättningar är röstsökande, framförallt i valtider, ett prioriterat mål. I 
nedanstående diskussion kring vilka faktorer som påverkar det nya partiets 
möjlighet att bli invalt i det nationella parlamentet är utgångspunkten ett 
agerande som är rimligt för ett parti som har som mål att nå parlamentariskt 
inträde. 

Det nya partiets strategier 

I denna del identifieras de olika områden på partinivå som är relevanta att 
studera för att förklara ett nytt partis inträde i parlamentet. Det har ovan 
hävdats att de flesta nya partier som faktiskt når parlamentet också har som 
en målsättning att göra detta. Med andra ord strävar dessa partier mot att 
vinna röster. Att ett nytt parti är röstsökande innebär att partiet agerar på ett 
sätt som det själv tror är det mest effektiva för att erhålla tillräckligt många 
röster för att ta sig in i den parlamentariska församlingen. Givet detta blir 
det intressant att ställa sig frågan vad partierna gör för att uppfylla detta 
mål. Vilken eller vilka strategier anammar det nya partiet för att uppnå sitt 
mål?  En strategi definieras följaktligen som en plan för att uppnå ett mål 
(jfr Sjöblom 1968: 30). En strategi är således något medvetet. Fokus ligger 
alltså på de medvetna val som partiet gör i form av strategier som formar 
deras handlande. 

Som en av få forskare belyser Lucardie (2000; 2007), utöver de externa 
faktorernas betydelse, även det nya partiets roll i sin egen eventuella 

                                                             
15 Samtidigt är det möjligt att partier utan parlamentarisk representation har andra målsättningar. I varje val 
ställer vanligtvis en mängd olika partier upp som saknar reell möjlighet att vinna mandat på nationell nivå. 
Motiven för deras medverkan är sannolikt inte främst att få inträde i parlamentet. Istället kan det vara en 
plattform för att nå framgångar på lokal eller regional nivå alternativt att påverka de etablerade partierna och 
deras politik. 
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framgång. Lucardie menar att det nya partiets förmåga att dra nytta av en 
fördelaktig politisk möjlighetsstruktur beror på hur bra det lyckas med att 
mobilisera ett antal viktiga resurser. De resurser som Lucardie specifikt 
lyfter fram är ledarskap, medlemmar, pengar och medial publicitet (se även 
Taagepera 2006; Krouwel och Lucardie 2008). 

Utöver dessa resurser är det nya partiet även i behov av ett relevant 
politiskt projekt. Partiet behöver med andra ord adressera samhälleliga 
sakpolitiska problem som anses vara relevanta för en betydande andel 
väljare. Även om Lucardie nämner att det politiska projektet kan betraktas 
som en resurs vill han inte likställa detta med de övriga resurserna (Lucardie 
2007: 285). Detta görs dock av Sikk (2006: 32-34) som bland annat tar 
avstamp i Lucardies diskussion om nya partiers resurser. Sikk inkluderar 
således det politiska projektet bland de resurser som är av vikt för det nya 
partiet. Han menar även att de olika resurserna till viss del är utbytbara mot 
varandra. Exempelvis skulle därmed brist på publicitet kunna kompenseras 
med goda ekonomiska resurser genom exempelvis möjlighet att köpa medial 
tid. Likaledes kan man tänka sig att brist på ekonomiska resurser kan 
kompenseras av en stor medlemskader som ideellt utför mycket av det 
arbete som utan medlemmar skulle innebära stora ekonomiska kostnader. 
Slutligen menar Sikk att det också är tänkbart att brist på alla de materiella 
resurserna kan kompenseras av ett radikalt alternativt populistiskt politiskt 
projekt som i sin tur kan generera intresse och, i förlängningen, följaktligen 
röster. 

Naturligtvis går det inte att kvantitativt fastställa de olika resursernas 
värden. Det är därmed inte heller möjligt att bestämma växelkursen mellan 
resurserna. De olika resurserna är inte heller främst direkt utbytbara mot 
röster.16 För att de olika resurserna ska kunna utbytas mot röster krävs att 
det nya partiet når ut till potentiella väljare. För att illustrera detta 
introducerar Sikk begreppet synlighetsfilter [visibility filter]. Sikk menar att 
för att en väljare ska välja ett specifikt parti så måste denne anse att partiet 
på något sätt är det som står henne/honom närmast.17 Utöver detta finns 
dock tre ytterligare nödvändiga villkor. För det första måste väljaren känna 
till partiet i fråga. För det andra måste väljaren känna till något om partiets 
kandidater. Slutligen måste väljaren även veta något om partiets möjlighet 
att bli vald och driva igenom sin politik. Partiet behöver med andra ord bryta 
igenom synlighetsfiltret (Sikk 2006: 31). I syfte att göra detta behöver partiet 
resurser. För att ge väljarna vetskap och kunskap om det nya partiet måste 
de informeras om partiet och dess ståndpunkter. I syfte att ta sig in i 
parlamentet är alltså det absolut centrala för det nya partiet att göra sig 

                                                             
16 Naturligtvis går det i teorin att köpa röster av väljarna. Detta torde dock ske endast i mycket begränsad 
utsträckning i moderna demokratier. 
17 Detta behöver inte nödvändigtvis innebära politisk närhet utan kan även handla om uppfattning om 
enskilda politiker (Sikk 2006: 31) 



 

21 

synliga för väljarna (jfr Harmel och Svåsand 1993: 72). Man kan därför 
förvänta sig att nya partier i första rum strävar efter att göra partiet känt i så 
vida kretsar som möjligt, eller åtminstone i de kretsar som partiet förväntar 
sig värva väljare. 

Utöver partiernas resurser är det även relevant att studera det nya partiets 
strategi gentemot andra partier. Tidigare forskning har implicit berört detta 
men har tagit en omvänd utgångspunkt. Istället för att intressera sig för det 
nya partiets strategier gentemot de etablerade partierna har fokus legat på 
hur de etablerade partierna bemöter de nya partierna (t.ex. Downs 2001; 
2002). Självklart är ett fokus på de etablerade partierna också viktigt för att 
förklara nya partiers framgång. I detta sammanhang, när utgångspunkten är 
det nya partiet, är det dock det nya partiets strategi som främst bör studeras. 

Utifrån den hittillsvarande diskussionen kan nya partiers inträde i 
nationella parlament sammanfattas enligt Figur 1. 
 
Figur 1:  Nya partiers väg till parlamentet 

 

Nya partier (här förstått som partiets ledande personer och organ) har flera 
olika målsättningar med sin verksamhet. En av dessa målsättningar, 
röstmaximering i syfte att ta sig in i parlamentet, är ett prioriterat mål. I 
syfte att uppfylla detta mål formar partierna strategier som vägleder deras 
handlande. Formandet av dessa strategier påverkas av såväl de externa 
faktorerna som den interna partiarenan. För att partiets strategier i sin tur 
ska bidra till en måluppfyllelse krävs att partiet når en viss kritisk nivå av 
synlighet i väljarkåren och dessutom anses vara det bästa alternativet bland 
de befintliga partierna. Av figuren framgår att de externa faktorerna, den 
politiska möjlighetsstrukturen, också har betydelse för hur svårt det är för ett 
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parti att nå ut genom synlighetsfiltret. Hur regelverket för partifinansiering 
respektive användning av olika sorters media är konstruerat är tydliga 
exempel på hur de externa faktorerna kan påverka tjockleken på synlighets-
filtret (Sikk 2006: 28). 

Nedan följer en mer utförlig diskussion kring ett antal olika potentiellt 
framgångsrika strategier som nya partier kan tänkas formera för att tränga 
igenom synlighetsfiltret och mobilisera tillräckligt många väljare för 
parlamentsinträde. I denna framställning skiljs på det nya partiets politiska 
projekt och de övriga politiska resurserna. Avsnittet inleds således med att 
diskutera det nya partiets resurser innan det politiska projektet, vilket för 
tydlighetens skull benämns det nya partiets sakpolitik, avhandlas. 
Avslutningsvis diskuteras även det nya partiets relationer med andra partier. 

Det nya partiets resurser 

Det är lätt att falla in i ett normativt resonemang när man diskuterar vilka 
funktioner som politiska partier ska fylla i samhället. Men om man håller sig 
till den etablerade litteraturen kring partier går det att identifiera en rad 
olika funktioner. Dels fungerar partierna som länk mellan medborgarna och 
staten, dels fungerar partierna som bas för rekrytering av politiska besluts-
fattare. Utöver detta brukar man ofta också tala om att partierna fungerar 
som intresseartikulerare och intresseaggregerare. Med andra ord så har 
partierna till uppgift att uttrycka medborgarnas åsikter och paketera dem i 
sammanhållna program (Bäck och Möller 2003: 21-23; Erlingsson m.fl. 
2005a: 12-13; Oscarsson 2008: 70; Ezrow 2010: 4). 

De nämnda funktionerna har det gemensamt att de är funktioner som 
partierna fullgör såsom redskap för medborgarna respektive staten. Om man 
istället intresserar sig för organisationens nytta för partiet utgör den primärt 
en annan funktion. Utifrån ett sådant aktörscenterat perspektiv bör parti-
organisationen snarast ses som ett instrument för partiet att uppnå partiets 
uppsatta målsättningar.18 Med en sådan utgångspunkt menar den brittiske 
statsvetaren Alan Ware (1996: 111) att partiorganisationen främst har som 
uppgift att stödja partiets arbete i valrörelser och tillhandahålla resurser.19 
Möjligen är detta inte ett helt okontroversiellt antagande. Sett ur ett delega-
tionsperspektiv är partiledningen gräsrötternas agent och således bunden av 
vad organisationens högsta organ beslutar (jfr Müller 2000: 319). En sådan 
bild kan dock snarast betraktas som en idealtyp av en partiorganisation. För 
                                                             
18 Ett partis organisationsstruktur behöver dock inte endast vara instrumentell. En välutvecklad partiorgani-
sation kan signalera partiets syn på hur man anser att politik ska bedrivas och därmed också ses som ett mål i 
sig (jfr Kitschelt och McGann 1995: 71). 
19 Ware (1996: 111-112) lyfter även fram att partiorganisationen kan fylla en funktion genom att utveckla nya 
sakpolitiska ståndpunkter. Dock är denna syssla oftast av underordnad betydelse då komplexiteten inom 
många sakpolitiska områden numera är så stor att det krävs resurser som endast kan tillhandahållas genom 
tillträde till regeringsmakten. 
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även om partiet ser till att välja ledare som är bäst lämpade till att nå partiets 
kollektiva mål måste ledningens autonomi sedan den blivit vald ses som 
relativt långtgående. Det har också visat sig att ledarskapet inom flera 
etablerade politiska partier över tid har getts starkare autonomi från 
medlemmarna (Katz och Mair 2002). Redan i slutet av 1970-talet noterade 
till exempel de svenska statsvetarna Pär-Erik Back och Sten Berglund (1978: 
72) ”den starkt ökade auktoritet och makt som under de senaste årtiondena 
följt med partiordförandeskapet”. Till och med inom klassiska masspartier 
har möjligheten för gräsrötterna att påverka ledningen begränsats (Teorell 
1998; Johansson 2005: 55).20 Potentiellt är också nya partiers ledningar mer 
oberoende då dessa partier ofta saknar en stor och inflytelserik medlems-
organisation. Att partiledningen i stor utsträckning har möjlighet att dra upp 
riktlinjerna för hur organisationens resurser ska mobiliseras och nyttjas 
verkar därför rimligt. Fortfarande kan det dock inte uteslutas att den interna 
partiorganisationen i många situationer begränsar partiledningens hand-
lingsutrymme. 

Sett från detta perspektiv syftar organisationen alltså till att tillhandahålla 
och mobilisera resurser för partiet. Dessa resurser behöver, som ovan 
nämnts, inte nödvändigtvis vara materiella resurser. Utöver ekonomiska 
resurser kan även ledarskap, medlemmar och massmedial exponering 
betraktas som värdefullt (Lucardie 2000). Anledningen till att dessa resurser 
är viktiga för ett nytt parti är att de indirekt, genom att hjälpa partiet att 
bryta igenom synlighetsfiltret, kan göra att partiet attraherar röster. Nedan 
presenteras dessa fyra resurser. I denna genomgång redovisas dels vilken 
betydelse de respektive resurserna kan tänkas ha för ett parti och dels på 
vilket sätt resurserna kan införskaffas. 

Ledarskap 

Även om såväl Lucardie (2000; 2007) som Sikk (2006) nämner ledarskap 
som en viktig resurs för ett nytt parti utvecklas innebörden av den endast 
mycket kortfattat. Det finns dock en hel del annan litteratur kring politiska 
ledare och deras betydelse. I media och mycket av den allmänna debatten 
framställs politiska ledare ofta som betydelsefulla. Även de politiska 
partierna verkar, i många fall, leva i den tron att ledaren och dennes 
personlighet och egenskaper är viktiga när väljarna avgör vilket parti de ska 
rösta på. Denna konsensus om betydelsen av ledarens egenskaper finner 
dock inte sin motsvarighet i den statsvetenskapliga forskningen (Bittner 
2011: 1-2). 

                                                             
20 Se dock Loxbo (2009), som utifrån studiet av två beslutsprocesser hos Socialdemokraterna, ATP-reformen 
på 1950-talet och pensionsreformen på 1990-talet, konstaterar att den interna demokratin inte har försäm-
rats, utan snarare förbättrats. 
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Vissa hävdar att ledarens personlighet och egenskaper är betydelsefulla när 
väljarna beslutar vilket parti de ska rösta på. Framför allt har det hävdats att 
ledarens egenskaper är av vikt i länder som använder sig av kandidat-
centrerade valsystem medan ledarens personlighet är av mindre betydelse i 
länder med partibaserade valsystem (Jenssen och Aalberg 2006; Tverdova 
2011: 145).21 Vissa menar också att den ökande personfixeringen inom 
politiken gjort att ledarens egenskaper fått ökad betydelse över tid (jfr 
Curtice och Holmberg 2005). 

Samtidigt finns det forskning som visar att ledarens personlighet och 
egenskaper är av ingen eller sekundär betydelse. King (2002a), till exempel, 
menar att ledarens egenskaper har liten betydelse för valutfallet. Även om 
enskilda väljare påverkas i sitt val av parti så görs detta oftast i sådan 
begränsad omfattning att endast de absolut jämnaste valen kan påverkas av 
individuella ledarfaktorer. Å andra sidan kan sådana val avgöras av nästan 
vilken faktor som helst. Som tänkbar orsak till ledarens begränsade bety-
delse pekar King (2002b: 12) på att partierna har ett intresse av att välja en 
ledare som kan anses presentabel och kan tänkas utföra de sysslor som 
åläggs en partiledare. Eftersom detta kan förväntas ske i alla partier får detta 
som konsekvens att ledarna för de olika partierna till viss del har samma 
egenskaper och att ledarskapseffekten därmed neutraliseras. Implicit anses 
alltså ledarens kvaliteter vara relevanta. Dock gör det faktum att partierna 
inser detta att ledarens egenskaper reellt får liten betydelse. 

Kanske ligger sanningen om betydelsen av ledarens egenskaper någon-
stans mellan de två motpolerna. Huruvida ledarens personlighet och 
egenskaper har betydelse är situationsbestämt (Barisione 2009). Att ledaren 
kan vara en ”tiebreaker” i jämna val har ovan redan nämnts. Samtidigt finns 
det ett till synes väl motiverat argument som säger att ledarens betydelse är 
större för yngre partier som saknar de tydliga band till väljarna som många 
väletablerade partier har (King 2002b: 41-42; Tverdova 2011: 142). Detta 
skulle i så fall potentiellt vara fallet med nya partier. Sålunda är ledarens 
kvaliteter viktigare för nya partier än för äldre etablerade partier. 

En vanlig föreställning är att så kallat karismatiskt ledarskap kan vara 
något som attraherar röster. Vad karismatiskt ledarskap egentligen innebär 
råder det dock delade meningar om. Begreppet kopplas vanligtvis till Max 
Weber (1991 [1919]: 78-80) som menade att en ledare kan bygga sin auk-
toritet på tre olika legitimitetsgrunder: tradition, legalitet eller karisma. Den 
karismatiske ledarens auktoritet legitimeras inte med stöd av traditionell 
sedvänja eller genom formella regler utan grundar sig på att anhängarna tror 
på ledaren. 

                                                             
21 Se dock Esaiasson (1985: 106-107) som menar att den kan finnas teoretiska skäl att anta att majoritetsval i 
enmansvalkretsar främst gynnar lokala kandidater och således inte är något som skulle bidra till ökade 
partiledareffekter. Tesen ges dock inget empiriskt stöd. 
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När begreppet har använts som ett positivt attribut för en partiledare har 
ofta åsyftats egenskaper såsom självsäker, entusiasmerande, målinriktad, 
optimistisk och inspirerande (Merolla m.fl. 2007: 31). Att dessa ledar-
egenskaper skulle kunna vara eftersträvansvärda och betydelsefulla låter 
troligt. Dock finns ett par metodologiska anmärkningar som problematiserar 
analysen av karismatiskt ledarskap och dess eventuella konsekvenser. För 
det första är det inte helt klart hur man mäter karisma och, i förlängningen, 
hur man mäter dess inflytande. Även om karisma definieras utifrån vissa 
specifika egenskaper är det knappast möjligt att objektivt värdera hur 
karismatisk en person är eftersom det bakom ett påstående om karisma står 
en subjektiv bedömning. För det andra, och närbesläktat med detta problem, 
är det faktum att det är väldigt svårt att hålla isär orsak och verkan i detta 
sammanhang. Framgångsrika ledare framställs ofta som karismatiska 
medan partiledare för mindre lyckade partier anses sakna denna egenskap 
(van der Brug m.fl. 2005: 567; van der Brug och Mughan 2007: 31). Vi ställs 
alltså inför ett cirkulärt resonemang vilket gör att det är svårt att belägga om 
ett partis framgång beror på ledarens egenskaper eller om uppfattningen om 
ledaren beror på partiets popularitet.22 

Det verkar, trots allt, troligt att nya partier, på ett annat sätt än de 
etablerade, är beroende av sin ledares kvaliteter. Harmel och Svåsand (1993) 
menar till exempel att nya partier är beroende av olika typ av ledarskap 
under olika perioder av sin utveckling. I den inledande fasen, som är av 
störst intresse inom ramen för denna avhandling, är det absolut centrala för 
det nya partiet att synliggöra sig för allmänheten. Om inte någon vet om att 
partiet existerar kommer naturligtvis ingen heller att rösta på partiet. 
Ledaren måste alltså utveckla och kunna kommunicera partiets budskap till 
väljarna. För att lyckas med detta, menar Harmel och Svåsand, är det bra om 
ledaren är allmänt känd och kan således vara antingen karismatisk eller 
ökänd. Att politiska partier ofta värvar celebriteter är ytterligare ett uttryck 
för den betydelse som många partier lägger vid att nå ut genom synlighets-
filtret. 

Främst har diskussionen om partiledarens betydelse ovan berört dennes 
direkta påverkan på väljarnas val av parti. Det är också i denna roll som 
partiledaren oftast anses vara mest betydelsefull för nya partier (Harmel och 
Svåsand 1993: 72). För att nå mer bestående framgångar kan det även vara 
bra om ledaren besitter goda organisatoriska egenskaper. Exempelvis bör 
ledaren ha kontroll över vilka som rekryteras till partiet, hur dessa ska 
utbildas samt vara duktig på att förhindra interna strider och skapa 
konsensus i partiet (Harmel och Svåsand 1993: 72-73; de Lange och Art 

                                                             
22 Det är också tydligt att vissa nya partier som lyckats vinna parlamentsmandat saknar en karismatisk ledare 
(Mudde 2007: 261). Detta i sig innebär inte att karismatiskt ledarskap är oviktigt. Det betyder dock att det i 
strikt mening inte kan vara ett nödvändigt villkor för att ett nytt parti ska lyckas ta sig in i det nationella 
parlamentet. 
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2011). Även om sådana egenskaper är viktigare när partiet väl har etablerat 
sig torde de inte vara oviktiga i ett nytt partis strävan mot parlamentariskt 
inträde. Att som ledare kunna engagera och aktivera partiets medlemmar 
kan också vara en viktig aspekt. Slutligen måste också förmågan att attrahera 
media anses vara en viktig egenskap (van der Brug och Mughan 2007: 31). 

Medlemmar 

Intimt sammankopplat med ett partis organisation är dess medlemmar. 
Medlemmarna utgör grunden i det politiska partiet och är genom delegering 
åtminstone formellt sett de som gemensamt tar besluten i organisationen. 
Genom en delegationsordning från medlemmarna i den lokala parti-
organisationen via distriktsorganisationen på regional nivå upp till den 
centrala nivån ligger inflytandet över partiets politik hos gräsrötterna. Denna 
idealiserade bild stämmer möjligen allt mindre med verkligheten. Dock finns 
det fog för att hävda att medlemmarna tidigare var den kanske viktigaste 
resursen. Åtminstone för de så kallade masspartierna har en stor 
medlemskader historiskt sett varit normen (Karlsson och Lundberg 2011: 
16). Utöver att medlemmar innebär säkrade röster samt är ambassadörer för 
det egna partiet bidrar de även med ekonomiska resurser i form av 
medlemsavgifter och gåvor samt som arbetskraft både mellan och under 
valrörelser. Genom dörrknackning, flygbladsutdelning och som valtalare har 
således medlemmar historiskt ansetts betydelsefulla för de politiska 
partierna. Att ha många medlemmar kan också ha ett egenvärde eftersom 
detta ofta har uppfattas som positivt bland media och väljare (Scarrow 1994: 
46-49; Ware 1996: 296; Heidar 2006: 304). Till detta ska också tilläggas den 
symboliska och reella betydelse som medlemmar spelar i partier med 
ursprung från alternativrörelser (jfr Kitschelt och McGann 1995: 71). 
Eftersom ett av skälen till att många av dagens alternativpartier bildades var 
ett missnöje med den toppstyrning som finns i de etablerade partierna, är 
det naturligt att dessa partier ser positivt på en stor medlemsorganisation. 

Samtidigt menar många att partierna i allt större utsträckning börjat 
förlita sig på experter istället för medlemmar i sina försök till att värva 
väljare. Exempelvis Panebianco (1988: 262-267) har hävdat att den tradi-
tionella masspartimodellen, där medlemmarna varit en central resurs, har 
fått ge vika för det elektoralt-professionella partiet i vilket avlönade anställda 
som exempelvis kommunikationsexperten och nationalekonomen fyller 
viktiga roller. Det har vidare påpekats att de flesta av de uppgifter som 
ansetts ligga på de politiska partierna numera kan genomföras väl så bra 
utan stora medlemsorganisationer. Framförallt genom den mediala 
utvecklingen kan partierna till exempel enklare än tidigare fungera som en 
länk mellan väljarna och beslutsfattarna (Dahl 2011: 21). Flera forskare har 
också påvisat potentiella baksidor med att ha medlemmar. Bland annat 
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pekas på att medlemmar även medför kostnader i form av exempelvis krav 
på inflytande över den förda politiken och inskränkt frihet för ledningen 
(Scarrow 1994: 45). Vissa verkar till och med mena att kostnaderna med 
medlemmar överstiger nyttan. Idag finns exempelvis politiska partier som 
helt saknar medlemmar i formell mening.23 Att partierna prioriterar 
medlemsvärvning mindre, eller åtminstone är mindre framgångsrika i detta 
avseende, idag än tidigare, illustreras av den fallande trend som många 
forskare observerat vad gäller partiernas medlemsantal i Västeuropa (Katz 
och Mair 1992; Mair och van Biezen 2001; van Biezen m.fl. 2011).  

Trots att partierna idag i allmänhet prioriterar medlemsvärvning i en 
mindre utsträckning än tidigare är det inte orimligt att tänka sig att partier 
generellt och nya partier specifikt ser det som ett sätt att bygga upp partiets 
organisation. Särskilt om andra resurser är svåra att utvinna kan medlem-
mar vara av betydelse. I brist på de ekonomiska resurser som de etablerade 
partierna besitter, kan uppbyggandet av en stor medlemsorganisation vara 
en alternativ väg. Att ”bygga från grunden” och satsa på lokala val i syfte att 
bygga upp en stark bas, både väljarmässigt och medlemsmässigt, kan mycket 
väl vara en långsiktigt framgångsrik strategi för att sedermera även lyckas 
nationellt (jfr Willey 1998: 660; Erlingsson m.fl. 2009). Partier som lyckas 
erövra inträde i subnationella församlingar får tillträde till en offentlig 
politisk plattform utifrån vilken de enklare kan nå ut till väljarna. Sådana 
framgångar ger partiet även en legitimitet som på sikt också kan spilla över 
på nationell nivå (jfr Hauss och Rayside 1978: 45; Tavits 2012: 85-86). Detta 
tangerar Sikks (2006: 161) argument om att nya partiers möjligheter till 
framgångar ökar ju fler åtkomstpunkter som finns. Det vill säga att ju fler val 
som hålls desto fler möjligheter ges okända partier till att exponeras för 
väljarna. Genom att utöver att ställa upp i de nationella valen även kandidera 
till såväl subnationella som övernationella församlingar skapas förutsätt-
ningar för det nya partiet att nå igenom synlighetsfiltret. Dessutom ger 
subnationella framgångar möjligheter till att skapa bättre ekonomiska 
förutsättningar i de fall offentliga bidrag utbetalas.  

Ekonomiska resurser 

Även om politiska partier är beroende av ekonomiska resurser är det svårt 
att uppskatta i vilken grad som pengar kan avgöra ett partis förmåga att 
attrahera väljare. Allmänt hävdas att partiernas arbete tar allt större 

                                                             
23 Fenomenet förekommer i störst utsträckning i de nyligen demokratiserade delarna av Östeuropa. Många 
partier här bildades inte som huvuddelen av partierna i Västeuropa, baserade på medlemmar, utan istället 
kring individer (van Biezen 2005). Även nederländska Frihetspartiet (PVV) har under sin grundare och ledare 
Geert Wilders valt att inte ha medlemmar i syfte att behålla kontroll över partiet (de Lange och Art 2011). Ett 
mer närliggande exempel på detta är det svenska EU-skeptiska partiet Junilistan. Partiet, som blev invalt i 
Europaparlamentet 2004, saknar medlemmar i egentlig mening vilket gör att styrelsen har fria tyglar att 
forma politiken (Johansson 2005: 56; Nord och Strömbäck 2009: 41). 
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ekonomiska resurser i anspråk i takt med att kampanjarbete allt mer har 
professionaliserats (Farrell och Webb 2000; Farrell 2006). I linje med den 
utveckling som Panebianco (1988) pekat på driver partierna valkampanjer 
numera mer med hjälp av anställd personal än medlemmar. Dessutom 
använder sig partierna av möjligheten att beställa skräddarsydda opinions-
mätningar i syfte att bättre fånga upp väljarnas åsikter. En utveckling i 
denna riktning gör således att partierna är i större behov av ekonomiska 
resurser. Delvis som en följd av denna utveckling har många länder infört 
olika typer av restriktioner vad gäller insamlande och användande av 
ekonomiska resurser (Nassmacher 2006: 446-448). Genom att till exempel 
införa tak för hur mycket som en donator får ge till ett parti samt hur mycket 
ett parti får lägga ut på sin valkampanj försöker man till viss del begränsa 
pengars betydelse för politiken. Indirekt förväntas sådana bestämmelser 
jämna ut skillnader mellan rika och mindre bemedlade partier. 

I vissa hänseenden går det att hävda att medlemmar som resurs har bytts 
ut mot ekonomiska resurser inom de politiska partierna. Tidigare bidrog 
medlemmar inte bara med pengar i form av medlemasavgifter och andra 
gåvor utan var också viktiga som ideellt arbetande valarbetare. Allt eftersom 
valrörelser har professionaliserats och medialiserats har således betydelsen 
av enskilda medlemmar som valarbetare minskat i betydelse. Attraherandet 
av väljare sker mer och mer via media och genom arbete av anställda 
valarbetare. 

Med fallande medlemssiffror följer inte bara en förlust av arbetskraft utan 
således också ett bortfall av ekonomiska intäkter för partierna. Detta är dock 
något som har kompenserats, i vissa fall med råge, av ökade intäkter från 
olika typer av statligt finansierat partistöd (Katz och Mair 1995). Eftersom 
offentligt partistöd i regel är utformat så att det fördelas utifrån tidigare 
valresultat ges nya partier sällan några större summor (Bowler m.fl. 2003: 
88). Istället får dessa partier förlita sig på andra finansieringskällor. Utöver 
de ekonomiska resurser som medlemmar ger i form av medlemsavgifter och 
frivilliga bidrag finns ytterligare ett antal tänkbara inkomstkällor. Dels kan 
ett parti söka externa bidrag från såväl privatpersoner som från organisa-
tioner som kan tänkas dela några av de politiska mål som partiet har. Dels 
kan partiet själva ordna med aktiviteter som genererar pengar. Detta kan 
handla om exempelvis försäljning av lotter eller en partitidning med 
tillhörande annonsplatser (Ware 1996: 298-301). 

Media 

Det troligtvis mest effektiva sättet för ett parti att göra sig synligt och nå ut 
till potentiella väljare är att synas i media. Att göra sig hört genom 
mediebruset är dock oftast förenat med höga trösklar för ett nytt parti. 
Naturligt nog fokuserar mycket av medias intresse istället på de stora 
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etablerade partierna. För att ett nytt parti ska kunna nå ut till media krävs de 
ovan nämnda resurserna. Genom partiledare som är duktiga på att föra ut 
budskapet och fånga medias intresse kan intresset för partiet i sin tur öka. 
Genom ekonomiska medel kan partiet anlita personer som har kunskaper 
om hur partiet bäst ska marknadsföras. Ekonomiska resurser kan naturligt-
vis även användas för att köpa reklam alternativt driva egna medier såsom 
exempelvis en partitidning. 

Med Internet har nya vägar öppnat sig för de politiska partierna. Optimis-
terna menar att denna nya kanal potentiellt kan utjämna skillnaderna mellan 
stora och små aktörer. Eftersom kostnaderna med Internet är små i 
jämförelse med de äldre mediala kommunikationsvägarna skulle möjlighe-
terna för små partier att få ut sitt budskap öka. Denna så kallade utjämnings-
tes har dock ännu inte getts särskilt mycket empiriskt stöd. Istället visar det 
sig att de äldre etablerade politiska partierna även här har dominerat (Small 
2008; Ward 2011). 

Det nya partiets sakpolitik 

Liksom de ovan nämnda resurserna kan ett partis sakpolitik ge uppmärk-
samhet och göra att väljarna byter parti. Lucardie (2000: 176) konstaterar 
att: 

The first condition founders of a new political party have to meet is the articulation of 
a clear and convincing political project which addresses social problems considered 
urgent by a significant number of voters. 

En förutsättning för att nya partier ska erhålla röster är att tillräckligt många 
väljare kan tänka sig att byta parti. Förändrat väljarbeteende har också 
öppnat upp för detta. Väljarna har blivit mer otrogna och mindre partilojala 
(Schmitt och Holmberg 1995; Dalton 2002). Går vi tillbaka i tiden finner vi 
att väljarna i mycket större utsträckning än idag röstade efter sin sociala 
grupptillhörighet. I Västeuropa har historiskt sett framförallt klassröstning 
varit framträdande (Dalton 1996).24 Idag röstar inte en arbetare nödvändigt-
vis på ett vänsteralternativ medan en medelklassväljare inte per automatik 
väljer ett högeralternativ. I takt med att, de en gång så starka, banden mellan 
de etablerade partierna och deras respektive väljare har försvagats 
uppkommer nya röstningsmönster. Det finns fler obundna väljare att 
konkurrera om för partierna. Partierna har samtidigt börjat appellera till 
bredare grupper av väljare. Istället för att som tidigare uttrycka enskilda 

                                                             
24 Klassröstning har inom forskningen mätts med hjälp av ett antal olika mått. Oavsett om man använt sig av 
Alford index, Kappa index eller Thomsen index finns det dock ett stöd för att klassröstningen i de västliga 
demokratierna minskat i betydelse över tid (Knutsen 2007).  
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sociala gruppers intresse strävar man nu efter att representera hela befolk-
ningen (Kirchheimer 1966). 

Dessa förändringar har gett upphov till alternativa teorier om väljar-
beteende. En sådan teori är så kallad sakfrågeröstning. Denna teori utgår 
från att väljarna istället för att rösta efter social gruppering röstar på det 
parti som intar den position som ligger närmast ens egna åsikter. Om 
väljarna istället för att rösta av gammal vana faktiskt väljer det parti som står 
dem åsiktsmässigt närmast uppstår också möjligheter för nya partier att 
erövra röster från de etablerade partierna. Ett nytt parti kan, med andra ord, 
agera strategiskt i syfte att vinna röster. Den amerikanska statsvetaren 
Bonnie Meguid (2008: 24) konstaterar att det finns tre sakpolitiska kriterier 
för att en väljare ska rösta på ett enskilt parti. För det första ska partiet inta 
en attraktiv position på en politisk fråga. För det andra måste denna fråga 
anses vara viktig. För det tredje ska partiet anses vara ägare av den aktuella 
frågan. Om inte samtliga dessa kriterier är uppfyllda saknas sakpolitiska 
argument för att väljaren ska rösta på det aktuella partiet. Med utgångspunkt 
i dessa tre kriterier diskuteras i det följande vilka sakpolitiska strategier som 
potentiellt kan användas av nya partier i syfte att attrahera väljare. Avsnittet 
inleds med en diskussion om betydelsen av att ha avvikande policy-
positionering varefter sakfrågeägarskap och betydelsen av den enskilda 
frågan avhandlas. Slutligen berörs även huruvida det nya partiets program-
bredd har betydelse eller om en enfrågestrategi kan tänkas vara framgångs-
rik. 

Positioneringsstrategi 

Eftersom väljarna tenderar att välja kända och etablerade partier kan nya 
partier främst konkurrera om väljarnas gunst genom att representera 
ståndpunkter som skiljer sig från de etablerade partiernas. Enligt Downs 
(1957) spatiala teori baserar väljarna sitt val på vilket parti som befinner sig 
närmast väljaren åsiktsmässigt.25 Partier konkurrerar därmed om väljarna 
med sina sakfrågepositioner. Vilken typ av strategi som skulle vara mest 
framgångsrik för ett nytt parti när det gäller hur denna avvikande 
positionering i olika sakpolitiska frågor ska formas är forskningen dock inte 
ense om. Vissa hävdar att nya partier är mer framgångsrika om de strävar 
mot en mindre radikal politik (Müller-Rommel och Poguntke 1989) och 

                                                             
25 Senare forskningsinsatser kring sakfrågeröstning har ifrågasatt om väljarna verkligen har tillräckligt 
detaljerade uppfattningar om partiernas positionering i olika sakfrågor för att placera dem på en tänkt 
kontinuerlig skala. Istället menar många att väljarna främst avgör utifrån två olika huvudinriktningar. Den 
nya spatiala teorin har således benämnts riktningsteorin [directional theory of issue voting] medan den äldre 
varianten kallats närhetsteorin [proximity theory of issue voting] (Rabinowitz och Macdonald 1989). 
Westholm exemplifierar riktningsteorin med att väljarna har en uppfattning om huruvida skatterna ska höjas 
eller sänkas men knappast vilken de anser vara den optimala nivån, vilket närhetsteorin postulerar 
(Westholm 2006: 214). 
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därmed även försöker attrahera mittenväljarna. Med andra ord, de nya 
partierna bör ha så pass avvikande åsikter att de skiljer sig från de etablerade 
partierna samtidigt som de inte får uppfattas som för extrema, eftersom de 
då riskerar att skrämma bort väljare.  

En andra argumentationslinje menar att en mer radikal politik är gynn-
sam om målet är att röstmaximera. Adams m.fl. (2006), till exempel, hävdar 
att nischpartier26 förlorar på att förändra sin sakpolitik i en modererande 
riktning i syfte att anpassa sig till väljarna. Eftersom dessa partier främst 
representerar flankväljare är en mittenstrategi ett förlorande drag. Även 
Ezrow (2008) konstaterar att samtidigt som etablerade politiska partier 
vinner mer röster ju centralare de befinner sig, så gäller det motsatta 
förhållandet för nischpartier. Nischpartier som avradikaliserar sin agenda 
attraherar jämförelsevis färre röster än deras mer radikala motsvarigheter.27 
Wagner (2012: 70), i sin tur, framhåller att små partier kan tjäna på att inta 
extrema policypositioner eftersom de genom dessa kan erhålla publicitet. I 
brist på andra resurser kan således avvikande policypositioneringar skapa 
välbehövlig uppmärksamhet (jfr Sikk 2011: 162-163). 

Även om ett nytt parti i teorin är helt fritt att i obegränsad omfattning 
ändra sina åsikter för att anta de ståndpunkter som kan förväntas vara 
attraktivast för det maximala antalet väljare så är partiet i realiteten bundet 
av flera faktorer. Dels kan partiets möjliga policyalternativ begränsas av 
partiets medlemmar. Eftersom deras främsta motiv att ge sig in i politiken är 
policyinriktade måste en partiledning, åtminstone inom vissa gränser, 
anpassa sig till sina medlemmar. Det är exempelvis förenat med problem för 
ett parti grundat på invandringskritik att anta en politik som syftar till att 
liberalisera landets flyktingpolitik. Dels kan policyförändringar av uppenbart 
röstmaximerande syften löpa stor risk att ge partiet en stämpel av att vara 
såväl oseriösa som opålitliga. Givet dessa begränsningar bör ändå det nya 
partiet genom sin partiledning ha relativt stora möjligheter att anpassa 
politiken i syfte att skapa intresse kring partiet. Framförallt har de nya 
partierna större manöverutrymme än vad de etablerade partierna har. 

Sakfrågeägarstrategi 

Allt oftare hävdas att det inte bara är partiets position i olika sakfrågor som 
är av betydelse. Utöver ett partis position anses även väljarna basera sitt 
röstande på vilka enskilda frågor som de anser är viktigast (Petrocik 1996). 
                                                             
26 I gruppen nischpartier inkluderar författarna kommunistpartier, gröna partier och extremnationalistiska 
partier. Även om denna grupp inte är identiskt med nya partier som de definieras i denna avhandling finns 
betydande likheter. Åtminstone de gröna och de extremnationalistiska partierna kan i stor utsträckning 
hänföras till den population som studeras i denna avhandling. 
27 Detta resonemang tangerar den diskussion som rör konsekvenserna av de etablerade partiernas agerande. 
I flera studier har det hävdats att ifall dessa konvergerar in mot mitten av det politiska spektrumet ges det 
ökat utrymme för nya partier på flankerna (Katz och Mair 1995; Kitschelt och McGann 1995; Abedi 2002). 
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Av denna anledning är det av vikt för partierna att anses som det mest 
trovärdiga alternativet för de frågor som är viktiga för väljarkåren. 
Ägarskapet över enskilda sakfrågor tenderar att få stor betydelse. Parti-
konkurrensen struktureras, med andra ord, inte bara av partiernas 
positionering utan även av hur agendan sätts. Som en följd av detta är 
partierna måna om att ge sina profilfrågor så mycket utrymme som möjligt 
(Green-Pedersen 2007). Det är exempelvis rimligt att gröna partier lyfter 
fram miljöfrågor medan invandringskritiska partier strävar efter att den 
politiska agendan ska domineras av frågor som rör invandring. Ett rimligt 
antagande är att en framgång med att lyfta en av de egna frågorna 
missgynnar de andra partierna genom att de tvingas ta ställning till en fråga 
som de av olika skäl tidigare inte ansett varit något de kunnat vinna röster 
på. Även om de då intar samma position som det parti som lyft frågan på den 
politiska agendan är det troligt att väljarna attraheras mer av det parti som 
lyfte frågan.28 Man kan tala om agendasättningskonkurrens [issue 
competition] istället för positioneringskonkurrens [position competition] 
(Green-Pedersen 2007). Samtidigt måste frågan också ha viss vikt för 
väljarna (Bélanger och Meguid 2008). Således kan ett parti anses vara det 
mest trovärdiga partiet i en enskild fråga utan att erhålla några röster på 
grund av att frågan i stort anses vara av liten vikt. 

I de allra flesta fall ägs etablerade sakpolitiska frågor av etablerade partier, 
vilket också är förklaringen till att nya partier har lite att vinna på att anta 
liknande positioner som de etablerade partierna. Exempelvis anses ofta 
socialdemokratiska partier ha haft hög trovärdighet vad gäller välfärdspolitik 
(Blomqvist och Green-Pedersen 2004) medan frågor om lag och ordning 
traditionellt sett ägts av partier till höger (Bélanger och Meguid 2008: 478). 

Hur sakfrågeägarskap skapas har endast getts begränsad uppmärksamhet 
(Walgrave m.fl. 2009: 153). I tidigare studier har det oftast betraktats som 
något statiskt som sällan eller aldrig förändras. Sakfrågeägarskap förklaras 
istället utifrån historiska meriter. Hur ett parti har hanterat specifika frågor i 
regeringsställning är således något särskilt avgörande (Petrocik 1996: 827). I 
ett antal nyare studier ifrågasätts dock statiskheten i sakfrågeägarskap. 
Istället för att enskilda sakfrågor för alltid ska vara intimt sammankopplade 
med enskilda partier hävdas att andra partier genom att betona frågan, 
särskilt i media, under vissa omständigheter kan erövra ägarskapet över 
frågor som tidigare tillhört andra partier (Walgrave och de Swert 2007; 
Walgrave m.fl. 2009). Ett sakfrågeägarskap kan således inte alltid tas för 
givet. Om ett parti inte anses leva upp till förväntningarna är det möjligt att 

                                                             
28 Detta är något som också ledare för mindre partier ibland väljer att lyfta fram. Såväl den förre ledaren för 
franska Front National, Jean-Marie LePen, som hans nuvarande motsvarighet för Sverigedemokraterna, 
Jimmie Åkesson, har uttalat att väljarna föredrar originalet framför kopian i samband med att etablerade 
partier gjort utspel i frågor rörande migrations- och integrationspolitik (Mudde 2007; Åkesson 2008c; 
Dagens Nyheter 2009).  
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andra partier övertar ägandet och på så sätt kan antas tjäna på att frågan 
lyfts upp på agendan. 

Sålunda finns det undantag från regeln att nya partier nödvändigtvis 
måste representera nya frågor alternativt nya positioner i gamla frågor 
(Lucardie 2000; Sikk 2006; 2011). Istället kan nya partier attrahera väljare 
inte bara genom att presentera nya frågor eller nya ståndpunkter i gamla 
frågor utan även genom att överta ägarskapet av en etablerad politisk fråga. 
Partier som bildas för att ett eller flera av de etablerade partierna har mist 
sin ideologiska renhet har i litteraturen tidigare benämnts som utmanare 
[challengers] (Rochon 1985) eller renare [purifiers] (Lucardie 2000). 

Samtidigt betonas fortfarande att frågor som starkt förknippats med något 
parti är svårare att erövra ägarskap över än frågor där det inte tidigare 
funnits någon egentlig ägare. Vidare har det påpekats att media spelar en 
viktig roll i detta. Det är genom media som partier får möjlighet att betona 
och debattera enskilda frågor. Eftersom mindre partier ges mindre utrymme 
i media har de således också mindre möjligheter att betona flera frågor. 
Därför måste dessa partier göra avvägningar för att kunna disponera sitt 
utrymme rätt. Eftersom ett parti riskerar att tappa sitt ägarskap över en 
enskild fråga om det upphör med att lyfta fram den kan det således vara 
viktigare att slå vakt om redan erövrade frågor än att försöka utöka sin 
sakpolitiska profil (Walgrave m.fl. 2009: 170). 

Även om det är fullt möjligt att denna typ av nya partier lyckas i äldre 
konsoliderade partisystem bör det vara lättare i ett partisystem under 
uppbyggnad. I ett ungt partisystem har inte partierna på samma sätt mutat 
in sina frågor och sakfrågeägarskap har således inte lika starkt bundits till 
specifika partier. Möjligheten för ett nytt parti att aspirera på sakfråge-
ägarskap i enskilda frågor är därför gynnsammare i unga partisystem. 

Strategi för programbredd 

Att ett parti kan vinna såväl som förlora på att vissa frågor lyfts upp på 
agendan aktualiserar också en tredje aspekt av sakpolitikens betydelse för 
det nya partiets potential att nå det nationella parlamentet. Denna aspekt rör 
huruvida det nya partiet främst propagerar för enskilda frågor eller om det 
strävar mot att anses som ett parti med ett väl genomarbetat brett politiskt 
program. Teoretiskt går det att tänka sig två alternativa strategier. Antingen 
väljer det nya partiet att skapa färdiga åsiktspaket med en politik över hela 
det sakpolitiska fältet eller så väljs en enfrågestrategi. Även om den tidigare 
forskningen inte ger något klart svar på vilken strategi som kan anses vara 
mest effektiv går det att identifiera normativt färgade ståndpunkter. Ofta är 
epitetet enfrågeparti behäftat med en negativ konnotation (Mudde 1999: 
183). Den traditionella bilden av politiska partier, till skillnad från andra  
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organisationer, är att de ska fylla en intresseagregerande funktion och 
således samla åsikter för flera frågor i färdiga åsiktspaket (jfr Bäck och 
Möller 2003: 245). Enfrågepartiet, till skillnad från detta paketparti 
(Sjöberg 1991), motsvarar inte denna bild vilket gör att deras roll i den 
parlamentariska demokratin inte heller av alla är efterfrågad. Även bland de 
som menar att dessa partier fyller en funktion är denna främst som 
katalysator. Genom att lyfta fram en fråga som negligerats av de etablerade 
partierna blir dessa tvungna att adressera den. När väl den aktuella frågan 
getts gehör har dock enfrågepartiet spelat ut sin roll (Mudde 1999: 183). 

Från ett icke normativt perspektiv ges olika svar på huruvida enfråge-
strategin kan anses effektiv. Skeptikerna hävdar att det bör anses problema-
tiskt för ett nytt parti om de frågor som dominerar den politiska agendan är 
sådana frågor som partiet helt eller delvis saknar politik inom. Detta skulle 
innebära att en avsaknad av politik på centrala områden som ekonomisk och 
social politik borde vara ett problem (Kitschelt 2007: 1182). I förlängningen 
är det också troligt att ett smalt politiskt program ger väljarna anledning att 
betvivla dess kapacitet att ta ett brett politiskt ansvar (Erlingsson och 
Persson 2010: 242).  

Å andra sidan går det med visst fog hävda att nya partier främst attraherar 
röster på enskilda frågor (jfr Meguid 2008: 4). Ett enfrågeparti känne-
tecknas inte bara av att partiet endast lyfter fram en enskild fråga utan även 
av att väljarna lägger sin röst just på grund av partiets åsikt i den aktuella 
frågan (Mudde 1999: 184). Med andra ord är det så att samtidigt som ett 
enfrågeparti strävar efter att inte bli betraktat som just detta kan det vara 
just den enskilda frågan som mycket av partiets framgång hänger på. Efter-
som sakfrågeägarskap är viktigt för att vinna väljarnas röster är förutsätt-
ningarna för nya partier begränsade. Främst genom att artikulera nya frågor 
och således vara ”först på banan” skapas ägarskap över enskilda frågor även 
om, som ovan nämnts, det också är möjligt att överta andra partiers frågor. 
Givet att ett sådant ägarskap är svårt att erhålla är det förståeligt att nya 
partier främst betonar få frågor. Dessutom är det oftast så att nya partier 
uppmärksammas på grund av sin inställning i enskilda frågor och således 
även attraherar väljare just på dessa frågor. 

Om, och i vilken utsträckning som ett nytt parti förlorar på att betraktas 
som ett enfrågeparti är med andra ord osäkert. Möjligen är ett heltäckande 
program viktigare om ett parti vill klara av en mer långvarig representation i 
parlamentet och än mer om partiet när regeringsambitioner. I ett nytt partis 
första strävan mot det nationella parlamentet kanske satsandet på enskilda 
frågor är en vinnande strategi. 
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Det nya partiets relationer med andra partier 

En tredje aspekt av relevans att studera är det nya partiets strategier 
gentemot de övriga partierna. Den tidigare forskning som rör relationen 
mellan etablerade partier och nya partier tar i huvudsak avstamp i vilken 
betydelse de etablerade partiernas agerande har för de nya partierna. Denna 
litteratur har under senare år vuxit i omfång. Inte sällan är den normativt 
färgad. Framförallt när det gäller forskning om invandringskritiska partiers 
framgångar så har det initierats en debatt rörande hur de etablerade 
partierna mest effektivt ska agera gentemot dessa för att hindra deras 
eventuella framgång. I huvudsak finns två alternativa strategier för de 
etablerade partierna gentemot dessa partier. Antingen väljs en strategi där 
det nya partiet på ett eller annat sätt bemöts eller så väljs en strategi där det 
nya partiet, så långt det är möjligt, ignoreras eller marginaliseras (Downs 
2002; Widfeldt 2004). Med andra ord handlar det om huruvida de 
etablerade partierna väljer att debattera eller samarbeta med nya partier 
alternativt om de strävar efter att minimera utmanarens publicitet. 

Det går att identifiera två delvis motstående argumentationslinjer inom 
forskningen rörande vilka konsekvenser den ignorerande strategin har. Den 
ena sidan hävdar att det effektivt motverkar det nya partiets väljarstöd. 
Huvudargumentet från denna sida är att om nya partier ges utrymme, 
erhåller detta parti legitimitet vilket i sin tur gör det mer attraktivt för 
väljarna (Art 2007: 334-335). Den mest långtgående ignoreringsstrategin, 
där samtliga etablerade partier deltar, en så kallad cordon sanitaire, utgår 
just från uppfattningen att partiet ska neutraliseras genom att berövas från 
all tänkbar publicitet.29 Den andra argumentationslinjen ifrågasätter 
effektiviteten av denna strategi (van der Brug och Fennema 2003). Istället 
menar man att strategin riskerar att bli kontraproduktiv eftersom det ur 
väljarnas synvinkel kan betraktas som odemokratiskt att vissa partier 
utestängs från den allmänna debatten och på så sätt berövas sin rättighet att 
fritt yttra sina politiska ståndpunkter. 

Det verkar inte heller finnas någon allmänt accepterad syn på vilka 
konsekvenser som följer av att något etablerat parti ”tar debatten” med det 
nya partiet. Samtidigt som det kan anses förenligt med demokratiska 
principer är risken, utifrån de etablerade partiernas perspektiv, att det nya 
partiet och dess agenda ges uppmärksamhet och i förlängningen även 
väljarstöd. 

                                                             
29 Det mest kända exemplet av en cordon sanitaire är den överenskommelse som gjorts i Belgien där alla de 
etablerade partierna ingick en pakt mot det invandringskritiska Vlaams Blok allt sedan partiet fick sina första 
framgångar i början av 1980-talet till dess att partiet upphörde 2004. Partiets efterföljare, Vlaams Belang har 
blivit bemött på samma sätt (van Spanje och van der Brug 2009: 362; Pauwels 2011). 
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Samarbetsstrategi 

I vilken utsträckning kan då det nya partiet på egen hand påverka sina 
relationer till andra partier? De två huvudsakliga valmöjligheterna för det 
nya partiet är att försöka nå någon typ av samarbete med ett eller flera 
etablerade partier alternativt att, så långt det är möjligt, ta avstånd från 
dessa. Analogt med andra strategier har inte det nya partiet helt och hållet 
avgörandet i sina egna händer. Särskilt om de etablerade partierna väljer att 
etablera en cordon sanitaire. I sådana situationer ställs det nya partiet inför 
ett fullbordat faktum vad gäller möjligheten till samarbete. Om ett eller flera 
etablerade partier liksom det nya partiet finner att det kan finnas vinster 
med att ingå samarbete kan detta dock vara ett alternativ. 

Det främsta skälet för det nya partiet att ingå ett samarbete med ett eller 
flera etablerade partier är att det kan vara gynnsamt att signalera för 
väljarna en blocktillhörighet. Genom att göra detta ges väljarna intrycket av 
att det nya partiet är ett accepterat alternativ. Partiet ses som relevant av ett 
eller flera etablerade partier vilket ger väljarna en signal om att en röst på 
det nya partiet inte är bortkastad. 

Den främsta anledningen till att ingå ett sådant samarbete från de 
etablerade partiernas sida torde vara att inkorporera det nya partiet i ett 
framtida regeringsunderlag. Genom att signalera till väljarna inför ett val att 
det nya partiet tillhör ett specifikt block av partier ges väljarna en vink om att 
en röst på det nya partiet i slutändan inte nödvändigtvis måste vara 
bortkastad. En annan orsak kan vara att det stöd som det nya partiet har till 
viss del överförs till det etablerade partiet i händelse av ett samarbete dem 
emellan (Meguid 2008: 30-31). Eftersom samarbete implicit innebär någon 
form av sakpolitisk samsyn i en eller flera frågor finns det alltså en risk för 
det nya partiet att det etablerade partiet övertar delar av dess väljarmässiga 
stöd. 

Samarbetsstrategin kan tänkas anta flera olika former. I den mest 
långtgående strategin utformas en förvalskoalition där de inkluderade 
partierna på förhand beslutar sig för att gemensamt bilda regering. I en 
sådan överenskommelse kan såväl fördelning av regeringsposter som 
sakpolitiska ståndpunker ingå (Allern och Aylott 2009: 261). Ett samarbete 
kan dock också vara av mindre utvecklad karaktär och handla om samarbete 
inom enskilda sakpolitiska områden. Kärnan i en förvalskoalition är dock att 
de ingående partierna inte kan anses tävla helt oberoende av varandra 
(Golder 2005: 652; 2006: 195) 
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Anti-etablissemangsstrategi 

Det diametralt motsatta alternativet till samarbete är totalt avståndstagande 
gentemot de etablerade partierna. En sådan anti-etablissemangsstrategi är i 
själva verket en vanligt anammad strategi bland nya partier. Grunden i en 
sådan strategi är inte bara att lyfta fram sig själv som annorlunda. Även 
smutskastning av de etablerade partierna tillhör standardarsenalen.30 

Det grundläggande temat för anti-etablissemangspartiet är att konstruera 
en tudelning av samhället (Schedler 1996: 293; Rydgren 2005: 15). Den ena 
sidan utgörs av etablissemanget, företrädelsevis de etablerade partierna eller 
den ”politiska klassen” (Schedler 1996: 294), men ibland även media och den 
ekonomiska eliten. Den andra sidan utgörs av folket. Anti-etablissemangs-
partiet i sin tur företräder folkets verkliga vilja. Medan etablissemanget 
fjärmat sig från folket är således anti-etablissemangspartiet den enda sanna 
uttolkaren av folkets åsikter och vilja. I en sådan uppdelning homogeniseras 
de etablerade partierna och framställs som partier utan egentliga inbördes 
skillnader. Således erkänner inte anti-etablissemangspartierna variationer i 
vare sig de etablerade partiernas sakpolitik eller organisation. Istället fram-
ställer anti-etablissemangspartiet dem som inkompetenta, korrupta, oärliga 
och utan kontakt med folket och deras åsikter (Schedler 1996: 296). Till 
skillnad från de förlegade partierna framställer sig anti-etablissemangs-
partiet som ett reellt alternativ för de som inte märker någon skillnad mellan 
de gamla partierna.  

Ytterligare ett viktigt element i anti-etablissemangsstrategin är att utmåla 
sig som offer för orättfärdiga metoder från etablissemanget. Genom att 
omväxlande peka på medias respektive de etablerade partiernas utestäng-
ande, försöker man påvisa det politiska systemets orättvisor. Genom att 
förvägras grundläggande demokratiska rättigheter som möjligheten att få 
sina ståndpunkter framförda i media, menar anti-etablissemangspartiet, att 
de etablerade partierna främst bryr sig om sin egen överlevnad och struntar i 
folket (Schedler 1996: 300). 

Även om uppdelningen i etablissemanget respektive folket är grunden för 
anti-etablissemangsstrategin följer vanligen även några ytterligare karaktä-
ristika. Som en direkt konsekvens av att tala för folket lyfts de positiva 
sidorna med direktdemokratiska metoder fram. För att återföra makten till 

                                                             
30 Någon skulle säkert kunna hävda att det som här benämns anti-etablissemangsstrategi lika gärna skulle 
kunna beskrivas som populism. Men medan anti-etablissemangsbegreppet är relativt avgränsat är populism-
begreppet brett och ett offer för ”begreppsmässig uttänjdhet” (Jungar 2010: 205). Trots, eller möjligen på 
grund av, otaliga försök till att åstadkomma begreppsmässig klarhet finns idag en uppsjö av olika tolkningar 
av vad populism faktiskt innefattar (se t.ex. Canovan 1999; Mudde 2004). Begreppet har om vartannat 
definierats som bland annat en ideologi, en rörelse, en patologi, en politisk stil och politisk strategi (Stanley 
2008: 95; Barr 2009: 29; Jungar 2010: 204). Såväl Rydgren (2005) som Barr (2009) menar att anti-
etablissemangsstrategin är en del av det bredare populismbegreppet, vilket också är en syn som lämpar sig väl 
för förståelsen av hur begreppet förstås i denna avhandling. 
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folken ser man exempelvis användandet av folkomröstningar som 
eftersträvansvärt. I detta sammanhang är det viktigt att poängtera att anti-
etablissemangspartiets trovärdighet som reellt alternativ för väljarna är 
avhängigt deras balansgång mellan kritik av det rådande styret och det 
demokratiska systemet som helhet. Samtidigt som det måste göra det 
trovärdigt att de inte tillhör etablissemanget måste det framgå lika tydligt att 
det inte är anti-demokratiskt.31 Schedler (1996) menar således att partierna 
måste kunna anses vara ”semi-lojala”, till skillnad från det lojala etablisse-
manget och de illojala anti-demokratiska krafterna. 

Ett annat vanligt förekommande element i anti-etablissemangsstrategin är 
att ställa sig utanför den sedvanliga höger-vänsterdikotomin (Schedler 1996; 
Abedi 2002). Genom att hävda att den traditionella socioekonomiska 
konfliktdimensionen är förlegad, försöker man distansera sig från de 
etablerade partierna. Anti-etablissemangsstrategin är således förenlig med 
betonandet av nya sakfrågor som exempelvis miljö-, flykting- och invand-
ringspolitik. 

Anti-etablissemangspartiet brukar ibland i svepande ordalag benämnas 
som protestpartier. Benämningen har onekligen främst en negativ betoning. 
Trots detta fångar uttrycket en intressant och potentiellt viktig del av anti-
etablissemangspartiets eventuella framgång. Eftersom fokus för kritiken 
ligger på etablissemanget som homogen grupp och inte på enskilda 
sakpolitiska frågor borde detta också sätta sina spår i vem som faktiskt röstar 
på partiet. Van der Brug med kollegor definierar proteströstning som en röst 
lagd baserad på missnöje snarare än sakpolitik (van der Brug m.fl. 2000; van 
der Brug och Fennema 2003). En lyckad anti-etablissemangsstrategi bör 
således attrahera väljare som har ett lågt förtroende för de etablerade 
partierna. Anti-etablissemangsstrategins framgång hänger således på 
huruvida partiet lyckas övertyga väljarna om att etablissemanget 
misslyckats. Misslyckandet i sig kan vara verkligt eller konstruerat (Barr 
2009: 32). 

Sammanfattning 

Med utgångspunkt i att nya partier själva har möjlighet att påverka sina 
chanser att bli invalda i det nationella parlamentet har det i detta kapitel 
identifierats tre olika strategiområden utifrån vilka nya partier formulerar 
strategier. Avsikten har inte varit att i detalj definiera hur respektive strategi 
ser ut. Istället har genomgången syftat till att lyfta fram element som kan 
tänkas vara centrala i de olika strategierna. 

                                                             
31 Vilket också gör det tydligt att ett annat begrepp, anti-parti-partiet, som ofta används synonymt med anti-
etablissemangspartiet (se t.ex. Torcal m.fl. 2002), ger en felaktig bild av vilka åsikter sådana partier främst 
lyfter fram. Detta har bland annat påpekats av Mudde (1996) som påtalar det paradoxala i att vara kritiskt till 
partiväsendet och samtidigt föreslå det egna partiet som alternativ.   
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Det första strategiområdet som berördes var det nya partiets resurser. Denna 
genomgång visade att politiska partier är i behov av olika resurser i syfte att 
nå ut genom synlighetsfiltret och attrahera väljarna. Beroende på såväl 
externa som interna omständigheter kan partierna välja att prioritera olika 
resurser. 

Ett partis ledarskapsstrategi berör vilken typ av ledarskap och vilken 
ledare som väljs. I förgrunden finns naturligtvis en förhoppning om att 
partiets ledare ska attrahera röster till partiet. Genom att förlita sig på en 
stark och populär ledare som genom sin personlighet och kunskap lyckas 
skapa intresse kring sin person kan ett nytt parti potentiellt attrahera röster 
utan vare sig stora ekonomiska resurser eller många medlemmar. Samtidigt 
så kan ledaren ha indirekta effekter på partiets framgångar. Att kunna 
entusiasmera medlemmarna liksom att vara en god organisatör måste 
således också anses vara fördelaktiga egenskaper. 

Det nya partiets medlemsstrategi utgörs av dess fokus på uppbyggnad av 
organisationen genom att värva medlemmar. Allt annat lika är fler 
medlemmar bättre än färre. Medlemmarna ger partiet ekonomiska resurser 
såväl som arbetskraft. Genom dem byggs också en stark organisation upp 
som kan medge en satsning på såväl lokal som nationell nivå. Att nå 
väljarframgångar på lokal och regional nivå kan i förlängningen också vara 
en väg till nationellt parlamentariskt inträde eftersom representation i dessa 
församlingar i sin tur kan leda till publicitet, en ökad legitimitet bland såväl 
väljare som andra partier samt ekonomiska vinster i from av partistöd. 

Nya partier är naturligtvis också i behov av ekonomiska resurser. Således 
kan deras pengastrategi sammanfattas som det sätt på vilket de arbetar för 
att mobilisera så stora ekonomiska resurser som möjligt. Ju bättre bemedlad 
ett parti är desto större självständighet kan partiledningen också tänkas få i 
förhållande till medlemmarna eftersom dessas inflytande kan förväntas 
minska om deras betydelse för partiet minskar.  

Det nya partiets mediestrategi ställer medial exponering i fokus. Eftersom 
möjligheten att ta sig genom synlighetsfiltret måste anses vara i det 
närmaste synonymt med att exponeras i media är det naturligtvis svårt att 
tänka sig att något parti inte eftersträvar detta. 

Det är inte troligt att nya partier uteslutande satsar på en resurs. Snarare 
kan man utgå från att ett nytt parti är i behov av flera resurser för att lyckas 
ta sig igenom synlighetsfiltret så att tillräckligt med väljare kan attraheras. 
Samtidigt är det troligt att vissa resurser ges större betydelse än andra (Ware 
1996: 296). Såväl externa som interna faktorer kan påverka ett partis 
resursmobilserande. Till exempel kan det institutionella ramverket i form av 
regler kring partistöd och politisk reklam påverka möjligheterna till 
ekonomiska respektive mediala resurser. Internt kan strävan mot effektivt 
ledarskap hämma viljan till allt för stora satsningar på medlemsvärvning. 
Vilka resurser som nya partier prioriterar torde således variera.  
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Det andra strategiområdet som diskuterades var det nya partiets sakpolitik. 
Här går det att formulera vissa förväntningar på vilka strategier som 
potentiellt kan vara effektiva för ett nytt parti i syfte att lyckas nå 
parlamentariska platser. För det första kan en positioneringsstrategi vara en 
möjlig väg till att attrahera röster. Genom att inta, från de etablerade 
partierna, avvikande sakpolitiska positioner kan det nya partiet generera 
uppmärksamhet som i sin tur kan attrahera väljare. Dessa nya ståndpunkter 
bör i sin tur vara relevanta för en tillräckligt stor andel väljare. Det räcker 
naturligtvis inte med att presentera nya, tidigare icke representerade, 
politiska ståndpunkter för att vinna röster. Det måste ju samtidigt vara 
frågor som intresserar väljare och media. Det är alltså rimligt att fram-
förandet av nya ståndpunkter i en eller flera frågor som anses vara relevanta 
för tillräckligt många väljare kan vara en framgångsrik strategi för nya 
partier. Det går med andra ord att förvänta sig att nya partier som lyckats nå 
det nationella parlamentet medvetet har försökt lyfta de frågor där deras 
ståndpunkter skiljer sig åt från de etablerade partierna och där dessa frågor 
är sådana som väljarna till en viss grad attraheras av. 

Sakfrågeägarstrategin tar sin utgångspunkt i diskussionen om agenda-
sättningskonkurrens. Ur detta perspektiv är det troligt att det nya partiet 
endast försöker lyfta upp de frågor som de kan anses äga, det vill säga där 
det nya partiet av något skäl ses som det mest trovärdiga alternativet. 
Samtidigt bör det vara mån om att andra frågor, där partiet inte ses som det 
mest trovärdiga alternativet, ska neutraliseras och ges så liten vikt som 
möjligt. Även om utgångspunkten i ett konsoliderat partisystem är att nya 
partiers främsta möjlighet att vinna röster på sin sakpolitik är att lyfta nya 
frågor, kan det finnas en annan möjlighet också. I de fallen där en gammal 
fråga har ägts av ett parti som misslyckats med att uppfylla väljarnas 
förväntningar kan ett nytt renande parti överta ägarskapet av frågan och på 
så sätt öppna en ny möjlighet att attrahera röster. 

En tredje sakpolitisk aspekt som diskuterades var det nya partiets strategi 
för programbredd. Här identifierades två motpoler, enfrågestrategin och 
paketstrategin. Den tidigare forskningen ger dock knapphändig vägledning 
till vilken av dessa som kan anses vara mest effektiv för ett nytt parti. Det är 
dock möjligt att ett parti som endast formerar en politik på ett eller några 
enstaka områden riskerar att hamna i problem, framförallt genom medias 
granskning. Detta kanske dock främst gäller på längre sikt. Att ett nytt parti 
fokuserar på enskilda frågor för att få uppmärksamhet ter sig därför ganska 
naturligt. 

Slutligen identifierades även det nya partiets relationer med andra partier 
som ett relevant strategiområde. I denna del diskuterades två stycken olika 
strategier. En första möjlig strategi är att alliera sig med något eller några av 
de etablerade partierna. Genom den legitimering som en sådan samarbets-
strategi innebär ges väljarna en signal om att det nya partiet är ett relevant 
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parti vilket i sin tur leder till att färre tror att en röst på det nya partiet är 
bortkastad. 

Nya partier söker dock inte alltid samarbete med de etablerade partierna. 
Även om de gör det är det inte alltid möjligt för ett nytt parti att finna 
samarbetsmöjligheter med ett eller flera etablerade partier. En enad 
etablissemangsfront, en cordon sanitaire, är ett exempel på en omständighet 
som omöjliggör detta. I ett sådant läge är en andra möjlig strategi att utmåla 
partiet som ett anti-etablissemangsparti. I en sådan strategi ingår dels ett 
svartmålande av de etablerade partierna. Inte sällan klumpas de samman 
som den ”politiska klassen”. Dels försöker man påskina att det egna partiet 
blir orättvist behandlad av de andra partierna, av det institutionella 
ramverket och av media. Man försöker, med andra ord, anta en martyrroll. 

I det följande kapitlet förflyttas fokus från teori till forskningsdesign, 
metod och material. Syftet med det kapitlet är således att med utgångspunkt 
i den teoretiska diskussionen konkretisera hur den empiriska under-
sökningen ska utföras. 
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– KAPITEL TRE – 

 

Forskningsdesign, metod och material 

 

Tidigare forskning om nya partier kan till stor utsträckning inordnas i 
antingen det sociologiska eller det institutionella perspektivet. Ett 
aktörscentrerat perspektiv har däremot använts endast undantagsvis. 
Framförallt har det sällan lagts fokus på det nya partiet. Detta är naturligtvis 
teoretiskt olyckligt. Samtidigt är det metodologiskt problematiskt. Då 
vetenskapliga studier i stor utsträckning bygger på tidigare forskning och i 
den bemärkelsen är kumulativ, bör nya insatser ta avstamp i forsknings-
lägets framkant (Sjöblom 1977; Esaiasson m.fl. 2003: 18). Det aktörs-
centrerade perspektivet av studiet av nya partier saknar mycket av den 
vägledning som ett sociologiskt eller institutionellt perspektiv kan stödja sig 
på. Det är alltså inte på förhand lika tydligt vilka faktorer som ska 
undersökas och därmed också osäkert vilka data som behöver samlas in. I 
avsaknad av en utvecklad teori blir studiens förklarande del således 
explorativ och målet är hypotesgenererande snarare än teoritestande. 
Fallstudiemetoden är väl lämpad just under sådana omständigheter.32 

Avhandlingens empiriska del syftar till att lägga grunden för att besvara 
forskningsfrågorna som formulerades i inledningskapitlet. För det första 
besvaras den deskriptiva forskningsfrågan som består i att kartlägga de 
aktuella partiernas strategier i syfte att nå det nationella parlamentet. För 
det andra besvaras den första förklarande forskningsfrågan genom att 
försöka fastställa i vilken utsträckning de nya partiernas strategier faktiskt 
har haft betydelse för deras inträde i parlamentet. Avslutningsvis ska, för det 
tredje, generaliserbarheten av förklaringarna prövas genom en jämförande 
analys. 

I detta kapitel presenteras hur dessa tre forskningsfrågor praktiskt ska 
besvaras. Kapitlet börjar således med att presentera den deskriptiva 
analysens tillvägagångssätt. Här motiveras användandet av fallstudier samt 
valen av fall innan det analytiska ramverket som väglett den deskriptiva 
analysen och det material som legat till grund för denna presenteras. I 
kapitlets andra del diskuteras den förklarande analysen. Fokus här ligger på 
vilka orsakssamband som kan förväntas och hur dessa kan beläggas. 
Dessutom presenteras också det material som används för att undersöka 

                                                             
32 Begreppet fallstudie definieras på skiftande sätt inom metodlitteraturen. Denna avhandling ansluter sig till 
Gerring (2004: 342; 2007: 20) som menar att en fallstudie ska förstås som en intensiv studie av ett enskilt fall 
i syfte att belysa en större grupp av fall. 
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eventuella orsakssamband. I kapitlets sista del avhandlas tillvägagångssättet 
för den jämförande analysen. Syftet med denna är att utröna om förklaring-
arna för de enskilda fallen är av en mer generell karaktär och även är giltiga 
för en större population.33 Eftersom fallen som valts är så kallade positiva 
fall, på grund av skäl som anges nedan, finns en viss begränsning vad gäller 
den jämförande analysens förklaringskraft. Av denna anledning ska den 
jämförande analysen ses som sekundär i förhållande till den förklarande 
analysen av de enskilda fallstudierna. 

Deskriptiv analys 

Att studera nya partiers möjligheter till att nå parlamentarisk representation 
från ett aktörscentrerat perspektiv innebär att det nya partiet ställs i fokus. I 
centrum för avhandlingen står det nya partiet och dess resurser, sakpolitik 
och relationer med andra partier. I den deskriptiva delen av avhandlingen är 
syftet således att kartlägga de studerade partiernas strategier. 

Varför fallstudier? 
 
I den teoretiska diskussionen har fokus legat på att identifiera potentiellt 
relevanta områden där det är rimligt att nya partier formar strategier för att 
lyckas i valen. I ett antal fall har även förväntningar av hur ett framgångsrikt 
nytt parti troligen har format sina strategier formulerats. I andra fall har det 
lämnats öppet för den empiriska delen att vägleda studien. Mot bakgrund av 
detta bör denna studie ses som explorativ och hypotesgenererande. Då lite är 
känt om ett fenomen och, som i denna studie, ett nytt perspektiv används, är 
fallstudien en lämplig strategi (Lijphart 1971: 692; Esaiasson m.fl. 2003: 
122-23; Gerring 2007: 39-43). Bristen på tidigare forskning som pekar på 
vilka orsakssamband som kan förväntas gälla gör att en koncentrerad studie 
av ett fåtal fall är att föredra framför många fall med mindre djup analys. 

Även om den teoretiska grunden för det aktörscentrerade perspektivet på 
grund av dess styvmoderliga behandling i tidigare forskning är relativt 
outvecklad är inte denna studie helt induktiv. I den teoretiska genomgången 
i det föregående kapitlet identifierades ett antal olika faktorer, det nya 
partiets olika strategier, som kommer att undersökas i den empiriska delen. 
Syftet med fallstudierna är att kartlägga det nya partiets strategier och 
undersöka om det är möjligt att koppla dessa till partiets inträde i riksdagen.  

                                                             
33 För läsaren kan det vara värt att förtydliga att denna jämförande analys ska särskiljas från den statistiska 
analysen om görs i kapitel 4. Den statistiska analysen av institutionella och sociologiska faktorer som görs i 
det kapitlet bör ses som ett sekundärt empiriskt bidrag. Av detta skäl diskuteras även de metodologiska 
överväganden som ligger till grund för den analysen i det kapitlet. 
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Val av fall 

De enskilda fallen väljs på grund av deras möjligheter att utgöra bra enskilda 
fall för den deskriptiva och för den förklarande analysen. Den jämförande 
analysen i sin tur ”ärver” dessa fall. Det är utifrån dessa förutsättningar som 
den jämförande analysens bidrag ska ses. 

I denna studie görs fyra stycken fallstudier av nya partier som lyckats bli 
invalda i det nationella parlamentet. De fyra partierna är samtliga nya 
partier som lyckats ta sig in i den svenska riksdagen under efterkrigstiden – 
Miljöpartiet de Gröna, Kristdemokratiska Samhällspartiet, Ny Demokrati 
och Sverigedemokraterna. 

Att specifikt dessa fyra partier valts beror på två faktorer. För det första 
baseras valet av endast positiva fall på det faktum att nya partier som lyckas 
bli invalda i det nationella parlamentet är något ovanligt och avvikande. 
Detta gäller Västeuropa generellt och Sverige specifikt (se vidare i kapitel 
4).34 Många fler nya partier misslyckas än lyckas ta sig in i det nationella 
parlamentet. Genom att studera avvikande fall, det vill säga partier som 
faktiskt lyckats, kan man finna tentativa förklaringar som negligerats av 
tidigare forskning. Att studera avvikande fall är därför lämpligt när studien 
är explorativ (Gerring 2007: 105-8). Logiken skulle kunna formuleras så här: 
givet att nya partiers inträde i de nationella parlamenten till någon del 
beror på dem själva samt att inträden är ovanliga; vad har de partier som 
ändå har lyckats faktiskt gjort? 

Ett andra skäl till valet av dessa fall är att de fyra partierna utgör 
representanter för olika partifamiljer. Eftersom avhandlingen, till skillnad 
från mycket av den tidigare forskningen om nya partier, avser att undersöka 
nya partier som ett generellt fenomen är det önskvärt att de studerade 
fallens karaktär är olikartade. Om endast partier av en särskild partifamilj 
studerats skulle utsikterna för att uttala sig om nya partier generellt vara 
små. Att de studerande partierna i denna avhandling även skiljer sig åt på 

                                                             
34 Det är svårt att uppskatta hur många partier som faktiskt försökt men inte lyckats att ta sig in i de 
nationella parlamenten. De uppskattningar som gjorts är oftast påverkad av en käll-bias. De är med andra ord 
ett resultat av användandet av lättillgängliga källor, där vanligtvis bara partier över en viss röstgräns 
redovisas. Som ett exempel kan nämnas att Harmel och Robertson (1985) i sin pionjärstudie av nya partiers 
framgång i västvärlden mellan 1960 och 1980 kom fram till att cirka två tredjedelar av alla nya partier aldrig 
ens nått en procent av rösterna. I studien visas även att andelen nya partier under denna period som någon 
gång erhållit platser i det nationella parlamentet är mindre än 24 procent. Till saken hör att dessa beräkningar 
baserar sig på de partier som de lyckats identifiera genom studiet av sekundära källor. Då det i många fall är 
svårt att finna siffror för de minsta partierna torde de exakta siffrorna visa på ännu lägre grad av framgång för 
nya partier. På liknande vis har Mair (1999) konstaterat att 176 nya partier ställde upp i val i ett urval av 
Västeuropeiska länder 1960-1998 medan Hug (2001) menar att 233 nya partier ställde upp i västliga 
demokratier under perioden 1945-1991. Meguid (2008: 3), i sin tur, hävdar att fler än 250 nya partier har 
framträtt sedan 1960 i Västeuropa. Att dessa siffror måste betraktas med skepsis framkommer inte minst av 
att studera valstatistiken från det senaste riksdagsvalet i Sverige, 2010. Av denna statistik framgår att av de 
partier som beställt valsedlar (och som således kan betraktas som någorlunda seriösa) var det 29 partier som 
erhöll röster utan att nå riksdagsrepresentation. Utöver dessa fick även 824 partier röster genom handskrivna 
beteckningar på tomma valsedlar (Valmyndigheten 2010b).  
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flera andra relevanta sätt är uppenbart. De varierar vad gäller ideologisk 
hemvist, organisationsstruktur och ålder vid dess genombrott.35 

När denna studie inleddes var Sverigedemokraterna fortfarande ett 
relativt litet parti. Efter deras riksdagsinträde 2010 aktualiserades dock 
möjligheten att inkludera dem i denna studie. På grund av tidsmässiga skäl 
har det inte funnits möjlighet att studera dem på samma sätt som de övriga 
partierna. Dock har det inte heller varit eftersträvansvärt att helt utelämna 
det från studien. Av denna anledning har Sverigedemokraterna inkluderats 
som ett fjärde fall. På grund av att det inte funnits tillgång till samma typ av 
källmaterial måste dock denna fallstudie betraktas som sekundär i 
jämförelse med de övriga tre fallstudierna. Dels har det inte funnits tillgång 
till något internt partimaterial och dels har inte några intervjuer med 
företrädare för partiet gjorts. 

Fallstudiernas deskriptiva del 

Fallstudierna syftar till att dels kartlägga de nya partiernas strategier och 
dels att utvärdera om dessa har påverkat deras framgång. Varje enskilt fall 
studeras från tiden från dess bildande till dess att de valdes in i riksdagen 
och kan således klassificeras som historiska fallstudier. 

Den deskriptiva delen bygger på den diskussion som fördes i det 
teoretiska kapitlet. De områden som identifierades såsom potentiellt viktiga 
för ett nytt parti i denna del är de faktorer som studeras närmare här. Med 
andra ord kartläggs det nya partiets strategier i syfte att nå riksdagen. 

I det föregående kapitlet identifierades tre olika strategiområden: 
resurser, sakpolitik och relationer med andra partier. Inom varje sådant 
område diskuterades även ett antal olika strategier. På grund av den tidigare 
forskningens begränsade vägledning har det varken varit möjligt eller 
eftersträvansvärt att på förhand skapa tydliga definitioner av varje enskild 
strategi. Istället har några centrala element inom de respektive strategierna 
lyfts fram. Genom en kartläggning av vad ett antal nya partier har gjort i 
syfte att nå parlamentariskt inträde är meningen att mer precist exemplifiera 
hur strategierna kan utformas.  

I enlighet med hur begreppet strategi definierades i det föregående 
kapitlet är det således partiernas planer för att nå riksdagen som ska 
identifieras i den empiriska analysen. Att identifiera ett partis strategier är 
dock inte helt utan problem. Även om partier ofta formulerar explicita 
strategier i skriftlig form är det långt ifrån säkert att ett partis samtliga 
                                                             
35 Taggart (1996) menar, till exempel, att Miljöpartiet och Ny Demokrati i mycket är varandras motsatser. 
Även företrädare för dessa partier menar att de skiljer sig åt på väsentliga sätt. Miljöpartiets initiativtagare, 
Per Gahrton (2001: 28), hävdar till exempel att Miljöpartiet är ”högerpopulismens konträra motpol – såväl 
programmatiskt som organisatoriskt” medan Wachtmeister i den intervju som gjorts med honom inom ramen 
för denna avhandling påtalade att författaren ”inte kommer att hitta många likheter mellan Ny Demokrati och 
Kristdemokraterna eller Miljöpartiet”. 
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strategier dels finns nedtecknade och dels finns tillgängliga för en forskare. 
För att inte helt bli utelämnad åt sådana begränsningar kommer strategier 
inte bara påvisas genom upptäckten av explicit formulerade planer utan även 
genom att observera ett partis beteende. Sålunda kan det anses vara rimligt 
att ett partis agerande är ett utfall av dess strategier. 

Det ges med andra ord två möjligheter att identifiera ett partis strategier. 
För det första kan utsagor om hur partiet ska agera i syfte att nå ett mål 
indikera en strategi. För det andra kan även en observation av ett partis 
handlande ligga till grund för ett påvisande av en strategi. 

Det praktiska tillvägagångssättet för att kartlägga strategierna på detta vis 
har vägletts av att det för varje enskild strategi har ställts frågor till det 
empiriska materialet dels gällande vilken betydelse det studerade partiet 
lägger vid den aktuella strategin och dels vad partiet faktiskt gjort. Dessa 
frågor utgör tillsammans det analytiska ramverket för avhandlingens 
deskriptiva analys och sammanfattas i Tabell 1. 

För att kartlägga partiernas respektive strategier har flera olika datakällor 
använts. Den huvudsakliga källan är skriftligt partimaterial i form av 
mötesprotokoll och interna partiskrivelser. För att komplettera dessa data 
har även ett antal intervjuer gjorts. Slutligen har även dagstidningsmaterial 
samt sekundärkällor i form av tidigare forskningsinsatser såväl som material 
av mer journalistisk och biografisk karaktär använts. Datamaterialet presen-
teras och diskuteras mer utförligt nedan. 

En viktig princip för vetenskaplig forskning är andra forskares möjlighet 
att replikera en studie i syfte att kunna belägga att de slutsatser som dras är 
välgrundade (King 1995). Att belägga slutsatser dragna från stora mängder 
skriftligt material kan dock vara svårt när kvalitativ textanalys anammas. 
Medan den kvantitativa textanalysen tillhandahåller mätbara indikatorer 
bygger dess kvalitativa kusin på tolkning av materialet. Istället för att bara 
räkna förekomsten av specifik information måste även andra faktorer tas 
med i beräkningen. 

Specifikt för denna avhandling måste framförallt avsändare och samman-
hang beaktas för att kunna avgöra relevansen av informationen (jfr George 
och Bennett 2005: 99-100). När det gäller avsändare har tolkningsföreträde 
getts åt högre rankade partiföreträdare framför lägre. Således har uttalanden 
och texter av partiledare ansetts vara mer representativt för ett parti än 
enskilda medlemmars. Detta motiveras med att uttalanden och texter av 
partiledaren, även om det inte finns beslut härom inom partiet, i stor 
utsträckning kan betraktas som officiell partilinje eller åtminstone får 
betydelse som sådan. Sammanhanget å sin sida avgör hur tillförlitlig en 
information kan anses vara. Då interna partidokument endast är avsedda för 
internt bruk kan dessa anses vara mer uppriktiga än dokument och utsagor 
som producerats för offentligheten. 



 

48 

Tabell 1:  Analytiskt ramverk 
  

Strategi Frågor till empiri 

Ledarskapsstrategi Vilken betydelse ges ledarens roll för partiet? 
Vilka egenskaper eftersöks hos ledare? 

  
Medlemsstrategi Vilken betydelse ges uppbyggnad av 

medlemsorganisationen? 
Vad gör partiet för att bygga ut 
medlemsorganisationen? 

  
Pengastrategi Vilken betydelse ges ekonomiska resurser? 

Vad gör partiet för att erhålla ekonomiska 
resurser? 

  
Mediestrategi Vilken betydelse ges medial publicitet? 

Vad gör partiet för att nå medial publicitet? 
  
Positioneringsstrategi Vilken betydelse ges avvikande 

policypositionering? 
I vilka frågor avviker partiet från de 
etablerade partierna? 
Är avvikelsen moderat eller radikal? 

  
Sakfrågeägarskapsstrategi Vilken betydelse ges sakfrågeägarskap? 

Vad gör partiet för att betraktas som 
sakfrågeägare? 
Hur hanterar partiet de frågor som ägs? 

  
Strategi för programbredd  Vilken betydelse ger partiet ett brett 

program? 
Vad gör partiet för att lyfta fram partiets 
programbredd? 

  
Samarbetsstrategi Vilken betydelse ges samarbete med andra 

partier? 
Vad gör partiet för att skapa samarbete med 
andra partier? 

  
Anti-etablissemangsstrategi Vilken betydelse ges avståndstagande från 

andra partier? 
Vad gör partiet för att påvisa 
avståndstagande från andra partier? 
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Trots etablerandet av dessa principer kan det inte alltid anses vara oproble-
matiskt att avgöra hur motstridiga uppgifter bland källorna ska tolkas. Det 
går dock retrospektivt konstatera att överraskande stor samstämmighet 
råder och att de faktiska fall av diskrepans som uppstått är få. 

Nämnda principer till trots är det inte helt enkelt att till fullo ge belägg för 
samtliga slutsatser som dras i den deskriptiva analysen. Det går inte att 
bortse från att det förutom mer precisa principer också är bedömningar 
utifrån författarens inläsning av stora mängder material som avgör hur 
tolkningen i slutändan preciseras. Den absoluta ambitionen är dock att en 
annan forskare, efter att ha gått igenom samma material, ska komma till 
motsvarande slutsatser. En viktig del i att göra det möjligt att värdera 
tillförlitligheten av tolkningarna är presentationen av fallstudierna. Dessa 
presenteras i form av sammanfattade referat av källor, direkta citat och egen 
analys (jfr Esaiasson m.fl. 2003: 248-249). Såväl refererat som citat av källor 
är naturligtvis inkluderade för att de illustrerar någon sorts poäng. Det finns 
visserligen en risk att enskilda citat kan anses vara tagna ur sitt samman-
hang. Framställningen har dock vägletts av en ambition att endast använda 
citat som kan hävdas är representativa för materialet i sin helhet. Om så inte 
är fallet framgår det av texten. I texten har även en så detaljerad referens-
hantering som möjligt använts. Sålunda har referensuppgifter ner på enskild 
dokumentnivå angivits. Baksidan av detta är att texten stundtals kan tyngas 
av många referenser. Bedömningen är dock att detta är av underordnad 
betydelse i det här sammanhanget. 

När väl de studerade partiernas strategier har kartlagts är nästa steg i 
analysen att utröna huruvida dessa har bidragit till det parlamentariska 
inträdet, det vill säga om det finns ett orsakssamband mellan partiernas 
strategier och deras inträde i riksdagen. Innan utgångspunkterna för hur den 
förklarande analysen genomförts presenteras görs först en genomgång av det 
material som legat till grund för den deskriptiva analysen. 

Material för den deskriptiva analysen 

Kärnan i en empirisk undersökning är det datamaterial som ska ligga till 
grund för analysen. Att välja relevant material är således en viktig uppgift. 
Eftersom det inte alltid går att förlita sig på att en enskild källa 
tillhandahåller dels all relevant information och dels korrekt information är 
en strategi där flera källor används ofta en effektiv lösning. Denna strategi, 
som ofta går under benämningen triangulering, bygger på tanken att 
likstämmiga uppgifter från flera oberoende källor ger forskaren ett förstärkt 
stöd för att dragna slutsatser är valida (jfr King m.fl. 1995: 192).36 Detta 
                                                             
36 Utöver att handla om användandet av flera källor så brukar begreppet triangulering även användas som 
beteckning på en forskningsstrategi där flera metoder används för att besvara en forskningsfråga (se t.ex. 
Tarrow 2004: 178-179) 
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gäller inte minst studerandet av partistrategier som ofta är svåra att fånga 
med hjälp av endast en typ av källa (Sjöblom 1980: 159-160). Av detta skäl 
har den empiriska analysen byggt på flera datakällor. Även om det, allt annat 
lika, måste anses vara bättre med mycket material framför litet material 
finns det praktiska begränsningar som sätter ramar för hur mycket material 
som i slutändan låter sig insamlas och analyseras (Esaiasson m.fl. 2003: 
315). 

Nedan görs en genomgång av den deskriptiva analysens material. I denna 
presentation fästs även uppmärksamhet på avgränsningar som gjorts och 
källornas tillförlitlighet. Det empiriska materialet för fallstudierna utgörs av 
flera olika källor. För de empiriska framställningarna av Miljöpartiet, KDS 
och Ny Demokrati används två olika primärkällor, arkiverat partimaterial 
samt intervjuer. Utöver dessa källor används även ett antal olika 
sekundärkällor som inte nedan görs någon genomgång av. Dessa inkluderar 
tidigare forskning, dagstidningspress och biografier. För fallstudien av 
Sverigedemokraterna används främst sekundärkällorna.  

Arkivmaterial 

Den huvudsakliga datakällan för de deskriptiva delarna av fallstudierna är 
insamlat arkivmaterial från de studerade politiska partierna. Sökandet av 
material i arkiven är en tidsödande form av datainsamling. Dock är det 
ovärderligt när man söker primärkällor. Arkivmaterialet är en samtida 
nedteckning. Med andra ord är risken mindre att relevant information 
glömts eller förvanskats (Esaiasson m.fl. 2003: 310-311). På grund av att 
materialet främst är internt och inte producerat i syfte att offentliggöras 
undviks även att man måste ta hänsyn till en eventuell tendens i materialet.  
Det interna partimaterialet kan antas vara icke ”avsiktligt tillrättalagda 
berättelser” (Esaiasson m.fl. 2003: 311) om partiernas inre liv som kan ses 
som tillförlitliga om man vill återskapa partiernas diskussioner och besluts-
processer. 

När det gäller Miljöpartiets och KDS (numera Kristdemokraternas) 
arkiverade dokument befinner sig dessa vid Riksarkivets depå i Marieberg, 
Stockholm. Miljöpartiets arkiv rymmer sammanlagt 200 volymer material 
som tillsammans utgör 15,5 hyllmeter.37 Materialets omfång har gjort det 
nödvändigt att göra en selektering. En första begränsning har gjorts vid att 
endast studera material för perioden från partiets bildande till dess att det 
tog sig in i riksdagen, det vill säga perioden 1981-1988. För det andra har en 
kvalitativ bedömning gjorts av vilket material som kan vara av relevans för 
arbetet. Det material som den empiriska analysen i huvudsak har 
koncentrerats på är protokoll samt tillhörande material från centrala organ i 

                                                             
37 För en mer utförlig katalogisering av materialet se Nationell arkivdatabas, <www.nad.ra.se>.  
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partiet. I detta inbegrips dokument från partikongresser, valplanerings-
grupper, politiska utskottet, stadge- respektive organisationsutskottet och 
förtroenderådet. Totalt har 39 volymer arkiverat material studerats. En 
uppskattning ger vid handen att detta material utgör cirka tre hyllmeter. 

På grund av partiets ålder är KDS material ännu mer omfattande. Totalt 
utgör det 38 hyllmeter fördelade på 521 volymer. Även här har således en 
selektering gjorts. Enligt samma princip som för Miljöpartiet har partiet 
endast studerats under perioden från bildandet till dess att de blev invalda i 
riksdagen, det vill säga 1964-1991.38 Dessutom har också här en rad olika 
kategorier av arkiverat material bortprioriterats. Fokus för arkivsökningen 
har legat på protokoll och tillhörande dokument från riksting, partistyrelse 
och verkställande utskott. Avgränsningen till trots har cirka 60 volymer gåtts 
igenom. Detta motsvarar ungefär fyra och en halv hyllmeter material. 

Det arkiverade materialet för Ny Demokrati är mycket mindre omfattande 
än för övriga två partier. Materialet som finns arkiverat vid Landsarkivet i 
Lund består av 44 volymer, motsvarande 3,7 hyllmeter material. Av detta 
material är det dessutom endast ett fåtal dokument som är från tiden före 
valet 1991 då partiet valdes in i riksdagen. På grund av bristen på källmate-
rial för partiet har allt detta material gåtts igenom. 

Eftersom det kan anses vara viktigt att följa respektive parti allt sedan 
deras bildande till dess att de invalts i riksdagen har studieperioden således 
kraftigt varierat mellan olika partierna. Medan KDS hade en 27-årig historia 
innan de slutligen valdes in i riksdagen var Ny Demokrati ännu inte fyllda 
året när de lyckades med samma bedrift. Således är också arkivmaterialet 
som står till buds för KDS långt mer omfattande än motsvarande för såväl 
Miljöpartiet som Ny Demokrati. Detta har haft som följd att inte bara KDS-
kapitlet har krävt mer tid för såväl datainsamling som dataanalys utan också 
att detta kapitel blivit större i omfång än de tre andra. Att skildra 27 års 
politik fordrar helt enkelt mer utrymme än knappt ett år. 

På grund av den begränsade mängden arkiverat material för Ny Demo-
krati har det för detta parti fått läggas större tyngd vid andra källor. Således 
har dagstidningskällor fått en viktigare betydelse för denna fallstudie. 
Huruvida detta har haft någon inverkan på resultatens validitet är svårt att 
bedöma. Att tillgången på primärmaterial har varit knapp har dock gjort att 
analysen vilat på sekundärmaterial till större del. Detta inkluderar även 
tidigare forskning, vilket till viss del gjort det svårare att ifrågasätta denna. 

                                                             
38 Protokoll för partistyrelse och verkställande utskott för 1991 har inte analyserats på grund av att partiet 
ännu inte överlämnat dessa till Riksarkivet. 
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Intervjuer 

När det gäller intervjuer är det vanligt att man skiljer på respondent- och 
informantintervjuer. När intervjuobjektet fungerar som respondent är syftet 
att fånga personens uppfattning om något. I informantintervjun används 
istället intervjuobjektet som en faktakälla. Målet är exempelvis att fånga ett 
händelseförlopp (Esaiasson m.fl. 2003: 254). I den här studien utgörs 
intervjuerna av informantintervjuer. Intervjuerna har främst fungerat som 
komplement till arkivmaterialet och har tjänat två syften. För det första har 
det varit en del av trianguleringsstrategin. I de fall arkivdata och intervjudata 
har varit samstämmiga har ett förstärkt stöd till informationens tillförlit-
lighet erhållits. I de fall de har skiljt sig åt har det funnits anledning att vara 
mer återhållsam i slutsatsdragningarna. I de fall det ändå kan ha ansetts vara 
relevant att följa en linje har dock någon prioriteringsprincip varit nödvändig 
att tillämpa. På grund av sin samtidighet har tolkningsföreträde i dessa fall 
getts till arkivmaterialet. Samtidigt ska det påpekas att det endast vid ytterst 
få tillfällen uppstått sådana diskrepanser i materialet. 

Det andra syftet med intervjuerna har varit att ge fördjupade kunskaper. 
Genom att lägga intervjuerna i ett sista steg i datainsamlingen har 
intervjuerna kunnat riktas mot de oklarheter och luckor som funnits efter att 
arkivmaterial och sekundärkällor studerats (Rathbun 2008: 695). 

Det första steget i intervjuerna var att söka kontakt med lämpliga 
informanter. Utgångspunkten har varit att intervjua de personer som lett 
respektive partis inträde i riksdagen. Utöver dessa har ytterligare ett antal 
personer intervjuats som det har funnits anledning till att tro är väl 
informerade om partiernas väg till riksdagen. Totalt har åtta intervjuer 
gjorts.39 Informanterna har först kontaktats via e-post, där det i korthet har 
redogjorts för avhandlingsprojektet och varför vederbörande skulle vara en 
relevant informant samt föreslagits lämpliga tidpunkter för intervjun.40 

Medan två av intervjuerna har gjorts på plats, har övriga sex gjorts via 
telefon. Att inte samtliga intervjuer har gjorts via personliga möten 
motiveras av praktiska skäl. Dels krävs det naturligtvis mindre ekonomiska 
och tidsmässiga resurser för att genomföra telefonintervjuer och dels har det 
inte varit möjligt att arrangera personliga möten med några av informan-
terna. I valet mellan telefonintervjuer och inga intervjuer är naturligtvis det 
förstnämnda att föredra (Harvey 2011: 435-436). Och även om bristen på 
visuell kontakt under vissa omständigheter kan innebära att nyanser av ett 
samtal är svårare att fånga ska problemen inte överskattas. Snarare kan det 
hävdas att telefonintervjun, i allt väsentligt, ger samma mängd och kvalitet 

                                                             
39 Informanterna finns listade i anslutning till källförteckningen i slutet av avhandlingen. 
40 På grund av att tillgång till e-postadress saknades gjordes den första kontakten med en av informanterna 
via telefon. 
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av information som det personliga mötet (jfr Sturges och Hanrahan 2004; 
Stephens 2007) 

  Varje intervju har inletts med en presentation av författaren samt av 
avhandlingsprojektet. Informanten har även blivit informerad om på vilket 
sätt intervjun är tänkt att användas avhandlingen.41 Intervjupersonen har 
också blivit tillfrågad om den har haft något att invända mot att samtalet 
spelats in. Ingen av informanterna har haft några synpunkter på detta. 
Intervjuerna har i genomsnitt varat i en knapp timme. 

Rent tekniskt har så kallade semistrukturerade intervjuer genomförts. En 
intervjumall med ungefärliga frågeställningar har väglett intervjuerna, men 
informanten har fritt fått tala utifrån dessa frågor (se Bilaga 1). Även om det 
ungefärliga upplägget varit detsamma har vissa justeringar av mallen gjorts 
inför varje intervju. För att inte ödsla tid på sådant som kunnat beläggas 
sedan tidigare har således vissa enskilda frågor vid vissa tillfällen utgått 
medan ner mer tid lagts på andra frågor. Det går naturligtvis inte heller att 
bortse från att det finns skillnader mellan de tre (för det fjärde, Sverige-
demokraterna, har inga intervjuer gjorts) studerade partierna som också tar 
sig uttryck i att frågorna till viss del måste anpassas efter informantens 
partitillhörighet.  

Efter genomförda intervjuer har samtalen transkriberats och skickats till 
informanten för genomläsning. Informanten har då fått möjlighet att 
kommentera den transkriberade texten. Personen i fråga har blivit 
uppmanad att korrigera om något missuppfattats samt lägga till sådant som 
denne ansett varit viktigt. I enlighet med principen om informerat samtycke 
har även informanten getts möjlighet att påtala om det är delar av intervjun 
som denne anser inte bör återges i avhandlingen (se t.ex. Centrala 
etikprövningsnämnden m.fl. 2011: 4). 

Förklarande analys 

Det andra analyssteget i avhandlingen tillfogar ett förklarande element. Med 
utgångspunkt i den kartläggning som gjordes i den inledande deskriptiva 
analysen är syftet med detta steg att utröna huruvida det går att etablera 
orsakssamband mellan partiernas strategier och deras inträde i riksdagen. 

För att över huvud taget kunna göra en uppskattning av möjligheterna och 
begränsningarna med avhandlingens förklarande delar bör man ha en tydlig 
bild av vilken typ av orsakssamband som ska prövas. Detta härleds naturligt-
vis från teorin. Det hävdades i kapitel 2 att det finns två nödvändiga villkor 
för att ett nytt parti ska lyckas ta sig in i det nationella parlamentet. Det 

                                                             
41 I ett enskilt fall gavs inte möjlighet att informera intervjupersonen om hur intervjumaterialet skulle 
komma att användas i avhandlingen. Trots upprepade försök till att informera om detta uppmanades 
författaren istället med att börja med intervjun. Liksom övriga intervjupersoner gavs dock denna person 
informationen i samband med det uppföljande mail där en utskrift av intervjun skickades till vederbörande. 
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första villkoret antas vara att det finns en gynnsam möjlighetsstruktur. Det 
andra villkoret berör det nya partiet och dess agerande. I korthet kan 
villkoret uttryckas som lyckosamt strategiskt agerande av det nya partiet. 
Detta villkor utgår således från att det är nödvändigt att även inkludera det 
nya partiet i förklaringen om dess inträde i det nationella parlamentet. De 
två nödvändiga villkoren är var för sig inte tillräckliga för att ett nytt parti 
ska inträda i det nationella parlamentet. För att detta ska ske krävs att båda 
villkoren är uppfyllda samtidigt. Om någon eller några av det nya partiets 
strategier medför att partiet tar sig in i riksdagen kan det således hävdas att 
det första och det andra nödvändiga villkoret är uppfyllda. 

Hypotetiskt kan varje enskild strategi vara nödvändig för att ett nytt parti 
ska nå det nationella parlamentet. Om en eller flera strategier på ett 
framgångsrikt sätt använts av samtliga nya partier uppfylls ett sådant villkor. 
Ingen enskild strategi kan dock anses vara tillräcklig för att det nya partiet 
ska nå inträde i parlamentet eftersom det även är avhängigt av den politiska 
möjlighetsstrukturen. Däremot kan varje enskild strategi vara tillräcklig för 
att det andra nödvändiga villkoret ska vara uppfyllt. Varje strategi är i ett 
sådant fall vad Mahoney med flera (Mahoney 2008; Mahoney m.fl. 2009) 
valt att benämna ett SUIN-villkor - en tillräcklig men ej nödvändig del av en 
faktor som inte är tillräcklig men nödvändig för utfallet.42 

Det går inte att på förhand utgå från att varje parti endast har nått 
riksdagen med hjälp av en (1) strategi. Teoretiskt är det fullt möjligt att flera 
strategier har bidragit till inträdet. Om den empiriska analysen visar att ett 
enskilt parti nått inträde med hjälp av flera strategier så kan varje enskild 
strategi hypotetiskt anses vara ett nödvändigt villkor för utfallet. Huruvida 
det är så eller inte kan undersökas genom att titta på flera positiva fall. De 
framgångsrika strategier som dessa partier har gemensamt är hypotetiskt 
nödvändiga villkor. Vid en strikt deterministisk syn medför dock upptäckten 
av ett enda positivt fall som inte använt sig av samma strategier att detta 
förhållande måste förkastas.43 De strategier som använts framgångsrikt av 
nya partier som inte kan anses nödvändiga kan dock fortfarande ses som 
SUIN-villkor. 

                                                             
42 Akronymen kommer från dess engelskspråkiga benämning: “a Sufficient but Unnecessary part of a factor 
that is Insufficient but Necessary for an outcome”. Trots SUIN-villkorets något komplexa uttydning är det ett 
användbart och, i realiteten, såväl vanligt förekommande som relevant villkor. Ett exempel kan hämtas från 
teorin om den demokratiska freden som stipulerar att två demokratiska stater inte utkämpar väpnad konflikt 
med varandra. Ett villkor för krig är istället att minst ett land är icke-demokratiskt. För att ett land i sin tur 
ska kunna betraktas som icke-demokratiskt kan landet sakna, för att nämna några exempel, fria och rättvisa 
val, yttrandefrihet eller fungerande rättstat. Varje sådan faktor som utgör ett tillräckligt villkor för icke-
demokrati är samtidigt ett SUIN-villkor för krig eftersom de är tillräckliga men ej nödvändiga för icke-
demokrati som i sig inte är tillräckligt men nödvändigt för att krig ska kunna uppstå (exemplet är hämtat från 
Mahoney m.fl. 2009). 
43 Med tanke på den inexakthet som i stor utsträckning skiljer samhällsvetenskapen från naturvetenskapen 
finns det dock ibland anledning att vara något mindre rigid i tolkningen av sådana fall. En probabilistisk syn 
på kausalitet öppnar således upp för slutsatser som ”nästan tillräcklig” respektive ”nästan nödvändig” (jfr 
Ragin 2003: 181-182; Mahoney 2010:134-135). 
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Det finns även en möjlighet att ingen av de undersökta strategierna bidragit 
till inträdet. I ett sådant fall kan man dra en av två slutsatser. Det skulle 
kunna vara ett tecken på att den grundläggande tanken att det nya partiet 
kan påverka sina möjligheter till parlamentariskt inträde är ett felaktigt 
antagande. Det skulle även kunna handla om att de tänkta strategierna inte 
har lyckats formuleras på ett adekvat sätt. 

Fallstudiernas förklarande del 

Den förklarande delen av fallstudierna syftar till att undersöka huruvida de 
strategier som det nya partiet format har haft betydelse för deras inträde i 
riksdagen. För att göra detta krävs att man kan koppla partiets handlande till 
att det sedermera blev invalt. 

Att påvisa huruvida partiets strategier faktiskt har haft betydelse för att 
det vunnit inträde i riskdagen är inte utan problem. Det kan vara särskilt 
svårt i en explorativ studie av detta slag. I en teoriprövande studie är de 
tänkbara orsakerna på förhand mer eller mindre givna och forskaren kan för 
ett begränsat antal förklaringsfaktorer på ett enklare sätt samla in data för 
att testa dess empiriska giltighet på många fall. När teorin är outvecklad och 
det istället är hypotesgenerering som är huvudmålet kan risken vara att det 
finns många rivaliserande potentiella förklaringar till utfallet. Samtidigt är 
man oftast tvungen att förlita sig på få, eller till och med ett fall, för att ha 
möjligheten att göra tillräckligt djupa studier. Inom kvantitativ metod 
benämns detta ofta som problemet med antalet frihetsgrader.44 Det vill säga 
att antalet observationer är för få i förhållande till antalet potentiella för-
klaringar för att det ska vara möjligt att avgöra vilken den verkliga orsaken 
är (Lijphart 1971: 685; Seawright och Collier 2004: 284). Problemet bör dock 
inte överskattas. Fallstudiens styrka ligger i den djupa kunskap som kan 
erhållas genom att analysera stora mängder data för enskilda fall. Med detta 
tillvägagångssätt kan forskaren hitta den eller de verkliga orsakerna till ett 
utfall genom att finna de kausala mekanismerna. Det vill säga utöver att bara 
visa på att två fenomen samvarierar också visa på varför de gör det. Har 
forskaren på ett tydligt och tillförlitligt sätt kunnat göra detta kan frihets-
gradsproblemet övervinnas (Campbell 1975). Detta görs ofta genom så kallad 
processpårning. 

Processpårningens mål är att identifiera en hel orsakskedja, från orsak till 
verkan (George och Bennett 2005: 206). Det räcker således inte med ett 
konstaterande om en förekomst av både X och Y för att kunna hävda att X 
faktiskt orsakat Y. Istället måste man också kunna visa på hur X orsakat Y. 
Centralt i detta är att kunna ordna det analyserade empiriska materialet i 

                                                             
44 Ibland även benämnt som problemet med ”underdetermination” (George och Bennett 2005: 156). 
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tidssekvenser. För att kunna hävda att Y orsakats av X måste det således 
kunna påvisas att X inträffade före Y (Büthe 2002). 

Detta är naturligtvis inte en helt enkel procedur. Särskilt när utfallet i 
fråga, parlamentariskt inträde, kan förväntas orsakas av flera faktorer 
gemensamt. Problemet med att fastställa huruvida partiernas agerande haft 
betydelse för deras inträde bottnar således i att det är svårt att direkt avläsa 
betydelsen av enskilda händelser i väljarkåren. Det är med andra ord svårt 
att belägga huruvida enskilda aktioner från ett parti påverkat väljarnas 
benägenhet att rösta på partiet. 

Trots att det finns vissa svårigheter med att empiriskt återge hela den 
kausala kedjan från partiernas strategier till deras riksdagsinträde kan 
tankesättet från processpårning tjäna väl i denna studie. Konkret görs detta 
genom att för varje parti följa utformandet av strategierna och eventuella 
förändringar över tid. Huruvida partiernas strategier har betydelse kan 
således avläsas i eventuella förändringar i det väljarstöd som erhålles i valen. 

Samtidigt kombineras detta sekvenstänkande med element från, vad 
Blatter och Blume (2008) kallar, kongruensanalys. Kärnan i denna metod 
består i att matcha empiriska observationer med teoretiska förväntningar. 
Metoden är användbar såväl deduktivt som induktivt. En deduktiv 
applicering skulle exempelvis kunna vara att jämföra förklaringskraften hos 
tre alternativa teorier genom att observera ett fall. Genom att på förhand 
specificera vad som ska observeras för att teorin ska anses giltig kan fallet ge 
en indikation om vilken av teorierna som bäst överensstämmer med 
empirin. En mer induktiv ansats tillåter att teorierna är mindre utvecklade 
och kan istället låta empirin vara ett verktyg för att utveckla teorier och 
begrepp. 

Eftersom inte samtliga strategier som identifierats som potentiellt 
framgångsrika i teorikapitlet i detalj har definierats är således detta tillväga-
gångssätt eftersträvansvärt. Det vill säga även om inte strategierna fullt ut är 
definierade på förhand kan det anses möjligt att i en djup fallstudie visa på 
att vissa av strategierna har betytt mer än andra.  

I syfte att kunna göra detta används i avhandlingen ett antal olika 
datakällor.  Dessa ger en bild av varför partiernas väljare röstade som de 
gjorde och om partiernas interna strategiska diskussioner också avspeglas i 
dess reella politik. Med dessa data finns det därför möjlighet att se om de 
nya partiernas strategier påverkat väljarna i avsedd riktning. Dessa 
datakällor presenteras och diskuteras mer utförligt nedan.  

Material för den förklarande analysen 

Att förklara ett nytt partis parlamentariska inträde är i allra högsta grad en 
svår uppgift. Fenomenet som sådant måste betraktas som väldigt komplext. 
Detta illustreras av att det finns flera olika förklaringsperspektiv som kan 
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bidra med värdefulla insikter. Trots denna komplexitet kan det anses möjligt 
att visa på orsakssamband mellan partiers strategier och deras riksdags-
inträde. 

För att i strikt mening kunna bedöma huruvida en strategi bidragit till 
inträdet krävs för det första att en tydlig definition av vad en framgångsrik 
strategi är har formulerats och för det andra att det empiriskt går att 
observera just en sådan strategi. En sådan idealiserad bild av samhälls-
vetenskaplig forskning, kan det hävdas, är det väldigt få studier som lever 
upp till (jfr Schedler 2012). Eftersom strategierna på förhand inte getts 
tydliga definitioner har det inte heller exakt kunnat definieras vad som kan 
anses vara en framgångsrik strategi. Samtidigt finns det flera olika datakällor 
som kan ge indikationer på huruvida olika strategier har bidragit till 
riksdagsinträdet. Att nöja sig med att beskriva hur de nya partierna agerat 
och inte ge sig i kast med huruvida deras strategier även kan anses ha 
bidragit till riksdagsinträdet måste anses vara fel väg att gå. Istället kan 
studien som helhet ge ett större bidrag om den även formulerar hypoteser 
kring orsakssamband. I det följande diskuteras således ett antal datakällor 
och på vilket sätt dessa kan påvisa huruvida en strategi kan anses vara 
framgångsrik eller inte.  

Valundersökningar 

Valforskningsprogrammet har tillsammans med Statistiska Centralbyrån 
genomfört valundersökningar av samtliga svenska val sedan 1956. I denna 
avhandling kommer forskningrapporter (främst Holmberg 1984; Holmberg 
och Gilljam 1987; Gilljam och Holmberg 1990; 1993; Oscarsson och Holm-
berg 2011) genomförda inom ramen för detta program att användas bland 
annat för att bedöma betydelsen av de nya partiernas partiledare, sakpolitik 
och deras attraktionskraft bland väljare med lågt politikerförtroende. 

För att kunna göra en bedömning av vilken betydelse de nya partiernas 
ledare har haft i deras framgång är det svaren från främst tre frågor som 
använts. För det första har två frågor där respondenten getts möjlighet att 
bedöma samtliga partier och partiledare på en elvagradig skala från -5 till +5 
använts. Med denna metod ges en uppskattning av samtliga partiers och 
partiledares popularitet. Detta gör det möjligt att fånga upp en partiledares 
popularitet jämfört med andra partiledare såväl som deras popularitet 
kontra det egna partiet. Respondenternas svar bryts även ner så att det går 
att se hur partiernas respektive väljare bedömer det egna partiet och dess 
partiledare. Med hjälp av detta går det att få en uppfattning om huruvida 
partiledaren kan betraktas som en röstmagnet eller inte (Gilljam och 
Holmberg 1993: 98). 

För att få en uppfattning om hur viktig partiledaren är jämfört med andra 
karaktäristika för det nya partiet har även en tredje fråga använts. 
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Respondenten får här på en öppen fråga ange vad som var de viktigaste 
skälen bakom sitt röstningsbeslut.45 Svaren på denna fråga kategoriseras i 
sju olika grupper av skäl: sakfrågor, kompetens och trovärdighet, ideologi, 
partianhängarskap och vaneröstning, yrkesgruppreferenser, partiledare och 
taktisk röstning. Genom att jämföra andelen svar på de olika grupperna av 
skäl ges också en bild av hur viktig partiledaren har varit för valet av parti. 
Då denna fråga för första gången inkluderades i 1988 års valundersökning 
kan inte denna information ges för tidigare val (Gilljam och Holmberg 1993: 
88, 91). 

Valundersökningarna kan således ge en indikation på om huruvida ett 
partis ledarskapsstrategi varit framgångsrik och bidragit till partiets 
riksdagsinträde. Samtidigt kan ledaren även ha en indirekt betydelse. Att 
exempelvis kunna attrahera media, bygga upp partiet och entusiasmera 
medlemmarna är också egenskaper som hypotetiskt kan anses vara 
bidragande till ett partis framgångar. 

I syfte att fånga upp i vilken utsträckning som det nya partiets sakpolitik 
har haft betydelse för väljarnas benägenhet att rösta på partiet har det i 
analysen främst använts tre ytterligare frågor från valundersökningarna. För 
att fånga upp partiernas placering på höger-vänsterskalan har en fråga där 
respondenterna har ombetts att placera in de politiska partierna på en skala 
från 0 (vänster) till 10 (höger) (Holmberg 1990a: 93) använts. Med hjälp av 
medelvärden för de olika partierna går det sedan att få en uppfattning om 
hur partierna placerar sig på en tänkt höger-vänsterskala dels över tid och 
dels i relation till övriga partier. Med hjälp av dessa data kan man således 
skaffa sig en uppfattning om det nya partiet skiljer sig från de etablerade 
partierna avseende sin positionering utefter den viktigaste konfliktdimen-
sionen. 

För att få en uppfattning om vilka sakfrågor som har haft betydelse för att 
väljarna röstat på de studerade partierna används en andra frågeställning. 
Intervjupersonen har här ombetts svara på vilken eller vilka frågor som var 
viktiga för personens val av parti. Svaren ger en sakpolitisk styrkeprofil för 
partierna. Genom att se vilka frågor som attraherat röster åt partierna kan 
man också göra en bedömning av om partiets egna profiler också är de som 
väljarna attraherats av. Samtidigt ges också en bild av hur brett partiet har 
attraherat väljare. Det går således att se om partiets röster främst attraherats 
genom enskilda eller genom flera olika sakpolitiska områden. 

För att skapa en ännu tydligare bild av partiernas politik nyttjas även en 
tredje sakpolitiskt inriktad frågeställning i valundersökningarna. I denna har 
respondenterna fått svara på huruvida de tycker det finns något eller några 
partier som har en bra eller dålig politik inom ett antal olika sakfrågor. 

                                                             
45 Den fråga som ställs är: “Du säger att Du röstade/tänker rösta på [PARTI] vid årets riksdagsval. Vilka 
var/är de viktigaste skälen till att du röstade/tänker rösta på [PARTI]?” (Gilljam och Holmberg 1993: 88) 
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Denna bedömning kan göras dels med grund i alla svar och dels genom att 
endast studera partiets egna väljares uppfattning. De frågor där partiet av de 
egna väljare bedöms ha en bra politik kan också anses vara frågor som 
potentiellt har attraherat väljarna. Den bedömning som ges utifrån samtliga 
respondenters svar säger också något om huruvida partiet kan anses vara 
mer trovärdiga, eller till och med ägare, inom vissa enskilda frågor. 

Slutligen har även valundersökningar använts för att belägga huruvida en 
så kallad anti-etablissemangsstrategi kan anses ha varit framgångsrik. 
Utifrån förståelsen att anti-etablissemangsstrategin syftar till att attrahera 
väljare som är missnöjda med de etablerade partierna i allmänhet snarare än 
deras position i enskilda sakfrågor bör en lyckosam sådan satsning innebära 
att partierna erhåller oproportionerligt många röster från väljare som hyser 
låg grad av förtroende för politiker. I valundersökningarna har det sedan 
1988 ställts en fråga där respondenterna fått ange hur starkt förtroende de 
har för svenska politiker.46 Genom att studera respektive partis väljares 
genomsnittliga förtroendenivå kan man således få en uppfattning om de nya 
partiernas attraktionskraft bland proteströstare relativt de etablerade 
partierna. 

Eftersom valundersökningarna är urvalsundersökningar måste de tolkas 
med viss försiktighet. Av särskild betydelse när det gäller användandet i 
denna avhandling är det faktum att det statistiska underlaget som rör de 
enskilda nya partierna ofta baserar sig på väldigt få respondenter. Då det 
totala antalet besvarande respondenter regelmässigt är knappt 3 000 
personer betyder det att underlaget för ett parti som erhåller fyra procent av 
rösterna är mindre än 120 personer. Då inte samtliga respondenter svarat på 
alla frågor kan det i vissa fall handla om ett ännu mindre urval. 

Valmanifestdata 

I syfte att systematiskt jämföra olika aspekter av partiernas sakpolitik 
används i avhandlingen även data från det internationella forsknings-
projektet Manifesto Research Group/Comparative Manifestos Project 
(MRG/CMP) (Budge m.fl. 2001; Klingemann m.fl. 2006; Volkens m.fl. 
2011). Huvudsyftet med projektet, som startade 1979, är att mäta politiska 
partiers politiska preferenser över tid och rum. Källan för mätningarna är 
politiska partiers valmanifest. Att det är just valmanifesten som analyseras 
beror på att de kan ses som auktoritativa utsagor om partiets politik. I detta 
innefattas att partiet officiellt fattat beslut om dem vilket gör att de kan anses 
som representativa för partiet i sin helhet. 

                                                             
46 Frågan som ställts lyder: ”Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska politiker? Har du mycket 
stort förtroende, ganska stort förtroende, ganska litet förtroende eller mycket litet förtroende?” (Oscarsson 
och Holmberg 2008: 212) 
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Valmanifesten har analyserats genom kvantitativ innehållsanalys (för en 
introduktion, se Krippendorff 2004). Mer precist har partiernas valmanifest 
brutits ner i enskilda argument, så kallade kvasimeningar. Varje kvasi-
mening klassificeras i sin tur som tillhörandes en av 56 olika fördefinierade 
kategorier av politiska frågor. Resultatet av innehållsanalysen är således en 
uträkning och klassificering av samtliga argument framförda i valmanifestet. 
Genom att metoden bygger på summerandet av antalet kvasimeningar inom 
varje kategori ges främst en bild av vilka politiska frågor som partiet lägger 
vikt vid. Men eftersom många av kategorierna inte är neutralt formulerade 
utan uttryck för stöd eller motstånd till något kan även partiers relativa 
positioner analyseras (jfr Hellström 2009: 11-12).47 

I de respektive fallstudierna används ett antal olika kategorier för att 
fånga de olika partiernas sakpolitiska profil. Gemensamt för samtliga partier 
är att deras position på den traditionella höger-vänsterskalan undersöks. 
Denna dimension erhålls genom att deras position i tjugosex olika kategorier 
av politiska frågor slås samman till en aggregerad position. Skalan för 
variabeln sträcker sig från -100 (längst till vänster) till 100 (längst till höger). 

Utöver att ge en uppfattning om partiernas position längs en tänkt höger-
vänsterdimension används även valmanifestdata för att undersöka vilken 
vikt som de nya partierna lägger vid enskilda sakpolitiska områden. 
Eftersom syftet är att undersöka de specifika politiska områden som de 
enskilda partierna säger sig prioritera varierar således de undersökta 
kategorierna mellan de olika partierna. Dessa kategorier redogörs för i de 
respektive fallstudierna. 

Mediearkivet 

Eftersom det måste anses absolut nödvändigt för ett nytt parti att få 
genomslag i media för att kunna attrahera väljare inkluderas i den 
förklarande analysen ett mått på hur stor publicitet ett parti har fått. Med 
hjälp av databasen Mediearkivet kan man skaffa sig en uppfattning om hur 
omskrivet ett parti är. Databasen är ett digitalt nyhetsarkiv som innehåller 
tidskrifter och dagstidningar. 

För att få en uppfattning om respektive partis genomslag i pressen har 
antalet träffar på deras partinamn per år räknats. Eftersom databasens 
omfattning ökat över tid har antalet träffar i relation till antalet träffar för 
det största (och mest omskrivna) partiet, Socialdemokraterna, beräknats. 
Detta ger en tidsoberoende skattning av respektive partis mediala 

                                                             
47 Som exempel kan nämnas de två kategorier som rör partiers inställning till det militära försvaret. 
Argument som kategoriseras som per104 (Military: Positive), är sådana som ger uttryck för bland annat 
positiv inställning till ekonomiska satsningar på militären, modernisering av de väpnade styrkorna och 
betonande av vikten av att ha tillräckligt stort försvar. Argument som å andra sidan faller under per105 
(Military: Negative) är sådana som förordar nedrustning och minskade resurser till militären. 
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genomslag. Resultatet är således en publiceringskvot som anger relationen 
mellan antalet texter där det nya partiet nämns med antalet texter där 
Socialdemokraterna nämns. Mediearkivet innefattar artiklar sedan 1981, 
vilket således utgör startår för dessa beräkningar. 

Övriga källor 

Utöver de ovan nämnda datakällorna har även några ytterligare källor 
använts som endast kräver kortare presentationer. 

För att få en uppfattning om i vilken utsträckning de nya partierna har 
varit framgångsrika med att värva medlemmar och byggt upp partiets 
organisation används uppgifter om medlemsiffror och antalet lokalorgani-
sationer i de respektive partierna. Även valresultat på lokal- och regional 
nivå har använts för att erhålla indikationer på partiernas subnationella 
uppbyggnad. 

I syfte att uttala sig om partiernas pengastrategier har bland annat 
uppgifter kring inkomster och valbudgetar använts i de fall detta varit 
tillgängligt.48 

I Tabell 2 sammanfattas den ovan gjorde presentationen av kopplingen 
mellan strategier och inträde. För varje strategi ges exempel på indikatorer 
för vad som kan anses vara framgång samt data för hur detta kan påvisas. 
Det ska poängteras att bedömningarna av huruvida parternas strategier kan 
anses vara framgångsrika eller inte bara till en del görs genom dessa data. 
Den delvis induktiva ansatsen lämnar även öppet för att den empiriska 
analysen visar på andra, ej på förhand definierade, indikatorer som kan visa 
på orsakssamband mellan strategier och riksdagsinträde. 

Genom att på förhand lyfta fram indikatorer på vad som kan påvisa 
framgångsrika strategier men samtidigt också lämna öppet för att det 
analyserade datamaterialet kan påvisa ej på förhand identifierade indika-
torer på orsakssamband skapas en grund för att formulera hypoteser för 
vilket agerande som kan anses vara framgångsrikt för nya partier. 

Målet med den förklarande analysen är således att mer preciserade 
strategier och mer preciserade formuleringar av vad som kan anses vara 
framgångsrika strategier ska kunna genereras. Genom att testa dessa 
hypoteser mot annat material kan vidare forskning ytterligare göra det 
möjligt att utveckla en aktörscentrerad teori om nya partiers inträde i 
nationella parlament. 

                                                             
48 På vissa ställen i avhandlingen, främst i de avsnitt som berör partiernas ekonomiska resurser, förekommer 
uppgifter om inkomster, utgifter och dylikt. För att kunna skaffa sig en uppfattning om de reella värdena och 
även kunna göra det möjligt att göra relevanta jämförelser mellan partier och över tid har det i dessa 
sammanhang också uppgetts vad värdet motsvarar korrigerat för inflation. Omräkningarna sker till 2010 års 
penningvärde och är genomförda med hjälp av tjänsten ”Räkna på inflation” på Ekonomifaktas hemsida: 
<http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Finansiell-utveckling/Rakna-pa-inflationen/>. Tjänsten 
har främst använts under december 2011. 
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Tabell 2:  Indikatorer och data för att påvisa framgångsrika strategier 
   

Strategi 
Exempel på indikatorer 
på framgångsrik 
strategi 

Exempel på data 

Ledarskapsstrategi Populär ledare, duktig 
på att attrahera media, 
duktig på att organisera 

Valundersökningar 

   
Medlemsstrategi Ökat medlemsantal, 

utbyggd parti-
organisation, 
subnationella 
valframgångar 

Medlemssiffror, antal 
lokalavdelningar, 
valresultat 
 

   
Pengastrategi Ökade intäkter Valbudget, 

resultaträkningar 
   
Mediestrategi Ökad medialt 

genomslag 
Mediearkivet 

   
Positioneringsstrategi Avvikande policy-

positionering, 
avvikande 
positionering på höger-
vänsterskalan 

Valundersökningar, 
valmanifestdata 

   
Sakfrågeägarskapsstrategi Ägare av enskilda 

sakfrågor 
Valundersökningar, 
valmanifestdata 

   
Strategi för programbredd  Attraherar väljare på 

flera frågor 
Valundersökningar, 
valmanifestdata 

   
Samarbetsstrategi Överenskommelser 

med andra partier 
Avtal, kontrakt 

   
Anti-etablissemangsstrategi Proteströstning Valundersökningar 

   

Jämförande analys 

I syfte att kunna säga något generellt om nya partier och deras väg till det 
nationella parlamentet görs även en jämförande analys av de fyra fallen. När 
flera fall ska väljas för att kunna användas i en jämförande analys är ett 
vanligt råd i den fallstudieinriktade metodlitteraturen just att man ska välja 
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sådana fall som gör att det finns en variation i utfallet, det vill säga de valda 
fallen ska ha varierande värden på den beroende variabeln. Detta för att 
denna variation krävs för att utfallet ska kunna förklaras (King m.fl. 1994: 
147). I det aktuella fenomenet, nya partier i det nationella parlamentet, 
borde man utifrån denna rekommendation välja både fall som lyckats bli 
invalda och fall som misslyckats. Ovan har dock fallen motiverats utifrån 
andra kriterier. Med en relativt outvecklad teoretisk grund är det lämpligt att 
välja avvikande fall. Utöver detta kan det även tilläggas att svårigheter skulle 
tillkomma om en strategi där både positiva och negativa fall skulle valts. 
Problemet är att det är mycket svårt att bestämma vad som är den egentliga 
populationen utifrån vilken sådana fall ska väljas. Svårigheten består i att 
fastställa alla fall, såväl negativa som positiva, som egentligen är relevanta 
att jämföra med (jfr Mahoney och Goertz 2004; Ragin 2004: 130-3). Oavsett 
hur en gränsdragning görs mellan partier som kan anses vara relevanta att 
studera och sådana som inte är det, riskerar man stor godtycklighet. 

Det är alltså inte alltid oproblematiskt att välja fall med variation på den 
beroende variabeln. Ibland är det till och med att föredra en forsknings-
design som saknar variation på den beroende variabeln. Ovan har valet av 
positiva fall motiverats med att det teoretiska underlaget för de aktuella 
forskningsfrågorna är outvecklat och att det i sådana fall måste finnas 
metoder att komma fram till hypoteser. I ett sådant fall kan en design med 
fall med samma utfall på den beroende variabeln vara intressant att studera i 
syfte att finna likheter dem emellan. Dessa kan i sin tur lägga grunden för 
hypoteser om hur fenomenet i fråga uppstår (Collier m.fl. 2004: 199). 
Dessutom är det numera allmänt accepterat att studier som söker verifiera 
så kallade nödvändiga villkor för ett specifikt utfall inte ska ha någon 
variation på den beroende variabeln (se t.ex. Dion 1998). 

I de enskilda fallstudierna har varje enskilt partis väg till riksdagen 
undersökts. Genom det processpårningsinspirerade tillvägagångssättet har 
därigenom förklaringar till deras inträde fastslagits. Dessa förklaringar är så 
kallade SUIN-villkor. Det vill säga att deras förekomst hypotetiskt är 
tillräckligt för att det nödvändiga villkoret lyckosamt strategiskt agerande 
av det nya partiet ska vara uppfyllt. Enligt samma logik som gäller för 
orsakssamband av typen tillräckliga villkor kan ett sådant påstående endast 
motbevisas genom att även studera negativa fall (se t.ex. Dion 1998: 128). Ett 
fall där det hypotetiskt antagna tillräckliga villkoret är närvarande men där 
utfallet är negativt diskvalificerar således ett påstående om strikt 
tillräcklighet.49 Men eftersom inga negativa fall har studerats, av ovan 
anförda skäl, görs inte någon ytterligare test av SUIN-villkoren i den 
jämförande analysen. Istället görs en analys av huruvida det utöver SUIN-

                                                             
49 Med strikt tillräcklighet avses här en deterministisk syn på kausalitet där således ett enda fall där villkoret 
inte är uppfyllet fäller hela teorin. Se även fotnot 43. 
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villkor också finns nödvändiga villkor som måste vara uppfyllda för att ett 
nytt parti ska bli invalt i det nationella parlamentet. 

En jämförande analys med endast positiva fall brukar gå under namnet 
lika-utfallsdesign (Esaiasson m.fl. 2003: 126). Metoden diskuterades 
ursprungligen av John Stuart Mill (1967 [1843]) som method of agreement. 
Målet med metoden är att bland ett antal fall med samma utfall på den 
beroende variabeln identifiera gemensamma faktorer (George och Bennett 
2005: 153). Dessa faktorer kan ses som tänkbara orsaker till utfallet. Lika-
utfallsdesignens användbarhet ifrågasätts regelmässigt i metodlitteraturen 
men används ofta trots detta. Utgångspunkten har varit att visa medvenhet 
med de begränsningar som finns och utvärdera resultaten utifrån dessa. 

Det är särskilt två aspekter som bör lyftas fram. För det första gör en strikt 
användning av metoden att man riskerar att etablera falsk kausalitet 
(Esaiasson m.fl. 2003: 127; George och Bennett 2005: 155-156). Att en faktor 
är gemensam mellan de studerade positiva fallen utesluter inte att den också 
är närvarande i negativa fall. Men eftersom inga sådana studeras kan detta 
inte upptäckas. Det är med andra ord möjligt att närvaron av den misstänkta 
orsaken inte alltid leder till utfallet. 

Relaterat till den första aspekten är även den andra, att lika-utfalls-
designen inte är öppen för att det kan finnas flera vägar till samma utfall, så 
kallad ekvifinalitet eller multipel kausalitet (Ragin 1987: 37; Lieberson 1991: 
314; George och Bennett 2005: 157). Eftersom två olika faktorer som 
oberoende av varandra kan leda till ett positivt utfall inte nödvändigtvis 
behöver vara närvarande i samtliga positiva fall leder uteslutningslogiken 
felaktigt till att ingen av faktorerna är en orsak till det positiva utfallet. 

Problemen med lika-utfallsdesignen ska dock inte överdrivas. Begräns-
ningarna som ovan diskuterats utgör främst problem när metoden används 
på ett mekaniskt strikt sätt (Ragin 1987: 44). När det gäller problemet med 
falsk kausalitet torde detta främst vara ett problem när det är jämförelsen av 
fallen som är fokus för att finna orsakssamband. Då jämförelsen bygger på 
resultaten i fallstudierna har dock vissa orsakssamband redan fastslagits. 
Om dessa sedan inte återfinns i samtliga studerade fall innebär detta inte att 
dessa kan diskvalificeras. Slutsatsen som bör dras är istället att de inte ska 
anses vara generellt giltiga, varje fall av nytt parti i det nationella 
parlamentet orsakas inte av samma strategiska agerande. Däremot, och 
relaterat till den andra punkten av kritik, öppnar det upp för att det finns 
flera alternativa vägar till parlamentariskt inträde. 

Med detta sagt ställs vi också inför frågan om det går att säga att någon 
eller några strategier kan anses vara viktigare än andra. På denna fråga går 
det dock bara att till hälften svara ja. Hypotetiskt måste naturligtvis de 
strategier som ansetts framgångsrika i de enskilda fallstudierna anses mer 
effektiva än de som inte getts stöd alls. Samtidigt går det knappast att göra 
någon bedömning av någon inbördes rangordning av de strategier som 
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ansetts påverka partiernas inträde. Därtill är den kvalitativa jämförande 
analysen underlägsen de statistiska verktygen (se dock Goertz 2006). 

Med utgångspunkt i att varje strategi potentiellt är ett nödvändigt villkor 
kan tre alternativa scenarion tänkas. De fyra studerade partierna har nått 
riksdagen genom att använda sig av  

 
1) samma strategier 
2) delvis samma strategier 
3) olika strategier 

 
Ett exempel på utfall 1) skulle kunna vara att det i samtliga fallstudier kunnat 
gå att belägga att partiernas riksdagsinträde beror på medlemsstrategin, 
positioneringsstrategin och anti-etablissemangsstrategin men att ingen av de 
övriga strategierna har av något parti använts framgångsrikt. Slutsatsen från 
ett sådant utfall är att dessa tre strategier hypotetiskt är generellt giltiga 
nödvändiga villkor. 

Utfall 2) innebär att en eller flera framgångsrika strategier är gemen-
samma för de tre partierna men att det utöver dessa även finns minst en 
annan strategi som bidragit till inträde men som inte är gemensam för 
samtliga partier. Medan de gemensamma strategierna även här hypotetiskt 
bör betraktas som generellt giltiga nödvändiga villkor så ska de icke 
gemensamma strategierna ses som hypotetiska SUIN-villkor för riksdags-
inträde. 

Slutligen, i utfall 3), finns det en möjlighet att de fyra partierna inte har 
några gemensamma framgångsrika strategier. Ett sådant utfall är således ett 
tydligt tecken på ekvifinalitet. Det finns flera tänkbara vägar till 
riksdagsinträde för nya partier och de olika strategierna kan betecknas som 
hypotetiska SUIN-villkor. 

Sammanfattningsvis bör det framhållas att de identifierade problemen 
med en lika-utfalldesign ska tas på allvar. Dock utgör de inte problem av den 
art att den jämförande analysen blir fruktlös. Med en medvetenhet kring 
problemen och med en öppenhet om slutsatsernas giltighet är metoden 
användbar. Det är dock på grund av metodens problem som ambitionen med 
att finna generellt giltiga förklaringar är sekundär i förhållande till de 
förklarande ambitionerna för de enskilda fallen och har således betecknats 
som hypotesgenererande snarare än det något mer offensiva teori-
genererande. Implicit i detta ligger en rekommendation om ytterligare 
studier innan de eventuellt generella förklaringarna kan ges en större tyngd. 

Detta kapitel har avhandlat hur huvuddelen av avhandlingens empiriska 
delar ska genomföras. I det nästkommande kapitlet görs dock också vissa 
empiriska analyser. Då dessa främst görs för att teckna en bakgrunds-
beskrivning och sålunda är sekundära den empiriska analysen i kapitel 5-8 
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har detta kapitel inte tyngts med de metodologiska överväganden som 
väglett kapitel 4. Detta görs istället i det följande kapitlet. 
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– KAPITEL FYRA – 

 

Den politiska möjlighetsstrukturen 
i Västeuropa och Sverige 

 

I detta kapitel ska fenomenet nya politiska partier i nationella parlament 
sättas in i en kontext. I syfte att göra detta kommer kapitlet att inledas med 
en kartläggning av utvecklingen av nya partier i nationella parlament såväl 
rumsligt som över tid. För att få en uppfattning om tidigare forsknings 
förklaringskraft kommer också en översiktlig utvärdering av de vanligast 
förekommande förklaringsfaktorerna att göras. Med statistisk metod 
kommer således en viss prövning av de institutionella och sociologiska 
perspektiven att företas. Kapitlet avslutas med att fokus läggs specifikt på 
Sverige. Genom att studera den institutionella och sociologiska miljön i 
Sverige över tid är meningen att en bakgrund ska tecknas för de fyra 
fallstudier som följer efter detta kapitel. 

Nya partier i ett jämförande perspektiv 

I inledningskapitlet hävdades att de etablerade partierna fortfarande 
dominerar Västeuropas politiska system. Dessutom påstods det att nya 
partier har svårt att ta sig in i de nationella parlamenten. För att dessa 
påståenden inte endast ska förbli anekdoter utan etablerade fakta följer 
nedan en empirisk kartläggning av hur vanligt det faktiskt är att nya partier 
lyckas ta sig in i det nationella parlamentet. Kartläggningen syftar också till 
att visa att Sverige är ett extremt fall vad gäller antalet nya partier och därför 
lämpar sig väl för mer djuplodande fallstudier. 

Kartläggningen har vissa bestämda begränsningar. För det första har det 
varit nödvändigt att göra en tidsmässig begränsning. En relevant startpunkt 
för studien ges av den definition av nytt parti som utvecklats i inlednings-
kapitlet. Här slås fast att de västeuropeiska partisystemen i mycket stor 
utsträckning var stabila från det demokratiska genombrottet i början av 
1900-talet fram till 1960-talet (Lipset och Rokkan 1967). Dessa partisystem 
kan således ses som de ursprungliga. Med detta som referenspunkt blir det 
intressant att se utvecklingen av nya partier i relation till denna ursprungliga 
partiuppsättning. Eftersom nya partier har definierats som sådana som inte 
blivit invalda i det nationella parlamentet före 1960 görs således nedan en 
kartläggning av nya partier för perioden 1960-2010. 
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För det andra är det också nödvändigt att begränsa den rumsliga 
dimensionen. Här koncentreras kartläggningen till nya partier i Västeuropa. 
De länder som inkluderas är de första femton EU-länderna (EU-15) samt 
medlemmarna i EFTA, Island, Norge och Schweiz.50 Tidsmässigt görs, från 
denna population, vissa undantag vad gäller Grekland, Portugal och 
Spanien. Eftersom studien avser nya partier i demokratiska stater är de val 
som hållits i dessa länder under icke-demokratiska regimer inte av relevans. 
I dessa länder genomfördes fria och rättvisa val inte förrän i slutet av 1970-
talet. Således har det för dessa länder gjorts en tidsmässig avgränsning så att 
bara valen under perioden 1980-2010 har inkluderats i den studerade 
populationen. Allt som allt är det 18 länder som studerats. I dessa länder har 
det hållits totalt 238 val under denna period. Den databärande enheten är 
land/valår. Det som ska förklaras, den beroende variabeln, är sålunda 
antalet nya partier i det nationella parlamentet i ett enskilt val. Fördelningen 
av den beroende variabeln framgår av Tabell 3.51 

 
Tabell 3:  Fördelning av den beroende variabeln 

   

Antal nya partier Antal fall Andel, procent 

0 128 53,8 
1 61 25,6 
2 35 14,7 
3 10 4,2 
4 2 0,8 
5 1 0,4 
6 1 0,4 

Totalt 238 100 

   
Källor: Mackie och Rose (1991; 1997), Political data yearbook 1993-2010 (Katz m.fl. 
1993-2010), Parties and elections in Europe (2011), Nohlen och Stöver (2010) 

Som tydligt framgår av tabellen är det absolut vanligaste utfallet att inget 
nytt parti når representation i ett val i Västeuropa under perioden 1960-
2010. Inte ens i hälften av alla val tillkommer nya partier. I en fjärdedel av 
valen lyckas ett nytt parti nå representation och i ytterligare 15 procent av 
fallen är det två nya partier som tar sig över representationsspärren. Av 
tabellen framgår också att det är ytterst ovanligt att fler än tre nya partier tar 
sig in i parlamentet i samma val. Noterbart är att två av dessa val hölls i 

                                                             
50 Den fjärde medlemmen i EFTA, Lichtenstein, har exkluderats på grund av sin storlek. Med en yta om 160 
km2 (motsvarande Perstorps kommun) och en befolkningsmängd på 35 000 invånare (motsvarande Partille 
kommun) är landet storleksmässigt närmare en liten- till medelstor svensk kommun än övriga länder i 
urvalet. 
51 Den senaste versionen av datasetet finns tillgänglig för nedladdning via European Representative 
Democracy Data Archive, <http://www.erdda.se/>. 
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Italien och var dessutom två på varandra följande val, 1992 (fyra nya partier) 
och 1994 (sex nya partier).52 De andra två fallen är Spanien 1986 (fem nya 
partier) och Belgien 1978 (fyra partier).  

I Tabell 4 presenteras antalet nya partier i ett jämförande perspektiv. 
Totalt sett har det under de 238 valen inträtt 180 nya partier i de nationella 
parlamenten. Med andra ord vinner ett nytt parti i genomsnitt parlaments-
representation i tre av fyra val. Med tanke på hur många partier utan tidigare 
representation som ställer upp i varje val måste detta ses som en låg siffra (se 
fotnot 34 i kapitel 3). 
 
Tabell 4:  Nya partier i det nationella parlamentet 1960-2010, per land 

    

Land Antal val Antal nya partier Nya partier per val 

Italien 13 23 1,77 
Spanien   8 11 1,38 
Belgien 16 21 1,31 
Nederländerna 15 19 1,27 
Schweiz 12 14 1,17 
Grekland 11 9 0,82 
Storbritannien 13 10 0,77 
Finland 13 10 0,77 
Irland 14 10 0,71 
Luxemburg 10 7 0,70 
Frankrike 12 8 0,67 
Portugal 10 6 0,60 
Island 14 8 0,57 
Danmark 19 9 0,47 
Norge 13 6 0,46 
Sverige 16 4 0,25 
Österrike 15 3 0,20 
Tyskland 14 2 0,14 

Totalt 238 180 0,76 

    
Anm.: Korrelationen eta = 0,43 (p = 0,00) 

Samtidigt är det också tydligt att variationen mellan länderna är stor. Medan 
Italien har fått 23 nya partier i landets underhus, Deputeradekammaren, är 
nya partier i den tyska motsvarigheten, Förbundsdagen, något mycket 
sällsynt. PDS tillsammans med Die Grünen är de enda två tyska partier som 

                                                             
52 Denna explosion av nya partier i Italien var en följd av det gamla partisystemets implosion bland annat 
orsakat av allvarliga korruptionsanklagelser mot stora delar av den politiska eliten. I princip byttes det gamla 
italienska partisystemet ut mot ett nytt under loppet av några få val (Cotta och Verzichelli 2007: 49-65). 
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slagits sig in i det tyska underhuset under perioden 1960-2010.53 Nya partier 
är även något ovanligt i den svenska riskdagen. Tillsammans med Tyskland 
och Österrike framstår Sverige som de länder som har de mest stabila 
partisystemen. I snitt får svenskarna vänta fyra val på varje nykomling i 
riksdagen. 

För att statistiskt testa huruvida det finns ett samband mellan land och 
antalet nya partier kan man använda sig av måttet eta som lämpar sig när 
den oberoende variabeln (land) befinner sig på nominal- eller ordinalskala 
och den beroende variabeln (antal nya partier) befinner sig på kvot- eller 
intervallskala. Sambandsmåttet sträcker sig från 0 (inget samband) till 1 
(perfekt samband) (Garson 2012). Sambandet mellan land och antalet nya 
partier har ett eta-värde på 0,43, vilket måste betraktas som ett medelstarkt 
samband. Man kan således sluta sig till att det finns landspecifika faktorer 
som påverkar möjligheterna för nya partier. 

Även tidsmässigt framkommer en viss variation (se Tabell 5). Med en 
uppdelning per decennium framkommer att 1980- respektive 1990-talet är 
de perioder där flest nya partier inträtt i de nationella parlamenten. Detta 
gäller såväl i absoluta tal som i genomsnitt per val. Under dessa perioder 
inträdde knappt ett nytt parti per val. Under det senaste decenniet har detta 
minskat märkbart till bara lite drygt ett nytt parti i vartannat val. Jämfört 
med variationen mellan länder är dock sambandet mellan tid och antalet nya 
partier relativt svagt (eta = 0,16). 

 
Tabell 5:  Nya partier i det nationella parlamentet 1960-2010,  

per decennium 
    

Decennium Antal val Antal nya partier Nya partier per val 

1960-69 38 21 0,55 
1970-79 48 36 0,75 
1980-89 53 51 0,96 
1990-99 48 43 0,90 
2000-1054 51 29 0,57 

Totalt 238 180 0,76 

    
Anm.: Korrelationen eta = 0,16 (p = 0,18) 

Om den relativa stagnationen av nya partier är en tillfällighet eller en ny 
trend återstår att se. Det kan dock konstateras att såväl 1980-talets som 
1990-talets relativt sett höga nivåer av antal nya partier delvis var en följd av 

                                                             
53 PDS, Partei des Demokratischen Sozialismus, som valdes in 1990 gick 2007 samman med Arbeit & soziale 
Gerechtigkeit – Die Wahlalternative (WASG) och bildade Die Linke. Die Grünen heter efter en samman-
slagning 1993 med Bündnis 90 officiellt Bündnis 90/ Die Grünen. 
54 Då data insamlats för val till och med 2010 är det sista tidsintervallet ett år längre än övriga i jämförelsen. 
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att nya partifamiljer växte fram. Medan de gröna partierna var en del av 
1980-talets våg av nya partier (se t.ex. Müller-Rommel 1998) har den 
disparata familjen av invandringskritiska partier främst vuxit fram under 
perioden 1980-2000. Möjligen behöver således en ny partifamilj etableras 
för att samma nivåer av nya inträden som vi såg på 1980- och 1990-talen 
åter igen ska framträda. Samtidigt går det inte att bortse ifrån att även om de 
två nämnda partifamiljerna utgör relativt många av de nya partierna är de 
långt ifrån någon majoritet. 

Det har nu getts en uppfattning om hur vanligt det är med att nya partier 
träder in i de nationella församlingarna. Nästa steg i detta bakgrundskapitel 
är att titta på potentiella förklaringsfaktorer för detta fenomen. 

Vad förklarar nya partiers inträde i nationella parlament? 

I det teoretiska kapitlet gjordes en kort genomgång av vad tidigare forskning 
har lyft fram för förklaringar till att nya partier lyckas ta sig in i nationella 
parlament. Tre olika perspektiv identifierades: ett institutionellt, ett 
sociologiskt och ett aktörscentrerat perspektiv med fokus på vilken betydelse 
de etablerade partierna har för nya partiers möjligheter. Samtliga dessa 
perspektiv lyfter fram en rad olika faktorer som kan anses vara av betydelse 
för ett nytt partis möjlighet till parlamentariskt genombrott. Dessa, i 
förhållande till det nya partiet, externa faktorer, benämns gemensamt i 
avhandlingen för den politiska möjlighetsstrukturen. Även om huvudfokus 
för denna avhandling ligger på vad det nya partiet själv gör kommer även en 
analys av betydelsen av de externa faktorerna att göras i det följande. 

För att undersöka förklaringskraften av de externa faktorerna används 
statistisk metod. Ett första steg är att bestämma vilka faktorer som ska 
undersökas. Utgångspunkten här är de faktorer som främst lyfts fram i de 
olika perspektiven.55 

Institutionella faktorer 

Det institutionella perspektivet placerar ljuset på politikens spelregler. Utan 
tvekan är olika aspekter av valsystemet det som getts mest intresse. 
Utgångspunkten för att hävda att valsystemet har en påverkan på nya partier 
är Maurice Duvergers (1954) numera klassiska studie Political Parties - 
Their Organization and Activity in the Modern State.56 Så tidigt som under 
1950-talet formulerade han det som har kommit att bli känt som Duvergers 
lag: ”simple-majority single-ballot system favours the two-party system” 

                                                             
55 På grund av svårigheterna med att kvantifiera centrala faktorer för det aktörscentrerade perspektivet 
fokuserar den statistiska analysen enbart på det institutionella och det sociologiska perspektivet. 
56 Originalutgåvan på franska Les partis politiques utkom 1951. 
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(1954: 217) och “simple-majority system with second ballot and proportional 
representation favour multi-partism” (1954: 239). Innebörden av denna lag 
applicerat på nya partier är att dessa kan förväntas lyckas bättre i länder med 
proportionella valsystem än länder med majoritetvalssystem. 

Då den västeuropeiska populationen som studeras i denna studie, med 
mycket stor övervikt, främst består av länder med proportionella valsystem 
är denna utgångspunkt allt för grovhuggen för att kunna säga något om 
valsystemets betydelse. Empiriskt har det också uppmärksammats att det 
inte alltid är så att proportionella valsystem nödvändigtvis är mer gynn-
samma än majoritvalssystem utifrån små partiers synvinkel (Taagepera 
2002). Eftersom det totala antalet röster som krävs för ett mandat i ett land 
med enmansvalkretsar kan vara väldigt litet, det räcker med att vara störst i 
en valkrets, ger en dikotomisering utifrån denna tudelning en missvisande 
bild. Att valsystemets beskaffenhet inte heller endast är beroende av 
valformel är också något som påtalats av flera forskare (Rae 1967; Taagepera 
och Shugart 1989; Gallagher 1991; Lijphart 1994; 1999; Anckar 2002). 
Särskilt har det framhållits att storleken på valkretsarna kan vara av lika stor 
betydelse som explicita rösttrösklar till parlamentet när det ska avgöras hur 
stängt ett politiskt system är (Lijphart 1994: 12). Det går med andra ord inte 
att säga att valsystem med en explicit tröskel på fyra procent är ett större 
hinder för ett nytt parti än ett valsystem utan explicit tröskel utan att först 
också ta hänsyn till hur stora valkretsarna är. Ytterligare en komplicerande 
faktor är att rösttrösklar kan sättas såväl på nationell nivå som på 
valkretsnivå vilket i sin tur också spelar roll för vilka effekter valsystemet har 
på partisystemet. Exempelvis kan regionalt baserade partier ha större 
chanser än partier med ett väljarstöd jämnt spritt över landet om valen till 
parlamenten baserar sig på subnationell valkretsfördelning (Bochsler 2011). 
Sedan en tid tillbaka har det utvecklats olika mått för att undersöka ett 
valsystems relativa öppenhet för nya partier (Taagepera 2002; Ruiz-Rufino 
2007; 2011). I denna studie har Taageperas (2002) Nationwide threshold of 
representation använts. Detta mått anger hur stor andel av rösterna ett parti 
måste erhålla för att ha en 50-procentig chans att vinna minst ett mandat. 
Måttet kombinerar valkretsens storlek, antalet valkretsar och antal mandat i 
parlamentet. Eftersom ett land även kan ha explicita rösttrösklar måste 
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naturligtvis även hänsyn tas till detta. Således antas den effektiva 
rösttröskeln var det högsta av dessa två värden.57 

Många har även hävdat att ett lands utformning av offentligt ekonomiskt 
stöd har betydelse för nya partier. På grund av att partistödets utformning 
kan vara väldigt komplex har flera forskare påtalat svårigheterna med att 
göra empiriska jämförande analyser (Katz och Mair 1992; Nassmacher och 
Nassmacher 2001; Bergman m.fl. 2003; Bonander 2009). Såväl reglerna 
kring vilka som ska erhålla partistöd som nivån på stödet kan skilja sig åt. 
Dessutom ges i många länder indirekt stöd genom till exempel betalda inslag 
i den statliga televisionen (Bolin 2007: 6-7).58 Empiriska testningar har 
också haft svårt att etablera något stöd för att partistöd i realiteten har någon 
stor betydelse (Pierre m.fl. 2000; Scarrow 2006; Bolin 2007; Nassmacher 
2009). Att detta i sin tur kan bero på problemen med att sammanställa data 
som går att jämföra på ett adekvat sätt går inte att hålla för otroligt. På grund 
av dessa problem har partistödets betydelse inte analyserats vidare i en 
jämförande kontext. Däremot kommer det att beröras senare i kapitlet där 
dess utformning och utveckling i Sverige har analyserats. 

Ett par ytterligare institutionella faktorer har pekats ut som potentiellt 
viktiga för att förklara nya partiers framgång. Dels har det hävdats att 
utformningen av den horisontella maktdelningen i ett land påverkar (Hauss 
och Rayside 1978; Willey 1998). Då ett lands exekutiva makt i ett 
presidentiellt system formellt åligger en enskild person får också den 
politiska kampen mer karaktären av ”winner takes it all” än i parla-
mentariska system. Även om parlamentsvalen inte i sak skiljer sig åt mellan 
ett presidentiellt (eller semi-presidentiellt) och ett parlamentariskt system 
antas ändå kampen kring den enda presidentposten spilla över på valet av 
legislatur. Väljarnas benägenhet att rösta på partier som saknar reell 
möjlighet att vinna presidentmakten antas vara liten (Meguid 2008: 8). Inga 
presidentiella system finns i den undersökta populationen. Dock finns det 
några fall av semi-presidentiella system. Utifrån ovan förda diskussion är det 
rimligt att anta att även dessa politiska system är mindre gynnsamma för 
nya partier än de parlamentariska. Detta har således testats med en dikotom 
variabel som anger om valet skett i ett parlamentariskt system eller inte. 

                                                             
57 I detta sammanhang är det viktigt att framhålla att valsystem är komplexa system som är svåra att på ett 
enkelt sätt jämföra länder emellan. Det finns flera olika mått som försöker uppskatta valsystemets 
beskaffenhet. Dels finns olika mått för ett valsystems proportionalitet. Exempel på sådana är Rae index (Rae 
1967), Loosemore-Hanby index (Loosemore och Hanby 1971) och Least-square index (Gallagher 1991). Då 
dessa mått indirekt är beroende av huruvida ett nytt parti faktiskt väljs in eller inte är de inte helt 
ändamålsenliga för denna studies syfte. På grund av att mandat i olika utsträckning tilldelas utifrån röstetal 
på valkretsnivå har det också föreslagits att analysen främst bör ske på denna nivå (jfr Bischoff 2009; Selb och 
Pituctin 2010). Då fokus i denna avhandling ligger på nationellt parlamentariskt inträde har dock även den 
jämförande analysen gjorts på denna nivå. 
58 Problemen med att jämföra partistödsregimer mellan olika länder accentueras av att flera av de databaser 
rörande offentlig partifinansiering som finns skiljer sig åt i hög grad (jfr t.ex. Katz och Mair 1992; Austin och 
Tjernström 2003; Strøm m.fl. 2003; Casas-Zamora 2005) 
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Det finns även skäl att analysera huruvida den vertikala maktdelningen är av 
betydelse. Willey (1998: 660) menar till exempel att ett nytt parti inte är i 
behov av lika mycket resurser på en subnationell nivå som på en nationell 
nivå. Dessutom kan regionala framgångar i sin tur leda till att den eventuella 
psykologiska spärr som finns för väljare att rösta på ett nytt parti sänks (se 
även Müller-Rommel 1998). I den statsvetenskapliga litteraturen indelas 
länder ofta schematiskt i kategorierna enhetsstat eller förbundsstat (federal 
stat). En sådan uppdelning är dock en idealisering av verkligheten som gör 
att mycket information går förlorad. Det är allmänt vedertaget att såväl 
enhetsstater som federationer kan vara olika mycket decentraliserade. Att 
därför bedöma ett lands decentraliseringsnivå på en intervallskala är mer 
ändamålsenligt. Flera sådana mått har utvecklats. I denna studie har 
Regional Authority Index (RAI) (Hooghe m.fl. 2010) begagnats.59 

Slutligen har även ett antal institutionella variabler av mer endogen 
karaktär testats.60 För det första finns det anledning att förvänta sig att nya 
partier påverkas av nivån på valdeltagandet. På vilket sätt det påverkar 
verkar det dock råda delade meningar om. Å ena sedan finns de som antyder 
att små partier skulle gynnas av lågt valdeltagande (van der Eijk m.fl. 1996; 
Kestilä och Söderlund 2007). En sådan argumentationslinje motiveras 
utifrån att ett lågt valdeltagande kan ses som uttryck för ett missnöje med de 
etablerade partierna. Ett sådant missnöje kan yttra sig i att väljaren antingen 
avstår från att rösta eller lägger sin röst på ett icke-etablerat parti (Kestilä 
och Söderlund 2007: 785). Även det matematiska faktumet att det krävs 
färre antal röster för att nå över representationströskeln talar för att lågt 
valdeltagande skulle kunna gynna icke-representerade partier.61 Samtidigt 
finns det de som hävdar att högt valdeltagande kan gynna icke-representera-
de partier (Bernhagen och Marsh 2007; O’Malley 2008). Denna argumenta-
tionslinje utgår från premissen att icke-röstande är ett strategiskt val av 
väljaren vilket innebär att denne avstår från att rösta om denne inte anser 
det troligt att dennes parti kommer att uppnå tillräckligt många röster för att 
nå upp till representationströskeln (Jackman 1987: 408). Detta bygger 
således på att ett högt valdeltagande visar att väljarna är benägna att utrycka 
sitt politiska missnöje (Poguntke 1996: 328).  

                                                             
59 Schakel (2008) visar i en genomgång av olika mått att RAI har en hög samvariation med andra mått av 
decentralisering. 
60 Det går naturligtvis att diskutera om dessa variabler ska betraktas som institutionella. En möjlighet skulle 
vara att instället betrakta dem som variabler som beskriver politiskt beteende. Till syvende och sist är det 
dock inte benämningen av variablerna utan huruvida de faktiskt påverkar nya partiers möjligheter till 
parlamentariskt inträde som är av primärt intresse.  
61 Detta är ett argument som delvis tangerar teorin om andra rangens val [second-order elections] (Reif och 
Schmitt 1980). Ett av argumenten i denna teori är att val som betraktas som mindre viktiga och därmed har 
ett lägre valdeltagande leder till att väljare som tidigare avstått från att rösta på små partier på grund av 
rädslan för att rösten ska vara bortkastad, nu istället röstar på det parti som bäst stämmer överens med 
väljarens preferenser. 
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Väljarrörlighet är också något som borde gynna nya partier. Att det är så 
förklaras enklast av motsatsen, att partilojala väljare inte röstar på nya 
partier. Samtidigt måste ett varningens finger höjas eftersom den kausala 
relationen mellan röstning på nya partier och väljarrörlighet inte enkelt kan 
fastställas. Det är alltså inte säkert huruvida ökad väljarrörlighet är en orsak 
till eller ett symptom på nya partier. Med andra ord, uppstår en rörlighet 
mellan de etablerade partierna före nya partier framträder eller är det i och 
med att nya partier ställer upp i val som väljarna väljer nytt? Det kan oavsett 
osäkerheten över den kausala riktningen anses motiverat att testa den 
eventuella förekomsten av samband. För att göra detta har Pedersens (1979) 
index för väljarrörlighet använts.62 

Sociologiska faktorer 

Det sociologiska perspektivet framhåller att politiska partier är ett utfall av 
olika sociala grupperingars behov av representation i samhället (Harmel och 
Robertson 1985: 502). Utifrån en sådan uppfattning kan det antas att stora 
länder torde ha fler samhälleliga grupperingar med krav på inflytande över 
den förda politiken. Således kan det misstänkas finnas ett samband mellan 
ett lands storlek och antalet nya partier i det nationella parlamentet (jfr 
Tavits 2006: 108). För att testa detta argument har såväl ett lands befolk-
ningsstorlek som dess area analyserats. 

Det sociologiska perspektivet framhåller också att nya partier bör ses som 
ett resultat av samhälleliga förändringar som ger upphov till en åsikts- eller 
värderingsdiskrepans mellan de etablerade partierna och väljarna. Detta kan 
vara långsiktiga värderingsförändringar i valmanskåren (Inglehart 1990) 
men också mer kortsiktiga fluktuationer i ett lands ekonomiska och sociala 
situation. Dessa förändringar i sin tur ger upphov till att alternativa konflikt-
dimensioner skapas och nya politiska frågor som innebär öppningar för nya 
partier. På ett övergripande plan kan det därför förväntas att samhällen där 
stora värderingsförändringar ägt rum också är mer öppna för nya partier 
som företräder värderingar som på ett bättre sett tillgodoser detta. Den 
kanske mest diskuterade värderingsförändringen är skiftet från materiella 
värderingar till post-materiella värderingar. Baserat på ett omfattande 
individbaserat datamaterial har statsvetaren Ronald Inglehart (se t.ex. 1971; 
1990) visat att det över tid har skett en förändring där allt fler personer anser 
att icke-materiella värden, såsom exempelvis yttrandefrihet, ren miljö och 
jämställdhet, är viktigare än materiella värden som ekonomisk tillväxt och 
inflationsbekämpning. Detta i sin tur har skapat en ny konfliktdimension 

                                                             
62 Pedersen index är ett mått på den totala nettorörligheten bland partiernas väljare i två på varandra 

följande val och beräknas enligt formeln ∑ , , , där pi,t anger andelen röster på parti i vid val t och 

n är det totala antalet partier. 
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som utkämpas mellan förespråkare för materiella värderingar och post-
materiella värderingar. Inglehart (1997: 243) lyfter bland annat fram 
framväxten av gröna partier som en konsekvens av den ökade betydelsen av 
post-materiella värderingar. För att testa huruvida skiftet mot post-
materialism har påverkat antalet nya partier i de nationella parlamenten har 
således ett index för postmaterialism inkluderats i analysen. 

Socio-ekonomiska och socio-kulturella faktorer anses också spela en 
avgörande roll. Således förväntas nya partiers möjligheter gynnas av 
omvälvande förändringar och oro i samhället som i sin tur skapar ett 
missnöje bland väljarna. Vanliga indikatorer som ofta framhålls är till 
exempel ekonomiska faktorer som arbetslöshet, inflation och ekonomisk 
tillväxt (se t.ex. Müller-Rommel 1998; Arzheimer 2009). Även förändringar 
av ett lands befolkningsmässiga sammansättning kan påverka nya partiers 
attraktionskraft. Exempelvis har vissa forskare funnit stöd för att en hög 
grad av invandring kan förklara högerpopulistiska partiers framgångar (se 
t.ex. Golder 2003; Arzheimer 2009). 

Tabell 6 listar de grundvariabler som inkluderats i de statistiska 
analyserna samt hänvisningar till de källor varifrån informationen är tagen. 

 
Tabell 6:  Grundvariabler med källhänvisningar 

  

Variabel Källa 

Antal nya partier i 
parlamentet 

Baserat på valresultat presenterade i Mackie och Rose 
(1991; 1997), Political data yearbook 1993-2010 (Katz 
m.fl. 1993-2010), Nohlen och Stöver (2010), Parties 
and Elections in Europe (2011) 

Effektiv rösttröskel Lundell och Karvonen (2011), egna beräkningar 
Exekutiv makt Lundell och Karvonen (2011) 
Regional Authority index Hooghe et al. (2010) 
Valdeltagande Lundell och Karvonen (2011) 
Väljarrörlighet Knutsen (2011) 
Post-materialism index World Value Survey (WVS 2009) 
Befolkningsmängd Lundell och Karvonen (2011) 
Area Lundell och Karvonen (2011) 
Arbetslöshet Armingeon (2011), OECD (2010a; 2011) 
Inflation World Bank (2011) 
Ekonomisk tillväxt World Bank (2011) 
Invandring OECD (2010b) 
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Några metodologiska överväganden 

Innan analysen av datamaterialet presenteras bör några ord nämnas om 
vissa problem med det analyserade materialet och hur dessa har behandlats. 

Avseende de oberoende variablerna bör tre överväganden nämnas. För det 
första är det relevant att diskutera huruvida vissa av dessa variabler är av 
sådan natur att de kan tänkas påverka den beroende variabeln under samma 
år. Utryckt annorlunda: är det plausibelt att analysera exempelvis den 
ekonomiska tillväxtens betydelse för nya partiers inträde genom att se på 
valårets tillväxtnivå? Särskilt om ett val hålls tidigt under ett år skulle man 
kunna argumentera för att det skulle vara mer korrekt att använda före-
gående års nivå. För att kontrollera för detta har för samtliga analyser även 
gjorts alternativa körningar med laggade variabler (nivån för året före valet) 
för alla sociologiska variabler utom befolkningsmängd och area samt för 
valdeltagande och väljarrörlighet (nivån vid föregående val). 

För det andra finns en aspekt att ta hänsyn till när det gäller specifikt 
variabeln arbetslöshet. Medan övriga sociologiska variabler (befolknings-
mängd och area undantaget) är mått på förändring är arbetslöshet ett 
nivåmått. Eftersom det är fullt tänkbart att det inte bara är arbetslöshets-
nivån utan också förändringen av densamma som påverkar väljarnas 
benägenhet att rösta på ett nytt parti har även kontroller med en variabel 
som anger arbetslöshetsförändringen från det föregående valet gjorts. 

En tredje aspekt rörande de oberoende variablerna rör det faktum att det i 
datamatrisen finns viss avsaknad av data. Detta kommer sig av att inte 
samtliga datakällor sträcker sig över perioden 1960-2010. Så länge som 
saknad data är spritt slumpmässigt i en datamatris behöver inte generaliser-
barheten av analysen hämmas i särskilt stor utsträckning (Tabachnick och 
Fidell 2006: 62). Men eftersom de data som saknas i hög grad härrör från 
specifika årtal eller länder under en tidsperiod kan det dock inte bedömas 
som ett slumpmässigt bortfall. När dessutom antalet analysenheter är 
relativt få (N = 238) finns en risk att den multivariata analysens 
tillförlitlighet blir begränsad om bortfallet blir för stort. Av denna anledning 
har istället uppskattningar gjorts av de data som saknas. När det gäller 
variablerna för RAI, arbetslöshet, ekonomisk tillväxt, inflation och invand-
ring har avsaknad av data ersatts med det närmast i tid existerande värdet. 
Om två värden har varit lika nära i tid har medelvärdet av dessa använts. För 
att kontrollera för en eventuell påverkan av de uppskattade värdena har 
samtliga analyser gjorts med såväl det ursprungliga (med saknade data) 
datasetet som det korrigerade datasetet. 

Analysen av materialet har genomförts i två steg. I det första steget har 
bivariat analys genomförts med dels korrelationsanalyser och redovisning av 
spridningsdiagram och dels medelvärdesjämförelser. I det andra steget har 
multivariat analys genomförts med hjälp av logistisk regression. 
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För det första ledet av den bivariata analysen har ett dataset som aggregerats 
till landnivå använts. Istället för 238 analysenheter har således analyser av 
18 fall där de oberoende variablerna utgörs av medelvärdet av respektive 
variabel i det större datasetet gjorts. Anledningen till att denna del av den 
bivariata analysen har gjorts med ett aggregerat dataset är dels att det gett en 
möjlighet att på ett illustrativt sätt jämföra olika länder och, dels att många 
av de oberoende variablerna är relativt statiska över tid. Detta kan tolkas 
som att faktorn i frågan svårligen kan förklara att nya partier lyckas. 
Samtidigt är det möjligt att det kan finnas en viss kumulativ effekt som gör 
att en, visserligen mer eller mindre konstant, faktor över tid kan påverka. 

Det första ledet av den bivariata analysen är således en rumslig analys där 
den beroende variabeln är medelvärdet av antalet nya partier i parlamentet i 
varje land. En annan möjlighet hade varit att istället ta antalet nya partier 
per land som beroende variabel. Rent matematiskt bygger dock valet att utgå 
från medelvärdet per val på att fler val ger fler möjligheter för nya partier. 
Att istället utgå från det totala antalet nya partier som beroende variabel 
skulle innebära att antalet nya partier i de tre länder som bara inkluderats i 
datasetet från och med 1980 underskattas. För att minska risken för att valet 
av beroende variabel ska påverka analysens tillförlitlighet har dock samtliga 
bivariata korrelationsanalyser gjorts för de två alternativa varianterna av den 
beroende variabeln.  

Det finns slutligen ytterligare en källa till eventuella problem med att tolka 
analysresultaten. Som framgick av Tabell 3 var fördelningen av den beroende 
variabeln skev och en stor majoritet av valen resulterade i att färre än fyra 
nya partier lyckades nå representation. För att kontrollera för att de fyra fall 
där fler än tre nya partier inträdde i parlamentet inte påverkar robustheten i 
analysen har samtliga analyser även gjorts med dessa fyra fall exkluderade. 

Ovan har diskuterats en rad olika källor till eventuellt bristande robusthet 
i analyserna. Huvudstrategin för att kontrollera för dessa har varit att 
komplettera analysen med alternativa statistiska körningar. Totalt har åtta 
olika korrelationsanalyser gjorts för att kontrollera för detta (se Tabell 7).  
Även om analysen utgått från det, för saknade data, kompletterade datasetet 
med antal nya partier per val som beroende variabel (alt. 1 i Tabell 7) har 
således även robustheten av dessa resultat kontrollerats genom att även göra 
statistiska körningar där 1) det ursprungliga datasetet med saknade data 
använts (alt. 5-8); 2) det totala antalet nya partier som alternativ beroende 
variabel använts (alt. 2, 4, 6 och 8) samt 3) de val som har inneburit att fler 
än tre nya partier valts in har exkluderats (alt. 3-4 och 7-8). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är endast i några enstaka 
fall som någon av de ovan diskuterade kontrollerna har gett avvikande 
resultat från alternativ 1. Presentationen nedan av resultaten kommer 
således att begränsas till alternativ 1 och endast undantagsvis beröra 



 

79 

kontrollanalyserna (alt. 2-8). Samtliga korrelationsanalyser finns dock 
presenterade i appendix (se Bilaga 2). 

 
Tabell 7:  Korrelationsanalyser 
   

 Kompletterat dataset Ursprungligt dataset 
Beroende var Alla fall ANP > 3 exkl. Alla fall ANP > 3 exkl. 

ANP_medel Alt. 1 Alt. 3 Alt. 5 Alt. 7 
ANP_total Alt. 2 Alt. 4 Alt. 6 Alt. 8 

     
Anm.: ANP = Antal nya partier 

I det andra ledet av den bivariata analysen samt i den multivariata analysen 
har det också gjorts alternativa körningar. Dock krävs här inte fullt så många 
alternativ som när det gäller korrelationsanalysen. Eftersom mer än hälften 
av alla val genomförs utan att något nytt parti inträder i det nationella 
parlamentet är fördelningen mellan olika utfall skev (se Tabell 3). Av detta 
skäl har den beroende variabeln transformerats till en dikotomiserad 
variabel där 0 indikerar att inget nytt parti valts in valet och 1 indikerar att 
det valts in minst ett nytt parti i valet. Detta får som konsekvens att de fyra 
val där mer än tre partier lyckats ta sig in inte ges samma tyngd som i den 
bivariata analysen. Således krävs bara kontroll med avseende på att det finns 
två alternativa dataset. 

Då den beroende variabeln är dikotom har den multivariata analysen 
gjorts genom logistisk regression Den multivariata analysen har således 
genomförts genom att göra logistiska regressioner dels för det kompletterade 
datasetet och dels för det ursprungliga datasetet. På samma sätt som för de 
bivariata analyserna är det den förstnämnda som redovisas i texten. 

Bivariat analys 

Det första ledet av den bivariata analysen gjordes genom korrelations-
analyser. För att få en uppfattning om sambandets storlek och riktning har 
Pearson’s r använts. Detta mått sträcker sig från -1 för perfekt negativt 
samband till +1 för perfekt positivt samband. För att utvärdera sambandets 
styrka används de riktlinjer som Cohen (1988: 77-81) föreslår. Enligt dessa 
ska ett värde på Pearson’s r på ±0,10 – ±0,29 anses som ett svagt samband, 
±0,30 – ±0,49 som ett medelstarkt samband och värden större än ±0,49 
som starka samband. För att åskådliggöra sambanden och för att upptäcka 
eventuella outliers och icke-linjära samband har även spridningsdiagram av 
samtliga oberoende variabler analyserats. I det följande diskuteras resultaten 
av den bivariata analysen. Även om samtliga korrelationsanalyser omnämns 
i texten presenteras endast de starkaste sambanden grafiskt. 
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I Figur 2 undersöks valsystemets påverkan på nya partiers inträde i parla-
mentet. Till synes finns ett starkt negativt samband mellan den effektiva 
rösttröskeln och antalet nya partier i det nationella parlamentet (r = -0,61, p 
= 0,01). Enligt förväntningarna är det alltså färre nya partier som lyckas ta 
sig in i länder där rösttröskeln är hög jämfört med där den är låg. Av figuren 
framgår också att framförallt Italien, men även Spanien och Belgien, avviker 
en del från den räta linjen. Om de fyra valen där fler än tre partier exkluderas 
ges ett ännu högre sambandsmått (r = -0,71, p = 0,00). Sverige följer 
mönstret relativt väl. Med den, näst efter Tyskland, högsta effektiva 
rösttröskeln är Sverige också ett av de länder med minst antal nya partier i 
det nationella parlamentet. 

 
Figur 2:  Samband mellan effektiv rösttröskel och antal nya partier  

per val 

 
 

Anm.: Korrelationen Pearson’s r = -0,61 (p = 0,01) 

Eftersom den andra institutionella variabeln, den horisontella makt-
delningen, representeras av en dikotom variabel görs inget spridnings-
diagram för denna variabel. Istället testas härnäst betydelsen av ett 
decentraliserat statsskick. I Figur 3 visas sambandet mellan grad av vertikal 
maktdelning, uttryckt i RAI, och antalet nya partier per val för de olika 
länderna. Sambandet mellan variablerna är positivt enligt förväntningarna, 
men svagt (r = 0,21, p = 0,40). Noterbart är att det land som i högst grad är 
decentraliserat, Tyskland, tvärtemot förväntningarna, är det land som fått 
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minst antal nya partier. Om Tyskland exkluderas från analysen förändras 
också sambandet från svagt till starkt (r = 0,50, p = 0,04). Inte heller Sverige 
följer det generella mönstret särskilt väl. Med ett RAI-värde nära medianen 
skulle landet enligt regressionslinjen nästan ha tre gånger så många nya 
partier i riksdagen. 

 
Figur 3:  Samband mellan RAI och antal nya partier per val 

  
 

Anm.: Korrelationen, Pearson’s r = 0,21 (p = 0,40) 

Vidare har de endogena institutionella variablerna analyserats. Samman-
taget uppvisar dessa analyser överraskande svaga samband. När det gäller 
sambandet mellan valdeltagande och antalet nya partier per val är det svagt 
och negativt (r = -0,14, p = 0,58). Även om sambandet är svagt är det dock 
intressant att notera att sambandet är negativt, vilket alltså implicerar att 
minskat valdeltagande gynnar nya partier. 

Sambandet mellan antalet nya partier per val och väljarrörlighet är 
tydligare (se Figur 4). Dock är sambandet svagare än förväntat och kan 
endast anses vara medelstarkt (r = 0,40, p = 0,10). Eftersom väljarrörlighet 
nästan per definition är ett krav för nya partiers inträde hade man kunnat 
förvänta sig ett starkare samband. Om vi väljer att titta på väljarrörligheten 
från det föregående valet (den laggade variabeln) som en eventuell förklaring 
för nya partiers inträde finner vi ett ännu svagare samband (r = 0,33, p = 
0,18).  
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Figur 4:  Samband mellan väljarrörlighet och antal nya partier per val 

 
 

Anm.: Korrelationen, Pearson’s r = 0,40 (p = 0,10) 

Nästa steg i analysen rör de sociologiska faktorerna. Det första som kan 
noteras är att ett lands storlek verkar ha liten betydelse för hur många nya 
partier som lyckas ta sig in i det nationella parlamentet. Sambandet mellan 
befolkningsmängd och antalet nya partier per val är svagt (r = 0,17, p = 0,51). 
Dessutom kan inte detta resultat anses vara robust. En jämförelse med 
kontrollalternativen (se Bilaga 2) visar att korrelationskoefficienten varierar 
från svagt positivt samband (r = 0,17) till svagt negativt samband (r = -0,13). 
Eftersom befolkningsmängden är skevt fördelad mellan länderna görs även 
en skattning med en transformering av variabeln (jfr Tabachnick och Fidell 
2006: 86-88). När den naturliga logaritmen (ln) av befolkningsmängd 
korreleras mot antalet nya partier per val ges också ett mer robust resultat 
där samtliga korrelationsanalyser visar ett positivt samband. Sambandet är 
dock fortfarande relativt svagt (r = 0,25, p = 0,32). På grund av trans-
formeringen är det också svårt att tolka. 

Den andra variabeln som rör storleken på landet, area, är en ännu svagare 
determinant. Även om korrelationskoefficienten är väldigt låg är det värt att 
notera att den är negativ vilket skulle indikera att nya partier har större 
möjligheter i geografiskt små länder än i stora. Det sammanvägda intrycket 
av analyserna av befolkningsmängd och area är dock att de spelar liten roll i 
sammanhanget. 
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Inte heller kan den bivariata analysen bekräfta att det finns ett stöd för att 
värderingsförändringar förstärker nya partiers möjligheter till parlaments-
inträde. Det finns ett svagt, och dessutom negativt, samband mellan 
postmaterialism-indexet och antalet nya partier per val. Eftersom datat 
utgörs av få mätpunkter måste denna analys dock tolkas med försiktighet. 

Vid en analys av de socioekonomiska variablerna är det egentligen bara 
arbetslöshet som visar upp något samband (se Figur 5). Oavsett om man 
utgår från arbetslöshetsnivån för valåret eller det föregående året är styrkan 
på sambandet ungefär densamma. Sambandet med arbetslöshetsnivån för 
valåret är enligt förväntan positivt och medelstarkt (r = 0,47, p = 0,05), 
vilket indikerar att en hög arbetslöshetsnivå gynnar nya partier.63 

 
Figur 5:  Samband mellan arbetslöshet och antal nya partier per val 

 
 

Anm.: Korrelationen, Pearson’s r = 0,47 (p = 0,05) 

Medan sambandet mellan inflation och antalet nya partier per val är så när 
som obefintligt finns ett svagt negativt samband (r = -0,25, p =0,32) mellan 
ekonomisk tillväxt och antalet nya partier per val. Enligt förväntningarna är 
alltså nya partier mer framgångsrika i tider av låg tillväxt. Sammantaget 

                                                             
63 Vid en korrelationsanalys mellan antalet nya partier per val och den genomsnittliga arbetslöshetsföränd-
ringen mellan två val ges istället ett svagt negativt samband (r = -0,13, p = 0,60). Det går således att dra 
slutsatsen att det främst är nivån och inte förändringen i arbetslösheten som påverkar nya partiers möjlig-
heter till inträde i det nationella parlamentet. 
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verkar dock de socioekonomiska faktorerna samvariera svagt med nya 
partiers inträde. 

Avslutningsvis går det också att konstatera att inte heller graden av 
invandring verkar påverka huruvida nya partier lyckas slå sig fram. 

I ett andra led i den bivariata analysen har analysenheten varit land/valår. 
För att undersöka huruvida det finns ett samband mellan de oberoende 
variablerna och nya partiers villkor har en medelvärdesjämförelse mellan 
gruppen av val där inga nya partier lyckas ta sig in i parlamentet och 
gruppen av val där minst ett nytt parti når representation genomförts. För 
att utvärdera huruvida skillnaderna mellan grupperna är signifikanta har 
även ett t-test gjorts. Resultaten, som presenteras i Tabell 8, visar ett 
liknande mönster som den bivariata analysen av den aggregerade databasen. 

 
Tabell 8:  Medelvärdesjämförelser 

     

 Medelvärde 
(standardavvikelse) Differens t p 

 NP = 0 NP = 1 

Effektiv rösttröskel 2,359 
(1,223) 

1,902 
(1,021) 

0,458 3,146v 0,002 

Exekutiv makt 0,080 
(0,269) 

0,130 
(0,335) 

-0,050 -1,234v 0,219 

RAI 11,712 
(8,850) 

11,242 
(8,535) 

0,470 0,415 0,678 

Väljarrörlighet 9,943 
(6,931) 

14,880 
(10,693) 

-4,937 -4,146v 0,000 

Valdeltagande 81,312 
(10,164) 

78,755 
(11,773) 

2,557 1,799 0,073 

Befolkningsmängd (ln) 9,019 
(1,499) 

9,092 
(1,485) 

-0,073 -0,374 0,708 

Area (ln) 11,667 
(1,203) 

11,515 
(1,270) 

0,152 0,948 0,344 

Arbetslöshet 5,136 
(3,961) 

6,102 
(4,647) 

-0,966 -1,710v 0,089 

Ekonomisk tillväxt 3,017 
(2,825) 

2,901 
(2,762) 

0,116 0,318 0,751 

Inflation 5,839 
(7,358) 

6,641 
(9,065) 

-0,803 -0,754 0,452 

Invandring 2,256 
(3,668) 

2,118 
(4,743) 

0,137 0,250 0,803 

      

Anm.: För att avgöra huruvida varianshomogenitet råder mellan de två grupperna 
har Levene’s test for equality of variance använts (Levene 1960). V = ej varianshomo-
genitet 
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Vid en jämförelse av valen där inga nya partier når inträde (NP = 0 i 
tabellen) och de valen där minst ett nytt parti lyckas (NP = 1) ges ytterligare 
stöd för att valsystemet, väljarrörlighet och arbetslöshet är faktorer som 
påverkar nya partiers möjligheter till inträde. Utöver dessa faktorer ger 
medelvärdesjämförelsen även utryck för att valdeltagandet kan vara av 
relevans. Det genomsnittliga valdeltagandet i val där inga nya partier valts in 
ligger i urvalet på 81,3 procent medan motsvarande siffra för val där minst 
ett parti lyckats är 78,8 procent. Även om skillnaden mellan grupperna 
endast är signifikant på 90-procentsnivån (p = 0,073) är detta intressant 
med tanke på det näst intill obefintliga sambandet som korrelationsanalysen 
visade. 

Innan nästa steg i den statistiska analysen presenteras kan det konstateras 
att få av de undersökta faktorerna uppvisar en stark samvariation med att 
nya partier når representation. Av de undersökta variablerna är sambandet 
klart starkast för den effektiva rösttröskeln samt väljarrörlighet. Utöver 
dessa ger de bivariata analyserna även anledning att misstänka att 
arbetslöshet och valdeltagande kan vara av betydelse. Den multivariata 
analysen får utröna huruvida dessa mönster kvarstår vid kontroll för flera 
faktorer samtidigt. 

Multivariat analys 

Som ovan nämndes har den beroende variabeln på grund av positiv skevhet 
transformerats till en dikotom variabel. Således har den multivariata 
analysen gjorts med hjälp av logistisk regression istället för linjär 
regression.64 Eftersom datasetet är ett så kallat time-series-cross-section 
data with a binary dependent variable, med observationer över såväl tid 
som rum, finns en risk för att utfallet på den beroende variabeln inte är 
oberoende av tidigare utfall. Sådan, så kallad, seriell korrelation riskerar att 
underskatta de verkliga standardfelen och kan således ge upphov till att man 
överkattar styrkan på eventuella samband (Beck m.fl. 1998: 1260-1261). För 
att kontrollera för huruvida det finns seriell korrelation har en korstabell 
gjorts med den beroende variabeln och en laggad beroende variabel (se 
Tabell 9). Som framgår av tabellen finns en liten majoritet av två på varandra 

                                                             
64 Ett alternativ till detta skulle kunna vara att istället använda sig av en så kallad count-modell där den 
beroende variabeln utgörs av antalet gånger något inträffat (Long 1997: 217). Eftersom den beroende 
variabeln är ett mått på relativt ovanliga händelser så är medelvärdet nära 0. En sådan fördelning är känd 
som Poisson-fördelning. En Poisson-regression specificerar dock två krav som det aktuella datasetet inte 
uppfyller. För det första ska varje händelse vara oberoende av andra händelser (King 1998: 50). För det andra 
antas den beroende variabelns varians vara samma som dess medelvärde (Hoffmann 2004: 104; Dunteman 
och Ho 2006: 23). En närbesläktad fördelning, Negative binomial-fördelning tar hänsyn till dessa två krav 
och gör således att en Negativ binomial regression är ett mer lämpligt statistiskt verktyg (Hoffmann 2004: 
12). I syfte att testa robustheten av de logistiska regressionerna har även denna typ av regression gjorts. 
Resultaten från dessa analyser presenteras i Bilaga 4. Resultaten från dessa analyser ger inte anledning till att 
ändra de övergripande slutsatser som dras i detta kapitel. 
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lika utfall (0,0 alternativt 1,1). Det är således något vanligare att två 
påföljande val har samma utfall på den beroende variabeln än att de är olika. 
Samtidigt är det främst utfallet 0,0 som är något vanligare. Eftersom det är 
något vanligare att det inte inträder något nytt parti i ett val än att det gör 
det är det också enligt förväntan att denna cell visar ett högre värde än de 
andra. Slutsatsen är att det möjligen finns en låg seriell korrelation men att 
den inte nämnvärt bör påverka resultaten. 

 
Tabell 9:  Korstabell för att undersöka seriell korrelation 

   

  NP lag 
  0 1 

NP 
0 78 (32,8) 50 (21,0) 
1 52 (21,8) 58 (24,4) 

    
Anm.: Värdena i cellerna är antal (procent av totala) 

Det råder inte någon samstämmighet kring vilka mått som bäst kan 
användas och presenteras för att utvärdera en logistisk regressionsmodell 
(Garson 2011). Viktigast torde dock vara att ge tillräckligt med upplysningar 
så att läsaren själv kan skaffa sig en uppfattning av rimligheten i författarens 
tolkningar. I enlighet med rekommendationerna från Peng et al (2002) 
presenteras för det första information om huruvida varje regressionsmodell 
presterar bättre än en modell utan prediktorer, den så kallade noll-
modellen.65 Detta görs genom presentation av -2 log likelihood och 
tillhörande Chi2-värde. Ett signifikant Chi2-värde signalerar att modellen är 
signifikant bättre än noll-modellen (Tabachnick och Fidell 2006: 448). 

För det andra ges information om hur väl modellen presterar. För att få en 
uppfattning om hur väl modellen i sin helhet förklarar utfallet presenteras 
således två så kallade pseudo-R2, Cox & Snell respektive Nagelkerke. Även 
om dessa inte är ekvivalenta med det R2-värde som vanligtvis presenteras 
vid OLS-regression används de ofta för att ge en intuitiv bild av hur väl 
modellen förklarar fenomenet som studeras. Dessa värden kompletteras 
också med uppgifter om hur stor andel av utfallen som prediceras korrekt, 
vilket genom en jämförelse med noll-modellens prediktioner också ger en 
uppfattning om hur väl den specificerade modellen presterar. 

Avslutningsvis har även de individuella oberoende variablerna 
utvärderats. Detta har gjorts dels genom signifikanstest och dels genom 
presentation av respektive oddskvot för att ge en uppfattning om hur mycket 
de olika faktorerna påverkar sannolikheten att ett nytt parti når nationell 

                                                             
65 Ibland även benämnd constant-only model, intercept-only model (Tabachnick och Fidell 2006) eller 
baseline model (Pampel 2000). 
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representation. För att illustrera sannolikhetsförändringar avslutas denna 
del även med ett par grafer. 

I Tabell 10 presenteras resultaten av tre logistiska regressioner.66 I den 
första modellen har de institutionella faktorerna testats. Den andra modellen 
testar sedan de sociologiska faktorerna medan den tredje modellen 
inkluderar samtliga oberoende variabler. Det första som är värt att notera är 
att medan såväl den institutionella som den fulla modellen signifikant skiljer 
sig från noll-modellen är den sociologiska inte signifikant skild från noll-
modellen (Chi2 = 6,933, dF = 6, p = 0,327). Den sociologiska modellen är 
alltså inte en bättre prediktion än en modell utan prediktorer.67 Av detta skäl 
koncentreras följande framställning därför på de två övriga modellerna. 

Med pseudo-R2-värden på 0,12–0,18 och antal korrekt predicerade utfall 
på 67,1 (att jämföra med 53,6 procent i noll-modellen) respektive 69 (54,1 
procent) procent kan man också konstatera att såväl den institutionella som 
den fulla modellen presterat relativt moderat. 

Signifikanstesterna av de individuella variablerna visar, i linje med de 
bivariata analyserna, att såväl effektiv rösttröskel som väljarrörlighet har en 
oberoende effekt på den beroende variabeln. Medan detta gäller för såväl 
den institutionella modellen som den fulla modellen går det också att 
konstatera att även valdeltagande är signifikant i den senare. Med en negativ 
koefficient indikeras också att höjt valdeltagande minskar sannolikheten för 
nya partier att inträda i parlamentet. 

Oddskvoterna ger en uppfattning om vilken betydelse de enskilda 
förklaringsfaktorerna har för sannolikheten att ett nytt parti tar sig in i 
parlamentet. I såväl den institutionella som den fulla modellen visar 
oddskvoten för den effektiva rösttröskeln drygt 0,7. Detta innebär att oddset 
för att minst ett nytt parti ska ta sig in i parlamentet minskar med knappt 30 
procent vid en ökning av den effektiva rösttröskeln med en procentenhet. 
Oddskvoterna för väljarrörlighet respektive valdeltagande indikerar att 
effekten av dessa variabler verkar vara ganska marginell. Medan oddset för 
nya partier i parlamentet kan förväntas öka med cirka åtta procent vid en 
enhets ökad väljarrörlighet är motsvarande förändring av oddset mindre än 
minus tre procent vid en procentenhets ökat valdeltagande. 
  

                                                             
66 Samtliga multivariata analyser har även gjorts för det ursprungliga datasetet med saknat data (se Bilaga 3). 
Resultaten från de båda analyserna skiljer sig inte nämnvärt åt. 
67 Genom att stegvis exkludera den prediktor som var minst signifikant har även fyra ytterligare sociologiska 
modeller analyserats. En modell med arbetslöshet och area (ln) respektive en modell med enbart arbetslöshet 
var signifikant skilda från noll-modellen på 90-procentsnivån. De övriga modellerna var inte ens signifikanta 
på 90-procentsnivån.  



 

88 

Tabell 10:  Logistisk regression 
    

 Institutionell modell Sociologisk modell Full modell 

 B (s.e) 
Odds-

kvot 
B (s.e) 

Odds-

kvot 
B (s.e) 

Odds-

kvot 

Effektiv rösttröskel 
-0,338** 

(0,135) 
0,713   

-0,320** 

(0,152) 
0,726 

Exekutiv makt 
0,149 

(0,487) 
1,160   

-0,274 

(0,541) 
0,760 

Regional Authority 

index 

0,001 

(0,017) 
1,001   

0,025 

(0,025) 
1,025 

Valdeltagande 
-0,021 

(0,013) 
0,979   

-0,025* 

(0,014) 
0,976 

Väljarrörlighet 
0,077*** 

(0,020) 
1,080   

0,078*** 

(0,021) 
1,081 

Befolkningsmängd 

(ln) 
  

0,097 

(0,122) 
1,102 

-0,118 

(0,173) 
0,888 

Area (ln)   
-0,235* 

(0,134) 
0,791 

-0,146 

(0,163) 
0,864 

Arbetslöshet   
0,062* 

(0,034) 
1,064 

0,043 

(0,036) 
1,044 

Ekonomisk tillväxt   
0,014 

(0,050) 
1,014 

0,041 

(0,054) 
1,041 

Inflation   
0,023 

(0,018) 
1,023 

0,022 

(0,019) 
1,022 

Invandring   
-0,003 

(0,033) 
0,997 

-0,002 

(0,035) 
0,998 

Konstant 
1,170 

(1,054) 
 

1,151 

(1,316) 
 

3,779* 

(2,104) 
 

       

       

-2 log likelihood 296,861  315,749  286,888  

Chi2 30,470***  6,933  34,568***  

Cox & Snell R2 0,121  0,029  0,138  

Nagelkerke R2 0,161  0,039  0,184  

Korrekt predicerade 67,1 (53,6)  59,4 (54,3)  68,7 (54,1)  

N 237  234  233  

       
Anm.: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10 

Det enklaste sättet att få en förståelse för betydelsen av oddskvoterna är att 
räkna om dem till sannolikheter och åskådliggöra dem grafiskt. I Figur 6 och 
Figur 7 presenteras den uppskattade sannolikheten för att minst ett nytt 
parti ska nå representation. De tre variabler som är signifikanta i den fulla 
modellen har fått variera medan övriga variabler har hållits konstanta vid 
sina medelvärden. I Figur 6 presenteras sannolikheten för olika nivåer på 
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den effektiva rösttröskeln samt för tre olika nivåer av väljarrörlighet. Av den 
framgår att om man även utgår från medelvärdet på väljarrörlighet (drygt 12 
procent) så skulle sannolikheten för att minst ett nytt parti når 
representation vara knappt 70 procent om ingen rösttröskel fanns över 
huvud taget. Om man istället utgår från medelvärdet på den effektiva 
rösttröskeln (2,1 procent) ser vi att det är ungefär lika stor sannolikhet att ett 
nytt parti blir representerat som att inget blir det. Om den effektiva 
rösttröskeln istället skulle sättas så högt som 6 procent skulle man kunna 
förvänta sig att nya partier inträder i parlamentet mer sällan än vart fjärde 
val. 

Figur 6 kompletteras med motsvarande sannolikhetskurvor för väljar-
rörlighetsnivåer på fem respektive 20 procent. 

 
Figur 6:  Uppskattad sannolikhet för att minst ett nytt parti får 

parlamentarisk representation efter effektiv rösttröskel  
och väljarrörlighet 

 
 

Anm.: Y-axeln representerar sannolikhet och X-axeln representerar nivå på den 
effektiva rösttröskeln. 

Om man låter sannolikheten variera med valdeltagande istället för 
väljarrörlighet ser kurvan ut enligt Figur 7. Eftersom en kurva med 
medelvärdet för valdeltagande (80,1 procent) är densamma som kurvan för 
12 procents väljarrörlighet i Figur 6 har denna inte inkluderats. Istället 
illustreras uppskattad sannolikhet utifrån effektiv rösttröskel och 50, 75 
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respektive 100 procents valdeltagande. Som framgår av figuren sjunker 
sannolikheten för nya partier i parlamentet med valdeltagande. Medan ett 
100 procentigt valdeltagande vid avsaknad av rösttröskel ger en uppskattad 
sannolikhet för nya partier i parlamentet på 56 procent är motsvarande 
sannolikhet vid 50 procents valdeltagande 81 procent. 

 
Figur 7:  Uppskattad sannolikhet för att minst ett nytt parti får 

parlamentarisk representation efter effektiv rösttröskel  
och valdeltagande 

 
 

Anm.: Y-axeln representerar sannolikhet och X-axeln representerar nivå på den 
effektiva rösttröskeln. 

Det övergripande intrycket av den kvantitativa analysen är att det 
institutionella perspektivet till viss del kan förklara nya partiers inträde i de 
nationella parlamenten medan det sociologiska perspektivet inte kan anses 
ha fått stöd. När det gäller institutionella förklaringsfaktorer verkar främst 
valsystemet ha en oberoende effekt. Sambandet mellan väljarrörlighet och 
nya partiers framgångar är mer komplext såtillvida att det måste ses som ett 
reciprokt förhållande. Medan väljarrörlighet påverkar nya partiers 
möjligheter till inträde skapar nya inträden implicit väljarrörlighet. Av de 
sociologiska faktorerna är det främst arbetslöshet som möjligen kan anses 
vara en faktor av betydelse. 

Analyserna måste bedömas med viss försiktighet. Dels kan det tänkas att 
utelämnade variabler kan vara av betydelse och dels är det möjligt att vissa 
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av de inkluderade variablerna till viss utsträckning inte är perfekta 
operationaliseringar av de faktorer som avsetts undersökas. Med detta sagt 
måste ändå den övergripande slutsatsen vara att det finns mycket kvar att 
förklara. Att aktörsperspektivet även måste inkorporeras är således en rimlig 
slutsats. Innan framställningen går vidare med de fyra fallstudierna med 
fokus på partiers agerande ska dock en bakgrundsbild tecknas av den 
svenska miljö dessa partier agerat i. 

Det svenska fallet 

Som ovan konstaterats är Sverige ett land med få nya partier jämfört med de 
flesta andra västeuropeiska länder. Sedan 1960 har endast fyra nya partier 
lyckats ta sig in i riksdagen. Det första var Miljöpartiet som 1988 erövrade 
riksdagsplatser. I det efterkommande valet, 1991, misslyckades dock partiet 
med att behålla sin riksdagsstatus. Samtidigt lyckades två andra partier att 
för första gången ta sig in i riksdagen. KDS, som kämpat för nationella 
framgångar i nästan tre decennier, och Ny Demokrati som endast existerat 
ett halvår blev nu nya riksdagspartier. I valet 1994 misslyckades Ny 
Demokrati med att behålla sina mandat och kom så småningom helt att 
upphöra. Istället lyckades åter igen Miljöpartiet ta sig in i riksdagen. Inte 
förrän 2010 fick riksdagen ytterligare en nykomling då Sverigedemokraterna 
erövrade 5,7 procent av rösterna. 

Att endast fyra nya partier lyckats ta sig in i den svenska riksdagen under 
nästan ett sekels tid måste anses vara ett tecken på ett oerhört stabilt och 
stängt partisystem (jfr Sundberg 1999; Arter 2011). Faktum är också att 
väldigt få nya partier har kommit i närheten av att ta sig in i riksdagen utöver 
just dessa fyra framgångsrika nykomlingar. En titt på efterkrigstidens 
valresultat visar till exempel att om man bortser från de fyra nya partier som 
så småningom lyckats ta sig in i riksdagen så är det endast ett parti utanför 
riksdagen, Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI), som vid något val nått 
en procent av rösterna. I valet 1998 nådde SPI precis över denna nivå.68 
Visserligen har andelen väljare som valt att rösta på något annat parti än de 
fem etablerade partierna kontinuerligt ökat (se Figur 8). I det senaste valet 
2010 var det dock fortfarande cirka 80 procent av rösterna som lades på de 
etablerade partierna. De 20 procent som lades på nya partier (eller före detta 

                                                             
68 Även om valallianser faller utanför denna avhandlings definition av ett nytt parti kan det vara intressant 
att lyfta fram några framträdande exempel från den svenska historien. Under 1960-talet ställde ett antal olika 
borgerliga koalitioner upp i riksdagsvalen. Under namnet Medborgerlig Samling, ställde företrädare för 
Centerpartiet, Folkpartiet och Högerpartiet upp i valet 1964 i Fyrstadskretsen och erhöll 1,5 procent av 
rösterna vilket gav tre mandat. I det påföljande riksdagsvalet 1968 erhöll en liknande konstellation, nu under 
beteckningen Samling 68, 1,7 procent av rösterna, dock utan mandattilldelning. Valsamverkan mellan enbart 
centerpartister och folkpartister på Gotland gavs under beteckningen Mellanpartierna 0,3 procent av 
rösterna i 1964 års val vilket gav dem två gotländska mandat. Under beteckningen Mittenpartierna gavs en 
liknande valsamverkan genom att ställa upp i såväl Gotlands valkrets som Fyrstadskretsen 0,9 procent av 
rösterna i 1968 års val. Inte heller dessa vann några mandat 1968 (SCB 1965; 1968; Olsson 2003).  
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nya partier) i 2010 års val var nytt rekord. Lejonparten av dessa röster är 
också lagda på sådana partier som idag sitter i riksdagen. Om rösterna från 
Miljöpartiet, KDS, Ny Demokrati och Sverigedemokraterna räknas bort så 
har det aldrig lagts mer än 2,7 procent (2006 års val) av rösterna på partier 
utanför riksdagen. 
 
Figur 8:  Andel röster på etablerade och nya partier 1960-2010 

(procent) 

 
 

Källor: Valmyndigheten (2010b), Bergman och Bolin (2011) 
Anm.: Med etablerade partier avses Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, 
Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna. 

I denna del av avhandlingen kommer de få nya svenska partierna placeras in 
i en kontext. För att åskådliggöra vilka förutsättningar som funnits över tid 
för nya partiers inträde i riksdagen kommer framställningen, liksom för den 
statistiska analysen ovan, ta sin utgångspunkt i begreppet politisk möjlig-
hetsstruktur. I den första delen görs en genomgång av det institutionella 
ramverkets utveckling de senaste femtio åren. Efter detta görs en kort 
genomgång av några av det sociologiska perspektivets viktigaste faktorer 
över tid.  
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Institutionella faktorer 

Det har hävdats från flera håll att det svenska partisystemets stabilitet beror 
på det utestängande institutionella ramverket (Bäck och Möller 2003; Möller 
2007a). Tydligast har detta betonats av Evert Vedung (1988). 

Vedung konstaterar att Sverige väl överensstämmer med Lipset och 
Rokkans (1967) idealbild av ett fruset partisystem. Sedan det Socialistiska 
partiet i andrakammarvalet 1940 misslyckades med att behålla sina 
riksdagsmandat fram till 1988 har det i den svenska riksdagen funnits 
representation av samma fem partier. Vedung (1988: 92-94) menar att det 
svenska partisystemets stabilitet orsakats av det institutionella ramverket. 
Tre spärrar har gjort det svårt för nya partier att ta sig in i riksdagen. 

För det första utgör småpartispärren på fyra procent av rösterna en direkt 
tröskel för att nå representation. För det andra baserar sig partifinansie-
ringssystemet på valresultat vilket gör att icke-representerade partier får lite 
eller inget offentligt ekonomiskt stöd. Slutligen utgör även medias, och då 
framförallt televisionens, exkluderande av icke-representerade partier i den 
avslutande partiledardebatten inför valen ett hinder för nya partier. 

Vedungs argument om det institutionella ramverkets betydelse måste 
anses vara rimligt. Men även om institutioner, nästan per definition, är 
statiska, har det skett förändringar över tid. Eftersom de svenska nya partier 
som lyckats ta sig in i riksdagen gjort det under begränsade tidsperioder 
(1988-1991 respektive 2010) ger det också anledning till att se på hur 
relevanta institutioner utvecklats över tid. Går det att finna tecken på att 
institutionerna under dessa perioder på något sätt varit mer öppna för nya 
partier? 

Politiska partier och dess verksamhet är relativt sett lite reglerade i den 
svenska lagstiftningen (Bergman 2003; Bergman och Bolin 2011: 259; Larue 
2012: 353). Till skillnad från många andra länder finns exempelvis ingen 
särskild partilag (jmf Karvonen 2007). Detta återspeglas bland annat i 
frånvaron av regler för bildandet av partier. Istället stadgar den svenska 
grundlagen att det med ett parti avses varje sammanslutning eller grupp av 
väljare, som uppträder i val under särskild beteckning (RF 3:1). Om ett parti 
vill skydda sitt partinamn måste dock en registrering göras hos myndig-
heterna. Kravet för att få göra detta, 1 500 namnunderskrifter, är dock 
modest och innebär inte något hinder för seriösa partier. Det finns 
emellertid en bestämmelse som kan vara av stor betydelse för mindre 
partier. Sedan 1970 har staten ansvarat för att valsedlar tryckts och 
distribuerats. Till en början var det endast partier representerade i riksdagen 
samt de partier som eventuellt valdes in i riksdagen som fick sina valsedlar 
bekostade. Efter hand har vissa justeringar gjorts av denna bestämmelse. 
Inför valet 1982 utvidgades rätten till fria valsedlar till partier som erhållit 
2,5 procent av rösterna. Inför det påföljande valet, 1985, gjordes ytterligare 
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en sänkning av gränsen, denna gång ner till en procent av rösterna (prop. 
1972:105; prop. 2004/05:163). I motiveringen för den sistnämnda 
sänkningen anförde den ansvarige ministern, socialdemokratiske justitie-
ministern Sten Wickbom, att det fanns visst fog att instämma i de mindre 
partiernas (Miljöpartiet och KDS) mening att de dåvarande bestämmelserna 
missgynnade dem i förhållande till riksdagspartierna (prop. 1984/85:119). 

I Sverige, liksom i de flesta andra länder, är stora reformer av valsystemet 
sällsynta. I Bo Särlviks (2002) genomgång av det svenska valsystemets 
utveckling identifieras bara sex större förändringar från det att stånds-
riksdagen upplöstes 1866 fram till 1998. Sedan andra världskrigets slut har 
det skett två viktigare förändringar. Inför 1952 års andrakammarval infördes 
beräkning enligt den modifierade Sainte-Laguë-metoden (eller jämkade 
uddatalsmetoden). Bytet från den så kallade d’Hondt-metoden innebar att 
fördelningen av mandat mellan de stora och de medelstora partierna blev 
mer proportionell. Liksom tidigare missgynnades dock fortfarande små 
partier. 

Den andra stora valsystemsreformen under efterkrigstiden ägde rum runt 
övergången från 1960- till 1970-tal. För det första avskaffades tvåkammar-
systemet och ersattes med en enkammarriksdag. För det andra infördes två 
nivåer av mandatfördelning. Utöver att 310 riksdagsmandat skulle fördelas 
baserat på röstetalen i de 28 (sedan 1998 års val, 29) valkretsarna, infördes 
också 40 stycken (39 stycken sedan 1976) så kallade utjämningsmandat som 
skulle fördelas utifrån röstetalen totalt i landet. Införandet av dessa 
utjämningsmandat medgav ytterligare proportionalitet till systemet. Trots 
detta gynnas fortfarande stora partier i förhållande till små partier. 

Av störst betydelse för små partier var dock införandet av en nationell 
rösttröskel på fyra procent av rösterna. Ett alternativt sätt att ta sig in i 
riksdagen infördes också i och med att även partier med stöd från tolv 
procent av väljarna i en enskild valkrets var berättigad till riksdagsmandat. 
Partier som genom att klara valkretströskeln har tagit sig in i riksdagen är 
dock inte kvalificerade för att ta del av utjämningsmandaten. Eftersom små 
valkretsar (få mandat) kan ha samma påverkan på nya partiers möjlighet till 
inträde som explicita rösttrösklar går det inte förbehållslöst säga att 
införandet av fyraprocentspärren var negativt för de icke-representerade 
partierna. Med hjälp av Taageperas (2002) mått för Nationwide threshold of 
representation går det dock att uppskatta den effektiva rösttröskeln före 
införandet av fyraprocentspärren. Enligt denna skulle det före 1970 räcka 
med drygt 1,5 procent av rösterna för att ha en 50-procentig chans att vinna 
minst ett mandat. Införandet av fyraprocentströskeln måste således 
betraktas som en försvårande omständighet för nya partier.  

Länge var medlemsavgifter den största inkomstkällan för de politiska 
partierna (Gidlund och Koole 2001). I och med införandet av det statliga 
partistödet skedde dock en radikal förändring av detta. Numera är 
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partistödet den viktigaste inkomstkällan medan medlemsavgifterna endast 
står för något fåtal procent av de sammanlagda inkomsterna (Gidlund 
2004). 

Det finns idag flera former av offentligt partistöd. Statligt partistöd 
infördes 1965. Till en början gavs detta till de riksdagspartier som fått minst 
två procent av rösterna vid det föregående valet. Vid införandet av 
fyraprocentsspärren och enkammarriksdagen höjdes även tröskelnivån till 
fyra procent. 1972 gjordes dock en smärre justering då även partier utanför 
riksdagen, men med minst 2,5 procent av rösterna gavs rätt till statligt 
partistöd (Gidlund 1983). Samtidigt är det viktigt att notera att det statliga 
partistödet egentligen är två olika stöd, partistöd och kanslistöd, varav 
endast det förstnämnda kan tillfalla partier utanför riksdagen (Gidlund och 
Koole 2001). 

Sedan 1975 åtnjuter även riksdagspartierna ett särskilt riksdagsstöd. 
Detta stöd är tredelat och inbegriper basstöd, stöd till ledamöternas 
politiska sekreterare och stöd till ledamöternas utlandsresor. 

Utöver detta har Sveriges kommuner och landsting sedan 1969 haft rätt 
att bevilja representerade partier kommunalt partistöd (Lantto 2008). Detta 
är också något som samtliga kommuner och landsting har gjort. Stödet ges 
endast till partier representerade i fullmäktige.69 Eftersom det i många 
lokala och regionala församlingar finns representation för partier som inte 
sitter i riskdagen är det många mindre partier som får offentligt stöd. Även 
om de flesta av dessa främst går att karaktärisera som lokala eller regionala 
partier är det även ett fåtal som siktar på ett nationellt genombrott. I den 
nuvarande regleringen av det kommunala partistödet, som återfinns i 
kommunallagen, finns inga bestämmelser som anger på vilket sätt partierna 
får använda stödet. I förarbetena till lagen anges emellertid att partistödet 
uteslutande avser den partiverksamhet som är anknuten till kommunen 
respektive landstinget (prop. 1991/92:66). Trots detta är kommunalt 
partistöd en reell möjlighet för partier med lokala och regionala framgångar 
att stärka riksorganisationens kassa. I realiteten görs också regelmässiga 
transfereringar uppåt i partiorganisationen i flera av de etablerade partierna 
(Lantto 2008: 62) 

För att kunna säga något om betydelsen av offentligt partistöd räcker det 
inte med att klargöra vilka som är berättigade till det. De faktiska summorna 
av ekonomiskt stöd ger ytterligare en indikation på vikten av att få ta del av 
det. 

Det första som kan noteras är att de totala summorna av partistöd som ges 
till politiska partier är mycket stort (se Figur 9). Idag går mer än en miljard 
svenska kronor av allmänna medel till partiernas kassor varje år. Detta är en 
dryg fördubbling jämfört med 1970. Noterbart är dock att utvecklingen 

                                                             
69 Kommunalt partistöd kan även ges i ett år till partier som förlorat sin kommunala representation. 
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varierar mellan de olika formerna av partistöd. Om man tar hänsyn till 
inflationen har det statliga partistödet till och med sjunkit något. De dryga 
24 miljoner kronor som gavs i partistöd 1970 motsvarar 180 miljoner kronor 
2010 vilket kan jämföras med de 164 miljoner kronor som partierna erhöll 
2010. Om man däremot tittar på det stöd som riksdagen ger till partierna 
framkommer en helt annan bild. Med hänsyn tagen till inflation har 
riksdagsstödet stigit från knappa tio miljoner kronor 1977 till nästan 265 
miljoner kronor 2010. För partier utan riksdagsrepresentation är konsekven-
serna tydliga. Det statliga partistödet som, åtminstone till en liten del, kan 
komma dessa partier till godo har sjunkit medan det stöd de inte har någon 
åtkomst till över huvud taget har mångdubblats (se även Pålsson 2011: 129). 

 
Figur 9:  Partistödets utveckling 1970-2010 (miljoner kronor i fasta 

priser, 2010 års nivå) 

 
 

Källor: Riksdagens utredningstjänst (2011), SKL (2011) 
Anm.: Partistödet omräknat med hänsyn till inflation till 2010 års nivå, med hjälp av 
omräkningsfunktion på Ekonomifaktas (2011) hemsida, och uttryckt i miljoner 
kronor. 

Samtidigt är partistöden på nationell nivå endast en del av det totala 
partistödet. Faktum är att idag står de endast för 40 procent av det totala 
utbetalade stödet till politiska partier. Istället är det de regionala (landsting 
och regioner) och kommunala partistöden som idag är de största posterna. I 
rena summor är det kommunala partistödet det största. 2010 utbetalades 
nästan 400 miljoner kronor till de kommunala partierna. Detta är en 
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fördubbling jämfört med början av 1970-talet. Det regionala stödet, om än 
inte riktigt lika omfattande som det kommunala, har utvecklats ännu mer 
explosionsartat. Idag ges knappt 250 miljoner kronor i form av detta stöd 
vilket kan jämföras med knappt 70 miljoner kronor 1970 (se även Gidlund 
2004: 83-84). 

Systemet av offentligt partistöd är komplext vilket gör det svårt att göra en 
bedömning av i vilken omfattning som olika partier kan förväntas gynnas 
eller missgynnas. Det övergripande intrycket är dock att de förändringar som 
gjorts över tid har gynnat stora partier på bekostnad av icke-representerade 
partier (se även Bowler m.fl. 2003: 89-93). Eftersom den stora andelen av 
offentligt stöd ges på basis av representation, är det nästan per definition 
missgynnande för icke-representerade partier. Att Sverige inte, till skillnad 
från flera andra västeuropeiska länder, infört begränsningar i hur mycket 
partierna får spendera under valrörelser gör också att pengars betydelse i 
politiken tenderar att öka (Bergman m.fl. 2003).70 Även om det inte finns 
utförliga studier kring betydelsen av sådana restriktioner kan man 
konstatera att begränsningar naturligtvis gynnar de med sämre ekonomi. 
Samtidigt som det övergripande intrycket är negativt för nya partier går det 
inte att underskatta det subnationella stödets betydelse. Samtidigt som de 
etablerade riksdagspartierna även här är de största mottagarna, finns många 
partier utan riksdagsplats på dessa nivåer. Några av dessa är även sådana 
som siktar på riksdagen och således kan nyttja detta stöd till även nationella 
satsningar. Även om det till viss del verkar strida mot förarbetenas 
intentioner är ekonomiska transfereringar från lokal och regional nivå uppåt 
i partiet vanligt förekommande i såväl etablerade som icke-etablerade partier 
(Lantto 2008). 

Sociologiska faktorer 

Grunden i det sociologiska perspektivets syn på politiska partier är att dessa 
skapas som ett utflöde av samhället (Håkansson 2005: 63). En given 
utgångspunkt för detta perspektiv är Lipset och Rokkans (1967) klassiska 
studie om vad som orsakade partisystemens utformning i de västeuropeiska 
länderna. Enligt dessa är partierna ett resultat av fyra grundläggande 
konfliktdimensioner71 som uppstått genom den nationella respektive den 
industriella revolutionen. Lipset och Rokkan menar att den nationella 
revolutionen, det vill säga uppbyggandet av den moderna nationalstaten gav 
                                                             
70 I en studie av 17 västeuropeiska länders institutionella ramverk gick det att fastställa att sju av dessa hade 
infört sådana restriktioner till år 2000 (Bergman m.fl. 2003). 
71 I den engelskspråkiga litteraturen talar man om cleavages. Även om termen konfliktdimension möjligen 
inte fångar upp den exakta innebörden verkar denna, alternativt konfliktlinje eller skiljelinje, vara de termer 
som använts filtigast i den svenskspråkiga litteraturen. Samtidigt kan det noteras att exempelvis Lane och 
Ersson (1999: 41) menar att ”[a] cleavage is considered to be a division of individuals, groups or organizations 
among whom conflict may arise. The concept of cleavage is thus not identical with the concept of conflict.” 
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upphov till dels spänningar mellan centrum och periferi och dels mellan stat 
och kyrka. I spåren av den industriella revolutionen skapades senare 
spänningar även mellan såväl bondesamhälle och industrisamhälle som 
mellan kapital och arbete. Politiska partier kom senare att bildas utefter 
dessa konfliktlinjer och när partisystemen så småningom konsoliderades 
gjorde det institutionella ramverket att partierna på insidan gynnades på 
bekostnad av eventuella utmanare. Sålunda förblev partisystemen i 
Västeuropa statiska, eller frusna, långt efter andra världskrigets slut. Lipset 
och Rokkans observation stämmer väl överens med hur det svenska 
partisystemet har utvecklats och har med rätta ansetts varit ett av de mest 
stabila partisystemen i världen (Bäck och Möller 2003: 31).  

Ett sociologiskt perspektiv på nya partier betonar att gamla konflikt-
dimensioner har minskat i betydelse och att nya har framträtt. Nya partier 
kan således sägas vara ett uttryck för en ny konfliktdimension. På ett 
teoretiskt plan låter detta också plausibelt. Dock är det inte lika enkelt att 
empiriskt påvisa eller testa. Eftersom nya konfliktdimensioner ofta påstås 
uppstå i samband med att nya partier framträder är det inte enkelt att avgöra 
vad som egentligen leder till vad. Detta blir än mer problematiskt om man 
liksom Mair (2006: 373) låter organisering vara en del av definitionen av 
begreppet: 

[C]leavages have three distinct characteristics. In the first place, a cleavage involves a 
social division that distinguishes between groups of people. […] Second, there must be 
a clear sense of collective identity involved. […] Third, a cleavage must find 
organizational expression, whether through a political party, a trade union, a church, 
or some other body.   

Mairs definition av konfliktdimension gör det naturligtvis ytterst svårt att 
särskilja mellan en underliggande samhällelig förändring och ett 
organisatoriskt uttryck. Samtidigt är detta just en definition som upplyser 
om problematiken i det sociologiska perspektivet.  

Det måste dock kunna anses vara, åtminstone teoretiskt, möjligt att göra 
skillnad på en samhällelig förändring och en politisk organisering av en 
sådan förändring. Med andra ord är det rimligt att skilja på sociala och 
politiska skiljelinjer. Om inte, torde det sociologiska perspektivet i det 
närmaste sakna förklaringskraft och snarast betraktas som ett icke testbart 
antagande. I detta avsnitt görs ingen ansats till att utifrån begreppet 
konfliktdimension försöka förklara de svenska nya partiernas framgångar. 
Istället tecknas en bakgrundsbeskrivning genom att göra en kort genomgång 
av vad den tidigare forskningen säger på området. Efter detta presenteras 
utvecklingen över tid för ett antal, för det sociologiska perspektivet, centrala 
faktorer. Dessa faktorer, samma som ingick i den statistiska analysen ovan, 
är av mer konkret och mätbar karaktär än konfliktdimensioner. De har dock 
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det gemensamt att de är indikatorer på samhälleliga förändringar, vilket är 
grunden för nya partier enligt det sociologiska perspektivet. 

Konfliktstrukturen i Sverige  

Som ovan nämndes var det svenska partisystemet länge nästan en perfekt 
avbild av, det Lipset och Rokkan benämnde, det frusna partisystemet. Det 
svenska partisystemet bestående av ett kommunistiskt, ett socialdemo-
kratiskt, ett agrart, ett liberalt och ett konservativt parti har också närmast 
fungerat som sinnebilden av den skandinaviska fempartimodellen (Berglund 
och Lindström 1978). Så småningom tinade dock systemet och några få 
nykomlingar lyckades ta sig in i riksdagen. 

Flera forskare har berört vilka konfliktdimensioner som varit viktigast i 
Sverige och hur dessa har påverkat partisystemet. Otaliga av dessa har 
betonat att den svenska konfliktstrukturen i ett internationellt perspektiv har 
varit utpräglat endimensionell (se t.ex. Bergström 1991: 8; Arter 1999: 146; 
Sundberg 2002: 181; Arter 2008: 57; Bergman och Bolin 2011: 254). Medan 
Lipset och Rokkan lyfte fram att de västeuropeiska partisystemen formades 
baserat på fyra centrala konfliktdimensioner är det egentligen bara den 
mellan kapital och arbete som manifesterats i Sverige. Om vartannat 
benämnd som klassdimension om vartannat som höger-vänsterdimension 
har konflikten mellan arbete och kapital ansetts ligga till grund för 
formandet av det svenska partisystemet.72 Just den utpräglade dominansen 
av denna konfliktdimension och en svårighet att etablera alternativa 
konfliktdimensioner har ansetts vara en orsak till det svensk partisystemets 
stabilitet (Bäck och Möller 2003: 41). 

Den extrema stabilitet som rått i det svenska partisystemet har med tiden 
till viss del luckrats upp. Vanliga indikatorer på detta som lyfts fram i 
forskningen är ökad väljarrörlighet och minskad klassröstning (Oscarsson 
och Holmberg 2008: 25, 239). Huruvida detta är på grund av nya 
konfliktdimensioner är dock en annan fråga. Med tiden har det ifrågasatts 
huruvida partisystemen i Västeuropa fortfarande är frysta. Även forskning 
specifikt kring den svenska konfliktstrukturen har lyft fram alternativa 
konfliktlinjer. Framförallt har konflikten mellan prioritering av ekonomisk 
tillväxt eller hållbar utveckling lyfts fram som något som delvis konkurrerar 
med den traditionella konflikten i svensk politik (Bergman och Bolin 2011: 
254). Kanske tydligast manifesterades denna konflikt i samband med 
kärnkraftsomröstningen 1980 där partierna inte ordnade sig efter den 
vanliga höger-vänsteruppdelningen. Istället enades Centerpartiet, Vänster-

                                                             
72 Under 1940-talet berörde höger-vänsterdimensionen främst inställningen till marknads- respektive 
planekonomi. Senare har frågor som allmän tjänstepension och löntagarfonder tydligt skapat en konflikt 
mellan höger och vänster. Under de senaste decennierna har storleken på den offentliga sektorn och nivån av 
beskattning delat de politiska partierna i två block (Bergman och Bolin 2011: 254). 
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partiet och KDS i en kärnkraftsskeptisk koalition medan Moderaterna 
tillsammans med Folkpartiet och Socialdemokraterna befann sig på en mer 
positiv flank (Lewin 2002: 313). Så småningom var det också denna 
konfliktdimension som Miljöpartiet främst drog fördel av. 

Utöver denna tillväxt-hållbarhetsdimension har det föreslagits ytterligare 
ett antal andra relevanta konfliktdimensioner utefter vilka nya partier har 
ansetts profitera. Dels har det föreslagits en utrikespolitisk dimension vilken 
rör frågor som exempelvis EU och flyktingpolitik (Bäck och Möller 2003: 94-
97; Demker och Svåsand 2005: 35-36). EU-frågan har delvis skapat nya 
mönster av konflikt i det svenska partisystemet dock utan att frågan gett 
avtryck i form av nya partier i riksdagen.73 Flyktingfrågan och liknande 
frågor (integration och bistånd) har fått sitt politiska avtryck i form av Ny 
Demokrati och Sverigedemokraterna. 

Dels har det föreslagits att kommunikationssamhällets snabba utveckling 
gett upphov till att grunden för ytterligare konfliktlinjer har uppstått. Bjereld 
och Demker (2008: 228) menar till exempel att det uppstått en skiljelinje 
mellan de som ”ser kunskap som en vara bland andra varor” och de ”som ser 
kunskap som en rättighet”. Det ligger nära till hans att se Piratpartiets 
framgångar i Europaparlamentsvalet 2009 i ljuset av denna observation (se 
Rydell och Sundberg 2009; Erlingsson och Persson 2011). 

Samtidigt har ytterligare nya konfliktdimensioner föreslagits som inte kan 
sägas ha åtföljts av framgångsrika nya partier. Knutsen (2004) pekar till 
exempel på en ny konfliktlinje mellan offentligt och privat anställda. Denna 
konfliktdimension verkar dock ha fångats upp av de etablerade partierna. 
Medan offentliganställda röstar övervägande på partierna till vänster gäller 
det motsatta för de privat anställda. 

Sammantaget är det svårt att utvärdera betydelsen av nya konfliktdimen-
sioner för nya partiers framgångar i Sverige. Att de nya partierna som valts 
in i mångt och mycket är representanter för alternativa frågor är naturligtvis 
i linje med en sådan argumentation. Samtidigt kvarstår problemet att 
empiriskt skilja på uppkomsten av nya konfliktdimensioner och nya partier. 
Den ovanstående genomgången har dock visat att nya konfliktdimensioner 
inte nödvändigtvis måste följas av nya framgångsrika partier.  

Några ytterligare sociologiska faktorer 

För att komplettera diskussionen om det sociologiska perspektivet görs 
avslutningsvis även en genomgång av ett antal relevanta faktorer som 
ansetts påverka nya partiers möjligheter till framgång. Inte heller här görs 
något anspråk på att vederlägga eller förkasta det sociologiska perspektivets 
                                                             
73 Det går naturligtvis hävda att Junilistans inträde i Europaparlamentet 2004 skulle ge stöd för att en ny 
konfliktdimension också medför nya framgångsrika partier (jfr Oscarsson 2008: 69). Samtidigt har EU-frågan 
haft mycket begränsad betydelse för väljarnas val i riksdagsvalen (se t.ex. Oscarsson och Holmberg 2008: 54). 
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giltighet för inträdet av nya partier. Syftet är istället att kort ge en bild av hur 
den samhälleliga kontexten sett ut under perioden 1960-2010.  

I Figur 10 illustreras utvecklingen av tre socioekonomiska faktorer under 
perioden 1960-2010. Utifrån detta diagram är det svårt att se några särskilda 
mönster vad gäller nivån på de olika faktorerna och inträdet av nya partier i 
riskdagen. 

Den svenska ekonomiska politikens huvudmål var länge att hålla arbets-
lösheten på en låg nivå. Som en följd av detta låg den också länge stabilt 
under fyra procent. Det är först från och med 1992 som Sverige får över fem 
procents arbetslöshet. Efter den så kallade nittiotalskrisen har de tidigare 
låga arbetslöshetssiffrorna inte återkommit. Kontentan av detta är att det 
inte går att se något samband mellan höga arbetslöshetstal och nya partier i 
riksdagen. Möjligen kan det vara värt att konstatera att 1991, det vill säga 
året för KDS och Ny Demokratis inträde i riksdagen, kan ses som något av 
ett trendbrott i och med att nivån på arbetslösheten började en uppgång 
detta år. 

 
Figur 10:  Socioekonomiska faktorer i Sverige 1960-2010 (procent) 

 
 
Källor: Armingeon m.fl. (2011), OECD (2011), World Bank (2011) 

Inte heller den ekonomiska tillväxten visar någon samvariation med inträdet 
av nya partier. Medan tillväxten kring 1988 kan betecknas som relativt 
normal så är den låg eller till och med negativ de nästkommande åren. 
Sverigedemokraternas inträdde i riksdagen 2010 ägde rum under ett år av 
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stark ekonomisk tillväxt. Dock ska det här sägas att detta följde på den så 
kallade finanskrisen som under 2009 bidrog till en rekordlåg ekonomisk 
tillväxt i Sverige. 

Slutligen så går det även att konstatera att det är svårt att påvisa några 
direkta samband mellan inflation och de fyra nya partiernas riksdagsinträde. 
Inflationsnivåer på upp emot tio procent och vid enstaka år till och med 
något över tio procent var vanligt i Sverige fram till 1990-talets början. 
Sedan den svenska regeringen 1991 gjort inflationsbekämpning till det 
främsta målet för den ekonomiska politiken (Lindvall 2006: 253) har nivån 
sällan legat över tre procent. Således var inflationsnivån mycket lägre när 
Sverigedemokraterna inträdde i riksdagen än när de tre första nya partierna 
runt skiftet mellan 1980- och 1990-tal vann sina första mandat. 

Om vi avslutningsvis även tittar på hur invandringen har utvecklats över 
tid i Sverige kan man konstatera att det finns en stor variation (se Figur 11). 
Kortfattat skulle man kunna hävda att det finns tre invandringstoppar under 
perioden 1960-2008. Det första infann sig i skiftet från 1960- till 1970-tal, 
den andra vid slutet av 1980-talet och början av 1990-talet och den senaste 
inleddes i mitten av 2000-talet. Men en välvillig tolkning av dessa siffror går 
det att se ett samband mellan de två invandringskritiska partierna, Ny 
Demokrati och Sverigedemokraterna och graden av invandring. Såväl 1991 
års som 2010 års val föregicks av relativt stor invandring. 
 
Figur 11:  Invandring i Sverige 1960-2008 (procent) 

 
 

Källa: OECD (2010b) 
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Inte oväntat blir ett försök att matcha inträdet av enskilda partier med nivån 
på sociologiska variabler till viss del fruktlöst. En viktig faktor i samman-
hanget är att det inte är givet om man bör jämföra de sociologiska variabler-
nas värde de specifika åren för riksdagsinträde eller om man främst bör se på 
trender över flera år. Med detta i åtanke bör inte för stora växlar dras av 
denna korta genomgång av ett antal sociologiska variabler. Ändå är det värt 
att konstatera att det är svårt att finna några tydliga samband. Detta är också 
i linje med den statistiska analysen som utfördes i den första delen av 
kapitlet.  

Avslutande reflektioner 

I detta kapitel har utöver en kartläggning av förekomsten av framgångsrika 
partier i Västeuropa även gjorts en översiktlig prövning av de viktigaste 
förklarande faktorerna i de institutionella och sociologiska perspektiven. Det 
övergripande intrycket är att dessa perspektiv inte ensamt förmår att 
förklara fenomenet nya partier i nationella parlament. Även om ett par av de 
institutionella faktorerna verkar vara av betydelse måste slutsatsen vara att 
det behövs ytterligare förklaringsfaktorer för att genomlysa fenomenet. 

Inte heller översikten av externa faktorer för Sverige kan anses entydigt 
peka på vad som kan förklara varför de fyra nya partierna i Sverige har 
lyckats vid de tillfällen de gjort det. Genomgången av det institutionella 
ramverket ger delvis en förståelse varför så få nya partier tagits sig in i 
riksdagen. Såväl valsystem som partifinansieringsreglerna kan anses vara 
relativt missgynnande för nya partier. Däremot ger det lite vägledning till att 
förstå att fyra nya partier faktiskt lyckats ta sig in i riksdagen. Betydelsen av 
de sociologiska faktorerna är svårare att uttala sig om. Den korta genomgång 
som gjorts här ger åtminstone inget stöd för att luta sig åt sociologiska 
förklaringsmodeller. 

 I de fyra kommande kapitlen kommer fokus att flyttas från de nya 
partiernas omgivning till att studera vad de själva gjort i syfte att nå sina 
målsättningar om representation. I tur och ordning kommer således 
Miljöpartiet de Gröna, Kristdemokratiska Samhällspartiet, Ny Demokrati 
och Sverigedemokraterna att presenteras. 
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– KAPITEL FEM – 

 

Miljöpartiet de Gröna 

 

Under 80-talet klarar vi 4-procentspärren och kommer in i riksdagen (Per Gahrton i 
Dagens Nyheter 1980). 

I riksdagsvalet i september 2010 erövrade Miljöpartiet drygt 7,3 procent av 
rösterna, partiets bästa resultat någonsin. Stödet i opinionen verkar dock 
inte ha nått sin topp. I flera opinionsundersökningar efter valet har partiet 
legat väl över valresultatets nivå. I den största av dem alla, Statistiska 
centralbyråns partisympatiundersökning hade stödet ökat till 11,7 procent av 
rösterna i slutet av 2011 (SCB 2011d). Partiet blev därmed, med god 
marginal, landets tredje största parti. Den ambition som en gång fanns, att 
bli en tredje kraft, vid sidan av de två etablerade blocken i svensk politik, är 
därmed närmare att bli verklighet än någonsin. Det är kanske också först nu 
som någon utanför den genuint gröna rörelsen inte helt utesluter att ett 
sådant scenario faktiskt är en möjlighet. Annat var det i början av 1980-talet 
då den gröna rörelsen för första gången samlades i ett nationellt parti i 
Sverige. 

Detta kapitel handlar om hur Miljöpartiet tog sina första steg mot att bli 
en relevant aktör i den svenska politiken. Fokus i kapitlet ligger på partiets 
strategier i syfte att nå riksdagen, vilket de gjorde första gången 1988. Men 
innan vi hamnar där så ägnas några ord åt partiets bildande. 

Miljöpartiets bildande 

Den 7 juni 1980 publicerade Sveriges största dagstidning, Dagens Nyheter, 
en debattartikel författad av den före detta folkpartistiske riksdagsledamoten 
Per Gahrton. Artikeln, Dags för ett nytt politiskt parti! (1980a), tillsammans 
med hans bok Det behövs ett framtidsparti (1980b) kom sedermera att 
utgöra grunden för bildandet av Miljöpartiet (Schlaug 2001). I debattartikeln 
kritiserade Gahrton såväl det politiska systemet som de etablerade partierna. 
Både partiernas fokus på materiell tillväxt som överordnat mål och de 
former för vilken de bedrev politik ansåg han vara föråldrade och i behov av 
reformering. För att uppnå detta var det läge att bilda ett nytt parti som på 
ett flertal sätt skulle skilja sig från de dåvarande fem riksdagspartierna. 
Bland annat skulle detta parti bygga på en decentraliserad rörelse där 
riksorganisationen skulle fungera som en ”serviceinrättning i stället för 
likriktare”. Partiet skulle ha en gemensam politisk grund att stå på, men de 
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enskilda partimedlemmarna skulle utöver denna arbeta efter ”egen 
övertygelse och saklig debatt”. Partiet skulle också sträva efter att reformera 
arbetssätten i de andra partierna och de etablerade beslutsprocesserna. 
Dessutom anförde Gahrton att partiet skulle vara fristående från båda de 
etablerade politiska blocken. 

Gahrtons upprop skedde i ett politiskt klimat där miljöfrågorna allt mer 
tagit plats på den politiska agendan.74 Statsvetaren Evert Vedung har i flera 
artiklar återgivit orsakerna bakom Miljöpartiets bildande (1988; 1989; 
1991b; 1991a). Enligt honom var det två samverkande faktorer som gjorde att 
partiet bildades. Dels svepte det under 1960- och 70-talen en miljövåg över 
den industrialiserade världen och dels misslyckades de etablerade partierna 
att kanalisera detta i samband med att kärnkraftsfrågan lyftes upp på den 
svenska politiska agendan. 

I många industrialiserade länder började det redan under början av 1970-
talet växa fram gröna partier. Det första nationella gröna partiet grundades i 
Nya Zeeland då Values Party bildades 1972. Året därpå bildades i 
Storbritannien PEOPLE, det första nationella gröna partiet i Europa 
(Carlström och Lundström 1988: 120; Vedung 1991b: 175).75 I Sverige växte 
flera lokala gröna partier fram. Redan 1972 bildades Partiet för miljöskydd 
och medbestämmande i Ängelholm och efterföljdes av lokala miljöpartier 
runt om i landet. Det mest kända torde vara Stockholmspartiet (Wörlund 
2005: 242). Att det inte bildades något grönt parti på nationell nivå i Sverige 
i motsats till många andra länder berodde, enligt Vedung, på att de 
etablerade partierna inledningsvis lyckades kanalisera den framväxande 
miljödimensionen i svensk politik (se även Jahn 1993: 181). Detta tog sig 
bland annat uttryck i att Statens naturvårdsnämnd bildades 1963,76 införan-
det av miljöskyddslagen 1969 och att Stockholm fick stå som värd för FN:s 
första världsomspännande miljökonferens 1972 (Vedung 1991a: 264-65; 
Bennulf 1994: 57). Partipolitiskt var det framför allt Centerpartiet, och i viss 
mån Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK), som kom att framstå som de 
partier som starkast propagerade för miljöfrågorna. För Centerpartiet var 
detta en del i partiets breddning från ett parti som huvudsakligen riktade sig 
mot jordbrukare och glesbygdsbefolkning till att bli ett parti som vände sig 
till bredare väljargrupper (Christensen 1997: 397; Bäck och Möller 2003: 79-
80). 

                                                             
74 För en genomgång av miljöopinionens bakgrund och utveckling internationellt och i Sverige, se Bennulf 
(1994: 47-65) 
75 Partiet ändrade 1975 namn till Ecology Party och 1985 till Green Party (Vedung 1991b: 176). Partiet 
delades 1990 i två delar: Green Party of England and Wales och Scottish Green Party. Så småningom 
etablerades även ett Green Party of Northern Ireland, ett parti som efter en sammanslagning idag är en 
regional gruppering av sin irländska motsvarighet Comhaontas Glas (Rüdig 2008). 
76 Statens naturvårdsnämnd ombildades 1967 till Statens naturvårdsverk. Från och med den 1 januari 1999 
heter myndigheten Naturvårdsverket. 
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Under 1970-talets mitt kom kärnkraften att bli en allt mer brännande fråga. I 
valrörelsen 1976 hade Centerpartiets ledare Torbjörn Fälldin lovat att om 
partiet skulle hamna i regeringsställning så skulle inga fler kärnkrafts-
reaktorer varken byggas eller laddas (Vedung 1979: 18).77 Detta löfte bidrog 
till att partiet gjorde ett starkt val och att det tillsammans med Moderaterna 
och Folkpartiet så småningom kunde bilda en koalitionsregering. Detta var 
första gången som de tre borgerliga partierna tillsammans innehade 
regeringsmakten och första gången sedan 1936 som Socialdemokraterna inte 
var en del av regeringsunderlaget.78 Trots att Centerpartiet med 24 procent 
av rösterna var det största partiet i regeringen lyckades de inte uppfylla sitt 
vallöfte om ett stopp för kärnkraften. Både Moderaterna och Folkpartiet var 
positivt inställda till kärnkraft och motsatte sig eftergifter i frågan. Center-
partiets misslyckande fick som följd att dess partiledare Torbjörn Fälldin 
avgick som statsminister och en ny minoritetsregering bildades bestående av 
endast Folkpartiet. Mer bestående resulterade det även i att Centerpartiet 
som ditintills setts som det mest miljövänliga riksdagspartiet tappade en del 
av sin trovärdighet i miljöfrågor i allmänhet och kärnkraftsfrågan i synnerhet 
(Vedung 1991b: 177). 

Under våren 1979 blossade kärnkraftsfrågan upp igen. Kärnkraftsolyckan 
vid Three Mile Island i Harrisburg i USA den 28 mars resulterade i att de 
svenska partierna kom överens om att den svenska kärnkraftens framtid 
skulle bli föremål för en folkomröstning. Detta var något som både 
Centerpartiet och VPK redan tidigare hade propagerat för (Bennulf 1994: 
59). I omröstningen som hölls den 23 mars 1980 ställdes väljarna inför tre 
olika linjer. Såväl linje 1 som linje 2 uppfattades som positiva till kärnkraft. 
Båda argumenterade för att de sex reaktorerna som då var i drift skulle 
kompletteras genom driftsättning av fyra redan färdigställda samt två 
ytterligare reaktorer som var under konstruktion. Dock skulle inte någon 
utbyggnad utöver detta göras och kärnkraften skulle så småningom fasas ut i 
takt med att reaktorernas livslängd nåtts. De två positiva linjerna skilde sig 
åt endast på det tillägg som gjordes för linje 2 som klargjorde att 
kärnkraftsanläggningar borde ägas av stat eller kommun. Linje 1 stöddes av 
Moderaterna medan Socialdemokraterna och Folkpartiet stod bakom linje 2. 
Linje 3, stöddes av Centerpartiet, VPK och KDS och innebar ett nej till 
fortsatt utbyggnad av kärnkraften samt ett avvecklande av befintliga 

                                                             
77 Något han med emfas gav uttryck för i en riksdagsdebatt den 28 april 1976 med de sedermera berömda 
orden: ”Får jag för att inget missförstånd skall råda säga: Ingen stadsrådspost kan vara så åtråvärd att jag vore 
beredd att dagtinga med min övertygelse” (prot. 1975/76:111). 
78 Från den 19 juni till den 28 september 1936 var Axel Pehrsson (i Bramstorp) statsminister för en regering 
bestående av ledamöter för Bondeförbundet (dåvarande Centerpartiet). Bondeförbundsregeringen som mer 
eller mindre endast satt under sommaren och därmed har kommit att kallas semesterregeringen föregicks 
dock av en socialdemokratisk regering under Per Albin Hansson som tillsattes den 24 september 1932 (se t.ex. 
Gröning 2010).  
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reaktorer inom tio år. I omröstningen fick linje 2 flest röster.79 Då folk-
omröstningen endast var konsultativ beslutade riksdagen om ett slutdatum 
för svenska kärnkraftverk till 2010 (NU 1979/80:70; rskr. 1979/80:410). 

Vedung menar att det var Centerpartiets misslyckande med att 
genomdriva avvecklingen av kärnkraften i regeringsställning tillsammans 
med det faktum att kärnkraftsmotståndarna tvingades att kämpa mot två 
kärnkraftspositiva alternativ i folkomröstningen som gjorde att frustration 
uppstod som slutligen ledde till bildandet av Miljöpartiet. Att alla partier, 
inklusive motståndarna, ställde sig bakom folkomröstningsresultatet gjorde 
att kärnkraftsmotståndarna inte längre ansåg sig ha ett alternativ bland de 
etablerade partierna. En faktor som underlättade bildandet av Miljöpartiet 
var att folkomröstningen hade tvingat fram en kampanjorganisation som 
sträckte sig över såväl partigränser som utanför partiväsendet. Insikten om 
att det gick att samarbeta inom miljörörelsen var alltså även det en 
katalysator (Vedung 1991b: 185-8). 

Folkomröstningsresultatet och det faktum att en stor andel av de som i 
folkomröstningen valt linje 3 tidigare hade röstat på kärnkraftsvänliga 
partier i riksdagsvalet gjorde att Gahrton insåg att det fanns potentiella 
väljare för ett grönt parti (Carlström och Lundström 1988: 22-23; Bennulf 
och Holmberg 1990: 167). Ett möjlighetsfönster hade öppnats för att slå in 
den ”kil i maktapparaten”, som Gahrton sedan en tid tillbaka gått och 
funderat på (Gahrton 2011: 26). Själva partibildningen ägde rum i Örebro 
den 19 september 1981 efter att Gahrton ett knappt år tidigare initierat och 
varit med och bildat Stiftelsen Aktionsgruppen för ett Framtids- och 
Miljöparti. Majoriteten av personerna i denna grupp saknade helt erfarenhet 
av partipolitik och var samtidigt kritiska emot idén att bilda ett nytt parti 
(Gahrton 2001: 26). Trots detta bildades partiet, på dagen, ett år före 1982 
års val. 

De gröna partiernas inledande framgångar varierade över Europa. Redan 
1979 valdes en ledamot för det gröna partiet i Schweiz (Grüne Partei der 
Schweiz) in i landets nationella parlament (Selb och Pituctin 2010: 148). 
Störst framgång hade dock det västtyska Die Grünen som 1983 fick 5,6 
procent av rösterna vid val till Förbundsdagen och därmed fick sina första 
mandat. Trots att den gröna vågen svepte över Europa lyckades inte 
Miljöpartiet att bli invalt i riksdagen förrän i sitt tredje försök. Efter att ha 
misslyckats både 1982 (1,7 procent) och 1985 (1,5 procent) fick partiet 
slutligen 1988 med 5,5 procent av rösterna sina 20 första mandat i den 
svenska riksdagen. 

Samtidigt som Miljöpartiet misslyckades i sina två första riksdagsval 
erhöll partiet vissa regionala och lokala framgångar. Dessutom visade sig 
                                                             
79 Linje 1 fick 18,9 procent, linje 2 39,1 procent och linje 3 38,7 procent av rösterna. Valdeltagandet var 75,6 
procent av de röstberättigade vilket var lägre än valdeltagandet till riksdagsvalen 1979 (90,7 procent) och 
1982 (91,4 procent) (SCB 2007).  
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partiet ha relativt starkt stöd även på nationell nivå i flera av de opinions-
undersökningar som utfördes under perioden 1982-1985. Även om Sifo inte 
särredovisade Miljöpartietröster förrän 1987 går det att utifrån andelen 
sympatier på Övrigt-kategorin se att partiet framförallt inför valet 1982 låg 
relativt nära fyraprocentsspärren (se Figur 12). 

 
Figur 12:  Miljöpartiets stöd i Sifo:s väljarbarometer 1981-1988 (procent) 

 
 

Källa: Oscarsson (1998) 
Anm.: Eftersom Sifo inte särredovisade Miljöpartiets stöd förrän 1987 kan deras 
stöd för tiden dessförinnan endast uppskattas. I figuren ges således för perioden från 
januari 1981 till och med november 1986 stödet för övriga partier vilket till en 
mycket stor majoritet var KDS och Miljöpartiet. Eftersom Sifo särredovisade KDS 
stöd från september 1984 kan övriga partier från detta datum fram till och med 
november 1986 likställas med stödet för Miljöpartiet. I figuren har också partiets 
valresultat till riksdagen inkluderats markerade med svarta punkter. 

Det andra, då dominerande, opinionsinstitutet IMU, visade på ännu bättre 
siffror för Miljöpartiet. Redan under 1981 nådde man i dessa mätningar upp 
till fyraprocentspärren för att i april 1982 nå så högt som sju procent 
(Dagens Nyheter 1981b; Vedung 1991b: 190). Trots detta misslyckades alltså 
partiet att nå riksdagen i såväl 1982 års som 1985 års val. 

Vad kan då förklara att Miljöpartiet 1988 till slut lyckades ta sig in i 
riksdagen? För att få en första inblick i detta görs i det följande en genom-
gång av vad den tidigare forskningen lyft fram för förklaringsfaktorer. 
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Forskning om Miljöpartiets inträde i riksdagen 

Utifrån iakttagelsen att Miljöpartiet trots ökande lokala och regionala 
framgångar inte lyckades slå igenom på nationell nivå myntade Vedung 
begreppet ”Miljöpartiets mystiska belägenhet”. Anledningen till partiets 
något sämre valresultat på nationell nivå menade han främst var att partiet 
saknade en ”kamrat fyra procent”. Till skillnad från det minsta partiet i 
riksdagen, VPK, hade inte Miljöpartiet någon etablerad blocktillhörighet från 
vilket tänkbara röster kunde bärgas utifall partiet låg nära fyraprocents-
spärren. Tvärtom var Miljöpartiet mycket noga med att man stod vid sidan 
av de etablerade blocken. Miljöpartiets osäkra röstpotential gjorde att väljare 
av rädsla för att få sin röst bortkastad valde att rösta på ett annat parti även 
om partiet egentligen var deras första preferens. VPK å andra sidan fick 
röster som egentligen skulle ha lagts på Socialdemokraterna. Av rädsla för 
att VPK skulle hamna utanför riksdagen, och på så sätt undergräva 
Socialdemokraternas majoritetsunderlag, stödröstade alltså socialdemokrat-
iska anhängare på VPK (Holmberg 1984: 45; Vedung 1989: 151-152; 1991b: 
192-194). 

Förklaringskraften av ”kamrat fyra procent" är svår att bestämma. Det 
faktum att Miljöpartiet blev invalt 1988 ger i alla fall anledning att ställa sig 
frågan vad som hänt i förhållande till de tidigare valen. Vedung ger inget 
slutgiltigt svar i frågan men menar att det faktum att Miljöpartiet efter valet 
1985 i flera kommuner hamnat i vågmästarställning och valt att samarbeta 
med den borgerliga sidan gjort att borgerliga väljare i mindre utsträckning 
än tidigare avskräckts från att rösta grönt (Vedung 1991b: 198). Miljöpartiets 
stegrande framgångar på regional och lokal nivå gav partiet en politisk 
trovärdighet som så småningom spillde över även på den nationella nivån 
(Burchell 2002: 71). 

Den huvudsakliga förklaringen som lyfts fram i litteraturen till att 
Miljöpartiet till sist 1988 lyckades ta sig in i riksdagen är att miljöfrågorna 
stod högt upp på såväl den politiska som den mediala agendan (Bennulf 
1990; Bennulf och Holmberg 1990; Vedung 1991b). Valrörelsen präglades av 
frågor såsom säldöd80, giftalgsblomning, skogsförsurning, dioxin i mjölken 
och hål i ozonlagret och har därför blivit kallat ”Miljövalet”. Då de etablerade 
partierna tappat lite av sin trovärdighet i miljöfrågorna blev Miljöpartiet 
mångas val. Miljöfrågornas betydelse blev än större av att det ekonomiska 
läget i landet betraktades som gott. Frågor som brukar hänföras till den 
traditionella höger-vänsterskalan, som vanligtvis dominerar svensk politik, 
                                                             
80 Birger Schlaug (2001) hävdar dock att just säldöden snarare försvårade än bidrog till Miljöpartiets 
framgång. Säldöden gjorde att samtliga partier, med undantag för Moderaterna, intresserade sig för 
miljöfrågor. Detta gjorde i sin tur att Miljöpartiet tappade röster till de etablerade partierna (se även 
Ljunggren 2010: 182). Samtidigt hävdas motsatt ståndpunkt från en annan miljöpartist som Taggart refererar 
till i sin studie av Miljöpartiet. Denne, icke namngivna riksdagsledamoten hävdar att ”sälarna vann valet” 
(Taggart 1996: 6). 
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gavs mindre vikt i valrörelsen än vad brukligt är. Utöver miljöfrågans 
betydelse har även ett visst mått av proteströstning i väljarkåren lyfts fram 
som fördelaktigt för Miljöpartiet. Vid sidan av miljöfrågorna dominerades 
valrörelsen av en rad politiska affärer som kan ha bidragit till ökat missnöje 
med de etablerade partierna. Framförallt gavs den så kallade Ebbe Carlsson-
affären mycket utrymme i media.81 Valundersökningar visar att de gröna 
väljarna uppvisade större misstro mot politiker än den genomsnittlige 
väljaren. Proteströstningen var dock av klart mindre betydelse än miljö-
frågorna (Bennulf 1990: 156-157). 

Sammanfattningsvis finns alltså de etablerade förklaringarna för Miljö-
partiets inträde i riksdagen att finna främst hos externa faktorer. Lite eller 
ingen förklaringskraft har därmed tillskrivits interna faktorer, såsom 
Miljöpartiets agerande och organisation. Såvida vi inte tror att det nya 
partiet helt och hållet är utlämnat åt sitt öde utan antar att det sätt på vilket 
det agerar och organiserar sig kan vara av betydelse finns alltså fortfarande 
obesvarade frågor. Kapitlet fortsätter därför med att se närmare på vilka 
strategiska val som Miljöpartiet gjorde i syfte att nå riksdagen. I det följande 
kartläggs Miljöpartiets väg från nyligen bildat parti till dess att de slutligen, 
1988, lyckades ta klivet in i riksdagen. Framställningen följer den uppdel-
ning som gjordes i den teoretiska diskussionen med tre olika strategi-
områden: det nya partiets resurser, sakpolitik samt relationer med andra 
partier. Det praktiska tillvägagångssättet för att kartlägga strategierna har 
vägletts av det analytiska ramverket som formulerades i kapitel 3. Den 
deskriptiva analysen har således genomförts genom att det för varje enskild 
strategi har ställt frågor till det empiriska materialet dels gällande vilken 
betydelse partiet lägger vid den aktuella strategin och dels vad partiet 
faktiskt gjort.  

Miljöpartiet som röstmaximerare 

Analysen utgår från ett antagande att de nya partier som blir invalda i de 
nationella parlamenten också har detta som målsättning. Detta antagande är 
något det har gått att finna ett starkt empiriskt stöd för i fallet Miljöpartiet. 

Redan vid Miljöpartiets bildande var riksdagsinträde en viktig målsätt-
ning (Dagens Nyheter 1981; Svenska Dagbladet 1981). Målsättningens 
prioritet tycks dessutom ha höjts i takt med att partiet misslyckades med att 
klara fyraprocentsspärren. Följande uttalanden, från några ledande miljö-
partister i interna promemorior författade under mellanvalsperioden 1985-
1988, visar på vikten av att nå riksdagen. 

                                                             
81 Ebbe Carlsson-affären uppdagades då Expressen den 1 juni 1988 avslöjade att förlagsdirektören Ebbe 
Carlsson hade genomfört en privat utredning av mordet på statsminister Olof Palme med stöd av ett icke 
diariefört rekommendationsbrev av den sittande socialdemokratiske justitieministern Anna-Greta Leijon 
(Gilljam 1990b; Isaksson 2007).  
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Påståenden som […] ”det är inte så viktigt om vi kommer in i riksdagen, det viktiga är 
att vi påverkar de andra” måste bannlysas som medveten eller omedveten 
”femtekolonn-verksamhet” […]. (Dahlström 1986a) 

Vår uppgift som en parlamentariskt inriktad organisation måste självfallet vara att 
fortast möjligt ta oss in i parlamentet för att där bedriva politik. […] Skulle vi nöja oss 
med [att bedriva utomparlamentariskt arbete] fanns självfallet ingen anledning att 
bilda ett parti. (Schlaug 1987b) 

Vi måste förutsätta att vi nu uppfattar riksdagsinträde som tillfälligt överordnat 
eftersom vi är övertygade om att gröna riksdagsplatser kraftigt kommer att förbättra 
våra möjligheter att just väcka opinion och lösa sakfrågor. (Gahrton 1987b) 

Av Schlaugs och, i ännu högre grad, Gahrtons uttalanden framgår att riks-
dagsinträde var nödvändigt ifall partiet skulle kunna påverka politiken. Även 
om riksdagsinträdet främst betraktas som ett instrumentellt mål råder det 
dock knappast något tvivel om att partiet också prioriterade röstmaximering. 

Miljöpartiets resurser 

I denna del avhandlas Miljöpartiets organisation och hur partiet arbetade 
med ett antal viktiga resurser. De resurser som diskuteras är ledarskap, 
medlemmar, ekonomi och media. Av särskilt intresse här är hur man inom 
partiet diskuterade betydelsen av de olika resurserna och på vilket sätt man 
försökte använda dessa resurser i syfte att göra partiet synligt och attraktivt 
för väljarna. Då den formella organiseringen är av särskild betydelse för hur 
man inom partiet resonerade kring ledarskap diskuteras detta härnäst. 
Sedan behandlas partiets arbete med att mobilisera medlemmar och 
ekonomiska resurser innan avsnittet avslutas med partiets mediala 
strategier. 

Miljöpartiets formella organisation 

Miljöpartiets partiorganisation var vid dess bildande en främmande fågel i 
det svenska partisystemet. Istället för att anamma den, bland de etablerade 
partierna, vedertagna partimodellen organiserades partiet på ett helt nytt 
sätt. En grundläggande tanke vid bildandet av partiet var att maktkoncentra-
tion skulle undvikas (Gaiter 1991; Vedung 1991b: 199). Detta sågs så centralt 
att det i partiets stadgar stod inskrivet att partiet skulle ”motverka 
mångsyssleri och pampvälde, såväl inom partiet som inom politiken”. Denna 
skrivning överlevde flera revideringar av stadgarna innan den försvann i 
samband med partiets kongress 1992 (Miljöpartiet 1981; 1982j; 1986b; 
1988c; 1992). 

Som högsta beslutande organ inrättades, på liknande sätt som inom de 
etablerade partierna, partikongressen. Till skillnad från flera av de 
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etablerade partierna hölls dock redan från starten kongress varje år. I ett 
antal av de andra partierna sammanträder det högsta organet mer sällan.82 

En avgörande skillnad mellan den nybildade organisationen och de äldre 
partiernas organisation var det sätt på vilket beslut togs under de perioder då 
kongressen inte var samlad. Inom de övriga partierna tillsätts en 
partistyrelse med uppgiften att styra partiet mellan kongresserna. Inom vissa 
partier finns även ett så kallat verkställande utskott med ledamöter som i sin 
tur är valda från partistyrelsen. Med avsikt att undvika maktkoncentration 
valde Miljöpartiet att dela de funktioner som vanligtvis åligger en 
partistyrelse mellan flera organ. Istället för en partistyrelse infördes fyra 
utskott med olika ansvarsområden. Det politiska utskottet (PU) fick i uppgift 
att företräda partiets riksorganisation utåt samt att ansvara ”för riksorgani-
sationens programarbete, utbildningsverksamhet, extern information och 
kontakter med massmedia”. Förvaltningsutskottet (FU) gavs ansvar för 
”riksorganisationens ekonomi, administration, kansli, interninformation och 
organisationsuppbyggnad”. Stadgeutskottet (SU) gavs ansvar att utvärdera 
”riksorganisationens arbete och funktionssätt och till partikongressen 
[lämna] förslag till hur organisationen och stadgarna kan utvecklas”. 
Dessutom inrättades ett tidningsutskott (TU) vars uppgift var att ansvara för 
riksorganisationens tidningsutgivning (Miljöpartiet 1981). PU, FU och SU 
skulle enligt partiets första stadgar bestå av 9 ledamöter. Dessa utsågs av 
kongressen. Ledamöterna för PU och SU skulle ”komma från olika delar av 
landet”. 

Även om det inte formellt stadgades kom PU att bli det mest betydelse-
fulla utskottet eftersom det var här som det politiska innehållet i praktiken 
beslutades. Det var här som de stora politiska riktlinjerna drogs upp och det 
var här det beslutades om handlingsprogram för partiet. 

Utöver de fyra utskotten inrättades även det så kallade förtroenderådet 
(FR). Formellt sett var FR det högsta beslutande organet mellan kongresser-
na och kan på detta sätt möjligtvis liknas vid en ordinär partistyrelse. Till 
skillnad från en sådan var det dock inte kongressen som valde ledamöterna. 
Istället bestod FR av ledamöter från FU och PU samt ombud från de 
regionala organisationerna. På detta sätt institutionaliserades decentrali-
sering i partiet (jfr Burchell 2008: 148). Samtidigt stadgades att FR inte 
kunde fatta beslut angående ekonomiska åtaganden utan godkännande från 
FU. Så även fast FR rent formellt stod över utskotten så verkar det som att 
dess roll i förhållande till dessa blev ganska svag (Lundgren 1990: 58). 
Denna formella uppdelning av befogenheter kom att bestå inom Miljöpartiet 

                                                             
82 De svenska partierna högsta beslutande organ har något olika benämningar. Liksom Miljöpartiet har 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet en partikongress som högsta beslutande organ. Centerpartiets och 
Moderaternas motsvarighet är partistämma medan Folkpartiet håller landsmöte, Kristdemokraterna riksting 
och Sverigedemokraterna landsdagar. 
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under hela 1980-talet. Inte förrän 1992 övergick partiet till en mer 
traditionell organisationsstruktur och införandet av en partistyrelse. 

Ledarskap i Miljöpartiet 

Argumentet för den uppdelade partiorganisationen var alltså att undvika en 
koncentration av makt. Samtidigt gav en sådan strävan upphov till 
effektivitetsproblem. De fyra formellt likställda beredande organen, 
utskotten, hade på pappret åtskilda uppgifter. I verkligheten uppstod det 
dock situationer där det rådde osäkerhet kring vem som skulle behandla 
vissa frågor (Lundgren 1990: 59).83 Dessutom var FR:s ställning och 
funktion i partiet otydlig. Samtidigt som det stadgades att organet var 
partiets högsta mellan kongresserna var det inte ansvarigt inför kongressen. 
Problemen var något som diskuterades flitigt inom partiet redan före 
partiets första val 1982. En ledamot i SU sammanfattar problematiken i en 
intern promemoria: 

[Det är] inte förvånande att tveksamhet ofta uppstår om gränserna mellan såväl FR 
och utskotten som mellan utskotten sinsemellan. Vissa frågor kan samtidigt komma 
att behandlas i mer än ett utskott, andra kan försummas därför att inget av utskotten 
anser sig primärt ansvarigt för dem (Risholm 1982). 

Baserad på en liknande problembeskrivning lade SU fram en begäran till 
kongressen 1983 att arbeta vidare med ett förslag till ny organisations-
struktur som bland annat skulle innebära ett införande av en partistyrelse 
(Miljöpartiet 1983b). Utöver SU:s förslag lades en mängd andra motioner 
fram gällande partiets organisation på Göteborgskongressen 1983. Utfallet 
blev att kongressen tillsatte en arbetsgrupp, det så kallade organisations-
utskottet (OU) med uppgift att ta fram ett nytt organisationsförslag till 
kongressen 1984. Den enda egentliga skillnaden som detta så småningom 
mynnade i var att SU upphörde medan det tillfälligt tillsatta OU 
permanentades och mer eller mindre ersatte SU.84 

Utöver de fasta organen med stadgeskydd inrättades under valår organ av 
mer tillfällig karaktär. Så småningom kom dock dessa valsamverkans-
grupper att bli av mer stadigvarande karaktär. I början av 1982 initierades 
vad som kom att kallas valgruppen i syfte att planera och samordna arbetet 
kring valet (Miljöpartiet 1982b). Även valåret 1985 fanns ett organ som 
fungerande som samordnande. Denna valsamgrupp kom efter valet att bli 
ett formellt samordningsorgan, den så kallade samordningsgruppen. Även 

                                                             
83 Det kan också tilläggas att företrädare för andra partier i viss utsträckning hävdade att Miljöpartiets 
organisation inte alls var något som hindrade maktkoncentration utan snarare tvärtom. Den så småningom 
blivande centerpartiledaren Lennart Daléus hävdade bland annat i en tidig genomgång av Miljöpartiet att de 
”tunga och avgörande” besluten fattades av ett litet toppskikt inom partiet (Daléus och Hedman 1982: 11). 
84 Från och med revisionen av stadgarna 1986 hade SU upphört och ersatts av OU (Miljöpartiet 1986b). 
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om detta organ enligt stadgarna endast var ”rådgivande och underställd 
riksorganisationens organ” (Miljöpartiet 1986b) menade vissa att detta 
kunde vara ett steg i riktning mot införandet av en traditionell partistyrelse 
(Lundgren 1990: 59). 

För att undvika en elitistisk organisation vägleddes partiet av ett antal 
olika principer. Principen mot långsittande stadgade att ledamotskap inom 
riksorganisationen inte fick innehas för mer än sex sammanhängande år. 
Vidare innebar principen mot mångsyssleri ett förbud mot att sitta i flera 
riksorgan samtidigt. Att denna begränsning inte innefattade de ovan 
nämnda valgrupperna var dock inte något som uttryckligen stadgades förrän 
1988. Slutligen har även Miljöpartiets organisation allt sedan partiets 
bildande väggletts av principen om könskvotering. Denna princip stadgade 
att varje utskott minst ska bestå av 40 procent av varje kön (Miljöpartiet 
1981; 1982j; 1986b; 1988c; 1992). 

Ett annat viktigt uttryck för den anti-elitistiska partiorganisationen var 
synen på individuellt ledarskap. Istället för att ha fokus på en stark ledare 
har Miljöpartiet istället förespråkat kollektivt ledarskap. Under partiets 
första år saknades helt en ledare. Istället hade de olika utskotten en 
sammankallande, som man internt inom utskottet tillsatte, till en början, för 
en månad i taget, men så småningom i tremånadersperioder (Schlaug 2010). 
Den sammankallande var inte en ledare i vanlig bemärkelse. Denne satt inte 
nödvändigtvis som ordförande vid utskottsmötena utan fungerade snarare 
som en administratör genom att upprätta dagordning, skicka ut mötes-
kallelse och sända ut mötesprotokoll (Vedung 1991b: 202-3). Istället var 
tanken att varje enskild ledamot i PU skulle företräda partiet gentemot 
media inom dennes särskilda politikområde. 

Avståndstagandet från att ha en uttrycklig ledare var ett medvetet val från 
Miljöpartiets sida. Redan innan partiet bildats diskuterades möjligheten att 
helt vara utan ledare (Dagens Nyheter 1980). Det visade sig dock svårt för 
media att hålla reda på vem de skulle vända sig till. Dels var det ett tiotal 
olika ledamöter, dels skedde ett frekvent byte av ledamöter. Resultatet blev 
att media valde att vända sig till Per Gahrton istället (Schlaug 2010). 

Som en konsekvens av denna otydlighet såg PU sig så småningom 
tvingade att utåt tydligare signalera vem som media kunde vända sig till. 
1984 övergick partiet till en mer fast ledarroll då två språkrör infördes. 
Enligt jämställdhetsprincipen beslutades att de två språkrören skulle vara en 
man och en kvinna och till partiets första språkrör valdes vid 1984 års 
kongress Per Gahrton och Ragnhild Pohanka. Införandet av språkrör var ett 
resultat av att man inom partiet upptäckt svårigheten med att få ut sitt 
politiska budskap i offentligheten. Genom att på ett mer tydligt sätt lyfta 
fram enskilda individer trodde man att partiets budskap lättare skulle kunna 
nå ut till väljarna. Detta ska snarast ses som ett pragmatiskt nedtonande av 
partiets vilja än en ändrad inställning till hur partiet såg på politikerrollen 
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(intervju Per Gahrton). Att partiet valde titeln språkrör signalerar både de 
uppgifter som ålades dessa och den avoga inställningen man hade till 
begreppet partiledare. Istället för att vara personer som leder partiet låg 
fokus på att språkrören skulle kommunicera partiets budskap utåt. Att ge 
dessa personer en titel som ledare eller ordförande sågs av många som helt 
otänkbart (intervju Eva Goës). Ordet partiledare var helt enkelt ”ett fult ord” 
(Schlaug 2010). Motståndet mot ett mer tydligt ledarskap kan möjligtvis 
även skönjas i det faktum att språkrörsposterna inte blev inskrivet i 
stadgarna förrän 1990 (Gaiter 1991: 25).85 

Även om införandet av språkrör till viss del kan tillskrivas ett strategisk 
övervägande verkar det som om de faktiska valen av språkrör inte styrdes av 
röstsökande ambitioner. Snarare verkar det som om externa faktorer och 
slump varit viktiga inslag i vilka som faktiskt i slutändan fick besätta 
posterna. Som första språkrör 1984 valdes Per Gahrton och Ragnhild 
Pohanka. Att Gahrton valdes var naturligt. För den stora allmänheten var 
han partiets mest kända person och media hade redan till och från benämnt 
partiet såsom Gahrtons parti (Gahrton 1980b: 9; 2001: 26; 2011: 70-71). 
Dessutom fanns det en medvetenhet inom partiet om att media oavsett val 
av språkrör skulle vända sig till Gahrton (intervju Birger Schlaug). Så trots 
att han själv förespråkat det kollektiva ledarskapet och var motståndare mot 
ett parti centrerat kring sin egen person blev det mer eller mindre 
oundvikligt att ge den ena språkrörsposten till honom. När Gahrton avgick 
som språkrör efter valet 1985 ersattes han av Birger Schlaug. Att man valde 
honom förefaller inte heller vara av några röststrategiska skäl. Att döma av 
hans egna ord var det snarare andra saker som låg till grund för valet:  

Det bara blev så. [Politiska] utskottet föreslog mig eftersom det inte var så många 
andra som ville (Schlaug citerad i Carlström och Lundström 1988: 87). 

Skälen till att jag blev [språkrör], och det är inte något som jag bara säger för att larva 
mig, var att jag hade jeans, skägg och jacka och bodde på landet. Jag hade ju varit med 
lite grann. Men jag hade inga anlag för det där. Jag stammade och hade torgskräck. 
Det var mycket märkligt (intervju Birger Schlaug).86 

Valen av Pohanka och hennes efterträdare på posten, Eva Goës, verkar inte 
heller ha vägletts av någon tanke på röstsökande. Istället sökte man en 
”annorlunda politiker” som skilde sig från den etablerade yrkespolitikern. 
Pohanka liksom Goës var så att säga antipolitiker. När Goës i egna ordalag 
fick beskriva sig själv som politiker skrev hon:  

                                                             
85 Bland Miljöpartiets arkivmaterial kan man finna återkommande referenser till oviljan mot att använda 
ledarbegreppet. När till exempel den ovan nämnda samordningsgruppen för riksdagsvalet infördes 1982 valde 
FR att byta namn på gruppen, från det tilltänkta valledning, till valgrupp. Anledningen var att man inte ville 
”leda tankarna till ’styrning’” (Miljöpartiet 1982b). 
86 För liknande beskrivningar, se även Schlaug (2001: 78; 2010). 
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Jag vill bryta mot den gängse bilden av en politiker. Jag vill att Andersson och 
Svensson ska kunna identifiera sig med mig som riksdagspolitiker (Goës 1988). 

Valet av språkrör verkar alltså främst ha baserats på att dessa sågs som 
personer som motsvarade den bild av hur man inom partiet ansåg att 
politiker borde vara. Någon tanke om att de skulle vara några röstmagneter 
tycks inte ha funnits. Retrospektivt konstaterade också Schlaug att partiets 
val av framförallt kvinnliga språkrör vägletts mer av synen på hur en 
politiker skulle vara än av valstrategiska skäl:  

[G]röna direkta ”antipolitiker” som Ragnhild Pohanka och Eva Goës har valts till 
kvinnliga partiföreträdare inför tre val framför synnerligen politiskt kunniga och 
politiskt drivna kvinnor som Wawa Sjödin (1982), Agneta Dreber (1985) och Åsa 
Domeij (1988). Detta är ett konstaterande – inte någon värdering (Schlaug 1990). 

Huruvida Miljöpartiets ledarstrategi påverkade deras röstpotential är svårt 
att empiriskt testa. De data som finns gällande partiledare från 
valundersökningarna är knapphändiga. I valet 1982 saknade ju partiet helt 
motsvarighet till partiledare eftersom språkrörsposterna infördes först 1984. 
Dessutom presenteras inte data i samma omfattning för partier utanför 
riksdagen vilket gör att partiet inte ges så stort utrymme i vare sig 1982 eller 
1985 års valundersökningar. Detta innebär att det egentligen är först 1988 
som data för partiet redovisas. 

Några direkta mätningar av partiledarens betydelse för partiets röstetal är 
svårt att genomföra. Möjligen är dessutom den indirekta effekten av 
ledarskapet av lika stor betydelse för partiets jakt på röster. Det vill säga på 
vilket sätt ledaren lyckas skapa intresse kring partiet så att media i sin tur 
ger mer utrymme för partiet. En metod som ofta används för att undersöka 
partiledareffekter är att jämföra väljarnas bedömning av hur mycket de gillar 
det valda partiet med hur mycket de gillar partiets partiledare. I SOM-
undersökningen 1988 framstår Miljöpartiets språkrör i en sådan mätning 
som den i särklass minst effektiva röstmagneten.87 Endast två procent av de 
tillfrågade gav Birger Schlaug ett högre betyg än partiet. Motsvarande siffror 
för de övriga partierna låg mellan 12 och 27 procent (Gilljam 1990a: 287). En 
jämförelse av de egna väljarnas bedömning av sin partiledare ger samma 
bild. Medan övriga partiers ledare ges medelvärden på mellan 2,8 och 4,0 får 
Schlaug 1,8 på en skala från -5 till +5 (Gilljam och Holmberg 1993: 99-102). 
Möjligen hade Per Gahrton rätt i att 

[Miljöpartiets] väljare röstar inte på Schlaug eller Goës. De röstar på en ideologi 
(Carlström och Lundström 1988: 36) 

                                                             
87 Då 1988 års valundersökning inte ställde frågor om Miljöpartiets språkrör används här i stället 
motsvarande frågeställning i 1988 års SOM-undersökning. 
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När väljarna fick rangordna de olika partiernas partiledare efter popularitet 
hamnade Birger Schlaug på sista och sjunde plats. Än mer talande är att när 
man bara ser på Miljöpartiets egna väljare var det 58 procent som svarade 
att de tyckte Schlaug var den mest populära partiledaren. Motsvarande siffra 
för de övriga partierna låg mellan 77 procent och 93 procent. Esaiasson 
menar att detta inte behöver indikera att Schlaug nödvändigtvis var en 
impopulär ledare. Den låga siffran kan istället bero på den annorlunda 
ledningsfunktion som språkrörsposten innebär (Esaiasson 1989: 130-31). 
Samtidigt kan man konstatera att tillfrågade om vad som var orsaken till sitt 
partival var det ingen miljöpartistisk väljare som uppgav partiledaren 
(Gilljam 1990c: 249). Även om motsvarande siffra var låg (2-10 procent) för 
övriga partier, så är det ganska tydligt att Miljöpartiets ledning inte var 
någon egentlig röstmagnet. 

Det går alltså att konstatera att Miljöpartiets ledararrangemang inte var 
optimerat för röstmaximering. Sammanfattningsvis går det istället att slå 
fast att Miljöpartiets ledarskapsstrategi inte kan anses vara någon av de 
viktigare faktorerna bakom deras riksdagsinträde. Även om partiet, bland 
annat genom införandet av språkrörsposterna, visade insikt i att ledarskap är 
av betydelse fick ideologi i slutändan prioritet över strategi. Införandet av 
språkrör var möjligtvis viktigt för att partiet skulle få ökad exponering i 
media. Dock var valen av språkrören inte något som vägleddes av strategiska 
hänsyn. 

Medlemmar 

Miljöpartiet har allt sedan starten arbetat för att stärka lokal- och regional-
organisationerna. Detta rimmar naturligtvis väl med den decentralistiska 
grundinställningen som partiet har haft. Redan i den debattartikel som Per 
Gahrton skrev i Dagens Nyheter före partiets bildande gavs uttryck för detta. 
Enligt Gahrton skulle ”lokalgrupper utgöra basen” för det nya partiet och 
riksorganisationen skulle fungera som en ”serviceinrättning istället för 
likriktare” (Gahrton 1980a). 

Att bygga upp lokalorganisationer över hela landet var också något som 
inledningsvis diskuterades flitigt inom partiet. Ett uttryck som användes 
internt inom partiet var ”vita kommuner”. Med detta avsågs kommuner där 
partiet ännu inte lyckats starta någon lokalavdelning. Det fanns redan 
inledningsvis en uttalad målsättning att bygga upp en stark lokal 
organisation inom partiet (intervju Eva Goës). Såsom ett parti till stor del 
byggt av människor sprungna ur den så kallade alternativrörelsen var det 
naturligt att arbeta med en platt struktur från gräsrotsnivå snarare än en 
hierarkisk centraliserad styrning. 

Som en naturlig följd av att partiet lyckades starta fler och fler 
lokalorganisationer ökade också medlemskadern successivt (se Figur 13). 
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Anmärkningsvärt är den kraftiga ökningen av medlemmar 1982 följt av ett 
nästan lika kraftigt medlemsras året efter. Trots att partiet inte lyckades ta 
sig in i riksdagen tillströmmade cirka 700 nya medlemmar under de 
närmaste månaderna efter valet. Att medlemssiffrorna sedan sjönk speglar 
möjligtvis en misstro till partiets framtida utsikter (Miljöpartiet 1982i). Den 
långa trenden fram till 1988 var dock en ökning och valåret 1988 hade 
Miljöpartiet cirka 8 500 medlemmar. I procent räknat var det en explosions-
artad ökning sedan partiets första levnadsår. Jämfört med de etablerade 
partierna hade dock Miljöpartiet relativt få medlemmar. VPK, hade cirka 13 
500 medlemmar samma år medan KDS, ett parti liksom Miljöpartiet utanför 
riksdagen, hade närmare tre gångar så många, drygt 24 000 medlemmar. 
 
Figur 13:  Miljöpartiets medlemsutveckling 1981-1988 

 
 

Källa: Bergman och Bolin (2011) 

I vilken utsträckning som partiets ansträngningar att attrahera medlemmar 
och bygga ut den lokala närvaron hade betydelse för Miljöpartiets inträde i 
riksdagen är svårt att svara på. Det är dock troligt att partiets arbete med att 
stärka organisationen lokalt åtminstone delvis avspeglade sig i valresultaten 
på lokal nivå. 

Samtidigt som riksdagsvalen såväl 1982 som 1985 var relativa miss-
lyckanden gick partiet starkt framåt på lokal nivå (se Tabell 11). Vid 1982 års 
val fick partiet 128 mandat (1,63 procent av rösterna) i kommunfullmäktige 
medan man 1985 lyckades vinna 239 mandat (2,53 procent av rösterna) 
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(Nyberg 2001b: 319). De lokala framgångarna innebar också att partiet 
erhöll vågmästarställning i flera kommunfullmäktige. Genom samarbete 
med framförallt den borgerliga sidan blev partiet accepterat som ett legitimt 
parti (Vedung 1991b: 198) 

 
Tabell 11:  Miljöpartiets valresultat 1982-1988 

    

År 
Riksdag Landsting Kommun 

Röster (%) Mandat Röster (%) Mandat Röster (%) Mandat 
1982 1,7 0 1,9 0 1,6 128 
1985 1,5 0 2,0 0 2,5 239 
1988 5,5 20 4,8 83 5,6 680 

       
Källa: Nyberg (2001b) 

Miljöpartiet fäste således stor vikt vid värvandet av medlemmar och 
uppbyggandet av lokala föreningar. Motiven för detta var såväl en positiv syn 
på decentraliserat partiarbete som mer strategiska överväganden om att 
lokal uppbyggnad i längden också kunde bidra till nationella framgångar. 
Sammantaget måste också partiets strategi till viss del anses ha varit 
framgångsrik. Ökade medlemsantal och antal lokalorganisationer såväl som 
relativa framgångar i kommunalvalen är tecken på detta. Samtidigt bör man 
inte dra för stora växlar av denna progression. Partiet var fortfarande litet 
såväl medlemsmässigt som väljarmässigt jämfört med de andra partierna 
när de 1988 trädde in i riksdagen. 

Ekonomiska resurser 

Historiskt sett har medlemsavgifter varit en viktig inkomstkälla för 
partierna. Med tiden har dock denna källa reducerats till endast en bråkdel 
av den samlade inkomsten för ett parti. Såväl det statliga partistödet som 
riksdagsstödet utgör viktiga inkomstkällor för de etablerade partierna. Som 
nytt parti utan parlamentarisk representation kunde inte Miljöpartiet räkna 
med något av dessa stöd. Att partiet lyckades vinna representation i 
kommunfullmäktige gjorde dock att ett visst ekonomiskt stöd kunde 
uppbringas eftersom partier även kan erhålla kommunalt partistöd. 
Kongressen rekommenderade lokalorganisationerna att skänka en del av 
detta stöd till riksorganisationen. Dessa summor var dock relativt små 
(Nyberg 2001b: 324). I brist på egna tillgångar valde partiet att finansiera 
sina valrörelser med andra, något mindre traditionella, aktiviteter. 

Inför valrörelsen 1982 valde partiet att försöka finansiera sin verksamhet 
genom medlemslån. Partiet uppmanade i ett utskick till sina medlemmar 
dessa att teckna ett banklån på 5 000 kronor och sedan skänka detta till 
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partiet. Själva insamlingen måste betraktas som en framgång då över 800 
personer gick partiledningens vädjan tillmötes och bidrog på så sätt till att 
finansiera partiets valrörelse 1982. Totalt inkom drygt 4 miljoner kronor 
(knappt 10 miljoner kronor i 2010 års penningvärde) till den knappa 
partikassan som nästan allt spenderades i valrörelsen (Dahlström och 
Lindström 2001). Även om medlemslånen möjliggjorde partiets medverkan i 
valet 1982 bidrog de till att partiet de närmsta åren drogs med stora 
ekonomiska problem. Trots att medlemslånen endast skulle betalas tillbaka i 
händelse av att partiet faktiskt lyckades ta sig in i riksdagen beslutade partiet 
på den extrainsatta kongressen i Malmö i oktober 1982 att man skulle 
försöka återbetala lånen och då framförallt prioritera de som lånat ut mer än 
5 000 kronor (Miljöpartiet 1982a). FR uttalade senare också att partiet hade 
ett ”framtida moraliskt borgensansvar” för lånen (Miljöpartiet 1982d). 

För att förbättra partiets ekonomiska situation genomförde man under 
1983 och 1984 ett konstlotteri där en rad kända konstnärer genom gåvor 
stod för priserna. Lotteriet beräknades dra in mellan 1,5 och 2 miljoner till 
partikassan (Miljöpartiet 1983c). De slutliga inkomsterna av lotteriet 
stannade dock på cirka en halv miljon kronor (knappt 1 miljon kronor, 2010) 
och finansierade utöver återbetalningar av lånen även hela valrörelsen 1985 
(Dahlström och Lindström 2001; Schlaug 2001; 2010). Att partiet 
överhuvudtaget klarade av att ställa upp i valet har också att göra med den 
ändring av reglerna kring finansiering av partiers valsedlar som riksdagen 
genomförde 1985. Fram till dess krävdes att ett parti fått 2,5 procent av 
rösterna i det föregående valet för att få sina valsedlar bekostade av staten. I 
och med ändringen sänktes denna gräns till 1 procent. Detta innebar att 
Miljöpartiet fick sina valsedlar bekostade från och med 1985 års val 
(Dahlström och Lindström 2001: 265; Ljunggren 2010: 181).88 

Även inför valet 1988 var partiets resurser knappa. Åter igen lyckades man 
med hjälp av medlemmar som säkerhet få in pengar via banklån (Gahrton 
1987a). Denna gång var dock inte de enskilda medlemmarna ensamma om 
att stå för risken eftersom partiet även kunde gå in med transfereringen av 
det kommunala partistödet som säkerhet (Dahlström och Lindström 2001: 
270). Dock var budgeten fortfarande knapp och den totala budgeten för 
valrörelsen understeg faktiskt 1982 års.89 

För att ställa Miljöpartiets situation i relation till några av de etablerade 
partierna är det intressant att konstatera att Miljöpartiets sammanlagda 

                                                             
88 För att i någon mån förbättra partiets skrala ekonomiska situation inför valet 1985 framfördes en rad olika 
förslag. Ett av dessa, föreslaget innan det ändrade regelverket trätt i kraft, var att ta betalt för partiets 
valsedlar. Ett annat, som till skillnad från det första sjösattes, var att få så många miljöpartister som möjligt 
att lämna blod och skänka ersättningen till partiet. Det anordnades även en kampanj där de som fick 
skatteåterbäring uppmanades att skänka pengar till partiet (Gahrton 2011: 121, 127, 132).  
89 Miljöpartiet hade en valbudget 1982 på 3,7 miljoner kronor (drygt 9,2 miljoner kronor, 2010). 
Motsvarande siffra för 1988 var 3 miljoner (drygt 5,1 miljoner kronor, 2010). Detta kan kontrasteras mot 1985 
års val där partiet endast lade 200 000 kronor (knappt 400 000 kronor, 2010) (Nyberg 2001b: 325). 
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valrörelsebudget för valen 1982, 1985 och 1988 understeg sju miljoner 
kronor. Socialdemokraterna lade enbart under valåret 1985 ut över 30 
miljoner kronor (knappt 60 miljoner kronor, 2010) på bara annonsering 
medan Moderaterna, Folkpartiet och Centern tillsammans samma valår 
spenderade 21 miljoner kronor (cirka 41 miljoner kronor, 2010). Miljö-
partiets totala utlägg för annonskostnader samma valår var 30 000 kronor 
(knappt 60 000 kronor, 2010) (Esaiasson 1990: 287-88, 313). 

Sammantaget ges bilden av ett parti som tydligt insett vikten av 
ekonomiska resurser. På grund av det rådande institutionella klimatet 
utgjordes partiets pengastrategi av flera mindre traditionella aktiviteter. I 
syfte att hålla partiet över den ekonomiska vattenytan var dessa lycko-
samma. Det är dock svårt att finna belägg för att riksdagsinträdet i någon 
större utsträckning var resultatet av partiets ekonomiska aktiviteter.  

Miljöpartiet och medierna 

Medias roll i de svenska valkampanjerna har blivit allt viktigare. De politiska 
partierna som tidigare var de dominerande aktörerna har fått konkurrens 
och har därmed inte längre monopolställning på opinionsbildning i 
samhället (Esaiasson 1990: 291). Det är därför närmast helt avgörande att de 
politiska partierna lyckas nå ut i media för att väljarna i sin tur ska få 
möjlighet att bilda sig en uppfattning av partiet. Detta faktum var något som 
var tydligt för Miljöpartiet på ett tidigt stadium. Redan innan partiets första 
val diskuterades det flitigt internt om medias behandling av Miljöpartiet. 
Man insåg att man var tvungna att se till att partiet exponerades i media. 

Störst uppmärksamhet gavs de traditionella valprogrammen i tv och 
radio. Under hela efterkrigstiden har radions, och sedermera även tele-
visionens avslutande partiledardebatt med företrädare för riksdagspartierna 
rönt stor uppmärksamhet. Debatten hålls bara några få dagar före valdagen 
och ger stort genomslag även i dagstidningarna. Sändningen lockar en stor 
andel av väljarna och har därmed blivit en viktig institution i valrörelserna. 
Med tiden har avslutningsdebatten kompletterats med andra stående inslag 
såsom en ekonomisk debatt och partiledarutfrågningar. Gemensamt för 
samtliga program är att det endast varit riksdagspartierna som fått möjlighet 
att medverka. Eftersom producenterna av programmen, Sveriges Radio (SR) 
och Sveriges Television (SVT), under en lång period också innehade 
monopolställning på radio- och tv-marknaden har möjligheten för 
exkluderade partier att komma runt denna utestängning varit näst intill 
obefintlig.90 

                                                             
90 SVT, med dess två kanaler, var fram till den 31 december 1987, då TV3 startade sina sändningar, ensamma 
på marknaden och är än idag den dominerande aktören. Även Sveriges Radio var under den aktuella perioden 
i stort sett i monopolställning. 
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Ända sedan Miljöpartiets första valrörelse har partiet försökt hävda sin rätt 
till att få delta i dessa sammanhang. År 1982 beslutades det inom PU att man 
skulle uppvakta SR och SVT med krav om att få samma behandling som de 
etablerade partierna (Miljöpartiet 1982g). Önskan om att få delta i de viktiga 
traditionella valprogrammen infriades dock inte. Istället fick Miljöpartiet 
tillsammans med KDS och ett tiotal andra, mer eller mindre seriösa, partier 
delta i Pejling, ett utfrågningsprogram i SVT lett av de rutinerade 
journalisterna Herbert Söderström och Gustaf Olivercrona. Miljöpartiets 
deltagande i debatten genom Ragnhild Pohanka sågs dock som ett 
misslyckande (Esaiasson 1990: 283). Att deltagandet i denna utfrågning inte 
infriade Miljöpartiets förväntningar är tydligt. Birger Schlaugs kommentar 
ett par decennier senare illustrerar: 

I TV fick Ragnhild [Pohanka] en chans i en så kallad partiledardebatt för ”övriga 
partier”, det var en samling galningar plus Miljöpartiet. Sveriges Television hade 
utrustat studion med några domare, i form av ”experter”, som satt inne med facit över 
vad som var klokt, dumt, omöjligt och löjligt. Det var rena döden för oss (Schlaug 
2001: 76).91 

Att partiet även fick chansen i en extrainsatt utfrågning där Miljöpartiet 
representerades av Ragnhild Pohanka och Börje Kant från PU tycks inte ha 
bidragit med någon väljareffekt. Även detta programs nytta för partiet kan 
ifrågasättas menade Schlaug som pekade på ”elak klippning” av programmet 
och att programledarna utnyttjade partiets företrädares oerfarenhet (Schlaug 
2001: 76). I eftervalsdebatten inom partiet konstaterades också att ”mass-
medias agerande i hög grad påverkar valresultatet” (Miljöpartiet 1982c). 
Även statsvetaren Peter Esaiasson (1990: 284) menar i sin avhandling om 
svenska valkampanjer att det inte går att utesluta att ”TV-pejlingens 
uppvisning i politisk lyteskomik” bidrog till att partiet trots allt inte fick mer 
än knappt 1,7 procent av rösterna. 

Inte heller i 1985 års valrörelse fick Miljöpartiet delta i de traditionella 
valprogrammen. Efter valrörelsen fick dock partiet välkommet stöd i sin jakt 
på likabehandling. I en granskning av hur radio och tv rapporterat kring 
Miljöpartiet inför valet kom Radionämnden fram till att bevakningen inte 
nått upp till en ”acceptabel nivå”. Bland annat menade nämnden att partiet 
mot bakgrund av sina valresultat i 1982 års riksdags- och kommunalval gjort 
sig berättigat till en viss nivå av rapportering. Nämnden bedömde även att 
Miljöpartiet fått mindre bevakning av de rena nyhetsprogrammen än KDS, 
”det närmast jämförbara partiet” (Radionämnden 1987: 73-76). Den skrala 
rapporteringen av Miljöpartiets aktiviteter ansågs ha varit en av förklaring-
arna till partiets valresultat 1985 (Esaiasson 1990: 313). 

                                                             
91 Se även Gahrton (2011: 111-113). 
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Radionämndens utslag låg senare till grund för Miljöpartiets fortsatta 
påtryckningar om att få delta på samma villkor som de etablerade partierna i 
radio och tv:s valprogram. I ett öppet brev till de ansvariga kanalcheferna 
våren 1987 begärde partiet att få delta fullt ut i det politiska programutbudet 
med hänvisning till dels Radionämndens utslag men även till de 
opinionsmätningar från IMU och Sifo som visade på att partiet låg nära eller 
till och med över fyraprocentsspärren till riksdagen. Partiet menade även att 
det inte torde vara några svårigheter att avgöra vilka partier som är stora nog 
för att vara berättigade till att delta i valprogrammen. Sedan riksdagen 
beslutat om sänkning av spärren för att få sina röstsedlar betalda till en 
procent av rösterna var det nu tydligt vilka partier som faktiskt var reella 
kandidater för riksdagsplatser, menade man. Med denna ändring urskildes 
nu tre grupper av partier. Utöver de säkra riksdagspartierna och de mycket 
små partierna som aldrig ditintills nått upp till 1 procent av rösterna, även 
”tröskelpartierna”. Intressant nog inkluderade man utöver Miljöpartiet och 
KDS även riksdagspartiet VPK i denna sistnämnda grupp (Miljöpartiet 
1987b). 

Miljöpartiet vädjade även till de etablerade partierna att dessa skulle 
acceptera dem som en fullvärdig motspelare och således även en rättmätig 
deltagare i televisionens valprogram (Gahrton 1987a). Trots påtryckningarna 
och Radionämndens utlåtande fick Miljöpartiet inte heller delta fullt ut i 
1988 års valprogram. Med hänvisning till att man baserar sitt beslut på 
riksdagsvalresultat och inte opinionsmätningar nekades partiet tillträde till 
avslutningsdebatten. Till skillnad från tidigare fick dock partiet nu medverka 
i såväl partiledarutfrågningarna som andra traditionella debatter. Partiets 
språkrör Eva Goës och Birger Schlaug kommenterade beslutet: 

SVTs beslut att inte låta mp delta i den avslutande TV-debatten har vi i idag [1987-10-
20] mottagit med förvåning. Vem är den ”traditionella partiledardebatten” till för? Ska 
den handla om vår framtid eller ska den spegla riksdagsperioden som gått? 
Televisionens beslut är ett hot mot demokratin och yttrandefriheten! (Grön A-post 
1987) 

Trots partiets missnöje med SVT visade det sig att Miljöpartiet fick mycket 
plats i medias bevakning av valrörelsen 1988. I medieforskaren Kent Asps 
(1990) analys av medierna och valrörelsen framkommer att Miljöpartiet näst 
efter Socialdemokraterna gavs mest utrymme i TV:s nyhetsprogram. 

Det var naturligtvis inte bara etermedierna som var viktiga för Miljö-
partiet. Att nå publicitet i pressen var också något som eftertraktades. 
Svårigheterna för partiet att nå ut i media gav också här upphov till 
uppfinningsrikedom. Bland annat satte man i system att nå tidnings-
redaktionerna tidigt på söndag morgon då nyhetsstiltjen var som störst 
(Ljunggren 2010: 181; Schlaug 2010). I en analys av rapporteringen i pressen 
framkommer också att valet 1988 var något av ett massmedialt genombrott 
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(se Figur 14). Via en sökning på ”Miljöpartiet” i nyhetsdatabasen Medie-
arkivet kan man konstatera att partiet under båda de tidigare valåren, 1982 
och 1985, fått mindre än en femtedel av den publicitet som Socialdemo-
kraterna fått. Under valåret 1988 steg motsvarande siffra till drygt hälften av 
Socialdemokraternas publicitet. 

 
Figur 14:  Andelen träffar på Miljöpartiet i Mediearkivet som andel  

av antalet träffar på Socialdemokraterna 

 

De ovan nämnda opinionsmätningarna kan också ha spelat en roll i 
Miljöpartiets framgång 1988. Redan innan partiet bildats gjorde Sifo en 
opinionsundersökning som visade att 15 procent av de tillfrågade kunde 
tänka sig att rösta på ett miljöparti (Bennulf 1990: 143) och så sent som 
våren 1982 låg partiet på mellan 6 och 7 procent av de tillfrågade i IMU:s 
mätningar innan siffrorna dalade när valet närmade sig (Holmberg 1984: 
16). Samma mönster, fast på en lägre nivå, går att skönja inför 1985 års val. 
Senvåren 1985 fick partiet 3,5 procent i IMU:s mätning innan partiet åter 
igen dalade ner mot valresultatet 1,5 procent. Hela tiden låg dock partiets 
siffror högre i IMU:s mätningar än i Sifo:s. Detta hade att göra med att Sifo 
till skillnad från IMU inte gav respondenten den uttryckliga möjligheten att 
välja en Miljöpartisedel. Istället betraktades partiet som vilket övrigt parti 
som helst. Konsekvensen blev att det reella stödet för partiet troligen 
undervärderades något. 
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I en hätsk debattartikel av Per Gahrton går det bland annat att läsa om 
varför Sifo:s opinionsmetodik var ogynnsam mot Miljöpartiet och på vilket 
sätt den påverkade valresultatet: 

Ingenting miljöpartiet de gröna självt har gjort sedan valet i fjol har gett 
tillnärmelsevis så mycket rikspolitisk publicitet som den senaste IMU-mätningen. 
Men snart kommer Sifo – mer spridd än IMU – med noll gröna sympatisörer. 
Naturligtvis blir mp-anhängarna förvirrade! Utgör de enstaka kufar utan mer än några 
lokala meningsfränder (som Sifo ger intryck av) eller är de faktiskt med i en rörelse 
med hundratusentals sympatisörer (som IMU visar)? När valdagen närmar sig blir 
denna fråga för många avgörande för hur de ska rösta. […] Rädslan för en ”bortkastad 
röst” är en realitet […] (Gahrton 1986b). 

Att framgångar i opinionsmätningarna var ett viktigt steg på vägen till 
riksdagen framgår också av en intern promemoria: 

Vi måste få positiva utslag i de, tyvärr, politiskt styrande opinionsundersökningarna 
om väljarna ska tro att vi har en chans och därmed vågar rösta på mp (Dahlström 
1986b). 

Det är naturligtvis svårt att avgöra hur stor betydelse Miljöpartiets egna 
påtryckningar gentemot Sifo hade. Faktum är i alla fall att från och med 1987 
började opinionsföretaget särredovisa Miljöpartiet i sina mätningar. Den 
första särredovisningen av partiet visade på ett stöd av 3 procent varefter 
partiets stöd ökade i fyra mätningar i sträck. Partiet toppade med 8,1 procent 
av de tillfrågade i maj 1987. 

Innan framställningen går vidare med att analysera Miljöpartiets 
sakpolitik går det sammanfattningsvis att konstatera att partiets medie-
strategi varit tydligt inriktad på att få ökad publicitet i framförallt tv men 
även press. Med tiden fick partiet också utdelning i form av ökad uppmärk-
samhet. Partiet fick delta i delar av televisionens särskilda program under 
valrörelsen och utvärderingar av partiets utrymme i såväl etermedia som 
press visar att 1988 var året då det massmediala genombrottet skedde. 
Partiets ökade synlighet i media måste anses vara viktig för deras 
riksdagsinträde. I vilken utsträckning som partiets eget agerande faktiskt var 
det som gav partiet detta är svårare att säkert svara på. 

Miljöpartiets sakpolitik 

Det svenska partisystemet har länge karaktäriserats av att den traditionella 
höger-vänsterdimensionen har dominerat. Till skillnad från många andra 
länder har språkliga, religiösa och etniska skiljelinjer haft liten betydelse för 
väljarnas val av parti. Inte heller har någon egentlig konflikt mellan stad och 
landsbygd uppstått, en dimension som i exempelvis Norge är, och har varit, 
relativt framträdande. Även om den exakta innebörden av höger-
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vänsterdimensionen har varierat både över tid och beroende på betraktare 
går det att konstatera att dess dominans har medfört att det varit svårt att 
etablera alternativa konfliktdimensioner vilket i sin tur bidragit till att det 
svenska partisystemet varit relativt stabilt (Bäck och Möller 2003: 40-41; 
Bergman och Bolin 2011: 254). 

Eftersom ett nytt parti måste finna ett eget utrymme i partisystemet krävs 
det att det antingen finner en ledig nisch inom de dominerande konflikt-
dimensionerna, alternativt lyckas etablera nya konfliktdimensioner eller 
frågor. Miljöpartiet valde den senare vägen. Redan från dess bildande var 
partiet tydligt med att distansera sig från höger-vänsterskalan. Man hävdade 
att konfliktdimensionen delvis var förlegad och att det krävdes fler skilje-
linjer för att korrekt beskriva det aktuella samhället (Ljunggren 1990: 88). 
Att nya konfliktdimensioner inte återspeglades i riksdagen var inte ett tecken 
på att de inte existerade utan ett resultat av de institutionella spärrar som de 
etablerade partierna skapat för att utestänga nya partier (Gahrton 1982). 

Att ett parti med namnet Miljöpartiet främst förknippas med miljöfrågor 
är föga förvånande. Farhågan över att bli betraktat som ett enfrågeparti var 
också något som lyftes fram när partiet skulle välja namn under det 
partibildande mötet i Örebro 1981. Men även fast andra förslag till namn 
som Alternativpartiet och Framtidspartiet lyftes fram valde mötet med en 
stor majoritet namnet Miljöpartiet. Bakom valet låg bland annat uppfatt-
ningen att namnet redan var inarbetat samt att det i opinionsunder-
sökningar visat sig att ett parti med detta namn skulle ta sig in i riksdagen 
(Dagens Nyheter 1981; Svenska Dagbladet 1981). Att partiet dessutom främst 
bildades på grund av hur kärnkraftsfrågan behandlats av de etablerade 
partierna gjorde att partiets koppling till miljöfrågor cementerades.92 Likaså 
partilogotypen, maskrosen, antogs på grund av vad den symboliserade: 

[D]en är gul som solen, sprider sig med vind- och rotkraft, går att äta och dricka, men 
betraktas som ett ogräs av det teknokratiska tillväxtsamhället som trots sina gifter inte 
kunnat utrota den (FU citerat i Gahrton 2011: 108). 

Sakpolitiskt går det också att klassificera partiet som miljöradikalt. I partiets 
idéprogram från 1988 gick det bland annat att läsa: 

Vi som nu lever har ett självklart ansvar att försvara de grundläggande livsvillkoren för 
oss själva, våra barn, barnbarn och kommande generationer. Därför måste vi stoppa 
förstörelsen av jord, luft och vatten. Sluta slösa med våra naturtillgångar. […] Avskaffa 
kärnkraften (Miljöpartiet 1988b). 

                                                             
92 På kongressen 1985 beslutades att ändra partiets namn till Miljöpartiet de Gröna. Tillägget gjordes främst 
för att visa sin samhörighet med andra gröna partier utanför Sverige (Gahrton 2011: 127). 
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Konkretiserat innebar detta bland annat ökade skatter på energi och utsläpp, 
höjda miljöavgifter för kemiska bekämpningsmedel, införandet av ett 
sopförbränningsförbud och att kärnkraften skulle avvecklas inom tre år 
(Miljöpartiet 1988a). 

Även om partiet nästan entydigt kopplats till miljöfrågorna har partiet 
hela tiden medvetet arbetat för att så inte skulle vara fallet. Ralph Monö, 
ledamot i PU, uttrycker en, för partiet, representativ bild av deras politik på 
ett FR-möte: 

Vårt partiprogram spänner över hela det politiska fältet. […] Miljöpartiet är alltså inget 
enfrågeparti. Med ”miljö” menar Miljöpartiet vår totala livsmiljö (Monö 1982a).  

Partiet försökte även vara tydligt utåt med att man hade en politik på fler 
områden än just miljön. Gahrton förespråkade till exempel tidigt att partiet 
skulle ha ett brett partiprogram. Samtidigt var det viktigt att programmet 
inte skulle vara heltäckande eftersom han samtidigt menade att enskilda 
politiker skulle ha möjligheten att driva egna åsikter (Gahrton 1980b). 
Partiet lät också publicera en bok där såväl partiprogrammet som enskilda 
individers idéer presenterades (Miljöpartiet 1982f). I realiteten producerade 
partiet en mängd olika detaljerade handlingsprogram som spände över de 
flesta tänkbara politikområden (Carlström och Lundström 1988: 49) Vid 
partiets första ordinarie kongress i Sundsvall 1982 antog partiet ett allmänt 
idéprogram som i stort inkluderade alla politikområden.93 

Enfrågestämpeln var något som skapade mycket frustration och som 
medförde återkommande diskussioner internt inom partiet (intervju Birger 
Schlaug; Dahlström och Lindström 2001: 266). Även om man inom partiet 
upplevde att man ägde miljöfrågan och därmed också tjänade på att denna 
fråga fick så stor vikt som möjligt fanns en tydlig ambition att också försöka 
bredda partiet så att även andra frågor kunde vara röstvinnare. I en intern 
promemoria funderar Schlaug över möjligheterna att vinna röster även på 
andra frågor. Bland annat konstaterar han att partiet misslyckats helt med 
att nå ut till väljarna i två andra av partiets kärnfrågor, ”freds- och 
solidaritetsfrågorna”.94 Detta trots att partiet har ”tämligen extrema” åsikter 
i dessa frågor. Och även fast partiet anses ha en stor trovärdighet i 
miljöfrågor menade Schlaug att partiet inte skulle anstränga sig för mycket i 
detta politikområde utan bara ”hålla grytan kokande” (Schlaug 1987a). Även 

                                                             
93 I sin iver att inte endast ses som ett parti med en politik på miljöområdet skrev partiet handlingsprogram 
rörande nästan alla områden före partiets första val 1982. Symptomatiskt var det miljöpolitiska programmet 
ett av de allra sista programmen som skrevs efter det att FR under ett möte i juli 1982 upptäckt att partiet 
faktiskt glömt att författa detta (Schlaug 2001: 74; Ljunggren 2010: 181). 
94 Det framgår inte tydligt vad som avses med solidaritetsfrågor. Mycket talar dock för att det handlar om de 
”fyra grundläggande solidariteter” som omtalas i andra texter av miljöpartister. Enligt dessa bygger den gröna 
rörelsens ideologi på solidaritet med naturen, kommande generationer, fattiga folk samt med utsatta grupper 
i Sverige (se t.ex. Lindström 1988). 
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Gahrton var inne på samma spår i sin analys av vad partiet behövde göra för 
att vinna röster. Han uttryckte det som att partiet måste visa väljarna att 
partiet är bäst, ”inte mest” på miljö- och fredsfrågor. Gahrton var också på 
det klara med att Miljöpartiets företrädare skulle passa sig för att i allt för 
stor utsträckning debattera politikområden där partiet hade låg trovärdighet. 
Hans uppmaning lät därför: 

[Ä]lta hjärtefrågorna, undvik de andras specialfrågor. Försök inte bräda sossar om 
sysselsättning, cp-are om regionalpolitik, moderater om skatter eller liberaler om 
frihandel! (Gahrton 1987b) 

Istället skulle partiet satsa på att såväl ”politiska tyngdpunkter som 
informationsmetoder” skulle väljas i syfte att vinna så många röster som 
möjligt (Gahrton 1987b). Samtidigt menade Gahrton att det var viktigt att 
partiet hade handlingsprogram på alla områden för att undvika enfråge-
stämpeln. Dessa skulle dock endast användas i defensivt syfte eftersom dessa 
inte egentligen syftade till att vinna röster utan snarare togs fram för att 
undvika förluster av väljare. Frånvaron av ett heltäckande program skulle 
nämligen innebära att det skulle finnas visst fog för att benämna partiet 
såsom enfrågeparti. 

I Miljöpartiets interna, och i viss mån offentliga, diskussioner fram-
kommer alltså att partiet skulle ställa sig vid sidan av höger-vänster-
dimensionen och att det även skulle sträva mot att vara ett heltäckande parti. 
Med hjälp av valmanifestdata (MRG/CMP, Budge m.fl. 2001), går det delvis 
att undersöka huruvida dessa strävanden även återspeglades i realiteten. 

I Figur 15 presenteras Miljöpartiets samt de etablerade partiernas 
positioner på höger-vänsterskalan utifrån en analys av deras valmanifest. 
Utifrån dessa data kan man konstatera att Miljöpartiet snarast är att 
betrakta som ett mittenparti vad gäller de traditionella höger-vänster-
frågorna. I figuren är det, trots vissa temporära förändringar, också tydligt 
att de etablerade partierna under den aktuella perioden uppvisade en god 
bredd. Därmed gavs också väljarna flera reellt olika alternativ. Utrymmet för 
ett nytt parti att finna en ledig nisch utefter den aktuella konfliktdimen-
sionen var alltså litet. 
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Rimligtvis är det få väljare som faktiskt läser partiernas program. Men 
eftersom programmen trots detta kan anses vara en auktoritativ formulering 
av partiernas politik ger valmanifesten ändå en bra bild av partiernas 
positionering och prioriteringar. Att Miljöpartiet också av väljarna 
betraktades som ett mittenparti verkar dock vara tydligt.  
 
Figur 15:  Partiernas positionering på höger-vänsterskalan 1976-1988 

 
 

Källa: Budge m.fl. (2001) 

I de återkommande valundersökningarna ges väljarna möjlighet att placera 
in partierna på en höger-vänsterskala. Resultaten av dessa undersökningar 
presenteras i Figur 16. Även om partiernas temporära variationer är mindre 
framträder en liknande bild som ges av valmanifesten. Miljöpartiet 
betraktades även av väljarna som ett tydligt mittenparti. 
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Figur 16:  Väljarnas placering av partierna på höger-vänsterskalan 
1979-1988 

 
 

Källa: Giljam och Holmberg (1993: 41) 

MRG/CMP ger oss också möjlighet att se hur mycket varje parti betonar 
enskilda sakfrågor. Detta kan alltså ge oss en uppfattning om i vilken 
utsträckning Miljöpartiet kan anses ha varit ett enfrågeparti. För att göra 
detta används kategorin Environmental Protection i MRG/CMP.95 
Miljöpartiets samt de etablerade partiernas betoning av miljöfrågorna 
presenteras i Figur 17. Av denna framgår att Miljöpartiet i särklass var det 
parti som hade störst andel referenser till miljöfrågor i sitt valmanifest 1988. 
Av de kodade argumenten i manifestet tillhörde 38 procent denna kategori. 
Vid en jämförelse med alla svenska partiers samtliga manifest är detta den 
fjärde högsta observationen (av nästan 7 000 observationer).96 Av de totalt 
71 kodade argumenten i Miljöpartiets valmanifest 1988 rörde 27 stycken 
miljöfrågor. Även Centerpartiet, som näst efter Miljöpartiet betonade miljö-
frågan mest, lade stor tonvikt vid dessa frågor i valet 1988 (26 procent). Efter 
miljöfrågan gav Miljöpartiet mest utrymme i valmanifestet åt positiv 
                                                             
95 Kategorin innefattar argument i valmanifestet som rör “preservation of countryside, forests, etc.; general 
preservation of natural resources against selfish interests; proper use of national parks; soil banks, etc.; 
environmental improvement”. 
96 Under perioden 1944-2010 innefattar detta totalt 121 valmanifest. Med 56 olika kodningskategorier finns 
alltså sammanlagt 6 776 observationer. De gånger enskilda kategorier betonats mer är, i storleksordning, M 
1958, Economic Orthodoxy (49,2 procent); FP 1968, Welfare State Expansion (45,4 procent); S 1960, 
Welfare State Expansion (43,9 procent); och M 1964, Free Enterprise (41,5 procent). 
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inställning till internationalism (Internationalism: Positive) samt utbyggnad 
av välfärdsstaten (Welfare State Expansion). Dessa två sakfrågor gavs 
knappt 10 procent utrymme vardera. 
 
Figur 17:  Andelen av partiernas valmanifest som rör miljöfrågor 

 
 

Källa: Budge m.fl. (2001) 

Att miljöfrågor stod högt upp på agendan i valrörelsen 1988 står utom allt 
tvivel. Detta ger också valundersökningarna stöd för. När väljarna fick 
nämna den eller de frågor som var viktigast för dem för deras partival var 
miljöfrågor det överlägset mest frekventa svaret. Med 46 procent av de 
tillfrågade var detta den ditintills enskilt högsta siffran någonsin på en 
enskild fråga i de svenska valundersökningarnas historia. Miljöfrågan var 
dock av stor betydelse även i valet 1985. Då var miljöfrågan, med 22 procent 
av de tillfrågade, näst efter sysselsättning den viktigaste frågan för väljarnas 
partival. I valet 1982 däremot svarade endast 7 procent att miljöfrågor var 
viktiga för deras partival (Gilljam 1990b: 33).97 Om man tittar specifikt på 
Miljöpartiets väljare är det än mer tydligt hur viktig miljöfrågan var för 
partiet. Av de tillfrågade miljöpartiväljarna svarade 86 procent att miljö-
frågorna var avgörande för deras val av parti (Gilljam 1990c: 255). Inget 
annat parti var ens i närheten av att ha en enskild fråga med sådan 

                                                             
97 Miljöfrågans betydelse speglades även av medias rapportering. En analys av medias rapportering av 1988 
års valrörelse konstaterade att 22 procent av nyhetsinslagen i tv och 28 procent av nyhetsrapporteringen i 
storstadspressen rörde miljöfrågan (Asp 1990: 63) 
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betydelse.98 I sammanhanget kan noteras att miljöfrågans betydelse för 
Miljöpartiets väljare ökade från valen 1982 och 1985. I 1982 års val svarade 
67 procent av partiets väljare att miljöfrågor var viktiga för deras partival 
medan motsvarande siffra för 1985 var 77 procent (Holmberg 1984: 227; 
Holmberg och Gilljam 1987). Även om dessa siffror bygger på relativt få 
tillfrågade personer antyder dessa uppgifter att samtidigt som miljöfrågan 
generellt sett ökade i betydelse för partivalet under 1980-talet så ökade den 
även i betydelse för de som specifikt röstade på Miljöpartiet. 

Ännu mer anmärkningsvärt är väljarnas bedömning av partiernas politik 
på olika områden. När väljarna ombads bedöma partiernas politik i olika 
sakområden ansåg 49 procent att Miljöpartiets miljöpolitik var bra medan 
endast 3 procent ansåg den vara dålig. Med ett balansmått på +46 bedömdes 
partiets miljöpolitik vara klart bättre än samtliga andra partiers.99 Näst efter 
väljarnas bedömning av Socialdemokraternas politik för ”social trygghet” 
(+51) var detta det högsta enskilda balansmåttet på något sakpolitiskt 
område. 

Föga förvånande var det egna partiets väljares bedömning ännu mera 
positiv. Hela 90 procent av Miljöpartiets väljare svarade att partiets 
miljöpolitik var bra. Även inom energi och kärnkraft, sakfrågor som kan 
anses ligga nära miljö, var differensen mellan positiva och negativa 
omdömen stor (41 procentenheter). I övriga kategorier var partiets väljare 
mindre nöjda. Partiets ekonomiska politik gavs till och med fler negativa än 
positiva omdömen (-4 procentenheter). Detta var unikt för Miljöpartiet. För 
inget annat parti gavs någon enskild sakfråga en negativ bedömning 
(Holmberg 1990a: 89-92). 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att partiet hela tiden har strävat 
efter att inte uppfattas som ett enfrågeparti. Genom att vara noga med att 
försöka skapa ett brett program har man försökt att visa på att partiet inte 
endast har åsikter som har bäring på miljörelaterade frågor. Det fördes 
därför en diskussion inom partiet kring hur man skulle kunna vinna röster 
på annat än just miljöfrågorna. Dock verkar denna diskussion inte ha lyckats 
slå rot bland media och väljare (se t.ex. Aftonbladet 1987). Samtidigt verkar 
det ha funnits en medvetenhet hos många i partiledningen att det var på 
miljöfrågorna som partiet attraherade röster. Särskilt när miljöfrågorna 
började stå högst på den politiska agendan inför valet 1988 ansåg man att 
opinionsläget var ”mycket positivt för en grön valrörelse” (Miljöpartiet 
1988d). Istället för att dra fler väljare genom sina åsikter i andra politiska 
frågor var miljöfrågan i stort sett den enda frågan som drog väljarna till 

                                                             
98 Motsvarande högsta notering för de övriga partierna var: VPK: miljöfrågor 26 procent, S: 
välfärd/socialpolitik/sjukvård 16 procent, C: miljöfrågor 46 procent, FP: välfärd/socialpolitik/sjukvård 18 
procent, M: skattefrågor 38 procent och KDS: religion/moral 58 procent (Gilljam 1990c: 255) 
99 Näst högst balansmått gavs till Centerpartiet (+26). Övriga partiers miljöpolitik fick överlag mediokra eller 
dåliga bedömningar (S, +7; VPK, +6; FP, +1; M, -22 ) (Holmberg 1990a: 90). 
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Miljöpartiet när de väl lyckades 1988. Slutsatsen är att partiet anammade en 
paketstrategi men misslyckades i sin ambition och framstod istället som ett 
enfrågeparti. I något mer positiva ordalag kan Per Gahrtons egna ord 
användas som sammanfattning av partiets politik och uppfattning i 
väljarkåren: 

[d]en gröna miljöprofilen är kanske den mest kristallklara och grundmurade politiska 
profil som existerar i svensk politik (Gahrton 1988b: 138). 

Även om partiets misslyckades i sin ambition att framstå som ett brett parti 
verkar det inte som om enfrågestämpeln avskräckte väljarna. Istället var 
såväl positioneringsstrategin och sakfrågeägarstrategin framgångsrika. 
Partiet sågs som mest och bäst i frågor rörande miljö såväl i väljarkåren i 
stort som hos det egna partiets väljare. 

Genomgången av Miljöpartiet går nu vidare med det tredje området av 
strategier: relationer med andra partier. 

Miljöpartiets relationer med andra partier 

Ett av de tydligaste kännetecknen för det svenska partisystemet är den 
tydliga uppdelningen i två block (Bäck och Möller 2003: 34; Aylott och Bolin 
2007: 632). Denna uppdelning har varit så tydlig att Olof Ruin (1968) har 
myntat begreppet ”modifierat tvåpartisystem” för att karaktärisera det 
svenska partisystemet. Även om det vid ett fåtal tillfällen skett vissa 
blocköverskridande regeringssamarbeten har uppdelningen i socialistiska 
och borgerliga partier starkt bidragit till att cementera det svenska 
partisystemet. För utmanarpartier har detta inneburit att man ställts inför 
frågor om till vilket block man avser att ansluta sig. Detta är något som i allra 
högsta grad är giltigt även för Miljöpartiet. 

Miljöpartiet var mycket tydligt med att inledningsvis inta en ställning vid 
sidan av de etablerade blocken. I det principprogram som partiet antog vid 
partikongressen i Uppsala 1982 slogs fast att 

Miljöpartiet verkar fristående från blockbildningar och är obundet av det traditionella 
höger-vänstermönstret. Det är således inte heller något mittenparti (citerad i 
Carlström och Lundström 1988: 26). 

Partiet var också angeläget om att signalera utåt att partiet inte skulle 
ansluta sig till något block utan istället pragmatiskt stödja den sida som bäst 
gav gehör för Miljöpartiets åsikter. Frågan om vilket block partiet skulle 
anses tillhöra ställdes på sin spets i diskussionerna kring regeringsbildning 
och vilken statsminister man skulle stödja vid ett eventuellt inträde i 
riksdagen. Redan inför valet 1982 diskuterades frågan i både FR och PU. 
Kontentan av diskussionen var att man tog avstånd från båda blocken. 
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Istället skulle partiet endast rösta för partiets egna förslag eller för förslag 
som låg i linje med partiets politik. Man tog därmed också avstånd från att 
utnyttja en eventuell vågmästarposition i syfte att köpslå ”kring minister-
poster eller andra statusfördelar” (Miljöpartiet 1982e). 

Inför valet 1985 togs ett kongressbeslut på att sondera vad de etablerade 
partierna kunde erbjuda partiet i utbyte mot statsministerposten. I ett brev 
daterat i april 1985 ställt till riksdagspartiernas partiledare begärde partiet 
svar på om de som statsminister kunde lova at genomföra ett 20-tal krav. 
Frågorna rörde hela det politiska spektrumet.100 Kongressen hade också 
beslutat att rösta emot alla talmannens statsministerkandidater om ”otill-
räckliga svar eller inga svar alls” inkommit till partiet (Miljöpartiet 1985a). 
Eftersom inga tillfredsställande svar inkom till partiet beslutade PU i 
enlighet med kongressens beslut att partiets riksdagsledamöter vid ett 
eventuellt inträde i riksdagen skulle rösta mot varje förslag till stats-
ministerkandidat (Dagens Nyheter 1985; Miljöpartiet 1985b). 

Även fast man utåt var väldigt tydliga med att distansera sig från blocken 
går det, åtminstone internt, att skymta en viss slagsida åt det vänsterblock 
man ett drygt decennium senare mer formellt kom att tillhöra. I ett beslut i 
den så kallade valgruppen antogs ett uttalande som innebar att partiet 
specifikt motsatte sig att Moderaternas ledare Ulf Adelsohn skulle bli 
statsminister även om det borgerliga blocket fått fler röster än det 
socialistiska blocket (Miljöpartiet 1985c). Samtidigt fanns det på många håll 
inom partiet en klar ovilja till samarbete med Socialdemokraterna. Såsom 
det regeringsbärande partiet var Socialdemokraterna till stor del det parti 
som bar ansvaret för den, enligt Miljöpartiet, misslyckade miljöpolitiken 
(intervju Birger Schlaug). 

Inför 1988 års val fortsatte den interna diskussionen kring hur Miljö-
partiet skulle ställa sig i regeringsbildningsfrågan. Bland annat resonerades 
det inom PU kring lämpliga strategier. Det övergripande intrycket man får av 
att läsa de interna dokumenten är att det alternativ som låg närmast till 
hands var att tydligare ta ställning för det socialistiska blocket. Enligt PU:s 
mötesprotokoll framgår dock att även fast partiet inte har ”någon konfronta-
tionsfråga till Socialdemokraterna som går lätt att förklara [för väljarna]” är 
det problematiskt att tydligt ta ställning. Framförallt det faktum att många 
miljöpartister tidigare tillhört det borgerliga lägret ansågs göra det svårt att 
välja vänsterblocket (Miljöpartiet 1986a). Ändå går det att läsa i en 
debattartikel i Aftonbladet skriven av Per Gahrton att: 

[Socialdemokraterna har] förstått att det mesta tyder på att miljöpartiet i riksdagen 
skulle föredra en socialdemokratisk framför en borgerlig statsminister (Gahrton 
1986a). 

                                                             
100 För en komplett lista över frågorna, se Gahrton (2011: 128-129) 
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Gahrton var visserligen inte språkrör vid publicerandet av artikeln. Han var 
dock fortfarande en inflytelserik person i partiet och var en av partiets 
riksdagskandidater. Uttalandet bör därför kunna ses som ett uttryck för hur 
man inom Miljöpartiets ledning tänkte kring regeringsfrågan ett par år före 
1988 års val. Gahrtons inställning mötte dock viss kritik inom partiet 
(Gahrton 2011: 147). Formellt sett var partiet också fortfarande för ett 
avståndstagande från de två etablerade blocken. Vid 1987 års kongress togs 
beslut på att inte binda sig vid något av blocken inför valet och att efter valet 
granska de båda sidornas politik för att se vem som ”ligger närmast mp:s 
idéer och förslag i praktisk politik” för att avgöra vilket blocks kandidat som 
skulle stödjas som statsminister (Miljöpartiet 1987a). Att regeringsfrågan var 
viktig och kunde användas strategiskt av partiet gentemot de övriga 
partierna samt media är tydligt. I en intern promemoria föreslår exempelvis 
språkröret Birger Schlaug att partiet ska kräva att få träffa riksdags-
partiernas partiledningar för att kunna göra ett ställningstagande i 
statsministerfrågan. Anledningen till detta förefaller inte vara så mycket att 
faktiskt ta ställning för den ena eller andra sidan som att ”ha ryggen fri”. 
Schlaug menade att partiet i valrörelsen av media skulle komma att avkrävas 
svar gällande statsministerfrågan och att Miljöpartiet då ska 

[…] med gott samvete kunna säga att vi faktiskt har gjort allt vi kunnat för att ge 
väljarna information. De gamla partierna vägrade att träffa oss – vi har gjort vårt – ska 
ledarskribenter, media och väljare klaga så klaga på herrarna som inte vågade ställa 
upp för en överläggning! (Schlaug 1988a). 

Att både Moderaterna och Folkpartiet inför valet 1988 gjorde klart att man 
inte skulle stödja sig på Miljöpartiet för att bilda regering bidrog med 
säkerhet också till att partiet bland många sågs som lutandes åt vänster. 
Åtminstone framhöll Birger Schlaug att partiet inte skulle fälla en sittande 
regering om inte ett alternativ kunde erbjuda en mer miljöpartistisk politik 
(Grön A-post 1988; Schlaug 1988c). Eftersom de konstitutionella reglerna i 
Sverige inte påbjuder att en regering avgår efter val kunde detta tolkas som 
ett passivt stöd för den sittande socialdemokratiska regeringen.101 

Under 1980-talet fördes även ett fåtal diskussioner om konkret samarbete 
med andra partier. Av störst betydelse var naturligtvis det samarbete som 
partiet hade med alla de lokala miljöpartier som bildats runt omkring i 
landet. Gahrton var övertygad redan innan bildandet av Miljöpartiet att den 
gröna rörelsen inte skulle nå några avgörande framgångar om inte de olika 
grupperingarna med gemensamma krafter drog åt samma håll (Gahrton 
2011: 34-35). Många av dessa lokala partier kom att uppgå i Miljöpartiet och 
bli lokalavdelningar medan vissa fanns kvar som självständiga partier med 
                                                             
101 Efter att en reviderad regeringsform trätt i kraft den 1 januari 2011 ska dock en nyvald riksdag ”senast två 
veckor efter det att den samlats genom omröstning pröva frågan om statsministern har tillräckligt stöd i 
riksdagen” (RF 6:3). 
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ett mer eller mindre utvecklat samarbete med Miljöpartiet. Med det mest 
betydelsefulla lokala miljöpartiet, Stockholmspartiet, uppstod dock vissa 
samarbetssvårigheter. Trots att många medlemmar var anslutna till de båda 
partierna var samarbetet mellan organisationerna inte friktionsfritt. Ändå 
lyckades man komma överens om att inte konkurrera om varandras röster 
genom att Miljöpartiet avstod från egna kommunlistor i Stockholm i 1982 
års val medan Stockholmspartiet inte ställde upp med någon lista i 
landstingsvalet. Efter att Miljöpartiet för första gången även ställt upp i 
kommunalvalet i Stockholm 1985, utan framgångar, valde man åter igen att 
göra upp med Stockholmspartiet inför 1988 års val. Genom gemensamma 
listor i såväl kommun- som landstingsval lyckades Miljöpartiet för första 
gången få inträde i båda dessa församlingar (Nyberg 2001a: 307-308). 

Det fördes även diskussioner om samarbete med andra partier. 
Diskussionen tycks ha förts på rent strategiska grunder, i syfte att öka 
chanserna att bli invald i riksdagen (intervju Kjell Dahlström). Grund-
argumentet för att delta i ett eventuellt valsamarbete var de ökade 
möjligheter som detta skulle medföra för att nå över den, enligt många 
miljöpartister, djupt orättvisa fyraprocentsspärren till riksdagen. Dock 
konkretiserades aldrig några av dessa idéer. Redan i början av 1982 
beslutade PU att avböja valsamverkan på riksnivå efter det att bland annat 
KDS kommit med en förfrågan om att diskutera ett eventuellt samarbete 
(Miljöpartiet 1982h; Carlström och Lundström 1988: 46; Gahrton 2011: 87). 
Under 1983 beslutade också kongressen att en valteknisk samverkan med 
KDS inte var aktuell och att fokus istället skulle läggas på att arbeta för att 
förändra vallagen (Miljöpartiet 1983a; Gahrton 2011: 122). Efter det att KDS 
med sitt valtekniska samarbete med Centerpartiet lyckats få sin första 
riksdagsledamot 1985 och att Miljöpartiet åter igen misslyckats, fördes åter 
samarbetstanken upp internt inom partiet. Gahrton kommenterade 
uppgörelsen genom att 

[…] tacka för att [Miljöpartiet] hädanefter lär slippa de ständigt grundlösa rykten som 
släppts lös från kds-håll om att samverkan skulle etableras mellan oss och dem, rykten 
som alltid saknar annan grund än kds-arnas allt desperatare jakt på genvägar till 
riksdagen i ett läge när det politiska budskapet tydligen inte ansetts ha tillräcklig egen 
bärkraft. Förvisso är de valregler som drabbat oss och kds demokratiskt orimliga. Men 
att kringgå dem med metoder som medför politiskt självmord är en metod som står 
miljöpartiet fjärran (Gahrton 1984). 

Även denna gång valde partiet dock att avstå från allt samarbete med andra 
partier än de lokala miljöpartierna. I själva verket var ett valsamarbete med 
andra partier än just de lokala miljöpartierna inte särskilt nära att realiseras. 
Diskussionerna stannade vid interna sonderingar om intresset samt ett fåtal 
möten med andra partier. Men mot bakgrund av att det faktiskt en gång förts 
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samtal mellan partierna måste Gahrtons fräna inlägg ses som ett rent 
politiskt utspel. 

Utöver att Miljöpartiet tog avstånd från de etablerade blocken och sade sig 
vara ”varken höger eller vänster” (Monö 1982b) återfinns även andra av anti-
etablissemangsstrategins kännetecken i Miljöpartiets agerande. 

Redan i Gahrtons (1980a) partiinitierande debattartikel i Dagens Nyheter 
argumenterades för att de etablerade partierna, i allt väsentligt, inte skiljde 
sig åt. Ett nytt parti, menade Gahrton, ”skulle skilja sig från de fem riksdags-
partierna såväl när det gäller målsättning som arbetsmetoder”. Att partiets 
organisationsuppbyggnad också var ett bygge som skilde sig från de 
etablerade partierna har ovan visats. ”Anti-etablissemangsorganisationen” 
(intervju Birger Schlaug) var just ett resultat av partiets avståndstagande 
från hur politik bedrevs i de etablerade partierna. 

Men Miljöpartiet tog inte bara avstånd från de etablerade partierna. Hela 
det politiska systemet kritiserades. Liksom mycket av partiets retorik och 
politik tycks Per Gahrton vara den som lade grunden för partiets 
ståndpunkter i dessa frågor. Redan innan partiets bildande, i samband med 
att han lämnade Folkpartiet 1979, ventilerade Gahrton sina synpunkter kring 
den svenska parlamentarismens funktionssätt.  

[…] svensk partistruktur, blockpolitik och partidisciplin är ett system som tjänat ut. 
Det speglar inte längre på ett rättvisande sätt de verkliga samhällskonflikterna och 
problemen i Sverige, som systematiskt korrumperar de aktiva politikerna. Folkligt 
förankrade och mänskligt kännande personer får i allt högre grad lämna plats för en 
sorts byråkratpolitiker som uppfattar politik mer som administration av experter än 
som medveten och ideologiskt grundad styrning av samhällsutveckling med hänsyn till 
människornas åsikter, upplevelser och känslor (Gahrton 1979). 

Särskilt i fokus för Miljöpartiets missnöje med det politiska systemet var de 
institutionella spärrar som motverkade nya partiers inträde. Åter igen var 
det främst Gahrton som genom ett antal debattartiklar opponerade sig i syfte 
att skapa opinion för förändring. Framförallt pekade han på den orättvisa 
som var inbyggt i systemet med fyraprocentsspärren till riksdagen, parti-
finansieringssystemet, som gav stöd endast till riksdagspartierna, samt 
medias utestängande av partier utanför riksdagen (se t.ex. Gahrton 1982; 
1984; 1986a; 1987c; 1988a). Att alla procentspärrar till riksdag och landsting 
skulle tas bort var även inskrivet i partiets idéprogram.102 

Ett annat inslag av anti-etablissemangskaraktär var partiets inställning till 
civil olydnad. Höga företrädare för partiet har inte varit främmande för att 
delta i aktioner som ligger på gränsen till brottslighet vid ett par tillfällen. 
Bland annat dömdes ett antal miljöpartister till dagsböter efter en aktion 

                                                             
102 Faktum är att Miljöpartiet under hela 1980-talet hade inskrivit i sitt idéprogram att ”procentspärrarna till 
val till riksdag och landsting ska tas bort”, ett krav som sedan dess tagits bort. 
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mot en sopbränningsstation under valrörelsen 1985 (Goës 2001).103 Birger 
Schlaug motiverade när civil olydnad kunde anses vara legitimt: 

[…] civil olydnad och formellt brott mot den skrivna lagen […] kan vara inledningen på 
en utveckling som leder till att dåliga lagar förändras och att samhället utvecklas 
(Schlaug 1988b). 

Schlaug anförde också, som respons till den kritik som Miljöpartiet fick från 
bland annat Socialdemokraterna, att även arbetarrörelsen en gång i tiden 
använt sig av liknande grepp för att motverka sociala orättvisor. Att 
”utomparlamentariska aktioner” också var något som skulle användas 
strategiskt framgår av en intern promemoria skriven av PU-ledamoten Åsa 
Domeij. I promemorian listar Domeij sina förslag till vad partiet skulle göra 
för ”att vinna ett val”. Bland annat menar hon att partiet 

[…] bör satsa på utomparlamentariska aktioner. Dessa behöver naturligtvis inte vara 
olagliga. […] Aktionerna måste vara mycket välplanerade både aktionstekniskt och 
massmediatekniskt och fakta- och värderingsunderlaget måste vara väl underbyggt 
(Domeij 1986). 

Det går inte att på grundval av dessa formuleringar säga att den civila 
olydnaden intog en central del av partiets strategi i syfte att ge partiet 
uppmärksamhet och röster (jfr Ljunggren 1990: 91). Dock kan man 
konstatera att aktioner förekom och involverade höga partiföreträdare. 

Potentiellt bör en framgångsrik anti-etablissemangsstrategi avspegla sig i 
motiven för partiets väljare. 1988 års valundersökning visar också att 
partiets väljare har lägst grad av politikerförtroende. Av partiets väljare 
uppgav bara 29 procent att de hade mycket stort eller ganska stort 
förtroende för svenska politiker. Detta var en god bit under genomsnittet på 
44 procent men bara obetydligt lägre än såväl KDS och Moderaterna som 
hade 30 procent väljare med förtroende för politikerna (Oscarsson och 
Holmberg 2008: 218). Även andra beräkningar av proteströstning visar på 
att partiet endast i liten omfattning var mer lyckosam än de övriga partierna 
bland väljare med lågt förtroende för partier och politiker (Holmberg 1990b: 
116-117). Bennulf visar till exempel att det bland Miljöpartiets väljare 1988 
finns en samvariation mellan grad av förtroende för politiker och åsikter om 
miljösatsningar. Hans slutsats är dock att policy-mässiga skäl var viktigare 
än rena proteströstmässiga (Bennulf 1990). Kontentan av detta torde vara 
att det är svårt att belägga hur framgångsrik partiets anti-etablissemangs-
strategi varit.  

                                                             
103 Vid ett annat tillfälle uppmanade Per Gahrton att partiets medlemmar skulle protestera mot landets 
försvarspolitik genom vapenvägran. Efter att tillsammans med ett antal andra miljöpartister realiserat 
protesten och inte infunnit sig på kallad repövning dömdes Gahrton till ett fängelsestraff på en månad 
(Gahrton 2011: 123-124). 
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Miljöpartiets relationer till de andra partierna präglas alltså av avstånds-
tagande. De diskussioner som förts med andra partier om samarbete har 
främst rört lokala miljöpartier. Med de etablerade partierna har diskussio-
nerna strandat tidigt. Istället går det med fog att hävda att partiet anammat 
en anti-etablissemangsstrategi. Avståndstagande från de etablerade blocken 
samt en homogenisering av de övriga partierna var vanliga inslag i partiets 
retorik.  

Slutsatser 

Den tidigare forskningen om Miljöpartiet har i stort sett entydigt pekat på att 
partiet lyckades ta sig in i riksdagen 1988 på grund av att miljöfrågan stod 
högst upp på den politiska och mediala agendan. Till viss del har även de 
etablerade partiernas minskade förtroende bidragit till att partiet gynnades 
av så kallad proteströstning. Att miljöfrågan stod i fokus samt att de 
etablerade partierna tappar i förtroende är naturligtvis centrala faktorer för 
att förstå Miljöpartiets framgång. De kan dock inte anses vara tillräckligt att 
den politiska möjlighetsstrukturen är gynnsam, partiet måste också själva slå 
mynt av situationen. I detta kapitel har gjorts en ansats till att närmare 
studera vad just Miljöpartiet gjorde för att göra detta. Utgångspunkten har 
varit att ett nytt parti formar strategier för att vinna plats i det nationella 
parlamentet. För att göra detta krävs att man lyckas skapa intresse kring 
partiet. Tre strategiområden har närmare beaktats; partiets resurser, partiets 
sakpolitik samt partiets relation till andra partier. 

Den första resursen som berördes var Miljöpartiets ledarskap. Detta 
formades av partiets organisation som i stor utsträckning skiljde sig från hur 
de etablerade partierna organiserades. Snarare än att se på ledarskap och 
enskilda ledare som möjliga röstmagneter sågs det mer eller mindre som 
något nödvändigt ont. Inledningsvis försökte man helt komma runt ledar-
skapsfrågan genom att avstå från någon egentlig ledare. Så småningom såg 
man sig dock tvingade att införa språkrören. Främst som en eftergift mot 
media. Även om införandet av språkrör bär spår av strategisk fatalism, något 
oundvikligt för att nå ut till väljarna, valdes språkrören utan direkt röstattra-
herande överväganden. De data som finns tillgängliga rörande språkrörens 
betydelse ger inte heller några belägg för att dessa i någon större utsträck-
ning attraherade några extra röster. 

Partiet arbetade medvetet med att utöka sin medlemsorganisation. Även 
om partiet jämfört med de etablerade partierna hade få medlemmar hade 
partiet i samband med inträdet i riksdagen närmare 9 000 medlemmar. 
Medlemmarnas stöd i form av medlemsavgifter var för ett fattigt parti som 
Miljöpartiet naturligtvis värdefullt. Dock var det inga stora summor det 
rörde sig om. Att partiets arbete med att bygga en stark lokal organisation 
delvis ändå kan ha haft betydelse i slutändan är dock troligt. Partiet gick 
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framåt i kommunalvalen och stärkte sin ställning 1985 trots att partiet gick 
bakåt nationellt. Att nya partier genom ett långsiktigt arbete med att stärka 
såväl medlemsorganisationen som att skaffa sig rutin av det dagliga politiska 
arbetet förbättrar sina möjligheter till parlamentariskt inträde är därför 
troligt. Möjligen är det nödvändigt för nya partier som inte får ett direkt 
genombrott att successivt stärka sin organisation för att dra nytta av 
situationen när väl de externa omständigheterna är tillräckligt gynnsamma. 

Ekonomiskt kämpade Miljöpartiet i motvind under hela 1980-talet. 
Framförallt präglades 1985 års val av ekonomisk kris. Att partiet trots detta 
mer eller mindre återupprepade 1982 års valresultat sågs nästan som en 
framgång internt (Dahlström och Lindström 2001). Tydligt är att 
ekonomiska förutsättningar naturligtvis var av betydelse för partiet. Partiets 
medlemmar visade prov på stor uppfinningsrikedom för att skapa de 
ekonomiska förutsättningarna för att partiet skulle kunna bedriva val-
rörelser. Det knapra inflödet av ekonomiska resurser tycks dock endast ha 
bidragit till att hålla partiet i liv, i och för sig nödvändigt för att nå framgång. 
Utifrån denna analys är det dock svårt att bedöma i vilken utsträckning som 
partiets pengastrategi bidragit till inträdet i riksdagen. 

Att partiets relation med media varit både viktig och spänd står utom allt 
tvivel. Ledande företrädare var redan från det att partiet bildades medvetna 
om betydelsen av att få publicitet i media. Framförallt gjorde man upprepade 
uppvaktningar gentemot televisionen med krav om att få delta på samma 
villkor i de valrelaterade programmen som riksdagspartierna. I vilken 
utsträckning som deras ansträngningar hade betydelse för att de i allt större 
utsträckning faktiskt fick delta är svårt att svara på. Att man delvis fick rätt i 
sin kritik av televisionen och radion genom Radionämndens granskning av 
1985 års valrörelse torde åtminstone delvis ha varit betydelsefull när partiet 
under 1987 och 1988 fick mer uppmärksamhet i media. Såväl inom 
etermedier som press kan således 1988 års val ses som partiets mediala 
genombrottsval. Något som verkar ha haft betydelse i slutändan var också 
det faktum att partiet så småningom erhöll status som etablerat parti i 
opinionsundersökningarna. Även här är det dock svårt att bedöma vilken 
betydelse som partiets agerande haft för denna förändring. 

När det gäller den andra dimensionen, Miljöpartiets sakpolitik, framgår 
det tydligt att man inom partiledningen ansåg att man var både mest och 
bäst på miljöfrågorna. Miljöpolitiskt måste partiets politik också bedömas 
som radikal. Partiets positionering vad gäller till exempel kärnkraftspolitik 
och utsläppsavgifter avvek från de andra partierna. Som ägare av frågan 
ansåg företrädare för partiet också att man tjänade på att denna fråga gavs 
mycket utrymme. När väljarna tillfrågades visade det sig även att dessa 
ansåg att Miljöpartiet hade den bästa miljöpolitiken av alla partier. Samtidigt 
var man frustrerade över den enfrågestämpel som man fått av media. 
Visserligen var man medvetna om att partiet hade högt förtroende i 
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miljöfrågan och förstod att partiets miljöpolitik attraherade röster. Något 
som också bekräftas av valundersökningarna. Samtidigt arbetade man 
medvetet med att vara ett parti med en politik på alla områden, just för att 
undvika enfrågestämpeln. Att partiet misslyckades med att radera denna 
stämpel är tydligt. Detta tycks också vara något som partiet delvis har sig 
själv att skylla. En analys av valmanifesten ger vid handen att partiet trots 
den interna diskussionen lade väldigt stor vikt vid miljöfrågan. Man kan med 
andra ord sammanfatta det som att partiet misslyckades med sin strategi. 
Dock kan man också konstatera att enfrågestämpeln inte var något som 
egentligen skrämde bort väljarna. Snarare visade det sig att fokusen på 
miljöfrågan var det som bidrog till partiets riksdagsinträde. 

Partiets relationer till andra partier präglades av strävan att stå fri 
från blockbildningarna. Man var åtminstone inledningsvis mycket tydliga 
med att man varken var vänster eller höger. Med tiden minskade dock denna 
tydlighet. Både intern diskussion och något enstaka publikt uttalande ger vid 
handen att Miljöpartiet trots allt låg något närmare den vänstra sidan av det 
politiska spektrumet. Officiellt valde partiet dock inte sida och var 
fortfarande vid valet 1988 ”varken höger eller vänster”. Samtidigt hade 
partiet långtgående samarbete med flera av landets lokala miljöpartier. 

När det gäller Miljöpartiets strategi relativt de övriga partierna måste det 
dock betraktas som främst ett anti-etablissemangsparti. Utöver att man tog 
avstånd från blocken var en central del av partiets retorik och handling 
inriktad på att ta avstånd från de etablerade partierna som grupp. Dels 
menade man att dessa fastnat i en förlegad syn på politik där fokus låg på 
ökad tillväxt och materiella mål. Dels fanns även en kritik mot den 
toppstyrning som man menade präglade de etablerade partierna. Samtliga 
partier utmålades som bristfälliga i detta avseende och som tillhörandes 
samma grupp av politiskt etablissemang. I vilken utsträckning partiet också 
profiterade på denna strategi är svårbedömt faktum. Partiet attraherade 
proteströster i större utsträckning än vissa av de andra partierna. Samtidigt 
verkar det främst ha varit partiets miljöpolitiska profil som attraherat 
väljarna. 

En sammanvägd bedömning av Miljöpartiets agerande ger således vid 
handen att det framförallt är medlemsstrategin respektive positionerings- 
och sakfrågeägarstrategin som bidragit till partiets parlamentariska inträde. 
Medan satsningen på medlemmar och utbyggnad av partiorganisationen 
gjorde att partiet så småningom utvecklades till ett slagkraftigt parti skapade 
partiets miljöpolitik förutsättningar för partiet att fylla en av väljarna 
efterfrågad nisch i partisystemet. 

Miljöpartiets inträde i riksdagen torde ha skapat känslor av både hopp och 
förtvivlan hos företrädarna för det då andra ”småpartiet”, KDS. Samtidigt 
som Miljöpartiets intåg visade att det faktiskt var möjligt för ett nytt parti att 
nå över fyraprocentsspärren måste det ha varit frustrerande för ett parti som 
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i över 20 år försökt nå parlamentarisk representation att se det relativt 
nybildade partiet lyckas på ”bara” 7 år. Trots att det även inom KDS fanns en 
känsla av att inträdet började närma sig kunde man naturligtvis inte då veta 
att det påföljande valet skulle bli partiets genombrott. I det följande kapitlet 
övergår avhandlingen till att analysera denna långa väg till riksdagen. 
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– KAPITEL SEX – 

 

Kristdemokratiska Samhällspartiet 

 

Någon gång kommer det att ske. Någon gång kommer vi över spärren (KDS-medlem 
under partiets valvaka 1973, citerad i Svensson 2001: 187). 

Som borgerlighetens näst största parti, med mer än dubbelt så många röster 
som båda Centerpartiet och Folkpartiet, var riksdagsvalet 1998 Krist-
demokraternas överlägset största framgång någonsin. Med 11,8 procent av 
rösterna var man långt ifrån den dryga procentens stöd som partiet fått 
vänja sig vid under ett par decenniers tid från mitten av 1960-talet. Efter 
valet 1998 har partiets väljarstöd kontinuerligt sjunkit nedåt igen. I valet 
2010 var partiet åter såväl borgerlighetens som riksdagens minsta parti med 
5,6 procent av rösterna. I opinionsmätningarna efter valet har partiet 
dessutom allt som oftast legat mycket nära fyraprocentsspärren (se t.ex. SCB 
2011d). För ett parti som under långa perioder kämpat i motvind är således 
riksdagsspärren inte bara en dagspolitisk angelägenhet utan även en 
påminnelse om partiets historia. I detta kapitel kommer partiets väg från 
bildande till inträde i riksdagen att analyseras. Framställningen börjar dock 
med att återge historiken kring bildandet av partiet. 

KDS bildande 

Fem månader före valet till riksdagens andrakammare 1964 bildades Kristen 
Demokratisk Samling (KDS). Det svenska partisystemet som ditintills varit 
sinnebilden för fempartimodellen kom därmed att för första gången på länge 
utmanas på allvar. Det skulle dock dröja 27 år innan partiet realiserat sina 
riksdagsdrömmar och vägen dit var långt ifrån spikrak. 

Partier med kristen grund var redan i mitten av 1900-talet allmängods i 
stora delar av Europa (se t.ex. Irving 1979; Johansson 1985: 4-27; Hanley 
1994; Kalyvas 1996). I flera länder, såsom exempelvis Italien och Väst-
tyskland, var kristdemokratiska partier mer eller mindre statsbärande. I 
Norge hade Kristelig Folkeparti (KrF) bildats redan på 1930-talet och sedan 
andra världskrigets slut nått ansenliga väljarframgångar.104 Att grannlandet 
Sverige inte vid denna tid hade fått ett kristet parti kan bland annat förklaras 
av att den svenska politiken starkt dominerades av den traditionella 

                                                             
104 Under perioden 1945 till och med 1961 varierade KrF:s valresultat mellan 7,9 och 10,5 procent (Narud och 
Strøm 2011: 203) 
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konflikten mellan höger och vänster snarare än religiositet kontra sekulari-
sering. Återförenandet av olika liberala grupperingar i Folkpartiet 1934, med 
en ansenlig del kristna företrädare torde också ha bidragit till att efterfrågan 
på ett rent kristet parti var ganska liten (jfr Richard och Demker 2005: 193). 

Diskussioner om bildandet av ett kristet parti hade dock förekommit i 
Sverige så tidigt som i början av 1900-talet. Försöken till att forma varaktiga 
och starka alternativ försvårades av att de kristna företrädare som då deltog i 
diskussionen ofta hade vitt skilda politiska uppfattningar och representerade 
olika partier. Utöver politiska skiljaktigheter var den religiösa hemvisten inte 
heller den samstämmig. Företrädarna var anslutna till såväl olika delar av 
den svenska statskyrkan som olika frikyrkliga samfund (Johansson 1985: 39-
61). 

Under efterkrigstiden höjdes allt fler röster i protest mot det som 
uppfattades som en alltför långtgående uppluckring av traditionella kristna 
värderingar i det svenska samhället. Länge ansågs det bland politiskt aktiva 
kristna att kampen för bevarandet av kristen moral och etik bäst 
genomfördes genom påtryckningar inom respektive parti. Ett viktigt 
organisatoriskt uttryck för detta, men även sedermera grogrunden för 
bildandet av KDS, var skapandet av sammanslutningen Kristet Samhälls-
ansvar (KSA). På initiativ av biskopen i Skara stift, Sven Danell, och 
Pingstkyrkans starke man, Lewi Pethrus, bildades organisationen den 7 mars 
1956.105 KSA, som skulle vara öppet för alla oavsett konfessionell eller 
politisk tillhörighet, hade som huvudsyfte att få de etablerade partierna att 
nominera kristna företrädare på sina vallistor (Johansson 1985: 62-63).106 

Resultatet av KSA:s verksamhet måste ses som ett misslyckande. Det är 
osäkert om någon kandidat lyftes till valbar plats på grund av organisa-
tionens påtryckningar (Sandström 1979: 17). Att som hitintills endast 
försöka påverka de etablerade partierna verkade således inte vara en 
framkomlig väg. Detta fick flera företrädare att börja argumentera för 
bildandet av ett nytt parti. Tre katalyserande händelser under början av 
1960-talet fick förespråkarna för ett kristet parti att slutligen skrida till 
handling. För det första presenterades hösten 1963 den statliga Gymnasie-
utredningen. Bland annat föreslogs att kristendomsämnet skulle fasas ut och 
ersättas av det mer objektivt formulerade ämnet religionskunskap. Det nya 
ämnet skulle dessutom ges i färre antal timmar än sin föregångare. 
Utredningens förslag utsattes för stark kritik från kristet håll och resulterade 
i att en namninsamling startades för bevarandet av kristendomsunder-
visningen i gymnasieskolan. Namninsamlingen, som pågick under två och en 

                                                             
105 Sven Danell var under en period aktiv inom Centerpartiet. Även om han genom KSA var en viktig person i 
uppbyggandet av vad som senare kom att bli KDS blev han inte medlem i det nya partiet förrän 1979 
(Johansson 1984). 
106 Exempelvis kan nämnas att Jarl Hjalmarsson, ledare för Högerpartiet 1950-61, var aktiv i samman-
slutningen (Johansson 1985: 64). 
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halv månad under slutet av 1963, lyckades samla mer än 2,1 miljoner 
underskrifter (Westerståhl 1964: 278). En fantastisk manifestation menade 
man från initiativtagarnas sida medan man från skeptikernas kant hävdade 
att värdet av dylika protestaktioner var litet. Dessa menade istället att många 
”skrev på för att bli kvitt en dörrknackare” (Adaktusson och Winerdal 1979: 
18-20; Sandström 1979: 18-19; Johansson 1985: 82-90; Lindfelt 1991: 11-13). 

Den andra uppmärksammade händelsen utgjordes av en skrivelse lämnad 
till regeringen i januari 1964. Skrivelsen, undertecknad av 140 företrädare 
för den svenska läkarkåren, ville fästa regeringens uppmärksamhet på den 
tilltagande sexualiseringen av samhället. Bland annat uppmålade läkarna 
bilden av ett Sverige där veneriska sjukdomar och promiskuitet spred sig 
bland ungdomar. De pekade även på en utveckling mot allt yngre mödrar 
och fler utomäktenskapliga barn. För att komma till rätta med de uppkomna 
problemen förespråkade författarna av skrivelsen, många namnkunniga 
professorer, att skolan skulle ha en karaktärsfostrande uppgift. Bland annat 
menade man att skolan skulle avvisa föräktenskapliga förbindelser och 
förespråka det monogama äktenskapet (Johansson 1985: 78-81; Lindfelt 
1991: 12; Sjöstrand 2006). 

En tredje debatt som banade väg för bildandet av KDS gällde Vilgot 
Sjömans film 491. Filmen som, för tiden, ovanligt öppet skildrade sexuella 
scener gav upphov till en debatt om den svenska filmcensuren. Ansvarig 
myndighet för filmcensur, Statens biografbyrå, totalförbjöd filmen för 
offentlig visning till många kristnas tillfredsställelse. Filmbolaget bakom 
filmen, Svensk Filmindustri (SF) valde dock att överklaga beslutet till 
regeringen. Regeringens beslut kan snarast beskrivas som en kompromiss 
utan vinnare. I sitt beslut menade regeringen att man var överens med 
Statens biografbyrå om att filmen inte gick att visa i befintligt skick. Man 
menade dock också att den kunde visas efter att ett antal scener klippts bort 
(Johansson 1985: 90-95; Lindfelt 1991: 12-13). Även om filmskaparna var 
missnöjda med beslutet var det kanske främst kritiker från kristet håll som 
menade att beslutet att tillåta visning av filmen var under all kritik. 

Parallellt med dessa händelser skedde en intensiv debatt i den pingst-
rörelseägda tidningen Dagen. Chefredaktören Lewi Pethrus hade öppnat för 
en diskussion kring startandet av ett kristet parti och de positiva rösterna var 
många (B. Olsson 2004: 16). Pethrus, som tidigare gett uttryck för åsikten att 
politik och religion skulle hållas åtskilda, hade nu skiftat uppfattning 
(Lindfelt 1991: 13; Ljunggren 1992: 218; Svensson 2002: 32). Med de ovan 
nämnda händelserna var också jordmånen för bildandet av ett kristet parti 
bättre än någonsin tidigare. 

Vid den så kallade Sigtunakonferensen den 7 februari 1964 samlades 
således ett 40-tal deltagare för att diskutera ämnet ”Kristendom och politik”. 
Slutresultatet av konferensen var bland annat tillsättandet av en kommitté 
med uppgift att förbereda frågan om bildandet av ett kristet politiskt parti. 
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Vid det uppföljande mötet i Stadsmissionens kyrksal i Stockholm den 20 
mars samma år bildades slutligen Kristen Demokratisk Samling. Till en 
början bara en förening, men efter att ett tredje konstituerande möte hållits 
den 15 april även formellt sett ett politiskt parti (Sandström 1979: 9-13; 
Johansson 1985: 96-122; Lindfelt 1991: 14-15).107 

Till mångas stora förvåning valdes inte Lewi Pethrus till partiets 
ordförande. Istället föll valet på den, utåt sett, relativt okände före detta 
högerpolitikern Birger Ekstedt. Pethrus valdes istället till vice ordförande. 

Optimismen var till en början stor inom det nybildade partiet inför 
andrakammarvalet 1964. Den tidigare genomförda namninsamlingen visade, 
trodde man, att ett parti med kristen grund hade en stor potential. Skulle 
bara hälften av de som skrev under, en miljon väljare, rösta på partiet skulle 
de verkligen bli en politisk kraft att räkna med (Lindfelt 1991: 22). Det skulle 
snart visa sig att man kraftigt överskattat betydelsen av namninsamlingen. 

Samtidigt kantades månaderna från partiets bildande till det första valet 
av försvårande omständigheter. Det som kanske främst påverkade partiets 
anseende var den så kallade KDS-nazismen. Redan under partiets första 
månader framkom det att Lennart Aae, medlem av partiets interimsstyrelse 
samt dess första rikskommitté (motsvarande partistyrelse), vid KDS-möten 
spritt flygblad av nazistisk och antisemitisk karaktär. Aae blev dock snabbt 
utesluten ur partiet utan några större rubriker i media (Lodenius och 
Larsson 1994: 108).108 Större uppståndelse blev det av en annan partitopps 
naziinfluerade förflutna. Harald Ljungström, även han medlem av såväl 
partiets interimsstyrelse som dess första rikskommitté hade under en period 
på 1930-talet fram till 1942 varit en högt uppsatt medlem i det högerextrema 
Sveriges Nationella Förbund.109 Som organisationens riksungdomsledare 
hade han intagit en stark såväl antidemokratisk som antisemitisk hållning 
(Wärenstam 1970: 138). Ljungström hade inte undanhållit detta faktum utan 
tvärtom informerat både Birger Ekstedt och Lewi Pethrus om sin historia. 
Särskilt som han skulle nomineras till förstaplatsen på Stockholms stads 
valsedel till andrakammarvalet ville Ljungström säkerställa att hans 
förflutna inte skulle ligga honom till last. Varken Ekstedt eller Pethrus verkar 
ha lagt någon större vikt vid uppgifterna. Att man inom partiet under-
skattade denna sortens komprometterande uppgifter står klart. När 

                                                             
107 Att man med bildandet av KDS endast startat en förening gjorde det även möjligt att fatta beslut om att 
medlemskap i KDS inte diskvalificerade någon från att även vara medlem i andra partier (KDS 1964c).  
108 Aae fortsatte efter uteslutningen från KDS sin politiska karriär inom den högerextrema rörelsen. I början 
av 1970-talet flyttade han till Tyskland och har sedan dess varit medlem i och haft en rad höga positioner 
inom det högerextrema NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) (Andersson 2010: 36). 
109 Sveriges Nationella Förbund bildades så tidigt som 1915 och fungerade inledningsvis som en fristående 
ungdomsorganisation till Högerpartiet. Med tiden radikaliserades organisationen och bröt så småningom 
med moderpartiet och bildade ett eget parti 1934. Tre av Högerpartiets riksdagsledamöter valde att följa med 
in i det nya partiet och gav således det nya partiet nationell representation fram till det påföljande valet 1936 
då dessa förlorade sina mandat (Carlsson 1942: 134-135; Lodenius och Larsson 1994: 105-108; Berggren 
2002: 405).  
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Expressen slog upp nyheten om nazister i det nya partiets topp var första 
steget mot ett valnederlag taget. Även om Ljungström internt inom partiet 
åtminstone till en början lyckats bedyra att han ångrat sina ungdomssynder 
fastnade stämpeln som reaktionärt parti i media. Det skadade allvarligt 
partiet och dess möjligheter till en inledande framgång (Sandström 1979: 51-
55, 65-78, 87-90; Lindfelt 1991: 20; B. Olsson 2004: 32-36). 

På grund av den knappa tiden från partiets bildande till det första valet 
presenterade partiet inte vallistor i mer än 16 av 28 valkretsar. Med endast 
1,8 procent av rösterna i andrakammarvalet i september 1964 sågs valet 
ändå som ett misslyckande.110 Röstresultatet skulle, till partiets stora 
besvikelse, dessutom återupprepa sig gång på gång. I de sju riksdagsvalen 
mellan 1964 och 1982 varierade partiets resultat endast med 0,5 procent-
enheter, med en topp på 1,9 procent (1982) och en botten på 1,4 procent 
(1979). Tydligt var att partiet lyckats hitta en nisch inom svensk väljarkår. 
Problemet var dock att den var för liten. Även en titt på opinionsundersök-
ningarna visar på partiets trogna men begränsade väljarskara (se Figur 18). 
 
Figur 18:  KDS stöd i Sifo:s väljarbarometer 1967-1991 (procent) 

 
 

Källa: Oscarsson (1998) 
Anm.: För perioden april 1980 till och med augusti 1984 särredovisade inte Sifo KDS 
stöd.  I figuren ges således för denna period stödet för övriga partier vilket från och 
med januari 1981 till en mycket stor majoritet var KDS och Miljöpartiet. I figuren har 
också partiets valresultat till riksdagen markerats med svarta punkter 

                                                             
110 Internt tröstade sig KDS med att man erhöll 3 procent av rösterna i de valkretsar man ställde upp i (KDS 
1965b). 
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Partiet låg konstant under fyraprocentsspärren under lång tid. Inte ens i 
samband med 1984 års uppgörelse om valsamverkan med Centerpartiet och 
den medföljande publicitet som detta gav lyckades partiet nå över 
riksdagsspärren. I valet 1988 nådde partiet dock en liten framgång och erhöll 
2,9 procent av rösterna för att i augusti 1990 för första gången nå över fyra 
procent i Sifo:s väljarbarometer. Från och med denna mätning stegrades 
partiets stöd brant uppåt till valet i september 1991. 

Efter nästan tre decenniers kamp lyckades så slutligen KDS att nå sitt mål. 
I valet 1991 erövrade man inte mindre än 7,1 procent av rösterna. För ett 
parti som på nio tidigare försök endast nått över 2 procent två gånger var 
detta naturligtvis en stor framgång. 

Innan kapitlet går över till analysen av vad KDS gjorde i syfte att nå 
riksdagsinträde görs i det följande en genomgång av vad tidigare forskning 
lyft fram för förklaringar för partiets framgång 1991. 

Forskning om KDS inträde i riksdagen 

Att KDS gång efter annan misslyckades med att ta sig in i riksdagen har 
förklarats på ett antal olika sätt. Främst har externa faktorer påvisats. Att 
Sverige är ett land där religion har en, i förhållande till andra länder, liten 
roll torde ha betydelse för partier med religiös grund. En långt gången 
sekularisering med färre kristet aktiva minskar den potentiella väljarskaran 
för ett kristet parti (Johansson 1985: 33; Arbøl 1991: 222).111 

En annan orsak, som ofta lyfts fram av kristdemokrater, är de etablerade 
partiernas agerande gentemot KDS. I takt med att de borgerliga partiernas 
frustration över Socialdemokraternas allt längre maktinnehav växte, 
flyttades fokus mot de röster som lagts på KDS. Även fast det nya partiet var 
noga med att stå vid sidan av de två etablerade blocken var den allmänna 
uppfattningen att partiets väljare främst kom från borgerliga led. Dessa 
röster förhindrade således indirekt ett maktskifte, menade man bland de 
borgerliga. Tal om att KDS-röster var bortkastade och främst drabbade de 
borgerliga partierna fanns med redan från partiets bildande (Sandström 
1979: 38-44) men kom att bli allt mer frekvent under 1970-talet och framåt. 
Särskilt efter att resultaten av 1973 års riksdagsval stod klara låg det nära till 
hands att från borgerligt håll känna viss frustration över KDS förekomst. 
Trots bra opinionssiffror lyckades inte de borgerliga partierna uppnå egen 
majoritet i riksdagen utan istället gavs vartdera block 175 mandat, vilket 
resulterade i den så kallade lotteririksdagen. Troligtvis helt korrekt menade 
man att KDS dryga 90 000 erövrade röster indirekt hade hindrat en 

                                                             
111 Det ska samtidigt konstateras att kopplingen mellan religion och röstning inte varit helt frånvarande i 
svensk politik. Exempelvis visar valundersökningarna att även fast så kallad klassröstning har varit av klart 
störst betydelse, så har religiös röstning varit en viktigare förklaringsfaktor än såväl könsröstning som 
sektorsröstning (Bjereld och Gilljam 1991: 149; se även Hagevi 2006). 
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borgerlig riksdagsmajoritet och ett regeringsskifte. Den jämna situationen 
mellan blocken och talet om bortkastade röster på KDS fick organisatoriskt 
uttryck inför valet 1976. Kommittén Rösta Borgerligt gick under veckorna 
före valet ut med stora annonskampanjer, där man förkunnade att 

Socialdemokraterna och kommunisterna leder över de borgerliga med 20 000 röster. 
Samtidigt räknar SIFO med att KDS får 100 000 röster. Men KDS har ingen möjlighet 
att komma in i riksdagen. Därför kan det bli rösterna på KDS som räddar regeringen 
Palme. Rösta gärna på ett litet parti i kommun- och landstingsvalen. Men kom ihåg att 
i riksdagsvalet är varje röst på ett litet parti som inte klarar 4-procentspärren 
bortkastad. Du som vill slå vakt om de kristna värdena, tänk efter en gång till innan 
Du lägger din röst. Rösta på Centern, Folkpartiet eller Moderaterna (citerad i 
Adaktusson och Winerdal 1979: 36; Lindfelt 1991: 32-33). 

Kommittén var inte direkt sanktionerad av de borgerliga partierna utan en 
kampanj initierad av den före detta riksdagsledamoten för Högerpartiet Erik 
Anners. Företrädare för såväl Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna 
använde sig dock av snarlika argument i debatten. Kampanjen väckte stor 
förargelse hos KDS, men även vissa företrädare för de etablerade partierna 
var tveksamma till metoden (Adaktusson och Winerdal 1979: 34-39). 

Ytterligare en extern faktor som har ansetts orsaka KDS knappa 
framgångar initialt är de institutionella spärrar som försvårar för utmanare 
att ta sig fram. Störst fokus har naturligtvis lagts på fyraprocentspärren till 
riksdagen (Johansson 1985: 174; Arbøl 1991: 222). 

KDS misslyckande har dock inte endast tillskrivits externa faktorer. 
Exempelvis har det hävdats att partiet under sina första år långt ifrån var ett 
enigt parti. Åsikterna inom partiet spretade betänkligt och företrädarna för 
partiet kunde ge uttryck för helt motstående uppfattningar i vissa frågor. 
Allan Sandström, ett tag chefredaktör för den första kristdemokratiska 
dagstidningen Karlshamns Allehanda, har bland annat hävdat att ”känne-
domen [bland partiets företrädare] om partiprogrammet var bristfällig och 
respekten för det ännu mindre” (Sandström 1979: 134). Ett parti vars åsikter 
är mer beroende av vilken person man talar med än vad som står i dess 
program har naturligtvis vissa trovärdighetsproblem som underminerar dess 
chanser till valframgångar. 

Richard och Demker (2005: 201-207) menar att förklaringen till KDS 
brist på framgångar går att finna hos den bristande legitimitet som partiet 
ansågs ha bland såväl väljare som övriga partier. Detta yttrade sig i att 
partiet var okänt för gemene man. Många såg partiet mer eller mindre som 
en kristen sekt. Partiet fick inte heller särskilt stort medieutrymme och 
nekades deltagande i de traditionella valprogrammen i radio och tv. I mitten 
och slutet av 1980-talet ändrades dock bilden av KDS. För det första slöt 
KDS ett avtal med Centerpartiet om teknisk valsamverkan inför valet 1985. 
Partierna ställde gemensamt upp på listor under namnet Centern. Gemen-
samt fick partiet 12,4 procent av rösterna. Beroende på valsedlarnas 
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utformning erhöll KDS dock endast en plats, partiledaren Alf Svensson.112 
För det andra gjorde partiet 1987 även en totalrevidering av sitt parti-
program samt bytte namn till Kristdemokratiska Samhällspartiet. Bytet till 
parti istället för samling var ett led i att få partiet att uppfattas som just ett 
parti istället för det mer religiöst anstrukna församling. Valsamverkan med 
Centerpartiet samt förändringen av partiprogrammet gjorde att partiet 
tydligare kunde inordnas i den svenska blockpolitiken (se även Sainsbury 
1992: 163; Wörlund 1992: 138). Partiet som tidigare alltid avhållit sig från att 
ta ställning för något av blocken var nu tydligt kopplat till de borgerliga 
partierna. I och med rekordvalresultatet 1988 på 2,9 procent sågs KDS även 
som en möjlig koalitionspartner inför valet 1991 bland de övriga borgerliga 
partierna. 

Karvonen menar, slutligen, att KDS, liksom Ny Demokrati, gynnades av 
det allmänna missnöjet som rådde i Sverige i början av 1990-talet. Således 
kan KDS inträde även ses som ett utslag av proteströstning (Karvonen 1993; 
1994). 

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att den tidigare forsk-
ningen framhåller såväl externa som interna faktorer som avgörande för 
KDS väg från återkommande misslyckanden till 1991 års framgång. Utöver 
de institutionella spärrarna har även den marginella betydelsen av religion i 
det svenska samhället hindrat partiet från att nå stora väljarskaror. 
Dessutom har de etablerade partierna motverkat KDS. Efter viktiga interna 
förändringar inom KDS lyckades dock partiet med att skapa legitimitet och 
attraktionskraft. Samtidigt har ett ökat missnöje med de etablerade partierna 
gett KDS som ett nytt alternativ röster i form av proteströstning. 

Vad har partiet då gjort mer konkret? I det följande ska partiets väg från 
enprocentsparti till riksdagsinträde analyseras utifrån partiets egna 
prioriteringar. Genom att ställa frågor till det empiriska materialet om vilken 
betydelse de olika strategierna har getts och hur de har utformats görs 
således en kartläggning av KDS agerande. Innan detta diskuteras partiets 
prioritering av riksdagsinträde.  

KDS som röstmaximerare 

Att det i ett parti som i val efter val misslyckas med att få nationellt 
genomslag framkommer en stark längtan efter riksdagsrepresentation är inte 
märkligt. Inom KDS fanns det dock en tydlig målsättning redan från dess 
bildande:  

                                                             
112 Alf Svensson var dock inte partiets första riksdagsledamot. Redan 1968 hoppade högerkvinnan Dagmar 
Heurlin av sitt parti och valde att istället företräda KDS. Inför valet 1982 återupprepades ett liknande scenario 
när den dåvarande centerpartisten och riksdagsledamoten Sven Johansson bytte parti till KDS (Lindfelt 
1991). Alf Svensson var dock den första riksdagsledamoten som vid invalet representerade KDS om än på en 
valsedel som gick under beteckningen Centern. 
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[…] Kds går icke ut i denna valrörelse bara för att leka politik och ställa till oreda. Vi 
går ut med den bestämda föresatsen att få ett fotfäste i Sveriges riksdag (Ekstedt 
1964). 

Trots att partiet allt sedan deras första val nått relativt goda resultat på såväl 
landstings- som kommunalnivå, var det på nationell nivå som partiets 
hjärtefrågor framförallt beslutades. Således var strävan mot riksdagen stark. 
I och med att Alf Svensson med hjälp av den tekniska valsamverkan med 
Centerpartiet gavs en riksdagsplats hade partiet nått närmare sitt mål: 

Under året har KDS passerat den milstolpe som var målsättningen för partibildningen, 
nämligen att ta plats i Sveriges riksdag (Svensson och Ericsson 1986b). 

Dock hägrade fortfarande en mer tydlig och fast representation i landets 
högsta församling: 

Vi ska stadigt slå fast: Vår målsättning är 4% av rösterna 1988. Våra medlemmar och 
våra sympatisörer ska få denna målsättning indoktrinerad (Svensson 1986b) 

Trots nytt rekord med 2,9 procent av rösterna nådde inte partiet riksdagen 
1988 heller. Partiordförande Svensson blickade dock framåt mot vad som 
sedermera skulle bli det riktiga genombrottet: 

Vi måste gå vidare nu. Om ca 1000 dagar är det val igen. Valet 1991 måste bli steget in 
i parlamentet (A. Svensson 1988). 

Det går således att slå fast att KDS såg riksdagsinträde som ett av sina 
prioriterade mål. 

KDS resurser 

I det följande kommer KDS resurser att diskuteras. Före denna presentation 
görs dock en kort kartläggning av partiets formella organisation. 

KDS formella organisation 

KDS organisationsstruktur påminner till stora delar om de etablerade 
partiernas. Allt sedan starten har partiets högsta organ, rikstinget, träffats 
årligen. Mellan rikstingen leds partiets verksamhet av partistyrelsen.113 
Inledningsvis gick detta organ under beteckningen rikskommittén men fick 
sitt nuvarande namn redan vid antagandet av nya stadgar 1965. 
Partistyrelsen har letts av ett presidium bestående av partiets ordförande 

                                                             
113 Egentligen förbundsstyrelsen enligt stadgarna. Dock en rubricering som i stort sett aldrig används i 
varken externa eller interna dokument. Således används beteckningen partistyrelsen även i denna text. 
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samt dess två viceordföranden. Dess uppsättning har ändrats något över tid. 
Inledningsvis bestod den av 35 ledamöter valda av rikstinget. Av dessa 
föreslogs 28 ledamöter av distrikten (en för varje distrikt). 1984 minskades 
partistyrelsen till 17 ledamöter och principen om att varje distrikt skulle 
representeras togs bort. Istället infördes ett så kallat partifullmäktige där 
varje distrikt erhöll representation. Formellt står partifullmäktige över 
partistyrelsen. Bland annat övertog partifullmäktige uppgiften att fastställa 
partiets budget. Organet har dock främst fungerat som rådgivande organ 
som vid behov har sammankallas av partistyrelsen.114 Verkställande 
utskottet har stått för den ”omedelbara ledningen av partiets verksamhet och 
ekonomi”. VU som under partiets första år gick under namnet 
arbetsutskottet, har sedan 1979 bestått av ”partiets ordförande jämte minst 
sex övriga ledamöter” utsedda av partistyrelsen (intervju Ingvar Svensson; 
KDS 1964a; 1965a; 1979b) 

Även om översyner av partiets organisation har gjorts med jämna 
mellanrum har förhållandevis få förändringar skett genom åren. Den 
ursprungliga strukturen har legat fast. 

Ledarskap i KDS 

Från bildandet av KDS fram till dess att det valdes in i riksdagen 1991 hade 
partiet endast haft två partiledare. Som partiets första ledare valdes Birger 
Ekstedt. För många kom detta som något av en överraskning. Parti-
bildningen hade, åtminstone utåt sett, dominerats av pingströrelsens ledare 
Lewi Pethrus och många tippade också att det var han som skulle leda 
partiet. Att så inte blev fallet torde ha flera orsaker. Bland annat höjdes det 
röster bland de blivande partibildarna om riskerna med dominansen av 
pingstvänner i ledningen. Man tycktes mena att potentiella kristna väljare 
skulle kunna skrämmas bort om partiet fick en allt för tydlig pingst-
rörelseprägel (Johansson 1985: 121). Det finns inte heller några tecken på att 
Pethrus själv tog någon kamp om posten. Istället nöjde han sig med att 
inneha posten som vice ordförande. Snarast verkar det som om det var 
Pethrus som låg bakom valet av Ekstedt. De hade redan under KSA:s tid 
samarbetat nära och Pethrus hade fattat tycke för Ekstedt (Sandström 1979: 
22-24). Ekstedt var präst i svenska kyrkan. Att han dessutom som tidigare 
ombudsman för Högerpartiet hade politisk erfarenhet spelade också en roll i 
valet av honom till partiets första ordförande (Lindfelt 1991: 15).115 

                                                             
114 Partifullmäktige var exempelvis sammankallat för att godkänna överenskommelsen med Centerpartiet om 
valsamverkan i 1985 års val. 
115 Detta kan jämföras med Pethrus partipolitiska karriär som var högst begränsad. Han hade under en kort 
period varit verksam i Högerns kulturutskott, men hade relativt snabbt lämnat organisationen (Ljunggren 
1992: 217-218) 
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Ekstedt ansågs inte vara någon särskilt karismatisk politiker. Allan 
Sandström, en period chefredaktör för KDS enda dagstidning Karlshamns 
Allehanda, menar exempelvis att hans 

[…] svaghet var bristen på utstrålning och tändning. Birger Ekstedt förblev även som 
partiledare i mycket ombudsman (Sandström 1979: 161). 

Medan Aftonbladet efter hans död beskrev honom som 

[inte] särskilt snabb i repliken. Han gjorde sällan uttalanden av den tillspetsade sort 
som t.ex. har gjort Lewi Pethrus till ett bra intervjuobjekt. Ekstedt var, kort sagt, rätt 
färglös som offentlig person (Aftonbladet 1972) 

Vidare menar Erik Lindfelt (1991: 15) i sin bok om KDS att Ekstedt knappast 
kunde anses vara en ”karismatisk talare och debattör”. Istället verkar det 
som om hans politiska erfarenheter samt att han var en ”folkkyrkoman av 
ekumenisk läggning” (Sandström 1979: 161) gjorde honom till en lämplig 
ledare för det nya partiet.116 Att han var okänd för den stora allmänheten 
måste dock ses som en försvårande omständighet för det nybildade partiet 
(Lindfelt 1991: 27). 

När Ekstedt gick bort redan vid 50 års ålder 1972 hade partiet reellt sett 
fungerat utan partiledare en tid. Ekstedt hade under sin sjukdom inte kunnat 
delta särskilt mycket i partiarbetet. Istället hade partiet letts av partistyrel-
sens presidium bestående av förste vice ordföranden Åke Gafvelin och andre 
vice ordföranden Sven Enlund. Sedan även ungdomsförbundets (KDU) 
ordförande, Alf Svensson, adjungerats till presidiet vid rikstinget 1972 leddes 
partiet av en trojka. Det höjdes dock ganska snart röster mot den otydliga 
ledarsituationen. Framförallt ansågs det olyckligt att partiet skulle vänta 
med att välja ny ordförande till det ordinarie rikstinget som skulle hållas 
bara några månader före valet 1973. Det bedömdes vara för kort tid för en ny 
ledare att komma in i ämbetet. Partiets verkställande utskott förordade även 
tidigt att en extrakongress skulle utlysas för att välja ny ordförande. En oenig 
partistyrelse valde dock att avstyrka VU:s linje. Efter ytterligare påtryck-
ningar från flera distrikt samt VU utlystes dock ett extra riksmöte till början 
av 1973 (KDS 1972a; 1972b). Väl där valdes Alf Svensson med acklamation 
till ny ordförande. Under ytan fanns det dock motstånd mot den då endast 
34-årige gymnasieläraren från Gränna. Exempelvis Sven Enlund dolde illa 
vad han ansåg om att ha pingstvännen tillika ungdomsordföranden Alf 
Svensson som ny ledare för partiet: 

                                                             
116 Se dock Olsson (2004: 99), som menar att han ”var duktig på formuleringar och [en] god folktalare”. 
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Frågan om kyrkopolitiska hänsyn är viktigare än många av oss tror, inte för oss 
inbördes men för folket utanför KDS. Vi har – utan anledning – blivit kallade 
”pingstparti”, och det upphör väl inte vem som än blir ledare, men med en pingstvän i 
toppen minskas ju inte risken. Och den bästa samarbetsvilja kan inte helt eliminera 
naturliga generationsmotsättningar. KDU:arna skulle vinna på att få lite tid på sig att 
slussas in i huvudansvar för partiet (KDS 1972a).  

Enlunds kritik bottnade i att partiet allt mer kommit att domineras av 
KDU:are med koppling till pingströrelsen. Ett år före Svenssons tillträde på 
ordförandeposten hade Stig Nyman valts till partisekreterare. Samtidigt var 
Leif Ottervang redaktör för partiets tidning Samhällsgemenskap. Samtliga 
dessa tre var såväl ungdomsförbundare som pingstvänner (Sandström 1979: 
160, 165). Även om Enlunds uttalande, enligt honom själv, inte ”grundar sig 
på någon personlig motsättning” (KDS 1972a) mot Alf Svensson kan det inte 
heller uteslutas att Enlund såg honom som ett hinder på vägen i sina egna 
ambitioner gällande ordförandeposten (intervju Ingvar Svensson). 

En ung Alf Svensson hade tidigt låta höra talas om sig såsom en vältalig 
karismatisk politiker i Gränna. Redan 1966 invaldes han i stadsfullmäktige i 
Gränna och kom senare att ta plats i såväl kommunfullmäktige som 
kommunstyrelse i Jönköping. År 1970 valdes Svensson till ordförande för 
ungdomsförbundet och som sådan även ledamot av partistyrelsen. Vid tiden 
strax för tillträdet beskrevs Svensson av medier som ”en humoristisk talare 
med stor skärpa i replikerna” och med en debatteknik som ”gör att mot-
ståndarna har svårt att angripa honom”. Därtill ansågs han vara en naturlig 
ledarbegåvning (Smålands-tidningen 1972; Sydsvenska Dagbladet 1972). 
Själv förklarar Alf Svensson valet av honom till partiordförande med att 

[d]et var många som var ivriga och tyckte att jag skulle träda till och bli ordförande. 
Jag var väl lite het på gröten och lite ivrig att debattera och drog mig inte för att ta 
debatten med vare sig den ena eller den andra. Man är ju kanske sådan lite mer när 
man är yngre. Och så tyckte folk att det var dags att vi syntes och hördes. Men jag ville 
inte bli partiledare, absolut inte. […] Ja till slut blev det, vilket är ganska vanligt i 
politiska sammanhang, att man känner att man inte kan svika utan jag ställde upp och 
blev invald i januari 1973. [...] Då var det en hel del som tyckte att […] "han är alldeles 
för ung, han kan inte vara partiledare" (intervju Alf Svensson). 

Med utgångspunkt i hur media och kännare av KDS har karaktäriserat 
processerna kring valen av Birger Ekstedt och Alf Svensson ligger det nära 
till hands att se valet av den förre baserat främst på egenskaper som lämpar 
sig till att bygga upp ett parti medan den senare bättre lämpar sig för 
utåtriktat arbete. Draget till sin spets skulle man kunna hävda att Ekstedt lät 
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bygga upp en intern organisation medan Svensson fick i uppgift att förmedla 
även utåt vad det nya partiet ville.117 

Vilken betydelse kan man då tillmäta KDS partiledare? Vad gäller Ekstedt 
går det endast att spekulera, eftersom det veterligen inte finns några 
mätningar av hans popularitet. Även när det gäller Alf Svensson är det svårt 
att få fram några uppgifter före 1985 års val. De uppgifter som finns visar 
inte heller på en helt entydig bild. I valundersökningen 1985 bedömdes Alf 
Svensson som den minst populäre ledaren av samtliga. Då partiet även var 
det minsta är detta dock inte förvånande. Om man bara ser till hur de egna 
väljarna bedömde ”sin” partiledare finns små skillnader mellan de olika 
partierna. Bortsett från Centerpartiets ledare Torbjörn Fälldin (som har 
lägre popularitetssiffror) framstår de övriga ledarna som lika populära bland 
de egna. När man jämför väljarnas åsikter om det parti de röstade på med 
partiledaren framkommer inte heller här några tecken på att Alf Svensson 
var någon särskilt stark röstmagnet i valet 1985. I 12 procent av fallen ansåg 
KDS-väljaren att de uppskattade partiledaren mer än partiet. Tillsammans 
med Socialdemokraterna var detta den lägsta noteringen bland samtliga 
partier/partiledare (Holmberg och Gilljam 1987: 41-42, 160). 

Bilden av Svensson är annorlunda i 1988 års val.118 Om man bara ser till 
partiets egna väljare framstår han här som den populäraste partiledaren. 
Hans popularitetssiffra (+4,25) var den klart högsta popularitetssiffran 
bland samtliga partiledare. Hela 93 procent av KDS-väljarna ansåg att Alf 
Svensson var den bästa partiledaren. Detta kan jämföras med den minst 
populäre, Miljöpartiets språkrör Birger Schlaug, med 58 procent och den 
näst mest populäre, Socialdemokraternas Ingvar Carlsson, med 89 procent 
(Esaiasson 1989: 130-31; 1992: 20-22). Vid en jämförelse av väljarnas 
bedömningar av det parti de röstade på och dess partiledare framkommer 
även här att Alf Svensson potentiellt varit en röstmagnet (Gilljam och 
Holmberg 1993: 101). Samma mönster står att finna när väljarna tillfrågades 
om vad som avgjorde deras val av parti. Av KDS-väljarna svarade 10 procent 
att partiledaren var betydelsefull. Detta var den högsta av samtliga partier (3 
procent av samtliga respondenter svarade partiledaren) (Gilljam 1990c: 
249). 

Mönstret är liknande i framgångsvalet 1991. Återigen står KDS-väljarna ut 
när det gäller i vilken utsträckning som partiledaren var viktig för deras 

                                                             
117 Det kan vara intressant att i detta sammanhang kort beröra Harmel och Svåsands (1993) studie om vad 
nya partier behöver för typ av ledarskap i olika faser av dess uppbyggnad. Dessa menar att det nya partiet 
först genomgår en så kallad identifieringsfas. I denna fas är det viktigaste att ledaren kan dra uppmärksamhet 
till partiet. I den andra fasen fokuseras på uppbyggnaden av organisationen. Även om författarna i sin studie 
utgår från så kallade entreprenurial issue parties och inte nya partier generellt, kan man konstatera att KDS 
utifrån denna analys hade varit bättre skickat för framgång om de inledningsvis valt en ledare av Svenssons 
karaktär för att i ett senare skede övergå till en Ekstedt-typ. 
118 Alf Svensson ingick inte i 1988 års valundersökning. Istället används här mätningarna från motsvarande 
frågeställning i 1988 års SOM-undersökning (jfr fotnot 87 i kapitel 5). 
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partival (12 procent jämfört med 3 procent av samtliga tillfrågade). Alf 
Svensson var också den partiledare som fick högst popularitetssiffra av de 
egna väljarna bland samtliga partier. Samtidigt ska det framhållas att KDS 
väljare i genomsnitt gav partiet något högre poängbedömning till partiet än 
till partiledaren (Gilljam och Holmberg 1993: 89, 101, 103). 

Även om bilden inte är helt entydig så verkar det som om Alf Svensson 
åtminstone i valen 1988 och 1991 var en klar tillgång för KDS. På många sätt 
framstår han som den relativt sätt populäraste partiledaren. På så sätt kan 
man konstatera att han levde upp till en del av de förhoppningar partiet 
ställde på honom vid hans tillträde. Samtidigt har hans popularitet inte alltid 
varit problemfri. Partiet har ibland framställts som väldigt koncentrerat 
kring en person. Invalet av Svensson på en Centerlista i valet 1985 spädde 
också på detta. Som enda riksdagsledamot för KDS blev det naturligtvis 
ännu mer fokus på honom. Det var också delvis detta som gjorde att han 
valde att ta tjänstledigt från sitt riksdagsarbete under februari 1988. Även 
om det inte nämns utåt så framgår det av diskussionen på partistyrelsens 
möte att partiet var i behov av att ge utrymme för fler personer i offent-
ligheten. Såväl enskilda distrikt som ett antal ledamöter av partistyrelsen 
hade framkommit med tydliga önskemål om att Svensson skulle begära 
tjänstledighet. Motivet för detta var att  

[…] partiordföranden skulle kunna resa mer i landet samt möjligheten att s.a.s. bredda 
”toppen” i partiet genom att få ytterligare en riksdagsman känd, i alla fall under en 
kort period (KDS 1987e) 

Ersättare blev Mats Odell, Alf Svenssons efterträdare på ordförandeposten i 
KDU och vid tillfället politisk sekreterare på riksdagskansliet. 

Någon kamp om ordförandeposten efter Alf Svenssons tillträde har det 
egentligen aldrig varit tal om. Överlag har det varit få större konflikter inom 
partiet som getts uppmärksamhet externt. Den personstrid som rönt störst 
uppmärksamhet i partiets historia var den som blossade upp mellan Alf 
Svensson och Björn Gillberg i samband med valsamverkan med Center-
partiet. Den kände miljödebattören Björn Gillberg anslöt sig till KDS 1982 
och sågs då som ett mycket bra förvärv för partiet (Svensson 1983a).119 
Gillberg som var en av landets mest framträdande miljöpersonligheter fick 
stort utrymme i partiet och var huvudpersonen bakom utvecklingen av 
partiets miljöprofil. När miljöfrågan allt mer kom att bli pregnant i den 
politiska debatten ställde man stora förhoppningar på att Gillbergs inträde 
skulle attrahera röster i konkurrensen med bland annat det nybildade 
Miljöpartiet (KDS 1982a). Så småningom började dock motsättningar att 
                                                             
119 Just inför valet 1982 lyckades KDS värva flera kända personligheter till partiet. Utöver Björn Gillberg kan 
även nämnas skådespelerskan Eva Rydberg och den centerpartistiska riksdagsledamoten Sven Johansson 
(Svensson 1983a). Förvärven av dessa personer gav, förutom lite stjärnglans, även en vink till väljarna om att 
partiet inte enbart var ett kristet intresseparti utan ett parti för alla (KDS 1983a; se även Fokus 2012).  
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uppstå mellan majoriteten av partiledningen och Björn Gillbergs falang. 
Gillberg kritiserade öppet partiets agerande i samverkansfrågan och 
polemiserade mot Alf Svensson i flertalet debattartiklar (se KDS relationer 
med andra partier). Gillbergs historia i partiet blev också kort och han 
försvann från partiet under våren 1985. I samband med Gillbergs sorti 
trädde även 15 andra KDS-medlemmar ur partiet (KDS 1986). Gillbergs 
öppna protester och avhopp var naturligtvis besvärande för partiet, inte 
minst därför att han tillsammans med Alf Svensson hade utsetts till partiets 
huvudtalare i valrörelsen (KDS 1984b). 

Bortsett från ett fåtal kritiska röster vid invalet samt Gillberg-konflikten 
måste det anses att Alf Svensson i sin roll som partiledare varit ohotad. Även 
om det någon enstaka gång höjts röster om en personfixering kring honom 
är detta endast droppar i havet jämfört med den ställning han åtnjöt inom 
partiet. Att partiet också sett honom som en oerhörd tillgång har resulterat i 
att hans person i så stor utsträckning som möjligt använts i syfte att vinna 
röster åt partier. Ett resultat av detta är de återkommande diskussionerna 
som förts inom partiet avseende hur partiets listor till valen ska komponeras. 
Även om det enligt stadgarna tillkommer distriktens ansvar att komponera 
listor för respektive valkrets har partistyrelse vid ett antal tillfällen tagit fram 
så kallade rikslistor att nyttjas parallellt med dessa. 

Redan före Alf Svenssons tillträde diskuterades användandet av rikslistor 
inom KDS. Så tidigt som inför partiets första val 1964 var frågan uppe för 
beslut i partistyrelsen. Denna ansåg dock att partiet ”vinner föga med en 
sådan” utan riskerar snarare att ”skapa irritation” inom partiet (KDS 1964e). 
Senare har dock partiet vid de flesta val använts sig av någon form av 
riksvalsedel toppad av partiledaren, såväl Birger Ekstedt som Alf Svensson, 
som distribuerats till distrikten och som erbjudits väljarna parallellt med 
distriktsvalsedlarna (KDS 1973b; 1989b; 1989a). Med Alf Svensson som 
toppnamn över hela landet har man naturligtvis hoppats på extra 
attraktionskraft för partiets valsedlar. 

I 1988 års val gjordes även en särskild satsning på Alf Svenssons 
hemdistrikt, Jönköpings län. I hopp om att uppnå 12 procent av rösterna i 
valkretsen, och den vägen nå riksdagsrepresentation, gjorde partiet en 
resursmässig kraftansträngning. Trots såväl ekonomiska satsningar i form av 
annonsering som personella satsningar i form av många besök av Alf 
Svensson och andra ledande KDS-are lyckades dock inte partiet erhålla 
någon riksdagsplats (intervju Ingvar Svensson). Det mandat som Alf 
Svensson erövrat med hjälp av Centersamverkan 1985 tappades då partiet 
med 10,6 av rösterna i valkretsen inte nådde ända fram. Ändock var detta det 
absolut starkaste KDS-fästet vilket också accentuerar att Alf Svensson måste 
anses ha varit av stor betydelse för partiets inträde i riksdagen. Även om det 
ofta lyfts fram att partiledareffekter är små står Svensson ut i såväl 1988 års 
som 1991 års val som den relativt sett starkaste röstmagneten. 



 

160 

Medlemmar 

KDS bildades under partimedlemskapens guldålder. Vid mitten av 1960-
talet var mer än 1,3 miljoner svenskar medlemmar i något politiskt parti. 
Även med detta i åtanke måste partiets medlemstillströmning på många sätt 
ses som anmärkningsvärd. Redan under partiets första år kunde man räkna 
in 14 500 medlemmar. Naturligtvis mycket färre än såväl de borgerliga 
partierna som Socialdemokraterna. Dock bara ett fåtal tusen färre 
medlemmar än VPK. 

Även om medlemsantalet under enstaka år sjunkit så var den långsiktiga 
trenden ett stadigt ökande och när partiet väl nådde riksdagen 1991 hade 
partiet knappt 29 000 medlemmar (se Figur 19). Detta kan jämföras med 
Vänsterpartiet som då hade knappt 12 000 medlemmar och Miljöpartiet som 
inte ens nådde upp till 7 000 medlemmar. Faktum är att KDS inte var 
mycket mindre än Folkpartiet (knappt 38 000 medlemmar). 

 
Figur 19:  KDS medlemsutveckling 1964-1991 

 
 
Källa: Bergman och Bolin (2011) 

I partiets första val 1964 ställde KDS inte upp i hela landet. Detta berodde 
delvis på att partiet bildats endast kort före valet och att man såg sig nödgade 
att på grund av ekonomiska och personella brister att endast delta i vissa 
valkretsar. Möjligen hade partiledningen tänkt sig ett ännu mer begränsat 
deltagande men då ”det visade sig svårt att hålla det entusiastiska KDS-folket 
tillbaka” presenterades listor i 16 av 28 valkretsar (KDS 1965b). Det talades 
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även till en början om att inte ställa upp med kandidater där det ansågs 
finnas stora möjligheter för kristna kandidater från andra partier att vinna 
riksdagsplats. 

Redan från 1968 ställde dock KDS upp med listor i hela riket. Länge var 
också de lokala och regionala valen de enda som bar frukt i form av 
representation i beslutande församlingar. Så även om man inom partiet inte 
dolde besvikelsen över de upprepade misslyckandena med att nå riksdagen 
så ansåg man samtidigt att framgångar i kommun- och landstingsvalen 
också i längden kunde vara ett medel att nå det nationella målet. Bland 
annat Birger Ekstedt uttryckte tidigt att 

[v]arje valrörelse har framförallt under uppbyggnadsstadiet ett egenvärde som 
propagandistisk möjlighet att göra KDS känt. Det gör, oavsett utdelningen i mandat, 
varje valdeltagande till en nödvändighet och en tillgång (Ekstedt 1967). 

Att partiet också hela tiden arbetade medvetet med att bygga upp 
organisationen visar på den betydelse man tillmätte denna i sin strävan mot 
riksdagen. Redan 1967 kunde partiets medlemmar läsa i det interna 
nyhetsbrevet KDS-information: 

Se till att vår rörelse fungerar på lokalplanet! Satsa intensivt på den kommunal-
politiska insatsen! Stärk lokalavdelningarna! (KDS-information 1967) 

Partiet nådde alltså ansenliga valframgångar i såväl landsting- som 
kommunalval (se Tabell 12). Redan 1966 erhöll partiet ett lanstingsmandat 
samt 354 platser i kommunfullmäktige.120 Ser man till andelen röster 
fortsatte partiet ha en positiv trend i stort sett i varje val fram till 1985 i de 
lokala och regionala valen. Även antalet invalda ledamöter ökade i 
landstingen. Att ökat stöd i kommunerna inte gav motsvarande ökning i 
kommunala mandat beror endast på att omfattande kommunsamman-
slagningar gjorde att det totala antalet platser i kommunfullmäktige i landet 
kraftigt minskade (jfr Montin 2007: 11; Sundberg och Sjöblom 2011: 50-51). 

Partiets valresultatsmässiga progression i de lokala och regionala valen 
avstannade i och med valet 1985. Partiets valsamverkan med Centern må ha 
neutraliserat bortkastade-röster-argumentet för riksdagsvalet men verkade 
inte ha gett väljarna ytterligare anledning till att välja KDS på varken 
regionalt eller lokalt plan.  

                                                             
120 KDS första landstingsmandat erhölls av Paul Mosén i Västerbottens läns landsting (Hjort Attefall 2004: 
20). 
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Tabell 12: KDS valresultat 1964-1991 
    

År 
Riksdag Landsting Kommun 

Röster (%) Mandat Röster (%) Mandat Röster (%) Mandat 

1964 1,8 0     
1966   1,8 1 1,3 354 
1968 1,5 0     
1970 1,8 0 1,8 2 1,8 286 
1973 1,8 0 1,9 8 2,1 249 
1976 1,4 0 1,9 8 2,0 237 
1979 1,4 0 2,0 12 2,1 277 
1982 1,9 0 2,4 21 2,4 326 
1985 2,6121 1 2,0 18 2,0 278 
1988 2,9 0 3,1 40 2,8 360 
1991 7,1 26 7,0 132 5,8 815 

       
Källor: 1964-82: KDS (1984a), 1985-1991: SCB (1986; 1989; 1992) 

Partiets medvetna arbete med organisationsuppbyggnad var i mångt och 
mycket en strävan efter riksdagsrepresentation (intervju Ingvar Svensson). 
Samtidigt blev detta också ett substitut för riksparlamentariskt arbete. 
Organisationsarbete blev en viktig del av vardagen. När det sakpolitiska 
arbetet hamnade i medieskugga blev internarbete istället något som drev 
partiet framåt (KDS 1983a). Eller som Alf Svensson uttrycker sig retrospek-
tivt: 

Jag hade klart för mig att ska vi någon gång lyckas måste vi bygga upp en rejäl 
organisation. Och det var vår styrka vill jag säga. […] Så jag vill hävda att KDS […] var 
bättre organiserat som parti än åtskilliga av riksdagspartierna. Och det var ju också så 
att det var organisationsarbetet som vi i mångt och mycket fick hänge oss åt. Vi hade 
ju en del kommunala mandat och vi fick så småningom också några landstingsmandat. 
Men man kan säga att den politiska debatten var väldigt förenklad. Det var mycket av 
skrivelser och uttalanden och ståndpunkter. […] Vi sammansvetsades och 
organisationen blev en social gemenskap som betydde väldigt mycket (intervju Alf 
Svensson). 

Partiets starka organisation var också något som lyftes fram internt i partiet 
och som säkerligen fortsatt motiverade många medlemmar i deras strävan 
att föra partiet till riksdagen (se t.ex. KDS 1978b; Svensson 1984). 

                                                             
121 Uppskattad siffra. I valsamverkan med Centerpartiet fick valsedlar märkta med Centern totalt 12,4 
procent. 2,3 procent av rösterna var lagda på centerlistor med enbart KDS-namn och 8,8 procent var lagda på 
centerlistor med centerpartinamn. Utöver dessa var 1,3 procent av rösterna lagda på centerlistor utan namn 
samt på Kalmar läns saxade lista. Vid en proportionell fördelning av dessa röster mellan partierna utifrån 
fördelningen av namnlistor kan andelen KDS-röster uppskattas till 0,3 procent röster. Genom sitt valresultat 
1982 var KDS berättigad till att få sina valsedlar fritt utlagda i alla vallokaler. Mot partiets vilja lade 
myndigheterna således även ut KDS-valsedlar i röstlokalerna. Röster som lagts på dessa kunde dock inte 
tillgodoräknas partiet. 
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En helhetsbedömning ger vid handen att partiet prioriterade högt sitt arbete 
med medlemsorganisationen. Värvandet av medlemmar och satsningar på 
lokala och regionala val ansågs viktigt. Dels som en väg till framgångar på 
nationell nivå och dels som ett sätt att finna betydelsefulla arbetsuppgifter i 
brist på riksdagsplattform. Med tiden måste KDS också ansetts ha lyckats 
relativt bra i sina ambitioner. Medlemsmässigt växte KDS starkt och partiet 
rönte även vissa lokala och regionala valframgångar. 

Ekonomiska resurser 

En god ekonomi för ett politiskt parti är en grundförutsättning för framgång. Politisk 
verksamhet kostar pengar. Mycket pengar om man har ambitionen att synas och höras 
mycket (KDS 1983a). 

Så formuleras inledningen på ett strategidokument framtaget för internt 
bruk inför valet 1985. Det går också att konstatera att KDS ofta, liksom 
flertalet nya partier, har brottats med ekonomiska svårigheter. För att 
genomföra sin första valrörelse ådrog partiet sig skulder. Det har till och med 
hävdats att dessa skulder är orsaken till att partiet fortsatte sin verksamhet 
efter det första misslyckade valet 1964 (Sandström 1979: 94; B. Olsson 2004: 
35). Partiet var helt enkelt tvunget att fortsätta verksamheten för att göra sig 
skuldfria. 

Partiet framhärdade ofta, såväl internt som utåt, att KDS fick verka under 
helt andra ekonomiska förutsättningar än riksdagspartierna. Ofta oppo-
nerade man sig offentligt över vad man ansåg vara orättvisa förhållanden. 
Kritiken mot de etablerade partierna och det regelverk som omslöt 
partiernas ekonomiska villkor sköt in sig på i huvudsak två företeelser: 
partistödet och rikslotterierna. 

KDS argumentation mot det statliga partistödet som infördes 1965 byggde 
på att det verkade för en konsolidering av det rådande partiväsendet och ett 
utestängande av partier utan representation. När kommunalt partistöd 
infördes några år senare opponerade sig partiet åter igen. Även om man nu 
som (kommunalt) representerat parti skulle ges visst stöd fortsatte man att 
framhärda partistödets orättfärdiga konsekvenser. Visserligen ansåg partiet 
att det offentliga till viss del skulle stödja politiska partier ekonomiskt. Dock 
skulle detta stöd inrikta sig på att finansiera samtliga partier som är av 
”varaktig karaktär och inriktade på allsidig verksamhet” istället för endast 
partier som var representerade i någon församling. Dessutom skulle 
omfattningen av stödet betydligt begränsas och istället för att ges som direkt 
ekonomiskt stöd inrikta sig på att erbjuda dessa partier service i form av 
finansiering för sådant som valsedlar, valkuvert och upplysningsmaterial 
(KDS-information 1969). Partiets åsikter i frågan rönte lite uppmärksamhet 
och gav således heller ingen effekt på utformningen av stödet. 
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Den andra företeelsen som väckte irritation och missnöje inom KDS var att 
partiet inte tilläts bedriva rikslotterier. Istället var detta länge förbehållet 
endast partier med riksdagsrepresentation. Så småningom kom partiet dock 
att få anordna rikslotterier.122 År 1983 började partiet att sälja lotter i det 
som kom att kallas Samhällslotterierna. Förhoppningarna inom partiet var 
stora och man hoppades att intäkterna från lotterierna inte bara skulle få 
ekonomin i balans utan också ge möjligheter till ytterligare politiska 
satsningar (Svensson 1983a). Under en period då partiets omsättning låg på 
drygt fyra miljoner kronor var lotteriernas intäkt på cirka en halv miljon 
kronor per år naturligtvis ett viktigt tillskott i kassan. Samtidigt verkar det 
som man åtminstone inledningsvis tillmätte rikslotterierna en något för stor 
betydelse vilket delvis bidrog till att partiet även fortsättningsvis fick finna 
sig vid att ha en balansräkning med underskott. Särskilt under vissa valår 
gjordes stora ekonomiska satsningar som inte hade sin motsvarighet på 
intäktssidan. Under såväl 1982 som 1988 hade partiet ett underskott på mer 
än 700 000 kronor (cirka 1,7 respektive 1,2 miljoner kronor, 2010) (KDS 
1983b; 1989c). I partiets verksamhetsberättelse för 1988/89 konstateras 
också att man inte till fullo insett vilka kostnader valrörelsen skulle medföra. 
Vidare menar man dock att den ekonomiska kraftansträngning som gjordes i 
valet 1988 bör ses som en investering för framtiden då den relativa 
valframgången också renderade partiet en inte helt oansenlig summa 
partistöd på såväl riks- som kommunalnivå (Svensson och Davidsson 1989). 
När partiet gick till val 1991 kunde också partiet genomföra sin ekonomiskt 
största satsning någonsin. Med en valbudget på drygt 2 miljoner kronor 
(knappt 3 miljoner kronor, 2010) var således de ekonomiska förutsättning-
arna bättre än tidigare (KDS 1992). 

Sammantaget visar denna genomgång att KDS brottats med sin 
ekonomiska situation under hela sin tid utanför riksdagen. Sakta men säkert 
har de ekonomiska villkoren förbättrats, även om partiets balansräkning ofta 
visat på röda siffror. Att partiets ekonomiska förutsättningar var bättre för 
genombrott 1991 än vid tidigare val är, om inte bevis för, åtminstone en 
indikation på att deras arbete delvis skapat en grund för ett riksdagsinträde. 
  

                                                             
122 Lotteriverksamhet reglerades fram till och med 1982 i lotteriförordningen (1932:207). I en översyn av 
regleringen kring lotteriverksamhet som regeringen uppdrog åt sakkunniga utredare går det bland annat att 
läsa att ”representation i riksdagen […] till skillnad mot vad som f.n. gäller, inte [bör] utgöra en förutsättning 
för tillstånd. Utredningen anför att man därvid haft i åtanke bl.a. Kristen Demokratisk Samling” (SOU 
1979:29). Regering och riksdag beslutade i detta avseende i linje med utredningen och den nya lotterilagen 
(1982:1011) trädde i kraft den 1 januari 1983 (prop. 1981/82:170; NU 1982/83:7; rskr. 1982/83:40). 
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KDS och medierna 

Massmedierna är utan jämförelse den viktigaste målgruppen. Att nå väljarna med ett 
politiskt budskap handlar till övervägande del om att fånga massmediernas intresse 
för de sakpolitiska frågorna. Misslyckas man med detta får väljarna inte reda på vad 
KDS tycker vilket i sin tur leder till att väljarna inte efterfrågar KDS. Det är således 
synnerligen angeläget att mediafrågorna hamnar överst på dagordningen när det 
gäller politisk strategi (KDS 1987b). 

Sedan bildandet av KDS har partiet på olika sätt arbetat för att få större 
genomslag i media. Inledningsvis gällde missnöjet samtliga mediers 
behandlande av partiet, men med tiden är det framförallt etermediernas 
begränsade publicitet rörande partiet som skapat irritation och frustration 
hos partiledningen. 

Pressens reaktioner på bildandet av KDS var överlag negativa (Lindfelt 
1991: 20; B. Olsson 2004: 29-31). Med undantag för pingströrelsens tidning 
Dagen, hade partiet också inledningsvis svårt att få något utrymme i de 
etablerade tidningarna. Som ett led i bristen på positiv medial uppmärk-
samhet valde partiet 1975 att gå in som ägare till den nedläggningshotade 
dagstidningen Karlshamns Allehanda. Trots tidningens uppenbara 
ekonomiska problem sågs flera möjligheter med ett dylikt förvärv. I en 
promemoria upprättad av 1:e vice ordföranden Åke Gafvelin framhölls bland 
annat att ett köp skulle vara en ”prestigevinst” för partiet och medföra en 
”daglig möjlighet till politisk argumentering och opinionspåverkan till 
förmån för partiet” (Gafvelin 1975). Alf Svensson i sin tur menade att 
verksamhetsåret 1974/75 skulle komma att ”minnas som året då KDS köpte 
Karlshamns Allehanda” (Svensson 1975). Till en början verkar det också som 
att förvärvet gav önskad effekt. Partiet nyttjade tidningen flitigt via ledar- 
och debattsidor och den blev också refererad av andra medier. Det är också i 
detta ljus som diskussionerna om att ta över ytterligare en nedläggnings-
hotad tidning, Östgötabladet, ska ses. Partiet valde dock att avstå ytterligare 
förvärv (KDS 1975; Nordvästra Skånes Tidningar 1975). 

Relativt snabbt vändes också den inledande tillfredsställelsen till oro och 
ekonomiska bekymmer. Alla förhoppningar kom på skam och tiden som 
tidningsägare blev kort för partiet. Efter att flera gånger med hjälp av olika 
insamlingar hållit tidningen vid liv lades tidningen slutgiltigt ner mitt under 
valrörelsen 1976 (Johansson 1985: 162-64). En prestigevinst hade vänts till 
förlust såväl prestigemässigt som ekonomiskt. 

Partiets missnöje över pressens rapportering om KDS kom dock så 
småningom att minska (KDS 1979e; Svensson 1990a). Att partiet också hade 
fog för att vara tillfredsställda med det utrymme de fick i pressen framgår av 
Figur 20. Redan i valet 1985 fick KDS mer än hälften så mycket utrymme 
som Socialdemokraterna. Faktum är att partiet fick mer utrymme under 
valåret 1985 än under båda de två följande valåren. 
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Figur 20:  Andelen träffar på KDS i Mediearkivet som andel av antalet 
träffar på Socialdemokraterna 

 

Men även om pressen allt mer börjat få upp ögonen för KDS kvarstod 
fortfarande etermediernas svala intresse. Detta var något som såväl Alf 
Svensson som KDU:s förste ordförande, Bernt Olsson, ansåg hämmade 
partiet enormt: 

Etermedia betyder mer än alla andra spärrar. KDS har i alla val hittills missgynnats i 
förhållande till de etablerade partierna. Det betyder att vi inte vid något tillfälle fått 
tävla på lika villkor (Svensson och Waern 1988: 21). 

Radio- och tv-tid gavs i början bara till i riksdagen representerade partier, och för att 
komma dit borde man ha etermedias uppmärksamhet. Det var ungefär som att säga 
att etablerade partier fick ha möten på torget, andra fick hålla till i skogen (B. Olsson 
2004). 

Irritationen var om möjligt än större när partiets politik rapporterades utan 
hänvisning till KDS. Istället menade man att media oreflekterat valde att 
lyfta fram andra aktörer som drivande trots att man inom KDS ansåg att det 
var det egna partiet som var upphovsmän till politiska förslag. I en 
intervjubok uttrycker sig Alf Svensson i ganska skarpa ordalag över 
företeelsen:  

Men när TV gör ett inslag och ska visa vilka som driver frågan om sänkt matmoms 
redovisar de Metall, centern, vpk o.s.v. Inte ett ord om KDS! Det är naturligtvis jobbigt 
att alltid bli konfronterad med falsk historieskrivning i media (Svensson och Waern 
1988: 11) 
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Etermediernas rapportering av KDS är kanske den mest frekvent åter-
kommande frågan på partistyrelsens möten. Redan i maj 1964 beslutades 
bland annat att göra en framställning till Sveriges Radio och tv om att få 
delta i en partiledarintervju och presentation av partiet inför valet (KDS 
1964d). Frågan besvarades nekande och detta tillstånd bestod ända in på 
1980-talet. Utöver en överlag, upplevd, skral rapportering från etermedierna 
har partiets utestängning från radio och tv:s traditionella valprogram 
framställts som särskilt problematisk. Inte förrän 1988 fick partiet delta i 
partiledarintervjun inför valet.123 Detta var säkerligen också en konsekvens 
av Miljöpartiets frammarsch (Lindfelt 1991: 65). Det dröjde dock tills 1991 
innan partiet även fick medverka i den avslutande partiledardebatten.124 

Publicitet var alltså något som man inom KDS förstod var nödvändigt för 
att nå in i riksdagen. Detta tänkande blev också accentuerat efter det att 
partiet valt Alf Svensson som partiledare. Svensson hade en tydlig ambition 
att marknadsföra partiet och hävdade liksom många inom partiet att partiets 
program gott och väl hade stöd av mer än fyra procent av befolkningen. Det 
var snarare att nå ut med budskapet som var det svåra. Som ett led i detta 
var kända ansikten inom partileden något som skulle eftersträvas:  

För att vi skall dra största möjliga nytta av de artiklar, insändare etc. som finns i 
lokalpressen måste vi vara kända. Det är ofantligt mycket svårare för en okänd att 
samla 7 000 röster än för en positivt känd. Även om den okände formulerar sig bättre, 
kan mer, så vinner, tror jag, den kände. Utgångspunkten är förstås att de har samma 
program. Det är politikens villkor att göra sig känd. Att ställa upp på det (Svensson 
1986a). 

Således lades också tid på att värva personer som var kända av allmänheten 
till partiet (Svensson 2002: 38). Det är också i detta ljus som förvärven av 
såväl Björn Gillberg som Eva Rydberg ska ses.125 

En helhetsbedömning av KDS mediala strategi visar framförallt på dess 
idoga arbete med att få ökad synlighet i radio och tv. Tidigt fanns även fokus 
på pressen. Med tiden lyckades dock partiet få ett relativt omfattande 
genomslag i detta medium. Det dröjde dock till 1988 innan partiet delvis 
gavs inträde i de traditionella valprogrammen. När partiet så slutligen fick 
delta på samma premisser som de etablerade partierna i 1991 års valrörelse 
kom slutligen också riksdagsinträdet. I vilken grad partiets mediala stegvisa 
progression orsakats av KDS eget agerande är med tillgängliga data svåra att 
bedöma. Det bör dock inte varit oväsentligt.  

                                                             
123 Alf Svensson menar dock att hans framträdande i det populära nöjesprogrammet Gäst hos Hagge 1984 
var något av ett medialt genombrott för honom (Svensson 2001: 161). 
124 I 1982 års valrörelse fick partiet delta i den småpartidebatt av mer jippobetonad art som berördes i 
kapitlet om Miljöpartiet. 
125 Partiet hade också tidigare försökt värva de kända författarna Sven Stolpe och Astrid Lindgren, dock utan 
framgång (Sandström 1979: 208). 
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KDS sakpolitik 

KDS bildades som en reaktion mot vad man såg som den kristna etikens 
minskade betydelse i det svenska samhället. Samtidigt var en av partiets 
framträdande positioner inledningsvis ett avståndstagande från den domi-
nerande politiska skiljelinjen mellan höger och vänster. Även om man 
menade att så kallade materiella frågor inte var oviktiga så hävdades det att 
de delvis spelat ut sin roll då de partipolitiska skiljelinjerna i dessa frågor var 
obetydliga. Eller som Lewi Pethrus uttryckte det i en ledarartikel i Dagen: 

[D]en gamla politiska klassindelningen i arbetare, medelklass, bönder och överklass 
har överlevt sig själv. Därmed kommer partigränser att förskjutas till en kamp mellan 
dem som fortfarande endast vill kämpa för materiella värden och dem, som tror att 
människan lever icke allenast av bröd […] (citerad i Lindfelt 1991: 18) 

Även om partiet alltså inte ville inrätta sig på en höger-vänsterskala eller 
tydligt ta ställning för ett enskilt block hade partiets politik i enskilda delar 
naturligtvis likheter med de etablerade partierans ställningstaganden. I en 
informationsbroschyr som partiet utgav inför valen 1966 går det läsa att den 
för partiet vägledande kristendomen 

förenar i sig socialismens krav på solidaritet och rättvisa, liberalismens frihetslidelse 
och konservatismens känsla för tradition (citerad i B. Olsson 2004: 51). 

Den så, för partiet, centrala kristendomen har haft verkan på partiet på två 
olika sätt. För det första har partiets sakpolitik vägletts av kristendomen och 
de idéer som denna för med sig: 

Samhällets avkristning eller benägenheten att sätta en gräns mellan kristenliv och 
samhällsliv är den yttersta orsaken till våra alltmer växande samhällsproblem och det 
största hindret mot kristen folkväckelse i vår tid. Kristen Demokratisk Samling bryter 
radikalt mot föreställningen att en sådan gränsdragning måste göras (Ekstedt och 
Carlsson 1967). 

För det andra har kristendomen även spelat en stor roll i partiets mer 
konkreta framtoning. Exempelvis inleddes länge såväl riksmöten som 
partistyrelsemöten med bibelläsning, bön och psalmsång. Dessa delar av mer 
rituell karaktär i partiets framtoning tenderade till att skapa en bild av KDS 
som påminde mer om en religiös sekt än ett politiskt parti (Isaksson 1994: 
31; Svensson 2002: 37). Media valde exempelvis att lägga väl så stor vikt vid 
dessa delar som partiets egentliga sakpolitik. Med tiden kom också dessa 
ceremoniella aktiviteter att ifrågasättas inom partiet. Då partiet av många 
sågs som ett parti enbart för bekännande kristna höjdes med tiden allt fler 
röster för att partiet skulle skala bort alla sådana kristna attribut av mer 
symbolisk karaktär. Även om partiet ända sedan dess begynnelse framhärdat 
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att det inte varit ett konfessionellt parti har det av många betraktats som ett 
sådant. Partiets förste ordförande, Birger Ekstedt, var tydlig med att partiet 
inte skulle vara ett rent konfessionellt parti (Svensson 2002: 35). Dock var 
det framförallt hans efterträdare som kom att aktivt arbeta för en breddning 
av partiet. Vid sitt tillträde till ordförandeposten i KDS såg också Alf 
Svensson detta som något som partiet måste komma till rätta med: 

Den breddning samfundsmässigt och i andra avseenden, som vi önskar, kommer inte 
till stånd om vi inte får en annan möteskultur. KDS-möten får inte ha karaktären av 
andliga väckelsemöten. I detta sammanhang är det också nödvändigt med ett nytt 
sånghäfte med lämpliga sånger (KDS 1973a). 

Vi måste skaffa oss en möteskultur som gör att ingen enda som gillar vårt program och 
tror på de kristna värderingarnas betydelse känner sig främmande. Lägg ner möda och 
omsorg på de offentliga samlingarnas utformning. Kom ihåg att KDS är ett politiskt 
parti och således håller politiska möten (Svensson 1973b). 

Fortfarande så sent som inför valet 1988 skriver partiet i interna strategi-
dokument att ”mötesformerna ibland fortfarande har mer karaktären av 
religiösa sammankomster än av politisk verksamhet” (KDS 1986). Det är 
också i ljuset av debatten kring ett ”avkristnande” av partiet som KDS 
namnbyte 1987 ska ses. Diskussionerna kring lämpligt namn för partiet hade 
varit återkommande ända sedan bildandet. Då hade ordet samling i partiets 
namn markerat öppenhet och avståndstagande till blockpolitiken och 
anammats istället för det mer ”slitna” parti. Med tiden hade dock ordet mer 
börjat förknippas med det kristet behäftade församling (Svensson 2001: 
143). Flera förslag till nytt partinamn lyftes fram under åren. Slutligen 
enades man om Kristdemokratiska Samhällspartiet. Utöver att partiepitetet 
inkluderades istället för samling, som ett sätt att förtydliga KDS som ett 
politiskt alternativ, kunde partiets väl inarbetade förkortning även 
fortsättningsvis användas. Vidare markerade partinamnets första del även 
en samhörighet med den starka internationella kristdemokratiska rörelsen 
(KDS 1987c).126 

Vid samma riksting gjordes även en totalrevidering av partiets program. 
Även här togs ett steg bort från konfessionalism. I tidigare program hade 
kristendomen setts som den ”ideologiska källan” (Brommesson 2010: 169). 
Genom att istället tala om att ”politiken hämtar sin inspiration i kristna 
värderingar” betonade man nu istället att kristendomen inte var en politisk 
ideologi utan endast bärare av vissa värderingar som kunde anammas av 
kristdemokratin (Richard och Demker 2005: 198). 

Samtidigt som partiledningen blev allt mer på det klara med att partiet 
måste göra sig av med vissa av de kristna ritualerna var det en balansgång att 

                                                             
126 På rikstinget 1996 ändrade partiet åter igen namn. Sedan dess har partiet hetat Kristdemokraterna. I och 
med namnändringen gick även förkortningen KDS i graven (Hjort Attefall 2004: 98). 
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hitta rätt nivå. Dels kom såväl partiets kärnväljare som deras företrädare 
främst från kristet håll. Dels var det tidigt uppenbart för partiledningen att 
det även var inom kristna kretsar som ytterligare väljare främst gick att 
vinna. Bland annat den, från Folkpartiet avhoppade, före detta riksdags-
ledamoten Ture Königson hävdade att 

[V]i måste bestämma oss om vi ska satsa fränt på att komma till riksdagen, satsa fränt 
på att nå de kristna. Kan vi inte nå dem, vilka skall vi då kunna nå? Vilka resurser har 
vi att vända oss till nya grupper? Vi måste vända oss till de kristna. Vi ska mycket hårt 
markera att vi är ett kristet parti (KDS 1968b).  

Så även om partiet med tiden allt mer försökte öppna upp sig för även icke 
bekännande kristna rådde det en medvetenhet kring var partiets potentiella 
väljare främst stod att finna. Av särskild betydelse har under hela partiets 
historia pingstvännerna varit. Såväl bland företrädare för partiet som bland 
partiets väjare har pingstvännerna varit överrepresenterade. Samtidigt har 
partiet haft svårt att attrahera andra kristna grupperingar i samma utsträck-
ning. Även om den historiska statistik som finns kring KDS-väljarnas 
religiösa hemvist är begränsad (se dock Brändström 1967) antyder den i alla 
fall att partiets stöd bland frikyrkligt aktiva, och då särskilt pingströrelsen, 
varit starkare än bland andra väljargrupper. Motsvarande siffror för 
statskyrkligt aktiva visar, åtminstone för partiets första decennium snarast 
en underrepresentation (Johansson 1985: 221-79). Således fördes det ofta 
diskussioner i partiledningen om hur man skulle nå större väljarskaror inom 
såväl den svenska kyrkan som den katolska kyrkan. Man tyckte sig också ha 
något att erbjuda väljare från andra, ditintills måttligt intresserade, 
frikyrkorörelser som exempelvis Missionsförbundet (KDS 1978b; 1989a). 

Trots att det knappast går att kalla KDS för ett enfrågeparti var det vissa 
frågor som lyftes fram mer än andra. Under partiets första tid var det främst 
frågor av etisk karaktär som framhölls. Man fördömde den ökade sexuali-
seringen av samhället, kritiserade införandet av liberalare abortlagstiftning, 
förespråkade en restriktiv alkoholpolitik samt stred för kärnfamiljen samt 
kristendomsämnets bevarande i skolan. Partiet var, och har av många också 
karaktäriserats som, ett kulturkonservativt parti (Johansson 1985; Lindfelt 
1991). Men trots en tydlig tyngdpunkt på enskilda frågor utvecklade partiet 
tidigt ett omfattande program. Inte helt utan motstånd i partiet gick Birger 
Ekstedt i bräschen för att partiet genom ett brett och omfattande 
partiprogram inte bara skulle vända sig till kristna utan även utforma ett 
program för hela befolkningen. Medan vissa inom partiet ville se KDS som 
ett kristet intresseparti såg Ekstedt helst att partiet utvecklades mot ett 
idéparti (Johansson 1985: 89-90).127 Att Ekstedts riktning också blev den 

                                                             
127 Se dock Sandström (1979: 112), som hävdar att Ekstedt istället ”vacklade” mellan att vilja utveckla KDS 
mot ett kristet intresseparti eller mot ett kristet idéparti. 
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förhärskande inom partiet cementerades långt efter hans död när 
Samhällspartiet tillfogades partinamnet. 

Även Alf Svensson eftersträvade en breddning av partiet och var övertygad 
om att ett riksdagsparti inte endast kan ha en politik för sina profilfrågor: 

Även om vi anser att det finns många frågor som är viktigare än marginalskattefrågan, 
måste vi ägna oss åt den också. Vi kan inte spela brännboll när de andra spelar 
fotboll… (Svensson och Waern 1988: 8) 

Just ekonomisk politik var något som man förstod var nödvändigt att 
utveckla. Faktum är att just denna i många avseenden har varit betydelsefull 
såtillvida att det har gjort det komplicerat även för utomstående att enkelt 
placera in partiet i ett av blocken. Medan partiet i många frågor, såsom 
exempelvis synen på marknadsekonomi, stått borgerligheten närmast, stod 
KDS, åtminstone inledningsvis i sin syn på staten och statlig verksamhet 
närmare Socialdemokraterna. Partiet har sagts sig vara en röst för de svaga i 
samhället och ivrat för en långtgående fördelningspolitik, inte olik den som 
Socialdemokraterna förespråkat. I och med det ledarskifte som skedde inom 
partiet i början av 1970-talet, då ungdomsförbundet lade beslag på flera av 
de viktigaste posterna i partiet hystes också vissa farhågor för en vänstergir 
av partiet. Alf Svensson själv menar att många såg honom som allt för 
radikal (intervju Alf Svensson). På hans första riksting som partiordförande 
sa han bland annat: 

Men ingen enda förnekar väl att den kapitalistiska ekonomin och ideologin befinner 
sig i upplösning? Och KDS sörjer ingalunda över det. […] Den samhällsekonomiska 
målsättningen skall vara att skapa en till alla delar god livsmiljö för människorna. Den 
traditionella betoningen av snabb ekonomisk tillväxt måste ge vika för en satsning på 
omfördelning av resurser (Svensson 1973a). 

Att partiet hela tiden varit tydlig motståndare till socialisering och i sin syn 
på ägarstruktur förespråkat vikten av privat ägande har dock gjort att partiet 
oftare förknippats med borgerligheten. Men att partiets syn på ägande skulle 
göra partiet borgerligt var något som Alf Svensson så sent som i början av 
1980-talet förnekade: 

Väldigt ofta är det ju ägarstrukturen folk tänker på, när man talar om vänster-höger. 
Det är naturligtvis en kusligt snäv syn, men likväl är det så. KDS är som vi alla vet 
borgerligt i synen på ägarstrukturen. Är då KDS därmed ett borgerligt parti. Nej, 
självfallet inte. För ett kristet demokratiskt parti vore det ju alldeles orimligt att 
bestämma sin ideologiska hemvist utifrån enbart synen på ägarstrukturen. Och: KDS 
har inte fastnat för ”lika villkor för stat, kooperativ och enskild företagsamhet” för att 
vara borgerligt utan för att det bäst överensstämmer med, enligt vårt sätt att se, den 
kristet demokratiska idén (Svensson 1980). 
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Så småningom kom KDS ekonomiska politik allt mer att dra sig höger ut. 
När KDS i början av 1980-talet tydligt motsatte sig de så kallade löntagar-
fonderna togs också ett avgörande steg mot det borgerliga lägret (KDS 
1982a). Den dominerande uppfattningen i efterhand är att detta sakpolitiska 
ställningstagande var av avgörande betydelse för KDS orientering i den 
svenska partirymden. 

Så småningom började diskussionerna inom partiet allt mer röra sig kring 
att partiet åter igen måste skapa sig en tydligare profil. Ett medvetet 
breddande verkade ha fått till resultat att det inom partiet ansågs att den 
spetsiga profil som ett parti behöver för att attrahera väljare hade trubbats 
av något. Under framförallt 1980-talet går det därför att återfinna flera 
uttalanden internt om att partiet måste satsa på enskilda profilfrågor: 

Vi bör också på alla sätt förstärka vår image av ett etablerat och seriöst politiskt 
alternativ vid sidan av de fem riksdagspartierna. Detta bör ske genom att vi tar 
ställning i frågor över hela det politiska fältet. I den propagandistiska verksamheten 
bör vi dock i det närmaste uteslutande koncentrera oss på de frågor som ger KDS sin 
speciella profil (KDS 1980a). 

För alla politiska partier är det viktigt att arbetet, framförallt den utåtriktade 
propagandaverksamheten koncentreras omkring någon eller några politiska 
ämnesområden (KDS 1983a). 

I interna strategidokument inför valen 1982-1991 är det främst tre 
profilområden som lyfts fram: familjepolitik, miljöpolitik och frågor om etik 
och moral (KDS 1980a; 1983a; 1987b; 1989a). Familjepolitiken hade följt 
med partiet sedan bildandet och kan med visst fog anses som partiets 
viktigaste. Stor vikt har till exempel lagts på att samhället ska prioritera det 
”livsvaraktiga äktenskapet” som samlevnadsform samt införandet av ett så 
kallat vårdnadsbidrag. Partiet kan därför med rätta betraktas som ett parti 
som positionerat sig på ena kanten av det familjepolitiska spektrumet.  

Efter hand byggde partiet också upp en tydlig miljöprofil. Engagemanget i 
Linje 3 vid kärnkraftsomröstningen 1980 samt Björn Gillbergs intåg i partiet 
1982 hade gjort att KDS internt såg sig som det mest miljövänliga partiet. 
Även frågor av etisk karaktär var något som partiet skulle lyfta fram. Särskilt 
som man inom partiet ansåg sig se en ”begynnande vit våg” där frågor om 
etik och moral allt mer gjorde sig gällande i den dagsaktuella debatten (KDS 
1987b). Till dessa frågor kan exempelvis abortfrågan inkluderas. 

Hur ser då en objektiv bedömning av KDS politik ut? Till att börja med går 
det att konstatera att i en analys av partiets valmanifest återspeglas dess 
avståndstagande till blockpolitiken av dess positionering på höger-vänster-
skalan. Som framträder av Figur 21 är partiet på denna skala ett tydligt 
mittenalternativ samtidigt som de etablerade partierna visar upp en relativt 
stor bredd som ger väljarna distinkta alternativ. Då data för KDS endast 
finns för 1991 är det svårt att uttala sig om hur partiet rört sig längs höger-
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vänsterskalan under åren. När det gäller 1991 års valmanifest placerar de sig 
dock på snarlika positioner som såväl Socialdemokraterna som Folkpartiet 
och Centerpartiet. 
 
Figur 21:  Partiernas positionering på höger-vänsterskalan 1964-1991 

 
 

Källa: Budge m.fl. (2001) 

I motsvarande analys av väljarnas placering av KDS framträder ett liknande 
mönster (se Figur 22). Partiet befinner sig här något till höger om mitten. 
Med hjälp av en kort tidsserie går det också att konstatera att partiet, enligt 
väljarna, marginellt förflyttat sig höger ut under perioden 1982-1991. 

Med hjälp av MRG/CMP kan vi också försöka få oss en uppfattning om 
hur mycket partierna betonar enskilda sakfrågor i sina valmanifest. Något 
förvånande får inte de politiska frågor som lyfts fram som profilfrågor i de 
interna strategidokumenten lika mycket utrymme i valmanifestet. 
Åtminstone familjepolitiken ges sparsamt med utrymme. 



 

174 

Figur 22:  Väljarnas placering av partierna på höger-vänsterskalan  
1979-1991 

 
 

Källa: Gilljam och Holmberg (1993: 41) 

Den kategori av kvasimeningar som ska fånga upp familjepolitik, men också 
andra kärnfrågor för KDS såsom traditionella moraliska värderingar och 
religion, omnämns endast en gång i manifestet.128 Genom att införa ett 
vårdnadsbidrag, eller vårdlön som KDS föredrog att benämna det, skulle 
valfriheten i barnomsorgen öka. Tanken var att detta ekonomiska stöd skulle 
göra det möjligt för en förälder att stanna hemma och vårda sitt barn istället 
för att lämna ifrån sig det till allmän barnomsorg (KDS 1991; Westlind 1994: 
50). En möjlig förklaring till att familjepolitiken nämndes sparsamt kan vara 
att manifestet är relativt begränsat och omfattar allt som allt bara 44 kodade 
kvasimeningar. 

Det politikområde som KDS betonade mest i valmanifestet var Welfare 
State Expansion (14 procent av valmanifestets kodade kvasimeningar).129 
Partiet var därmed det parti som betonade detta område tydligast. Bland 
annat ville partiet minska vårdköer och förbättra vården för långtids-

                                                             
128 Kategorin Traditional Morality: Positive inkluderar kvasimeningar som kan hänföras till ”favourable 
mentions of traditional moral values; prohibition, censorship and suppression of immorality and unseemly 
behaviour; maintenance and stability of family; religion.” 
129 Denna kategori innefattar ”favourable mentions of need to introduce, maintain or expand any social 
service or social security scheme; support for social services such as health service or social housing. This 
category excludes education”. 
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sjukskrivna. Miljöpolitik var det näst mest betonade området i manifestet (11 
procent). Trots detta var det flera partier som gav mer utrymme till denna 
fråga. Utöver Miljöpartiet (38 procent), som åkte ur riksdagen 1991, hade 
även Centerpartiet (22 procent), Vänsterpartiet (16 procent) och 
Socialdemokraterna (12 procent) relativt mer betoning på miljöfrågor i sina 
valmanifest. 

En sammanvägning av hela manifestet ger en bild av att partiet, 
fortfarande 1991, inte enkelt kunde placeras in sakpolitiskt bland endera 
blocken. Med tydligast betoning på en expansion av välfärden och 
miljöpolitik, men därutöver även visst fokus på en positiv inställning till 
internationalism och underprivilegierade grupper ges snarast en bild av ett 
vänsterparti. Samtidigt är förslag om avskaffande av förmögenhetsskatten 
och sänkande av momsen mer högerbetonade reformambitioner (KDS 1991). 

Om vi istället vänder oss till valundersökningarna för att studera 
betydelsen av KDS profilfrågor bland väljarna och deras val får vi delvis en 
annan bild. Två sakfrågor står i en viss särklass när väljarna fick ange orsak 
till varför de röstade på KDS i valet 1991. 59 procent av partiets väljare angav 
partiets familje- och barnomsorgspolitik som motiv medan 41 procent 
nämnde religion och moral. Mönstret står att känna igen från tidigare val, 
även om förhållandet mellan de två varierat något. I valet 1988 uppgav 58 
procent av väljarna religion och moral medan 40 procent lyfte fram 
familjepolitiken som orsak till att de valde KDS. Motsvarande siffror för 1985 
års val var 48 procent för familjepolitik och 33 procent för religion och 
moral. Vad som dock särskiljer valet 1991 från tidigare val var att partiets 
tredje profilfråga, miljöpolitiken, lyste med sin frånvaro. KDS väljare 
nämnde partiets miljöpolitik som motiv för deras röstande i nästan lika stor 
utsträckning som familjepolitiken respektive religion och moral i såväl 1988 
(21 procent) som 1985 (33 procent) års val. 1991 nämner endast 2 procent 
miljöpolitiken som en viktig anledning till att rösta på KDS. Detta trots att 
miljöfrågorna ansågs som den viktigaste frågan bland väljarna i såväl 1988 
års som 1991 års val. (Holmberg och Gilljam 1987: 39; Gilljam 1990c: 255; 
Gilljam och Holmberg 1993: 93). 

När väljarna fick uppge om partierna hade bra eller dålig politik inom ett 
antal sakområden var det KDS familjepolitik som gavs bäst betyg. Med ett 
balansmått på +15 ansågs partiets politik för barnomsorg, näst efter 
Folkpartiet, vara den bästa. Även inom social trygghet (+10) gavs överlag bra 
betyg för KDS (dock sämre än för såväl Socialdemokraterna som 
Folkpartiet). Även om partiet således inte kan ses som ensam ägare av dessa 
frågor måste de betraktas som viktiga. När man går till partiets egna väljare 
är det dessutom just dessa två områden som ges goda betyg. Miljöpolitiken å 
andra sidan ges relativt mediokra omdömen oberoende om man utgår från 
samtliga väljare eller enbart partiets egna väljare. Några frågor kring partiets 
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tredje profilområde, etik och moral, ställdes inte (Gilljam och Holmberg 
1993: 36-37). 

Det går således att konstatera att partiets satsning på miljöpolitik, som 
åtminstone 1985 och 1988 varit relativt framgångsrik, inte alls attraherade 
röster i 1991 års val. När det gäller familjepolitiken respektive frågor om 
religion och moral råder snarast det motsatta förhållandet. Frågorna 
rankades inte som någon av de viktigaste av väljarna i allmänhet, men var 
ändå de som attraherade KDS-väljarna specifikt. Även om en ansenlig andel 
av väljarna angav familjepolitik som en viktig faktor (18 procent) bakom sina 
partival kan man inte hävda att den allmänna opinionen gav någon egentlig 
draghjälp åt KDS. Och den vita moralkonservativa vind som man inom 
partiet hade skönjt under 1980-talet hade nu mojnat och snararast ersatts av 
opinionsmässig moralliberalism (Gilljam och Holmberg 1993: 148). 

Så även om religion- och moralfrågorna fortfarande var viktiga för en 
ansenlig andel av KDS väljare var det inte främst dessa frågor som gav 
partiet en skjuts över fyraprocentströskeln. Istället verkar det som om 
partiets strävan efter att nå ut till icke-religiösa väljare till slut gav resultat. 
För första gången någonsin var andelen regelbundna kyrkobesökare i 
minoritet bland partiets väljare.130 Samtidigt ska inte detta ses som att 
partiet tappade anhängare inom den religiösa gruppen. För samtidigt som 
partiet för första gången attraherade många röster från icke-religiöst håll var 
partiet också för första gången det parti som lockade flest av de regelbundna 
kyrkobesökarna. I valen 1985 och 1988 röstade cirka en femtedel av väljarna 
inom den gruppen på KDS. 1991 var partiet det avgjort populäraste partiet 
med en andel av 36 procent av dessa väljare. Det näst största partiet i den 
här gruppen av väljare var Socialdemokraterna (22 procent) (Holmberg och 
Gilljam 1987: 206; 1990: 131; Gilljam och Holmberg 1993: 224). 

KDS har sällan beskyllts för att vara ett enfrågeparti. Snarare har väljare 
avstått att rösta på partiet eftersom det har setts som ett intresseparti, ett 
parti som endast talar för en specifik grupps åsikter. Ända sedan partiets 
bildande har också detta diskuterats inom partiet. Väl medveten om var 
partiets potentiella kärnväljare har funnits har man samtidigt försökt sträva 
mot att göra insteg i den icke-religiösa väljargruppen. I valet 1991 lyckades 
partiet slutligen med detta samtidigt som kärnväljargruppen behölls. 

KDS relationer med andra partier 

En viktig del av KDS tillkomst hämtar näring från vad som ansågs vara ett 
föråldrat sätt att se på politik. KDS grundare hävdade att materiella frågor 

                                                             
130 Men regelbundna kyrkobesökare avses här personer som minst en gång i månaden går i kyrkan. I 1991 års 
val var 46 procent av KDS väljare detta. Motsvarande siffra för tidigare år visar på en kraftig majoritet för 
regelbundna kyrkobesökare bland KDS väljare, 68 procent 1988 och hela 83 procent 1985 (Holmberg och 
Gilljam 1987: 206; Gilljam och Holmberg 1993: 223).  
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till stor del spelat ut sin roll och att icke-materiella spörsmål borde ges mer 
utrymme. Som en konsekvens ville man inte heller inordna sig i något av de 
etablerade blocken. Att försöka stå fri från de etablerade blocken visade sig 
snabbt vara ganska svårt. Externa aktörer, särskilt media, ville gärna inordna 
partiet i ett av blocken. Redan inledningsvis framställdes partiet främst som 
ett borgerligt parti (B. Olsson 2004: 29). 

Att partiet strävade efter att ställa sig vid sidan av blocken bör inte endast 
ses som en strikt sakpolitiskt ståndpunkt. Då KDS tidiga företrädare, i den 
utsträckning de utgjordes av personer med tidigare partierfarenheter, kom 
från de båda blocken blev man även tvungen av taktiska skäl att avsäga sig 
blocktillhörighet (Sandström 1979: 59; B. Olsson 2004: 42). Att tydligt välja 
sida skulle helt enkelt skapa interna sammanhållningssvårigheter. Samtidigt 
måste Birger Ekstedts förflutna i Högerpartiet ses som något som ytterligare 
försvårade försvaret av en, från blocken, fristående position (jfr Richard och 
Demker 2005: 205). 

Lewi Pethrus hade tidigt insett svårigheten med att inta en ”neutral 
status” (KDS 1964b). Detta till trots tog det lång tid innan partiet valde att 
officiellt ta tydlig ställning. Kanske tydligast markeras partiets block-
neutralitet genom dess ställning i regeringsfrågan. Istället för att förorda en 
regering ledd av något av de etablerade blocken var KDS ståndpunkt länge 
att en regering över parti- och blockgränser skulle vara det mest fördelaktiga. 
Så sent som på rikstinget 1980 ställde sig partiet positivt till att aktivt arbeta 
för en samlingsregering (KDS 1980b). Diskussionerna kring löntagarfonder 
gjorde dock att partiet sakpolitiskt närmade sig de borgerliga partierna. Det 
verkar således som att det under 1980-talet uppstått en något ambivalent 
inställning i regeringsfrågan inom partiet. Partiet ansåg ideologiskt att en 
samlingsregering var det mest eftersträvansvärda. Denna inställning 
motiverades i huvudsak utifrån att partiet ansåg att ett lands styre, liksom 
dess lagstiftning, i demokratisk anda borde representera hela befolkningen. 
Samtidigt gick det inte att undgå att partiet vid ett val mellan det 
socialistiska och det borgerliga blocket skulle välja det senare på grund av 
sakpolitiska skäl. 

Möjligen går det också att se ett mönster i det att den mer sakpolitiskt 
motiverade ståndpunkten främst manifesterades i interna sammanhang 
medan den ideologiskt färgade linjen i en högre grad offentliggjordes. I 
exempelvis ett internt strategidokument inför valet 1985 skrevs: 

Redan i 1982 års val deklarerade KDS att man hade för avsikt att medverka till att en 
icke-socialistisk regering bildades efter valet. Huvudskälet till denna ståndpunkt var 
att partiet på inga villkor kunde medverka till att socialdemokraternas förslag till 
kollektiva löntagarfonder infördes i vårt land. KDS deklarerade också att man såg 
Thorbjörn Fälldin som huvudkandidat till statsministerposten (KDS 1985a). 
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Medan Alf Svensson på sitt tal på rikstinget 1983, bara ett drygt år före det 
att KDS tecknat avtal med Centerpartiet om valsamverkan, uttalade: 

Vi beklagar den polarisering som f.n. utmärker svensk politik. Vi vet alltför väl att tider 
av ekonomiska bekymmer oftast leder till en partipolitisk polarisering, men vi är 
besvikna över att inte förhållandena i vårt land engagerar riksdagspartierna så till den 
grad, att de kan ta gemensamma tag. Sverige behöver ingen dragkampsriksdag, 
Sverige behöver en samregering (Svensson 1983b). 

Kravet på en samregering stod till och med kvar i partiprogrammet efter 
1985 års val då partiet samarbetat med Centerpartiet (KDS 1986). 

Även fast KDS officiellt länge förespråkade en samlingsregeringslinje och 
avsade sig blocktillhörighet visar dess historia på en rad olika diskussioner 
om samarbete med andra partier. När man går igenom partiets interna 
dokument samt pressens rapportering av KDS går det att finna referenser till 
samarbetsdiskussioner med, undantaget Socialdemokraterna, samtliga 
riksdagspartier samt en rad småpartier.131 Medan vissa av dessa diskussioner 
snarast måste ses som ryktesspridning med låg verklighetsförankring så är 
andra av seriös karaktär och visar att den tekniska valsamverkan med 
Centerpartiet i valet 1985 är en naturlig följd av år av diskussioner inom 
partiet. 

Redan 1966 togs frågan om valsamverkan upp för första gången i 
partistyrelsen. Enigheten var dock stor kring att inte ingå samarbete med 
något annat parti i detta läge (KDS 1966). Fortsättningsvis har val-
samverkansfrågan varit ett återkommande tema på partistyrelsens och 
verkställande utskottets möten. Efter att ha fastnat på en nivå på under två 
procent av rösterna i val efter val sågs samarbete med andra partier som en 
reell möjlighet att komma över fyraprocentspärren. 

Intresset för samarbete med KDS från borgerligt håll har skiftat över tid. 
Klart är att det fanns ett stort intresse för de knappa två procent röster som 
KDS erhöll varje val. Då den rådande uppfattningen var att majoriteten av 
KDS-väljarna bar på borgerliga värderingar menade de borgerliga partierna 
att dessa röster indirekt var röster på det socialistiska blocket. Så länge KDS 
inte nådde upp till fyraprocentspärren var alla röster lagda på partiet 
bortkastade. Även om vetskapen om detta även fanns inom KDS kritiserade 
de ofta de borgerliga partierna för deras användande av detta argument som 
något som förringar väljarna och deras åsikter. Gång på gång har man 

                                                             
131 Utöver de diskussioner med andra partier som berörs i texten nedan kan också nämnas att kontakter 
syftandes till samarbete av olika grad av seriositet försiggick med Föreningen Samling för Framsteg i 
Stockholm 1970, Framstegspartiet 1970 och 1980, Hälso- och Miljöpartiet 1977, 1979 och 1980, Tredje-
alternativa grupper 1978, Nya partiet 1979 och 1980, Medborgarrättsrörelsen 1980, Centrumdemokraterna 
1980 samt Miljöpartiet 1982 (KDS 1970a; 1970c; 1970b; 1977; 1978c; 1979c; 1979d; 1979a; 1980c; 1980d; 
1982c). Dessutom gjorde KDU ett utspel om samarbete med VPK inför 1979 års val (Dagen 1977; Sydsvenska 
Dagbladet 1977). 
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kontrat med devisen att ”den som röstar efter övertygelse aldrig kastar bort 
sin röst” (se t.ex. Ekstedt 1964).132 

Det ringa antalet röster till trots var alltså KDS knappa två procent något 
som hett eftertraktades av de borgerliga partierna i syfte att en gång för alla 
nå ett regimskifte i landet. Strategin för att tillskansa sig dessa röster tycktes 
vara att om vartannat försöka knyta samarbetsband med KDS och om 
vartannat avskräcka väljarna med ”bortkastade röster-kortet”.133 Efter valet 
1973 då såväl KDS som de borgerliga misslyckats med sina målsättningar 
började samverkansidéerna allt mer lyftas upp på bordet inom KDS.134 
Internt inom partiet var man också övertygad om att man misslyckats nå 
fyraprocentspärren just på grund av att valet så tydligt stod mellan två block 
och att dessa valt att använda sig av argumentationen om de bortkastade 
rösterna (KDS 1973c). 

I en ledare i Dagen strax efter valet 1973 började, den numera åldrade, 
Lewi Pethrus öppet förespråka ett sammangående med något annat parti. 
Bland annat skrev Pethrus: 

Varför är ett samarbete mellan andliga och ideella grupper i nutida svensk politik 
någon så otänkbart som många synes mena? Vore det inte mera idealiskt och kristet 
med sådana enhetssträvanden än att de bekrigar, hindrar, ofta misstolkar varandra? 
[…] Varför inte istället ta upp ärliga och meningsfulla underhandlingar hellre än att 
sitta overksamma, fastlåsta i sina olösta frågeställningar? (citerad i Sandström 1979: 
169-70) 

Pethrus tog därefter initiativ till samtal med såväl folk- som centerpartister 
utan att nå fram till några egentliga resultat. Även om Pethrus i egenskap av 
hedersordförande fortfarande satt med i partistyrelsen ska hans initiativ inte 
ses som någon officiell partilinje.135 Den högsta partiledningen kom dock så 
småningom även de att sondera terrängen efter en eventuell samverkan i 
valet 1976. Åtminstone publikt sett var KDU:s ordförande Mats Odells utspel 

                                                             
132 Alf Svensson har också vid något tillfälle konstaterat att rösterna på KDS inte är bortkastade utan istället 
mer värda än de som lades på de andra partierna eftersom ”2 procent till på folkpartiet, centerpartiet eller 
vilket annat parti som helst i riksdagen ger en utdelning av 2 procent, men 2 procent till på KDS utlöser 4 
procents verkan” (Svensson 1976). 
133 Talet om bortkastade röster verkar till viss del även ha skrämt KDS:are från att rösta på partiet. I en 
valanalys av 1973 års val uppger Alf Svensson att flera personer på partiets egna listor erkänt att de lade sin 
röst på annat parti i riksdagsvalet (Svensson 1973b). 
134 Riksdagsvalet 1973 gav upphov till den så kallade lotteririksdagen där de två blocken erhöll 175 mandat 
var. Då den svenska grundlagen inte stipulerar att regeringen avgår efter val kunde den sittande social-
demokratiska regeringen sitta kvar med stöd av VPK. De borgerliga hade därmed ännu en gång misslyckats 
med att erövra regeringsmakten. KDS fick 1,8 procent av rösterna. 
135 Lewi Pethrus valdes vid partiets grundande till 1:e vice ordförande, men kom att överlämna den posten till 
Åke Gafvelin i samband med rikstinget 1968. Pethrus förärades titeln hedersordförande och satt som sådan 
med i partistyrelsen. Med tiden blev Pethrus allt mer övertygad om att KDS skulle ansluta sig till 
borgerligheten. På ålderns höst kritiserade han öppet också Alf Svenssons linje i frågan (Svenska Dagbladet 
1974). Även en annan ledande KDS-politiker kom att allt mer öppet förespråka en borgerlig hemvist för 
partiet. Sven Enlund, partiets 2:e vice ordförande 1964-1976, gick strax efter valet 1976 ut och krävde att 
partiet skulle ta tydligare ställning för det icke-socialistiska blocket (se till exempel Enlund 1977; GT 1977). 
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om att KDS skulle ställa upp i Jönköpings läns valkrets under Centerpartiets 
namn ett startskott för mer långtgående diskussioner om samarbete över 
partigränsen. Odells idé om en så kallad spränglista med ett centerpartistiskt 
toppnamn följt av kristdemokrater var främst ett försök att i handling 
protestera mot fyraprocentspärren. Som en gynnsam konsekvens skulle dock 
KDS ha en bra chans att erhålla ett par mandat i valkretsen. Även om 
Centerpartiets partisekreterare i en kommentar till förslaget var försiktigt 
positiv skulle utspelet från KDU-ledaren inte resultera i något konkret 
resultat (Odell 1974; Sydsvenska Dagbladet 1974). Inte heller Alf Svenssons 
utspel i samband med rikstinget 1975 gällande ett samarbete mellan KDS 
och Folkpartiets frisinnade gav upphov till något konkret resultat. Svensson 
menade att KDS inte på något sätt var ett självändamål utan att de frisinnade 
och KDS i mångt och mycket strävade mot samma mål. Således skulle KDS 
vara öppet för att lyssna på eventuella samarbetsinviter (Dagen 1975c; 
1975b). 

Att partiet var öppet för samarbeten blev allt mer tydligt och villigheten 
att lyssna till andra partier hade även framförts av Alf Svensson till 
Moderaterna och Centerpartiet inför valet 1976 (Dagen 1975a; Expressen 
1976). Det var därför med uppenbar besvikelse som partiet mötte valet 1976 
utan samarbetsavtal med något annat parti. Att partiet nu mer ån någonsin 
tidigare låg närmare de borgerliga än de socialistiska partierna råder det 
inget tvivel om. Svensson beklagade situationen och anklagade  

[…] de borgerliga för bristande vilja att samarbeta med KDS. KDS kan ju bli nyckeln 
till ett regimskifte (Svenska Dagbladet 1976). 

Istället för samarbete möttes KDS av en intensiv kampanj mot partiet under 
valrörelsens sista veckor. Av särskild betydelse torde annonskampanjen 
initierad av Kommittén Rösta Borgerligt ha varit. 

Även om diskussioner fördes med många olika parter under 1970- och 
1980-talen var det sammantaget Centerpartiet som låg närmast som 
samarbetspartner. Redan inför valet 1968 uttalade Birger Ekstedt att partiet 
ideologiskt stod närmast Centerpartiet och att han gärna såg deras ledare, 
Gunnar Hedlund, som nästa statsminister (Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning 1968; Jönköpings-posten 1968; Skånska Dagbladet 1968).136 
Detta spädde troligen på den allmänna uppfattningen att KDS närmast var 

                                                             
136 KDS distrikt i Jämtlands län hade även påbörjat förhandlingar om valsamverkan med Centerpartiet inför 
valet 1968. Partistyrelsen valde dock att inte ”stödja något annat valdeltagande än att KDS går fram med egna 
listor i alla distrikt” (KDS 1968a). 
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att räknas som ett borgerligt parti.137 Förhandlingar mellan KDS och 
Centerpartiet fördes såväl inför 1979 års som inför 1982 års val. Då KDS inte 
kunde få tillräckliga garantier om säkra platser på vallistorna valde man 
dock att vid båda tillfällena avbryta diskussionerna (KDS 1978a; 1981). 

De förhandlingar som förts mellan KDS och Centerpartiet inför 1979 och 
1982 års val skulle få sin fortsättning inför valet 1985. Att partierna byggt 
upp personliga relationer och ett ömsesidigt förtroende för varandra, efter 
dels de tidigare överläggningarna och dels den gemensamma ståndpunkten i 
kärnkraftsomröstningen 1980, torde säkerligen ha inverkat på utgången av 
det avtal som denna gång kom att slutas.138 Redan månaden efter 1982 års 
val beslutade partistyrelsen att uppdra åt partiets ledning att ”aktivt utreda 
frågan om valteknisk samverkan” (KDS 1982b). Till skillnad från föregående 
förhandlingar lyckades de två partierna denna gång enas om ett avtal. Att 
samverkan främst var en röststrategisk handling skymmer inte det faktum 
att man från båda håll såg en politisk närhet mellan partierna. I inledningen 
av avtalet går det att läsa: 

Samarbetet grundar sig på den samsyn i viktiga politiska frågor som finns mellan de 
båda partierna. Samarbete har tidigare förekommit lokalt. De två partierna stödde 
gemensamt Linje 3 i folkomröstningen om kärnkraften 1980. Båda partierna ser det 
som angeläget att försöka bidra till minskad politisk konfrontation och att långsiktigt 
stärka mittfältet i svensk politik till gagn för land och folk (Centerpartiet och KDS 
1984).139 

I avtalet, som reglerade riksdagsvalet såväl som landstings- och kommunal-
valen, stipulerades att samverkan skulle ske ”genom att partierna var för sig 
nominerar kandidater under den gemensamma beteckningen ’Centern’” och 
att partierna ”nominerar egna listor i samtliga riksdagsvalkretsar” (Center-
partiet och KDS 1984).140 

                                                             
137 Inför samma val försiggick även en diskussion mellan företrädare för KDS och Högerpartiet om att få KDS 
att inte ställa upp i enskilda valkretsar i utbyte mot regeringsposter i en högerledd regering. Turerna, bakom 
den så kallade Högerincidenten är dock oklara och det verkar som om en uppgörelse aldrig var särskilt nära 
(Sandström 1979: 123-27; Johansson 1985: 234; Lindfelt 1991: 26). Från KDS-håll menar man att denna 
händelse var ett resultat av illvillighet från Högerns sida. I verksamhetsberättelsen från 1969 går det bland 
annat att läsa att ”Högerns partisekreterare Sam Nilssons kontakt med KDS […] och den lögn- och 
förtalskampanj han därefter igångsatte […] tillfogade KDS stor skada” (Ekstedt och Carlsson 1969).  
138 Förhandlingarna som så småningom ledde fram till avtalet 1984 drevs av Centerpartiets riksdagsledamot 
(sedermera även statsråd 1991-94) Börje Hörnlund och KDU:s ordförande (sedermera statsråd 1991-94 och 
2006-10) Mats Odell. Dessa två hade lärt känna varandra såsom viceordförande i linje 3-kommittén inför 
folkomröstningen om kärnkraften 1980. Tillsammans med centerpartistiske riksdagsledamoten Gösta 
Andersson och KDS partisekreterare Per Egon Johansson kom dessa att bilda den kvartett som slutligen kom 
överens om samarbetsavtalet (Dagens Nyheter 1984). 
139 Det fördes även kortare samtal om mer långgående samarbeten. Bland annat diskuterades möjligheten att 
KDS skulle uppgå i Centerpartiet såsom dess kristna gruppering liknande den dåvarande Broderskapsrörelsen 
inom Socialdemokraterna (sedan 2011 Socialdemokrater för tro och solidaritet) (Hörnlund 2011: 75). 
140 Utöver samverkan i riksdagsvalets samtliga valkretsar, samverkade KDS med Centerpartiet i fem 
landsting och 26 kommuner (Svensson och Ericsson 1986a). 
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Beslutet att ingå valsamverkan med Centerpartiet togs i såväl partistyrelse 
som partifullmäktige. Många inom KDS såg detta som det potentiella 
genombrott som man väntat på i årtionden. Den dåvarande parti-
sekreteraren Per Egon Johansson beskriver händelsen: 

Personligen tyckte jag att det kändes som en jätteseger när vi presenterade 
valsamverkan med Centerpartiet. Min analys var att vi var tvungna att ta oss in i 
parlamentet för att få en ny plattform – inte minst mediemässigt. För mig handlade 
det om att partiet skulle in i parlamentet till varje pris (citerad i Hjort Attefall 2004). 

Alf Svenssons entusiasm kring samverkansbeslutet var mindre. Istället 
verkar han ha sett det mer som ett nödvändigt ont: 

Jag var inte säker på att det vi gjorde var rätt. Själv hade jag kunnat hålla på länge till 
på samma sätt som förut. Men jag hade fattat att det fanns medlemmar som ansåg att 
det måste finnas gränser för ansträngningarna (Svensson 2001: 145). 

Trots att Alf Svensson ställde sig bakom beslutet var det inte enhälligt (KDS 
1984d; 1984c). Främste kritikern var Björn Gillberg, som 1982 gått med i 
partiet.141 Gillbergs kritik mot samarbetet var omfattande. Dels var han 
missnöjd med utformningen av själva avtalet och pekade på att KDS endast 
skulle erhålla ett mandat om 1982 års valresultat skulle upprepas 1985. 
Detta trots att röstetalet skulle motsvara sju mandat i riksdagen. Han pekade 
även på att de diskussioner som förts i förhandlingarna om att centerparti-
ledningen skulle försöka få KDS-kandidater insaxade på Centerpartiets listor 
i vissa valkretsar, inte skulle leda till några resultat. Eftersom nomine-
ringsarbetet ägs av distrikten och inte riksledningen, fanns det inga garantier 
för att sådana insaxningar skulle komma till stånd. Gillberg var inte heller 
nöjd med att KDS förhandlare ”fullständigt har kapitulerat i namnfrågan”. 
Han fäste slutligen också stor uppmärksamhet vid de sakpolitiska skiljelinjer 
som fanns de två partierna emellan. Bland annat pekade han på skillnader i 
partiernas miljöprogram där ”Centerpartiet, på grund av sin förankring i 
bonderörelsen, driver en helt motsatt politik i fråga om användningen av 
bekämpningsmedel inom skogs- och jordbruken” (Gillberg 1984a). Gillberg 
fortsatte även efter ingånget avtal att sätta press på sin partistyrelse och 
kräva garantier från Centerpartiets sida om insaxningar på deras listor. Nu 
nöjde sig inte Gillberg med att agera internt utan gick även ut publikt med 
sina synpunkter (se till exempel Gillberg 1984b; 1985; KDS 1985b). Sprickan 
mellan Gillberg och övriga partiledningen blev till sist så stor att han valde 
att i april 1985 utträda ur partiet (Hjort Attefall 2004: 68). 

                                                             
141 Intressant att notera i sammanhanget är att Erik Lindfelt (1991: 47) i boken Moralpartiet menar att det 
var Gillberg som efter valet 1982 uppmanade Alf Svensson att ta kontakt med Centerpartiet. Att så skulle vara 
fallet är något som dementeras av Alf Svensson. 
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Kritiken mot valsamverkan kom även från annat håll än de egna leden. 
Centerpartiets egen grundlagsexpert Bertil Fiskesjö liksom den socialdemo-
kratiske statsministern Olof Palme var djupt skeptiska till överens-
kommelsen. Båda ansåg att samverkan var ett sätt att manipulera med 
grundlagens bestämmelser om valens funktionssätt (Fiskesjö 1984; Lindfelt 
1991: 51). 

Gillbergs farhågor om mager utdelning visade sig vara befogade. Endast 
ett centerpartidistrikt saxade in KDS-kandidater på sin lista.142 Insaxningen i 
sig var dock i slutändan resultatlös. KDS erhöll endast ett mandat vilket de 
erövrat på egen hand i Jönköpings läns valkrets. Som förstanamn på listan 
blev därmed Alf Svensson den första svenska kristdemokraten att bli invald i 
riksdagen.143 Partiet nådde 2,6 procent av rösterna och gjorde därmed sitt 
bästa valresultat någonsin (se även fotnot 121). Besvikelsen var trots detta 
stor inom partiet och när beslut om en eventuell fortsättning på samverkan 
skulle tas inför valet 1988 var intresset relativt svalt från båda sidor. Således 
tog KDS partiledning i början av 1987 beslut om att gå fram under eget namn 
i valet 1988 (Attefall 1987: 23; KDS 1987d). Att samverkan trots allt 
inneburit strategiska fördelar var partiledaren övertygad om: 

KDS befinner sig i en ny situation, eftersom KDS på sätt och vis kan ha viss hjälp av 
vad som brukar kallas ”kamrat 4%”, dvs. ”se nu till så vi inte åker ut” eller ”tycker ni 
inte det är värt att satsa på att få behålla KDS-politiken i riksdagen”. Jag är således 
övertygad om att det är en stor tillgång, således, att KDS ÄR i riksdagen (Svensson 
1987). 

Dessutom gjorde riksdagsplatsen det möjligt att inför såväl övriga partier 
som väljarna visa upp partiets politiska program (Svensson 1989b). 1988 års 
val blev trots detta inte det genombrott partiet hoppats på. Med drygt 2,9 
procent av rösterna var man fortfarande drygt 50 000 röster från att på egen 
kraft ta sig in riksdagen. 

Att man inom KDS vid 1980-talets slut ännu inte var villigt att rubricera 
sig som ett borgerligt parti kanske snarast bör ses som en eftergift till 
traditionalister inom partiet samt möjligen även en mindre del av sina 
väljare. Med ett drygt decenniums diskussioner om samarbete med 
borgerliga partier och med udden oftast vänd mot det ”maktfullkomliga” 
Socialdemokraterna rådde det inte några tvivel om åt vilket håll KDS lutade. 
Om inte innan, så förankrades partiet slutligen till borgerligheten inför 1991 

                                                             
142 I Kalmar läns valkrets fanns utöver en KDS-lista och en Centerpartiet-lista även en tredje lista där en 
KDS-kandidat var insaxad på en lista som i övrigt bestod av Centerpartister. KDS kandidat på denna lista, 
Anders Andersson, var placerad på tredje plats (KDS 1987a). 
143 Som invald på en Centerlista kom Alf Svensson även att tillhöra Centerns riksdagsgrupp. KDS hade dock 
ett eget kansli. I kansliet fanns fyra personer anställda: Mats Odell och Göran Hägglund på heltidstjänster 
samt Ingvar Svensson och Stefan Lindström (sedermera Attefall) med 60 procents anställningsgrad. Alf 
Svensson erhöll ingen ordinarie utskottsplats men satt som suppleant i utrikesutskottet, socialutskottet och 
jordbruksutskottet (KDS 1985c) 
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års val. Redan i en debattartikel ett par månader efter 1988 års val 
förespråkade mångårige partistyrelseledamoten Ingvar Svensson en samlad 
så kallad fyrklöver bestående av de tre borgerliga partierna och KDS i syfte 
att bryta Socialdemokraternas regeringsmakt (I. Svensson 1988). 

Svenssons invit följdes upp av partiledarens vädjan till en icke-socialistisk 
samling. I flera debattartiklar frammanade han vikten av att de fyra icke-
socialistiska partierna formade ett seriöst alternativ till den sittande 
socialdemokratiska regeringen (Svensson 1990c; 1990b; 1991). Att ett sådant 
samarbete inte endast byggde på ambitionen om maktskifte utan även var ett 
uttryck för KDS närmande till de borgerliga framkommer tydligt. Exempelvis 
klargjorde Alf Svensson att det inte finns något 

[…] värde i sig att fösa ihop tre eller fyra partier i ett regeringsalternativ för 
hopfösandets egen skull. Fast jag vill med skärpa hävda att ett regimskifte i sig, efter 
decennier med maktfullkomlig socialdemokratisk politik, har ett starkt vitaliserande 
värde för vår demokrati. Så varför skall partier som mellan sig har en betydande 
värdegemenskap inte kunna skapa en bärande front mot den socialdemokratiska 
makthegemonin (Svensson 1990c). 

KDS kom aldrig att ingå någon formell förvalskoalition inför valet 1991. Dock 
ingick Moderaterna och Folkpartiet en historisk uppgörelse när de formade 
ett gemensamt ekonomiskt program, Ny start för Sverige, för mandat-
perioden 1991-94. Då programmet inte var tänkt att exkludera varken 
Centerpartiet eller KDS utan snarare var ett sätt att forma ett icke-
socialistiskt alternativ låg vägen öppen för KDS att verka för ett regimskifte 
(Bergman 2002; Bolin 2004). Alf Svensson och den blivande statsministern, 
moderatledaren Carl Bildt, möttes även under hösten 1990 där de bägge 
partiernas politik diskuterades (Isaksson 1994: 35). Även om inte något 
material funnits som påvisar någon uttrycklig uppgörelse mellan KDS och de 
borgerliga partierna inför valet 1991 är det mycket som tyder på att det 
åtminstone implicit fanns en förståelse om att KDS skulle komma att ingå i 
ett eventuellt regeringsunderlag efter valet. 

Vägen från grundmurat avståndstagande från de etablerade blocken till en 
del av en borgerlig regeringskoalition tog närmare tre decennier. Även om 
denna väg inte varit spikrak går det att på goda grunder hävda att partiet 
stegvis närmat sig denna position. I valet mellan samarbete och kon-
frontation synes det förstnämnda också ha varit det prioriterade. Till 
skillnad från många andra nya partier visar KDS få tecken på användandet 
av en anti-etablissemangsstrategi. Visserligen tog partiet avstånd från 
blockpolitiken. Detta har de dock främst gjort på policy-mässiga grunder. 
Uttrycklig kritik mot det politiska systemet har upptagit en mycket liten del 
av partiets verksamhet. Snarast har det inom partiet ansetts vara en dygd att 
inte vinna poäng på att behandla sin ”politiska medtävlare” på ett respektlöst 
sätt. Framförallt från och med 1980-talets början går det att finna tydliga 
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ställningstaganden för en politisk verksamhet bedriven med respekt för såväl 
väljare som övriga politiska partier. En för partiet representativ skrivning 
från början av 1980-talet får illustrera partiledningens uppmaningar till 
partiets företrädare: 

[…] viktigt är det att vi behandlar andra politiker på ett positivt och generöst sätt. […] 
Låt oss nu alla KDS-politiker skilja oss ifrån övriga politiker, inte bara vad gäller våra 
ståndpunkter, utan också i vårt beteende gentemot dem. Låt oss vara generösa. Låt oss 
inte ge oss in i övriga politikers käbbel. Utan låt oss först och främst presentera vårt 
eget program och gärna vid lämpligt tillfälle ge våra politiska medtävlare en eloge för 
vad de uträttat (KDS 1982a). 

Till viss del gavs dessa uppmaningar av strategiska skäl, att en sådant ”juste” 
beteende skull premieras av väljarna. Icke desto mindre är det sammantagna 
intrycket av det genomgångna arkivmaterialet att det också fanns en genuin 
vilja att driva politiken efter denna linje (KDS 1980a; Svensson 1989a). 

Slutsatser 

Efter att i nästan tre decennier ha strävat mot att nå riksdagen lyckades KDS 
1991 slutligen nå nationell representation. Det har i detta kapitel undersökts 
närmare vad partiet gjorde för att nå riksdagen. Den tidigare forskningen om 
partiet har visat att förutsättningarna länge var dåliga för partiet. Sverige är 
ett av de mest sekulariserade länderna i världen och religion har haft en 
marginell betydelse för politiken. Dessutom har partiet motarbetats av 
framförallt de borgerliga partierna då dessa ansett sig som indirekta 
förlorare när väljare valt KDS. Att partiet så småningom lyckades har bland 
annat tillskrivits det faktum att partiet under 1980-talet allt mer kom att ses 
som ett legitimt alternativ med reella möjligheter till att nå över fyra-
procentsspärren. Ett närmande till de borgerliga genom bland annat en 
revidering av sitt partiprogram gjorde att väljarna såg partiet som en del av 
ett möjligt borgerligt regeringsunderlag. 

Ovan har det utifrån tre strategiområden närmare undersökts vad KDS 
gjort i syfte att nå riksdagen. Nedan följer en sammanfattning av de 
viktigaste resultaten. 

I den första delen avhandlades KDS resurser. Av viss betydelse för 
partiet framgång verkar partiets ledarskapsstrategi ha varit. Partiet leddes 
inledningsvis av den före detta högermannen Birger Ekstedt men 
efterträddes 1973 av Alf Svensson. Svenssons betydelse för partiet har varit 
stor. Dels ansåg han, allt sedan sitt tillträde, att det var av yttersta vikt att 
partiet marknadsfördes och dels ville han ännu tydligare än sin företrädare 
skaka av sig partiets konfessionella ok. Svenssons popularitet i väljarkåren 
talar sitt tydliga språk. I relation till partiets storlek kan det anses motiverat 
att utnämna honom till den mest populära partiledaren under valen 1988 
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och 1991. Att partiet i valet 1991 också lyckades nå utanför den kristna 
väljargruppen visar också indirekt på Svenssons betydelse. 

Under den långa tidsperiod som partiet fick befinna sig utanför 
rikspolitikens finrum fanns mycket utrymme att bygga upp organisationen. 
KDS har också varit framgångsrika i värvandet av medlemmar. Vid inträdet i 
riksdagen hade partiet nästan 30 000 medlemmar. Dessutom var trenden 
positiv till skillnad från vad fallet var i många av de andra partierna. Även 
om partiet hela tiden strävade mot riksdagen och subnationell politik ansågs 
vara sekundärt gav partiets framgångar på såväl lokal som regional nivå 
partiet erfarenhet av såväl parlamentariskt arbete som mediala fram-
trädanden. De lokala framgångarna och den legitimitet det medförde måste 
anses vara av viss betydelse för att partiet så småningom också tog steget in i 
riksdagen. 

KDS ekonomiska resurser har varit skrala. Under vissa perioder har 
partiet till och med haft allvarliga problem. Diskussionen inom partiet sköt 
ofta in sig på det orättvisa regelverket som omgav partiers ekonomiska liv. 
Såväl partistödets utformning som KDS utestängning från rikslotterierna 
skapade frustration. Att partiet slutligen fick anordna rikslotterier 
förbättrade ekonomin till viss del. Det finns även vissa tecken på att partiets 
ekonomi i någon mån långsamt blev bättre åren före riksdagsinträdet. Dock 
var det inte förrän partiet i kraft av riksdagsrepresentation och kvalificering 
för statligt partistöd som det fick bra kontroll på den ekonomiska 
situationen. Även om det således går att konstatera att diskussioner kring 
ekonomiska resurser upptog en stor del av tiden i partiet och att ekonomin 
på sikt gick åt rätt håll ger inte den empiriska analysen tydligt stöd för att 
bedöma partiets pengastrategi som central för riksdagsinträdet. 

Den mediala situationen för partiet förändrades över tid. Partiet fick ett 
svalt mottagande i pressen vid sitt bildande. Länge förhöll sig mycket av 
pressen också kallsinnigt till partiet. Detta föranledde partiet att själva ge sig 
in på tidningsmarknaden. Med förvärvet av Karlshamns Allehanda hoppades 
man att partiets politik skulle ges större utrymme. Detta massmediala 
äventyr fick ett abrupt slut efter konkurs och nedläggning av tidningen. Så 
småningom tyckte sig partiet få en bättre behandling i pressen. Dock var 
man länge uteslutet från etermediernas viktiga valprogram. Deltagande i 
1988 års partiledarintervju var dock inledningen på en ny era för partiet i 
denna bemärkelse. I valet 1991 gavs partiet samma tillgång till radio och tv 
som riksdagspartierna. Med tanke på Alf Svenssons popularitet torde detta 
ha varit en viktig händelse för partiet. Sammantaget måste man säga att 
partiets strävan mot mer medialt utrymme delvis gav resultat. 

För det andra analyserades KDS sakpolitik. Partiet var inledningsvis 
månt om att inte placera in sig på den traditionella höger-vänsterskalan. Till 
viss del var detta också motiverat utifrån partiets sakpolitiska ståndpunkter.  
I vissa frågor stod man närmast Socialdemokraterna medan partiet i andra 
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frågor delade de borgerligas uppfattning. Partiets motstånd mot löntagar-
fonderna har dock fått symbolisera den högergir i partiets historia som 
slutligen kom att placera dem stabilt i det borgerliga blocket. 

Partiets profilfrågor var också sådana som inte enkelt kan hänföras till 
höger-vänsterdikotomin. Istället har familjepolitik, miljöpolitik och frågor 
kring religion och etik varit de mest framträdande inom partiet. Inom 
framförallt familjepolitiken och etikfrågorna kan man också konstatera att 
partiets positionering avvikit från de övriga partierna. 

När väljarna fick bedöma partiernas politik ges partiet också generellt sett 
bra omdömen inom familjepolitiken. Partiet är dock inte helt ensamt om 
detta. Med tanke på partiets storlek måste ändå sakfrågeägarstrategin delvis 
bedömas som framgångsrik. 

Trots att ingen av partiets profilfrågor var bland de viktigaste i valet 1991 
attraherades partiets väljare av framförallt familjepolitiken och betoningen 
av religion och etik. Att partiet allt mer betonat att partiet inte är konfessio-
nellt utan endast hämtat inspiration från kristen idétradition hade säkert 
också betydelse för att öka partiets attraktionskraft utanför kärnväljar-
gruppen. 

Det går också att konstatera att partiet förde vissa diskussioner kring det 
nödvändiga med att ha ett brett politiskt program. Såtillvida att partiet inte 
kan anses vara ett enfrågeparti kan man hävda att ambitionen har lyckats. 
Samtidigt är det inte partiets bredd utan just ett par specifika frågor som 
attraherat väljarna. 

En viktig del av KDS historia är dess relationer med andra partier. 
Även om partiet, med utgångspunkt i dess sakpolitik, strävat efter att stå fri 
från blockbildningar har partiet fört diskussioner om samarbete med flera av 
de borgerliga partierna. Emedan det allt sedan starten har förts samtal inom 
partiet om samarbete med andra partier kan man åtminstone hävda att 
seriösa förhandlingar förts sedan slutet av 1970-talet. Att man 1984 slutligen 
kom överens med Centerpartiet om valsamverkan i 1985 års val var således 
en naturlig utveckling. Även om KDS inte lyckades skaffa sig riksdags-
representation 1988 så måste samverkan med Centerpartiet i valet 1985 ses 
som en av de absolut viktigaste förklaringarna till att KDS 1991 till slut tog 
steget på egen hand. Partiet hade allt mer, med en början under 1970-talet, 
börjat betraktas som ett borgerligt parti. Låt vara att partiet självt in i det 
längsta betackade sig för att rubriceras som ett sådant utan valde att 
använda sig av det mer neutrala icke-socialistiskt. Det viktiga var att väljarna 
gavs intrycket att en röst på KDS också var en röst på en borgerlig regering. 
Detta förstärktes naturligtvis ytterligare av partiets många mediala utspel 
om borgerlig regeringsmedverkan inför 1991 års val. Alf Svenssons 
riksdagsplats hade också gett en plattform för att nå ut med partiets politik 
vilket också gav ett rejält insteg i media. Även om det inte direkt går att 



 

188 

anföra som orsak till inträdet, måste även den erfarenhet av riksdagsarbete 
som partiet erhöll perioden 1985-1988 ses som viktig för partiet. 

Slutligen kan det konstateras att den empiriska analysen pekat på att flera 
av de studerade strategierna kan ha ansetts vara betydelsefulla. När det 
gäller resurserna måste framförallt medlemsstrategin lyftas fram. Samtidigt 
var partiets ledarskap och dess mediala strategier också av betydelse. 
Sakpolitiskt kunde partiet dra nytta av en lyckosam positioneringsstrategi 
men även ett visst mått av sakfrågeägarskap. Slutligen går det inte att 
underskatta betydelsen av det samarbete som ingicks med Centerpartiet 
inför valet 1985. 

Såväl Miljöpartiet som KDS kämpade i flera val innan partierna så 
småningom tog steget in i riksdagen. I det följande kapitlet ska istället den 
snabba vägen till riksdagen analyseras. Efter att bildads bara drygt ett halvår 
före valet gjorde nämligen Ny Demokrati KDS sällskap in i riksdagen 1991. 
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– KAPITEL SJU – 

 

Ny Demokrati 

 

Det kommer att bli en intressant slutspurt och siffrorna kommer att hoppa upp och 
ned. Till slut kommer vi att hamna på mellan sex och 26 procent (Ian Wachtmeister i 
Expressen 1991m). 

Efter bara en mandatperiod i riksdagen var sagan slut för Ny Demokrati. 
Partiet som med dunder och brak 1991 slagit sig in i riksdagen var nu ett 
parti i spillror. Även om partiet levde kvar i ytterligare några år repade sig 
aldrig partiet efter de interna stridigheter som blossade upp våren 1994. 
Partiledaren Ian Wachtmeister annonserade sitt avhopp utan att först 
informera sina partivänner vilket lämnade öppet för bittra strider om vem 
som egentligen hade rätt till partiets lokaler och kassa (Mattsson 2009: 
188).144 Det som såg så lovande ut med opinionssiffror under sommaren 
1992 på runt tio procent hade förvandlats till kaos. 

Som företeelse är Ny Demokrati något unikt i svensk politisk historia. 
Aldrig tidigare har ett parti nått sådana framgångar så snabbt. När partiet i 
september 1991 med 6,7 procent av rösterna lyckades erövra 25 mandat i den 
svenska riksdagen hade partiet formellt endast existerat i ett drygt halvår. 
Aldrig tidigare har ett parti av sådan betydelse heller fallit samman så totalt. 
I valet 1994 erhöll partiet bara 1,4 procent av rösterna. Partiet är således en 
verkligt udda fågel i den svenska partifaunan. Även om partiet sedermera 
kom att splittras av interna stridigheter och så småningom upphöra är fallet 
Ny Demokrati intressant för forskning om nya partier och vad som kan 
förklara ett partis inträde i ett nationellt parlament. Innan kapitlet går vidare 
med att undersöka vad Ny Demokrati gjorde för att bli invalt i riksdagen görs 
först en genomgång av partiets bildande. 

Ny Demokratis bildande 

Sverige var vid slutet av 1980-talet ett av få länder i Västeuropa som ännu 
inte fått stifta bekantskap med ett framgångsrikt högerpopulistiskt parti på 

                                                             
144 Ian Wachtmeister återkom i rikspolitiken till valet 1998 med Det nya partiet. Genom en lansering av 
partiet på Stockholms stadion och med ett program snarlikt Ny Demokratis hoppades Wachtmeister 
återupprepa 1991 års framgångar. Den optimistiska satsningen till trots slutade det i vad som närmast kan 
betraktas som ett fiasko. De uppgifter som finns hävdar att endast tio personer besökte arenan (Larsson och 
Ekman 2001: 204). Det nya partiet erhöll knappt 0,5 procent av rösterna i riksdagsvalet. 
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nationell nivå.145 På kontinenten existerade framgångsrika sådana partier i 
bland annat Frankrike, Nederländerna, Belgien och Österrike. Även i 
Skandinavien hade de så kallade Framstegspartierna nått ansenliga 
framgångar.146 I Sverige, och då främst i Skåne, hade dock högerpopulistiska 
missnöjespartier rönt vissa mindre framgångar på lokal nivå. 

Det svenska Framstegspartiet bildades 1968 av före detta borgerliga 
politiker. Så småningom blev det dock en sammanslutning som främst 
hämtade inspiration från sin danska namne. Partiet splittrades efter inre 
stridigheter i flera olika fraktioner. Ingen av dessa nådde dock annat än 
mycket begränsade lokala valframgångar (Lodenius och Larsson 1994: 58-
63). Även Centrumdemokraterna, som först bildades som Kommunens Väl 
lyckades vinna kommunal representation i ett antal skånska kommuner 
under 1970- och 80-talen (Ekman och Poohl 2010: 43-45). Det parti som 
nådde de största framgångarna var dock Skånepartiet. Under Carl P. 
Herslows ledning nådde partiet sina största framgångar i kommunalvalet i 
Malmö 1985 där de fick drygt sju procent av rösterna och bidrog genom 
samarbete med de borgerliga partierna till att Socialdemokraterna miste 
makten i Malmö för första gången på 66 år (Peterson m.fl. 1988).  

Dessa olika partier var först och främst skattemissnöjespartier. Så 
småningom togs även invandringskritik in i partiernas program (Lodenius 
och Larsson 1994: 61; Lindström 2003/04: 33).147 Denna sida av höger-
populismen fick ytterligare näring när den politiska majoriteten i kommun-
fullmäktige i den lilla Skånekommunen Sjöbo genomdrev att det skulle 
anordnas en folkomröstning i samband med valet 1988 om huruvida 
kommunen skulle ta emot flyktingar eller ej. Trots avståndstagande från sina 
respektive partiledningar genomdrev majoriteten bestående av center-
partister och moderater det kontroversiella beslutet. Den flyktingskeptiska 
sidan vann också en övertygande seger i folkomröstningen. En följd av detta 
var att det centerpartistiska kommunalrådet, Sven-Olle Olsson, som i strid 
med avgivna löften mot sitt parti engagerat sig i folkomröstningskampanjen, 
uteslöts från partiet (Fryklund och Peterson 1989: 13-14, 89-90; Ekman och 
Poohl 2010: 64-70). Han bildade sedermera Sjöbopartiet som nått vissa 
framgångar i kommunalvalet sedan 1991 (Lindström 2003/04: 49). 

De skandinaviska statsvetarna Andersen och Bjørklund (1990: 198) menar 
att orsaken till att Sverige till skillnad från många andra västeuropeiska 

                                                             
145 Det finns inom partiforskningen en uppsjö av benämningar på den här typen av partier. Att så många 
olika namn på partifamiljen florerar beror främst på att partierna som anses tillhöra den är av skiftande 
karaktär och därför på många sätt skiljer sig åt. Användningen här av begreppen högerpopulism görs utan 
någon egentlig analys av dessa skillnader utan endast med en förhoppning om att läsaren intuitivt förstår 
vilken disparat grupp av partier som åsyftas. 
146 Fremskrittspartiet i Norge respektive Fremskridtspartiet i Danmark. 
147 Denna utveckling var på intet sätt något specifikt svenskt. Redan i slutet av 1980-talet påvisade den tyske 
statsvetaren Klaus von Beyme (1988) att de, vad han benämnde, högerextrema partierna från 1980-talet och 
framåt lyfte fram invandringskritiken som en av de viktigaste frågorna. 
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länder inte hade nåtts av högerpopulistiska framgångar på nationell nivå vid 
slutet av 1980-talet dels var det långvariga socialdemokratiska styret i 
Sverige. Så länge som de borgerliga partierna inte hade prövats som 
regeringsalternativ kunde missnöje med den förda politiken främst riktas 
mot Socialdemokraterna. Missnöjda väljare hade således hela tiden kunnat 
rösta på något parti inom det borgerliga blocket (se även Berggren 1991: 12; 
Svåsand 1998: 89). Särskilt Centerpartiet har fungerat som ”ställ-
företrädande missnöjesparti” (Fryklund och Peterson 1981). Dels har den 
svenska politiken varit relativt fri från viktiga politiska frågor som inte följt 
de etablerade politiska skiljelinjerna (Andersen och Bjørklund 1990: 198). 
Båda dessa förklaringar kan anses vara plausibla. Den första förklaringen 
berör så kallade missnöjespartier medan den andra kan anses vara relevant 
för nya partier generellt. Detta illustreras om inte annat av kärnkraftsfrågan, 
en fråga där partierna inordnades efter nya mönster, och bildandet av 
Miljöpartiet (jfr Rydgren 2005: 39; Bergman och Bolin 2011: 254). 

En ytterligare förklaring som lyfts fram är att den svenska flykting-
politiken, ofta en central fråga för de högerpopulistiska partierna, karaktäri-
serats av konsensus. Frågan har politiserats i väldigt liten utsträckning vilket 
gjort att det varit svårt för ett invandringskritiskt parti att få gehör för 
kärnan av sin politik (Green-Pedersen och Krogstrup 2008; Dahlström och 
Esaiasson 2011; Odmalm 2011). 

Den 25 november 1990 kan ses som ett startdatum för det som sedermera 
kom att bli Ny Demokrati. Denna dag publicerade Sveriges mest 
inflytelserika dagstidning, Dagens Nyheter, en debattartikel, Här är vårt 
partiprogram, skriven av två udda karaktärer från den svenska 
affärsvärlden (Wachtmeister och Karlsson 1990).148 Den ene, Ian 
Wachtmeister, var en direktör från näringslivet av adlig släkt. Den andre, 
Bert Karlsson, en välkänd skivbolagsdirektör och nöjesparksägare. I debatt-
artikeln presenterade duon ett embryo till ett partiprogram och hotade med 
att realisera det genom att bilda ett nytt parti om deras idéer inte 
anammades av det politiska etablissemanget. Centralt i artikeln var den 
hårda kritiken mot den så kallade svenska modellen. Wachtmeister och 
Karlsson menade att denna var ”förlegad och farlig som framtidsmodell”. 
Istället förespråkades en förändring i, vad som ofta beskrivits som, en 
nyliberal riktning. Bland annat betonades privatiseringar, skattesänkningar, 
strängare flyktingpolitik och hårdare tag mot kriminalitet. Det viktiga var, 
menade duon, att alla politiska beslut skulle vägledas av ”sunt förnuft, 

                                                             
148 Egentlig författare till artikeln var Wachtmeister (Svenska Dagbladet 1990; Karlsson 1991b: 41). Detta 
framgår tydligt av att många av förslagen var direkt hämtade från tankesmedjan Den Nya Välfärden där 
Wachtmeister varit engagerad. Stilistiskt känns även vissa passager igen (t.ex. ”så nog blåser det över den lilla 
ön med de höga skatterna”) från Wachtmeisters satiriska betraktelser av den svenska politiken publicerade i 
böckerna Ankdammen och Elefanterna (Wachtmeister 1988a; 1990). 
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personlig frihet och hänsyn till andra”, en devis som kom att bli Ny 
Demokratis slagord framför andra. 

Även om debattartikeln i Dagens Nyheter var den första officiella 
proklamationen om att ett nytt parti var i startgroparna kunde upp-
märksamma personer redan tidigare ha sett tecken på detta. Wachtmeister 
(se t.ex. 1988a; 1988b; 1989; 1990) hade redan åren före skrivit såväl böcker 
som debattartiklar i dagspressen där den politiska eliten i Sverige häcklades. 
Även om alla de etablerade partierna fick sig en släng av Wachtmeisters 
kritikslev var det främst det regerande Socialdemokraterna som utsattes för 
den satiriskt formulerade kritiken. Wachtmeister var även engagerad i den 
liberala tankesmedjan Den Nya Välfärden (DNV), en organisation delvis 
finansierad av den Svenska Arbetargivarföreningen (SAF). Under sin tid i 
denna organisation förespråkade Wachtmeister att tankesmedjan skulle 
ombildas till ett parti (Engellau 1991; Ungerson 1992: 11; Tamas 2002: 47; 
Elmbrant 2005: 257). Även om så inte blev fallet var DNV:s inflytande på Ny 
Demokrati stort. Mycket av det politiska innehållet i partiet var direkt taget 
från tankesmedjans skrifter.149 

Även Bert Karlsson hade gjort sin röst hörd i olika publika sammanhang. 
Framförallt var det inom två områden som han kritiserade rådande 
bestämmelser. För det första menade han att dagligvaruhandeln, till följd av 
det rådande regelverket, präglades av avsaknad av konkurrens med följden 
att konsumenterna fick alldeles för höga matkostnader (Karlsson 1990a; 
1990c). För det andra var Karlsson skarpt kritisk till höjningen av 
turistmomsen vilken han menade främst skulle slå mot de sämst bemedlade 
i samhället (Karlsson 1990b). Samtidigt som Karlsson främst motiverade sin 
kritik utifrån hur medborgarna drabbades går det inte att bortse från att han 
i mångt och mycket talade i egen sak. Karlsson var som aktör inom både 
dagligvaruhandeln och turistnäringen minst lika mycket lobbyist som 
altruist i sammanhanget. Karlsson gav även efter bildandet av Ny Demokrati 
viss uppmärksamhet åt dessa frågor (se t.ex. Wachtmeister och Karlsson 
1991a; 1991b). 

Själva idén att bilda ett parti dök, enligt Karlsson, upp i samband med att 
tidningen Hänt i veckan bad honom att sätta ihop sin egen regering 
(Karlsson 1991b: 21-26; 2007: 165-166). Listan som Karlsson sedermera 
komponerade bestod enligt honom av ”kompetenta människor med stor 
erfarenhet” (Karlsson 1991b:21). Bland Karlssons ministrar märks dels ett 
antal kända politiker såsom de socialdemokratiska statsråden Kjell-Olof 
Feldt (finansminister), Mona Sahlin (bostadsminister) och Anna-Greta 
Leijon (jämställdhetsminister) men även personer utan politisk bakgrund 

                                                             
149 Det uppstod senare en debatt kring vilka relationer som faktiskt fanns mellan DNV, SAF och Ny 
Demokrati. Även om det inte gått att finna något stöd för att varken DNV eller SAF på något sätt backade upp 
Ny Demokrati framfördes under valrörelsen flera sådana insinuationer (Engellau 1991; Garme och Beckman 
1991; Thorwaldsson 1991; Ungerson 1992: 63-74) 
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som exempelvis drottning Silvia (invandrarminister), Jan Guillou 
(justitieminister) och Ingvar Kamprad (löneminister).150 Inledningsvis var 
tanken att Karlsson själv skulle besätta statsministerposten. Men efter 
inrådan från en vän valde Karlsson istället att utse, den för honom ännu inte 
personligt bekante, Wachtmeister, till regeringschef. Själv valde Karlsson att 
utse sig till folkminister (Karlsson 1991b: 25). När Wachtmeister så 
småningom fick reda på detta tog han kontakt med Karlsson. De bestämde 
sig för att träffas för ett inledande möte. Redan innan mötet kom att hållas 
lyckades dock Expressen snappa upp Karlssons och Wachtmeisters, ännu 
icke färdigformulerade, planer. I en intervju i oktober 1990 säger Karlsson 
bland annat att ”det finns ett stort intresse från folk” och påpekar att han ”får 
namnlistor med tusentals underskrifter om att man borde bilda ett nytt 
parti” (Expressen 1990b). 

Vid mötet mellan Karlsson och Wachtmeister, som hölls den 14 november 
1990 på Arlanda, upptäckte de två att de hade snarlika åsikter i många 
frågor. De bestämde sig också för att hädanefter gemensamt underteckna 
framtida debattartiklar. En dryg vecka senare, den 25 november, publice-
rades således deras första gemensamma artikel i Dagens Nyheter. Innan de 
gick vidare till egentlig partibildning ville de dock sondera terrängen och se 
om intresset för ett nytt parti var tillräckligt stort (Karlsson 1991b: 27-29; 
Wachtmeister 1992: 12). Ett sådant kvitto fick de per omgående. Den 27 
november presenterade programledaren Siewert Öholm i tv-programmet 
Svar direkt en Sifo-undersökning där 23 procent av de tillfrågade hade 
svarat ja på frågan huruvida de kunde tänka sig att rösta på ett parti startat 
av Bert Karlsson. Dessutom var det tio procent som kunde tänka sig Karlsson 
som statsminister (Expressen 1990c; Ungerson 1992: 12; Tamas 2002: 
48).151 

Partiets officiella bildande dröjde till den 4 februari 1991 då Ny 
Demokratis konstituerande möte hölls i Skara. Dessförinnan hade Karlsson 
och Wachtmeister sammanstrålat i Florida för att bland annat skissa på 
partiets program (Expressen 1991h). Vid det konstituerande mötet valdes 
partiets första styrelse. Utöver de två initiativtagarna ingick även John 
Bouvin, Marianne Östlund, Claus Zaar och Peter Kling, alla utan politisk 
erfarenhet på högre nivå. Enligt protokollet skedde det inte något val av 
partiordförande vid mötet (Expressen 1991e; Ny Demokrati 1991a). Dock 
rapporterade media samma dag att Bert Karlsson utsetts till partiledare 
medan Ian Wachtmeister skulle fungera som Ny Demokratis ordförande 
(Sveriges Radio 2009a).  

                                                             
150 För hela ministerlistan, se Karlsson (2007: 165-166). 
151 Bert Karlsson uppger själv att 12 procent av de tillfrågade kunde tänka sig honom som statsminister 
(Karlsson 1991b: 42). 
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När Ny Demokrati formellt bildades hade de bara lite drygt ett halvår på sig 
att förberedda sig för valet i september 1991. Vägen till riksdagen var också 
allt utom konventionell. Med en aldrig tidigare skådad politisk stil lyckades 
Bert Karlsson och Ian Wachtmeister skapa ett enormt intresse kring Ny 
Demokrati. Både i media och vid sina offentliga möten var gensvaret 
sensationellt. Att valrörelsen ändå kantades av, vad som för andra partier 
skulle uppfattas som, skandaler verkade inte påverka partiets popularitet 
nämnvärt. Partiet låg hela tiden bra till i de opinionsmätningar som gjordes 
(se Figur 23). 

 
Figur 23:  Ny Demokratis stöd i Sifo:s väljarbarometer  

december 1990 - september 1991 (procent) 

 
 

Källa: Oscarsson (1998) 

I den första Sifo-mätningen som presenterades efter debattartikeln i Dagens 
Nyheter gavs kategorin Övriga partier, som i stort sett uteslutande bestod av 
röster på Karlsson och Wachtmeister, 3,5 procent.152 Efter en liten tillbaka-
gång i den påföljande mätningen var övrigt-kategorin upp på siffror över 5 
procent i såväl februari- som marsmätningarna. Dessa höga mätetal på det 
nya partiet föranledde Sifo att uttryckligen ge respondenterna möjligheten 
att välja Ny Demokrati i sina opinionsmätningar. Detta följdes också av ett 
rejält uppsving åt partiet. Toppnoteringen nåddes i majmätningen då partiet 

                                                             
152 I de övriga tio Sifo-undersökningarna utförda under 1990 fick samma kategori 0,2-1 procent av de 
tillfrågades röster (Oscarsson 1998). 
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med 11,7 procent av väljarna bakom sig var det tredje största partiet. Efter 
detta dalade partiet och fick i Sifos sista mätning före valet 5,3 procent.153 I 
valet den 15 september nådde Ny Demokrati 6,7 procent av rösterna och blev 
med sina 25 mandat vågmästare mellan de två politiska blocken. 

Forskning om Ny Demokratis inträde i riksdagen 

Den tidigare forskningen har pekat på flera tänkbara orsaker till att Ny 
Demokrati lyckades ta sig in i riksdagen. På ett mer övergripande plan har 
stora strukturella förändringar ansetts skapa en gynnsam omgivning för ett 
parti av Ny Demokratis karaktär. Sociologen Jens Rydgren menar att i 
fallande ordning så är det framförallt uppkomsten av en protestnisch, en 
xenofobisnisch och slutligen en ekonomisk nyliberal väljarnisch som skapat 
en gynnsam grogrund för Ny Demokrati (Rydgren 2004; 2005). 

Protestnischen hade sin grund i ett förändrat väljarbeteende. En trend av 
att väljare i mindre utsträckning var övertygade anhängare av ett enskilt 
parti samt att det så kallade politikerföraktet hade ökat i omfattning gjorde 
att Sveriges väljare vid decennieskiftet mellan 1980- och 1990-talet var allt 
mer lättrörliga och samtidigt missnöjda med de, till buds stående, politiska 
alternativen. Genom att nyttja en anti-etablissemangsstrategi där Ny 
Demokrati lyckades framställa de etablerade partierna som en homogen 
grupp och utmåla sig själva som ett anti-parti kunde denna protestnisch 
nyttjas av det nya partiet (Westlind 1994; Taggart 1996: 136; Rydgren 2005: 
65-71). 

Den xenofobiska nischen, å andra sidan, uppstod i takt med att 
flyktingpolitiken i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet gavs större 
politiskt och medialt utrymme. För trots att det sedan en tid tillbaka funnits 
inslag av främlingsfientlighet bland de svenska väljarna hade en partipolitisk 
konsensus i dessa frågor gjort att detta spelat liten roll i såväl den politiska 
debatten som för väljarna i sitt val av parti (Rydgren 2002; 2005; Green-
Pedersen och Krogstrup 2008; Dahlström och Esaiasson 2011; Odmalm 
2011). Denna konsensus luckrades upp under slutet av 1980-talet. Bland 
annat utsattes södra Sverige för stora flyktingströmmar i mitten av 1980-
talet som i sin tur gjorde att flyktingfrågor allt mer kom upp på den lokala 
politiska agendan (Kiiskinen och Saveljeff 2010: 120-122). Lokala 
framgångar för missnöjespartier med invandringskritik på agendan samt 
folkomröstningen i Sjöbo om flyktingmottagande spädde ytterligare på 
politiseringen av flyktingfrågan. I kölvattnet av detta påverkades även den 
nationella nivån. Den socialdemokratiska regeringen genomdrev i slutet av 
1980-talet en restriktivare flyktinglagstiftning, något som skapade stora 
                                                             
153 Värt att nämna är också att Ny Demokrati fick 8,7 procent av väljarnas sympatier i SCB:s majmätning. 
Med cirka 7 000 respondenter är SCB:s opinionsmätning den mest omfattande. Denna mätning var den enda 
SCB-mätningen innan valet 1991 där respondenterna uttryckligen fick möjlighet att välja Ny Demokrati.  
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rubriker och öppnade upp för att meningsskiljaktigheter inom flykting-
politiken politiserades (Arter 1992: 358-359; Rydgren 2005: 51-52). När så 
Ny Demokrati, som det första partiet på nationell nivå, intog en kritisk 
inställning till den, enligt dem, allt för liberala flyktingpolitiken, kunde den 
xenofobiska väljarnischen ges ett reellt alternativ (Odmalm 2011: 1073). 

Slutligen var också en högervind på den socioekonomiska höger-
vänsterskalan till fördel för Ny Demokrati. I efterdyningarna av kommu-
nismens fall och den kraftiga högkonjunkturen som rådde under andra delen 
av 1980-talet skapades en efterfrågan av högerpolitik. Ny Demokrati med 
tydliga inslag av nyliberal politik kunde således även dra nytta av en sådan 
omständighet (Rydgren 2005: 43, 57-59). 

Utöver gynnsamma strukturella omständigheter kan det även vara 
intressant att lyfta fram två ytterligare faktorer som har ansetts kunna 
förklara Ny Demokratis intåg i riksdagen 1991. För det första har många 
ansett att media spelade en starkt bidragande roll i partiets snabba framväxt 
(se t.ex. Ungerson 1992; Svåsand och Wörlund 2005). Genom att partiet 
gavs stort medieutrymme lyckades det snabbt ta sig över den mediala spärr 
som många nya partier misslyckas med. Detta ska dock inte endast tolkas 
som en extern förklaring. Istället samverkar det med en andra faktor av 
betydelse, nämligen partiledarnas betydelse för inträdet. Anledningen till att 
partiet fick mycket uppmärksamhet faller i mångt och mycket tillbaka på att 
de två partibildarna redan tidigare var välkända och dessutom vid flera 
tillfällen offentligt deltagit i den politiska debatten redan före starten av 
partiet (Gardberg 1993: 44). 

Det finns således en del forskning kring Ny Demokrati som pekar på 
möjliga förklaringsfaktorer till deras valframgång 1991. De mest 
framträdande är att de strukturella omständigheterna, eller den politiska 
möjlighetsstrukturen om man så vill, var gynnsam för ett parti av Ny 
Demokratis karaktär. Ett parti av missnöjeskaraktär med främlingsfientlig 
och nyliberal profil passade väl in i det svenska politiska landskapet i början 
av 1990-talet. Detta parti har också ansetts få en extra skjuts av medias 
välvilliga behandling av dem samt att partiets välkända ledarduo haft 
förmågan att skapa ett starkt intresse för partiet. Även om dessa förklarings-
faktorer synes vara plausibla och, till skillnad från mycket tidigare forskning 
om nya partier, även delvis berör det nya partiet kvarstår en djupare analys 
av vad partiet faktiskt gjorde. I det följande kommer således denna studie 
beröra partiets satsningar och prioriteringar vad gäller dess resurser, på 
vilket sätt partiets sakpolitik formades och accentuerades samt hur partiets 
relationer till de andra partierna såg ut. I syfte att göra detta undersöks 
således för varje strategi vilken betydelse den haft och dels vad som faktisk 
har gjorts. Först dock några ord om partiets målsättningar. 
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Ny Demokrati som röstmaximerare 

Ny Demokrati växte fram ur Ian Wachtmeisters och Bert Karlssons 
gemensamma missnöje med hur den svenska politiken såg ut. Ända från 
början stod det klart att inget mindre än riksdagsinträde var att sikta på. 
Även om Karlsson själv flera gånger yttrade att han var tveksam för egen del 
gällande riksdagen så var det tydligt att partiets mål först och främst var att 
nå tillräckligt många röster för att uppnå en vågmästarposition mellan de två 
blocken i riksdagen. Redan innan partibildningen satte dock Karlsson upp 
ett till synes omöjligt mål: 

Det gäller ju att ha minst 25 procent av rösterna om det ska vara någon mening med 
det (Expressen 1990b). 

Det är trots detta intressant att notera att det, ibland nästan, desperata 
trånandet efter riksdagsinträde som framträdde hos såväl Miljöpartiet som 
KDS inte har gått att finna hos Ny Demokrati. Säkerligen går detta att spåra 
dels till nydemokraternas saknad av upprepande misslyckanden som de två 
andra nykomlingarna erfarit. Men dels också till partiets, nästan exempel-
lösa, initiala framgångar i form av höga opinionssiffror. Det är också talande 
att det är först mot slutet av valrörelsen, då partiets opinionssiffror börjat 
dala ner mot fyraprocentsspärren, som viss friktion mellan de två 
partibildarna uppstod (se Ledarskap i Ny Demokrati). 

Att partiet redan från starten surfade på en framgångsvåg och att man 
därigenom inte nåddes av den desperation som exempelvis både Miljöpartiet 
och KDS hade, ska inte skymma det faktum att riksdagsinträde var 
högprioriterat. Om inte annat är Wachtmeisters kommentar ett par 
decennier efter riksdagsinträdet talande: 

 Vi skulle in i riksdagen och vi skulle påverka politiken (intervju Ian Wachtmeister). 

Riksdagsinträdet ska främst ses som ett instrumentellt mål, det vill säga ett 
måste för att kunna påverka politiken. Slutsatsen att röstmaximering var 
prioriterat kan dock anses vara befogad. 

Ny Demokratis resurser 

Innan kapitlet går in på Ny Demokratis anskaffande och prioriterande av 
resurser görs först en genomgång av partiets formella organisationsbyggnad. 
Som nedan framkommer bär den tydliga spår av att partiet skapades under 
tidspress och utan någon ambition från partibildarna att skapa en 
demokratiskt uppbyggd rörelse med gräsrotsinflytande. 



 

198 

Ny Demokratis formella organisation 

Vid det formella bildandet av Ny Demokrati, den 4 februari 1991, deltog 
femton personer. Av dessa kom sex stycken att väljas in i partiets första 
styrelse. Vid mötet fastställdes partiets första stadgar. Formellt sett var 
partiets organisation inte helt olik övriga svenska partiers organisation 
(Taggart och Widfeldt 1993: 9; Svåsand 1998: 82). Högsta beslutande organ 
var årsmötet, medan partistyrelsen och det verkställande utskottet var de 
organ som skulle leda partiets löpande verksamhet. Vid partiets första 
årsmöte valdes en ny partistyrelse, nu bestående av 28 ledamöter (Expressen 
1991f). 

En avgörande skillnad jämfört med de övriga partierna var dock att partiet 
saknade en distriktsorganisationsnivå. Medan de etablerade partierna har 
tre nivåer i sina partier: riks-, distrikts- och lokalnivåer valde Ny Demokrati 
att endast införa en lokal nivå direkt under riksnivån. Från partibildarnas 
sida motiverades detta utifrån såväl organisatoriska som ideologiska skäl. 
Organisatoriskt menades att en platt organisation var billigare att driva än 
en ordinär partiorganisation. Ideologiskt gav denna också kortare kommuni-
kationsväg mellan partiledning och gräsrötter vilket minskade byråkratiskt 
krångel. Detta är också sådant som går igen i partiets sakpolitik. En viktig, 
och kontroversiell, del av partiets program var att den offentliga mellan-
nivån, landstingen, skulle läggas ner då även detta skulle innebära effekti-
visering och minskande av byråkrati (Brohult m.fl. 1991; Ny Demokrati 
1991b; Wachtmeister m.fl. 1991a; Taggart 1996: 123-124). I realiteten torde 
de organisatoriska och ideologiska skälen sammanfalla med strategiska 
överväganden. Genom att skapa en organisation som skiljde sig åt från de 
etablerade partierna fick partiet bränsle till att göra en uppdelning mellan de 
verklighetsfrånvända etablerade partierna och det egna partiet som faktiskt 
talade för folket (jfr Rydgren 2005: 72). Dessutom går det inte att bortse från 
att ett parti utan den organisatoriska nivå som i många andra partier har en 
viktig funktion, i bland annat nomineringen av riksdagskandidater, ger 
partiledningen ett större manöverutrymme och mindre inflytandespill. 

Även om partiets formella organisation, frånsett avsaknaden av mella-
nnivå, liknade den konventionella partimodellen var den i realiteten mycket 
outvecklad (Svåsand och Wörlund 2005: 260). Wachtmeisters beskrivning 
ger också en inblick i att den formella organisationen inte var av särskilt stor 
betydelse: 

Styrelsen hade de uppgifter som en styrelse har. Men i praktiken, de som utförde allt 
det som en styrelse och en verkställande direktör ska svara för, nu talar jag 
näringslivsspråk eftersom både Bert och jag kom från näringslivet, det var Bert och 
jag. Sen jobbade vi med, det var inte styrelsen, utan de närmaste medhjälparna. Det är 
nog det som är det unika i det hela. Du kommer fel om du försöker inordna oss i något 
socialdemokratiskt system om hur man lägger upp det med styrelser och 
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arbetsutskott. Det här var entreprenörskap, det vill säga ett arbetssätt som är ytterst 
ovanligt i politiken. De som vi utnyttjade väldigt mycket var medarbetare som inte satt 
i vår styrelse (intervju Ian Wachtmeister). 

Trots att partiet formellt alltså hade medlemmar, årsmöte, partistyrelse och 
verkställande utskott var det få saker som inte beslutades av Ian 
Wachtmeister och Bert Karlsson (intervju Bert Karlsson). 

 När partiet väl nått riksdagen var också uppbyggandet av en organisation 
med genomarbetade partistadgar ett av de första uppdragen som man 
ställdes inför (Holck-Bergman 1995: 24-25). 

En del av förklaringen till den outvecklade organisationen var partiets 
ungdom. Att bygga upp ett parti på mindre än ett år är naturligtvis en mäktig 
uppgift. Samtidigt bör partibildarnas vilja till kontroll över partiet lyftas 
fram. Att särskilt Wachtmeister inte hade någon avsikt att skapa ett stort 
massparti med gräsrotsinflytande och långtgående interndemokratiska 
processer är tydligt. Istället skapades ett toppstyrt parti där effektivitet 
snarare än interndemokrati var ledord (Rydgren 2005: 72). När partiet höll 
sitt första årsmöte, i månadsskiftet mellan maj och juni 1991, var 
oppositionen mot partiledningens, i realiteten Wachtmeisters och Karlssons, 
politik i det närmaste obefintlig. Endast fem stycken motioner hade 
inkommit till årsmötet. På grund av tidsbrist togs dock inga beslut i 
sakfrågorna. Istället beslutades att partistyrelsen skulle få till uppgift att 
diskutera dem efter valet (Expressen 1991f). Till skillnad från övriga partier 
valde Ny Demokrati dessutom att utestänga media från årsmötet. Medan 
Bert Karlsson menade att det blir ”en öppnare och ärligare debatt” om 
massmedia inte närvarar så framförde partisekreteraren Peter Voors, som 
organisatör för årsmötet, i en Expressen-artikel att han 

[…] följer bara Ians vilja. […] Han vill ha en partistämma i lugn och ro. Vissa 
riksdagskandidater är inte vana vid media ännu (Expressen 1991l). 

Ledarskap i Ny Demokrati 

Ny Demokrati var en skapelse av två personer, Bert Karlsson och Ian 
Wachtmeister. Inledningsvis var Bert Karlsson det viktigaste namnet utåt 
sett. Trots att även Wachtmeister var ett relativt känt namn vid tidpunkten 
för partiets bildande var Bert Karlsson det stora affischnamnet. Som skapare 
av den populära nöjesparken Skara sommarland och som framgångsrik 
skivbolagsdirektör hade han blivit ”Bert” med hela svenska folket. I Sifo-
undersökningen som presenterades av Siewert Öholm i tv-programmet Svar 
direkt två dagar efter publicerandet av Wachtmeisters och Karlssons DN-
debattartikel ställdes således frågan ”Kan du tänka dig att rösta på Bert 
Karlsson om han startar ett parti?” (Karlsson 1991b: 42; Ungerson 1992: 12; 
Rydgren 2005: 40). Att Karlsson trädde in i projektet som den, för 
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allmänheten, mer kände av de två och initialt också var partiets flaggskepp 
var inte heller något som Wachtmeister förnekade. När Wachtmeister ett par 
månader före publiceringen av Här är vårt partiprogram ensamt försökt få 
in en liknande artikel i Dagens Nyheter hade han mötts med kalla handen. 
Istället var det Bert Karlssons medverkan som medgav publiceringen av 
artikeln (Svenska Dagbladet 1990). Enligt Wachtmeister sa Karlsson till 
honom att: 

Du skriver så talar jag med Bergstrand på Dagens Nyheter. Han sätter in den direkt 
(Sveriges Radio 2009a).154 

Wachtmeister har också vid flera tillfällen pekat på Karlssons förmåga och 
vilja att leva i symbios med media: 

Bert är mig veterligen den ende person som dagligen ringer upp minst fem 
journalister. Han lever i deras värld och de lever i hans (Wachtmeister 2009: 111).155 

Paret Wachtmeister och Karlsson antydde inledningsvis att den förstnämnde 
skulle bli partiets ledare (Expressen 1991h). När partiet sedermera bildades 
visade det sig dock att formella titlar var av mindre betydelse. I media 
rapporterades att man valt att dela upp ledningen. Bert Karlsson utsågs till 
partiledare och Ian Wachtmeister till partiordförande (Sveriges Radio 
2009a). Ian Wachtmeister menar dock i efterhand att den formella 
uppdelningen i partiet var av mindre betydelse. Istället gör han följande 
beskrivning av situationen:  

Jobbet var upplagt så att jag skötte det som en ordförande gör i vilket sammanhang 
det än är. Såg till att det var ordning och reda och vem som ska göra vad. Och hålla 
organiserade kontakter med alla de vi jobbade med. Bert var den store folkledaren. 
Bert och jag hade kontakt varenda dag i över tre år. […] Vi körde väldigt nära varandra 
och vi var i stort sett alltid överens om vad som skulle göras. Men det var jag som såg 
till att åtgärderna vidtogs. […] Vi var väl två partiledare kan man säga ett tag och sen 
hoppade Bert formellt av. Men det förändrade ingenting […] (intervju Ian 
Wachtmeister). 

Att man inledningsvis formellt valde Bert Karlsson till partiledare var enligt 
honom själv ett rent strategiskt val: 

Det var bara av taktiska och praktiska skäl. Jag ville inte vara [partiledare] 
överhuvudtaget. Det var ju så att jag fångade rösterna som var tunga att hitta. 
Socialdemokratiska röster framförallt. Därför gjorde vi så (intervju Bert Karlsson). 

                                                             
154 Mats Bergstrand var redaktör för Dagens Nyheters debattsida under perioden 1989-2009. 
155 För en snarlik formulering, se Wachtmeister (1992: 89) 
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Ett av partiets första stora framträdanden var när Bert Karlsson ställde upp i 
en partiledarintervju med journalisten Olle Stenholm i Sveriges Televisions 
program Magasinet den 14 februari 1991. I det halvtimmeslånga intervju-
programmet blev Karlsson ombedd att utveckla och förklara partiets 
program. En uppenbart trängd Karlsson hade vid flera tillfällen svårt att 
svara på vad partiet menade med centrala formuleringar i partiprogrammet. 
Bland annat fick Karlsson problem med att förklara hur de stora statliga 
inkomstnedskärningarna, som partiet föreslagit, skulle finansieras, vad 
partiet menade med programmets skrivning att man inte kan ”stå neutral 
mellan diktatur och demokrati” samt partiets förslag till ändrad 
biståndspolitik (Sveriges Television 1991). Bara dagar efter tv-intervjun, den 
18 februari, meddelade en märkbart irriterad Karlsson i radio-programmet 
Efter tre att han skulle stiga av som partiledare (Ungerson 1992: 16): 

Det tycks vara omöjligt i Sverige att stöta sig med etablissemanget. Det är en form av 
nästan diktatur. Jag menar, i Sovjet skjuter dom folk för att dom inte tycker rätt. Men i 
Sverige så gör man annat. Man försöker alltså i stor skala påverka mina affärer och jag 
märker var det kommer ifrån. Skulle jag namnge dom skulle det bli katastrof (Sveriges 
Radio 2009b). 

Även om Karlsson själv hävdade att avhoppet var planerat och främst en 
konsekvens av att hans politiska karriär gett problem för honom som 
företagare, är det mycket som talar för att hans svaga framträdande i 
Magasinet var av avgörande betydelse. Karlsson medgav att hans insats inte 
var speciellt lyckad. Som så många andra gånger utnyttjades dock denna 
händelse till att framställa partiet som underdogs och som företrädare för 
”verklighetens folk”: 

I TV var jag helt paralyserad och blev överkörd av alla siffror. Jag var helt värdelös. 
Sedan dess har stödet ökat, för jag visade mig med mina brister som en vanlig 
människa som inte kan allt om allting (Dagens Industri 1991). 

Som en accentuering av Karlssons behandling i Magasinet valde partiet 
också att för en tid att förse sin partisymbol, en glad gubbe, med blåtira och 
plåster. De opinionsundersökningar som publicerades efter händelsen visar 
också på att partiet inte synes förlora på uppståndelsen, snarare tvärtom. I 
Demoskops mätning, genomförd 19 februari-11 mars, var partiet med hela 
11,8 procent av rösterna till och med landets tredje största parti (Dagens 
Industri 1991). 

Som ersättare till Karlsson valde partiets styrelse Ian Wachtmeister till 
partiledare. Bara någon dag efter avhoppen meddelade dock Karlsson sin 
comeback i politiken, numera som vice ordförande och folkledare i partiet 
(Aftonbladet 1991b; Expressen 1991b; Svenska Dagbladet 1991a). Avhoppet 
förändrade dock inget i sak vad gäller arbetsfördelningen mellan Karlsson 



 

202 

och Wachtmeister (intervju Ian Wachtmeister). Karlsson motiverade själv 
sin comeback med att det var folket som fått honom att återvända: 

Prästerna ber för mig i kyrkorna. Människor ringer, skriver och dyker på mig på 
gatorna och vädjar till mig att stanna kvar som partiledare (Expressen 1991j). 

Även efter det att Wachtmeister övertog partiledarrollen fortsatte Karlsson 
att skapa rubriker åt partiet. De två, sinsemellan, väldigt olika personerna 
kom att spela olika roller i partiets framgång. Deras olika bakgrund gjorde 
att många, likt Bert Karlsson själv, ansåg att de kom att komplettera 
varandra på ett bra sätt: 

Jag och Ian skulle komplettera varandra bra. Han har en jävla ordning, den är perfekt. 
Det skulle aldrig gå utan honom. Och jag var den som kunde massmedia och folks 
innersta tankar. Dessutom hade vi en annan styrka: jag tror att jag och Ian appellerar 
till olika grupper. Han har sin grupp, företagare och industrifolk. Jag har mer 
arbetarbefolkningen bakom mig (Karlsson 1991b: 47). 

Wachtmeister var medlem av den svenska adeln och hög företrädare inom 
det svenska näringslivet. Han uppfattades av många som såväl välklädd som 
vältalig. Bert Karlsson å andra sidan, hemmahörandes i småstaden Skara 
och med bred västgötsk dialekt, framställdes som folklig, ledigt klädd och 
talandes som ”vanligt folk”. Tillsammans kom de att benämnas Ian och Bert 
eller Greven och Betjänten (Berggren 1991: 14; Taggart 1996: 6, 125; 
Westlind 1996: 154-155). Det egentligen osannolika paret drog många gånger 
under valrörelsen 1991 fler åskådare till sina möten än vad de etablerade 
partierna lyckades med. Med scenframträdanden, mera påminnandes om 
ståuppkomik än ordinär valinformation (Rydgren 2002: 34; Ekman och 
Poohl 2010: 92), efterföljdes partiets uppmaning att ”politik ska vara kul”. 

Internt inom partiet blev det allt tydligare att det var Wachtmeister som 
var ledaren. Karlsson aviserade tidigt att han egentligen inte ville syssla med 
traditionell politik utan istället ”bara ville starta igång något”, för att ”folk 
ska ha någon att vända sig till”. I Magasinet-intervjun meddelade han till och 
med att inte hade för avsikt att stå på riksdagslistan: 

Jag passar inte för att sitta i riksdagen. Jag är för kreativ. Jag är en orolig typ, jag vill 
göra grejor. Jag tror inte jag kan sitta på en bänk och lyssna på debatter, så pass långa 
som de är (Sveriges Television 1991). 

Utöver att Wachtmeister var mannen bakom partiprogrammet kom han att 
styra allt mer av partiets verksamhet. Även om partiets medlemmar var 
oeniga i huruvida det var bra eller inte att makten centrerades kring 
Wachtmeister verkar det råda en samstämmighet kring att så var fallet 
(Taggart 1996: 126). Ett viktigt uttryck för detta var komponeringen av 
partiets valsedel till riksdagsvalet. Redan vid partiets konstituerade möte 
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informerade Wachtmeister de närvarande om att partiet avsåg att ställa upp 
med riksvalsedlar och att endast i undantagsfall ställa upp i kommunalvalen 
(Ny Demokrati 1991a). Istället för att, som brukligt är inom andra partier, 
låta distriktsorganisationerna nominera sina kandidater till valen, var Ny 
Demokratis nomineringsprocess totalt centraliserad till partiledarnas tycke 
och smak. Framförallt var det Wachtmeister som, genom att ta kontakt med 
bekanta eller bekantas bekanta, beslutade vilka som skulle stå med på listan 
till riksdagsvalet. Ett antal av kandidaterna hade också själva tagit kontakt 
med partiet, men i slutändan var det alltså Wachtmeister som avgjorde vilka 
som skulle inkluderas på listan (Taggart 1996: 125). Wachtmeister försökte 
också febrilt att värva kända namn till partiets lista. Då ingen av 
riksdagslistans namn utöver Karlsson och hans eget kan anses ha varit känt 
för allmänheten måste denna ambition anses ha gått om intet.156 

Även om Karlsson också han var med och fattade beslut om såväl partiets 
politik som företrädare verkar det som om hans roll främst kom att 
fokuseras på de externa verksamheterna (Karlsson 2007: 168). Inledningsvis 
var det Karlsson som attraherade det största mediala intresset. Sedermera 
nyttjade han sin roll som ”folkledare” till det maximala genom att gång efter 
annan figurera i olika publika sammanhang. 

Många bedömare såväl inom som utanför partiet har lyft fram att paret 
Karlsson och Wachtmeister kompletterade varandra väl och att detta var en 
av Ny Demokratis styrkor och orsaker till inträdet i riksdagen. Samarbeten 
dem emellan verkar också ha fungerat relativt bra. I takt med att opinions-
siffrorna, efter sommarens toppar på över tio procent, sjönk allt närmare 
fyraprocentsspärren uppstod dock viss friktion mellan Karlsson och 
Wachtmeister. Karlsson gick ut offentligt och kritiserade Wachtmeisters 
framträdande i såväl den ekonomiska debatten som den avslutande 
partiledardebatten. Enligt Karlsson hade Wachtmeister blivit allt för lik de 
etablerade politikerna. Dels talade han så att vanligt folk inte förstod och 
dels hade han inte i tillräcklig utsträckning vågat attackera sina mot-
debattörer, menade Karlsson (Aftonbladet 1991c; Expressen 1991a). 

Huruvida denna begynnande spricka fick någon betydelse för valresultatet 
är svårt att svara på. En granskning av det statistiska underlagetet som finns 
till hands över partiledares popularitet ger dock inget fog för att betvivla 
Wachtmeisters popularitet, snarast tvärtom. Istället för två kompletterande 
personer som attraherade röster till Ny Demokrati verkar det dessutom som 
om de två kan ses som ett flöte respektive ett sänke. Tack vare att 
valundersökningen för 1991 års val inkluderade även Bert Karlsson i sina 
                                                             
156 Under 1991 uppmärksammades bland annat att den kände före detta friidrottaren Richy Bruch värvats till 
partiet. Även den välkände advokaten Henning Sjöström figurerade kring Ny Demokrati. Huruvida han var 
medlem eller icke är dock oklart (Ungerson 1992: 78-80). Innan partiets formella bildande figurerade även 
uppgifter i media om att SAS vd Jan Carlzon blivit erbjuden partiledarposten. Såväl Wachtmeister som 
Karlsson förnekade dock att förfrågan kommit från dem. Istället verkar initiativet skett utan förankring 
genom en lokal företrädare (Tidningarnas Telegrambyrå 1990). 
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enkätfrågor gällande partiledare ges möjlighet att jämföra dennes 
popularitet med Ian Wachtmeisters i väljarkåren. Om man först tittar på 
väljarkårens bedömning av Ny Demokratis ledarpar ges inte någon ljus bild. 
Såväl Wachtmeister som Karlsson placeras i botten av samtliga partiledare. 
Även om Wachtmeister ansågs något mindre illa omtyckt (medeltal -0,6) än 
Karlsson (-1,6) var båda långt ifrån populariteten hos samtliga övriga 
partiledare.157 Om man endast ser till det egna partiets väljare ges en klart 
mer positiv bild av Wachtmeister. Även om han inte framstår som den 
populäraste så är han i alla fall i paritet med dessa (+3,1 jämfört med Alf 
Svenssons +3,6). Karlsson, å andra sidan, ges inte särskilt höga betyg ens av 
de egna väljarna. Med +1,0 i medeltal är han återigen den minst populäre 
”partiledaren” (Gilljam och Holmberg 1993: 98-103). 

Bilden av Wachtmeister som flöte och Karlsson som ett sänke tonar 
således fram. En jämförelse av väljarnas bedömning av sitt parti respektive 
partiledare ger ytterligare stöd för detta. Medan Wachtmeister var den ende 
av 1991 års vals partiledare som fick ett högre medeltal än sitt parti så 
hamnar Bert Karlsson åter igen i botten (dock något före Miljöpartiets 
Gisselberg). Också när det gäller andel av partiets väljare som gett sin 
partiledare högre betyg än sitt parti hamnar Wachtmeister högt. Medan 23 
procent (näst högst efter Vänsterpartiets Lars Werner, 30 procent) av de 
nydemokratiska väljarna ansåg att Wachtmeister var bättre än sitt parti var 
det endast 8 procent som ansåg detsamma om Karlsson (Gilljam och 
Holmberg 1993: 104-105). 

Även om det statistiska underlaget om partiledarnas popularitet inte 
förtäljer hela historien, ges naturligtvis en vink om vilken dragningskraft 
Wachtmeister respektive Karlsson hade på väljarna i 1991 års val. I en 
jämförelse med såväl de andra partiledarna som med varandra framkommer 
sålunda att medan Wachtmeister snarast kan ses som relativt stark 
röstmagnet så var Karlsson närmast det motsatta. Den indirekta effekt som 
de två hade genom att se till att partiet gavs uppmärksamhet går dock inte 
direkt att avläsa av detta underlag. Då också direkta partiledareffekter anses 
spela en relativt liten roll kan de negativa omdömena om Karlsson i 
valundersökningen inte per automatik tolkas som att partiet klarat sig bättre 
utan honom. Särskilt Karlssons betydelse för partiets inledande framgångar 
och synlighet i media går knappast att överskatta. 

                                                             
157 Frånsett Wachtmeister och Karlsson gavs Miljöpartiets språkrör Margareta Gisselberg lägst popularitets-
poäng (-0,2). Gisselbergs inkluderande i frågeundersökningen byggde på att hon skulle vara partiets 
representant i den avslutande partiledardebatten. Då hon ersattes av Inger Schörling skulle det andra språk-
röret Jan Axelsson som deltog i partiledarintervjuerna egentligen ha ersatt Gisselberg i frågeundersökningen. 
Dock var intervjuformulären redan tryckta. Med Gisselberg exkluderad så låg övriga partiledares popularitets-
nivå på +0,7 - +1,3 (Gilljam och Holmberg 1993: 98-103). 
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Medlemmar 

Vid partiets konstituerande möte den 4 februari 1991 var det femton 
personer närvarande. Mötet som hölls i Karlssons hemstad, Skara, 
avhandlades snabbt. Partiets upphovsmän presenterade partiprogrammet 
som godkändes utan några revideringar. Mötet beslutade även att 
Wachtmeister, som partiets ombud, skulle söka partiregistrering hos 
Riksskatteverket, vilket han också gjorde senare samma dag (Ny Demokrati 
1991a). Partiet hade fått ihop drygt 2 000 namnunderskrifter och hade alltså 
nått upp till gränsen på 1 500 underskrifter som fordrades för att kunna 
registrera ett partinamn (Sveriges Radio 2009a). Fortfarande var dock 
medlemskadern högst begränsad och kom så att förbli. Antalet medlemmar 
översteg aldrig 5 000 under partiets första levnadsår (Bergman och Bolin 
2011). Även om partiet inte var mycket mindre än Miljöpartiet i detta 
avseende innebar det att partiet saknade mycket av de personella resurser 
som många av de andra partierna hade för konventionellt valrörelsearbete 
(se Figur 24). Samtidigt blev partiet mer lättmanövrerat. Ju färre 
medlemmar, desto färre som ställde krav på såväl partiets politik som under 
vilka former det skulle organiseras. 

 
Figur 24:  Partiernas medlemssiffror 1991 

 
 

Källa: Bergman och Bolin (2011) 
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Wachtmeister och Karlsson avsåg främst att bilda ett riksparti. Vid det 
konstituerande mötet meddelade Wachtmeister att partiet skulle ställa upp 
med en riksvalsedel, det vill säga en och samma vallista i hela landet. 
Styrelsen ansåg inte heller att det fanns förutsättningar för att ställa upp i 
landstings- eller kommunalval. Endast i ”de kommuner där personella 
förutsättningar kommer att finnas” skulle partiet delta (Ny Demokrati 
1991a). Utöver att partiet skulle vara mer lättmanövrerat utan starka 
lokalorganisationer var det också så att partiets prioriterade frågor avgjordes 
på nationell nivå (intervju Ian Wachtmeister). Dessutom fanns en rädsla för 
att mindre önskvärda personer skulle nästla sig in i partiet. Som en 
kommentar till en uppmärksammad händelse där en lokalavdelning uteslöt 
två medlemmar på grund av deras homosexuella läggning yttrade till 
exempel Bert Karlsson sin besvikelse över hur ärendet hade hanterats: 

Det är beklagligt, men vi kan inte styra vad killarna gör ute i kommunerna. Det blir 
alltid så med ett nytt parti att det drar till sig en massa människor som vi inte kan ta 
ansvar för (Aftonbladet 1991a). 

Att lokalavdelningarna även fick betala en avgift till riksorganisationen för 
att få använda partiets namn och symbol förstärker bilden av en partiledning 
utan egentligt intresse för subnationell politik (se även Ekonomiska 
resurser). Att partiet överhuvudtaget ställde upp i lokalvalen bör snarast ses 
som en eftergift från partiledningen gentemot medlemmarna på lokalt håll. 

Vårt syfte var att bli ett riksdagsparti. Vi hade inga ambitioner att ha lokala partier 
eller ställa upp i kommunal- eller landstingsval. Sen anmälde sig folk glatt från höger 
och vänster. […] Så småningom sade de som jobbar ute i Sverige på hundra olika håll 
att ”vi skulle också vilja göra någonting”. Vi diskuterade det här och kom fram till att 
man kanske inte kan begära att de ute i landet ska ställa upp på allt bara för ett 
riksdagspartis skull. Så vi sa att bara de håller sig till de riktlinjer vi har och håller sig 
till vår sorts politik så får de försöka köra igång det själva i respektive kommun. 
Landsting var däremot tabu. Vi ville ju lägga ner landstingen. Men vi tog inget ansvar 
för vad de gjorde. Så det fanns två nivåer. Det var vi själva som körde och så var det de 
glada personer som jobbade ute i landet och ville organisera sig (intervju Ian 
Wachtmeister). 

Prioriteringen av den nationella nivån avspeglades också senare i valresulta-
tet. Medan partiet erhöll 6,7 procent av rösterna till riksdagen fick man 3,4 
procent i kommunalvalen och endast 0,7 procent i valen till landstings-
fullmäktige. De kommunala rösterna resulterade i 335 mandat fördelat på 
169 kommuner medan partiet inte lyckades vinna något landstingsmandat 
(SCB 1992: 7; Wörlund 1995: 8). 

Sammantaget måste partiets medlemsstrategi betraktas som av 
underordnad betydelse. Partiledningen fäste större vikt vid fritt manöver-
utrymme än uppbyggnad av lokala organisationer och värvandet av 
medlemmar något som också återspeglas i den relativt lilla medlems-
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organisationen och de skrala valresultaten till landstings- och kommun-
fullmäktige. 

Ekonomiska resurser 

I likhet med andra nya partier kunde inte Ny Demokrati inledningsvis dra 
nytta av något offentligt partistöd. Istället finansierades partiets verksamhet 
till stor del av lånade pengar. Såväl Karlsson som Wachtmeister tog privata 
lån (Expressen 1991d; Karlsson 2007: 168).158 I slutet av valrörelsen började 
även partiet sälja vinstbevis till sympatisörer. För en kostnad av 960 kronor 
kunde intresserade köpa andelar som vid riksdagsinträde för partiet skulle 
ge tillbaka minst 1000 kronor. Vid ett misslyckande skulle dock vinstbevisen 
vara värdelösa (Dagens Nyheter 1991e). Partiet lyckades dessutom erhålla 
ekonomiska resurser genom partibildarnas kontakter inom näringslivet. 
Genom att lova underleverantörer ett tioprocentigt påslag på fakturorna vid 
ett eventuellt riksdagsinträde lyckades partiet få anstånd med stora 
utbetalningar. Vid misslyckande skulle dock fakturorna inte betalas alls. På 
så sätt kan man säga att partiet, med ett prognostiserat partistöd som 
säkerhet, lyckades skaffa sig ekonomiska resurser för att bedriva valrörelsen 
(intervju Ian Wachtmeister; Sveriges Radio 2009a). 

Partiet initierade även en hel del andra oortodoxa insamlingsmetoder. 
Bland annat skaffade man sig ett telefonnummer dit intresserade kunde 
ringa för att få ta del av information om partiet. Istället för normal 
samtalstaxa kunde dock samtalen kosta upp mot femton kronor per minut 
(Expressen 1991i). Ytterligare en unik företeelse var att partiets lokal-
organisationer var tvungna att betala 2 000 kronor i licensavgift för att få 
använda sig av partinamnet och dess symbol (Westlind 1996: 158-159). Detta 
är än mer anmärkningsvärt då man betänker det faktum att partiets styrelse 
efter valet beslutade att 20 procent (30 procent det första året) av partistödet 
på kommunal nivå skulle överföras till riksorganisationen (Ny Demokrati 
1991c). Wachtmeister och Karlsson motiverade beslutet i ett brev till partiets 
lokalföreningar: 

[V]alrörelsen fördes på riksplanet, och att NyD näppeligen hade kommit in i en enda 
kommun om inte den stora valrörelsen varit framgångsrik. Vi som har slagits på 
barrikaderna begär därför en allmän och snabb uppslutning kring styrelsens 
ekonomiska beslut (Wachtmeister och Karlsson 1991c). 

  

                                                             
158 Bert Karlsson uppgav i den intervju som gjordes med honom inom ramen för denna avhandling att han 
och Wachtmeister satsade en miljon kronor vardera i partiet. 
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Trots en stor uppfinningsrikedom vad gäller insamlingsmetoder slutade 
partiets valrörelse med ett rejält underskott i kassorna. Allt som allt hade 
partiet skulder på drygt sex miljoner kronor (cirka åtta miljoner kronor, 
2010) (Wachtmeister och Karlsson 1991c). 

Ny Demokrati och medierna 

Som ovan nämnts har många pekat på medias betydelsefulla roll i Ny 
Demokratis framgång. Som nystartat parti utan medlemmar var Ian 
Wachtmeister också medveten om att media är den absolut viktigaste 
resursen för partiet i syfte att nå ut till väljarna.  

Svårigheten för nya partier att komma igång ligger just i detta i att göra genomslag. 
Och genomslaget kom på varje möte. Stora skaror men ändå ett fåtal av valmanskåren. 
Om det är fem tusen människor som sett dig så är det fem tusen. Men du ska ju nå ut 
till fem miljoner. Och hur gör du det? Jo, via media (intervju Ian Wachtmeister). 

Att Ian Wachtmeister och framförallt Bert Karlsson hade goda kontakter 
med media var avgörande för Ny Demokrati. Före offentliggörandet av det 
nya partiet hade Karlsson vid upprepade tillfällen fått tillträde till Dagens 
Nyheters debattsida, och det var ju också där som Ny Demokratis embryo 
presenterades i slutet av november 1990. Vid en utfrågning på Publicist-
klubben en dryg vecka efter Wachtmeisters och Karlssons första gemen-
samma artikel i Dagens Nyheter svarade också Karlsson på frågan huruvida 
det är svårt att fånga massmediernas intresse att 

[d]et är bara en enda grej jag inte fått in. Dom gör inte allt som jag säger. Men vi 
behöver varandra, massmedia och jag (Dagens Nyheter 1990). 

Wachtmeister i sin tur karaktäriserar Karlssons förmåga att nå ut till 
medierna på ett för honom signifikativt sätt. 

När Bert var närvarande hade han ett väderkorn som en knarkhund. Han kunde direkt 
känna om det fanns en journalist i auditoriet, men han var inte särskilt väldresserad. 
Ibland stack han bara iväg mitt under pågående föreställning. Snabbast stack han om 
han fick frågor (Wachtmeister 2009: 82). 

Av särskild betydelse verkar journalisten Siwert Öholm ha varit. Som en av 
Sveriges Televisions mest framträdande journalister hade Öholm vid flera 
tillfällen bjudit in Bert Karlsson till sina olika program. Det var också i ett av 
Öholms program, Svar direkt, som Sifo-undersökningen, som gav ett 
Karlsson-parti starkt stöd, presenterades. Även Bert Karlsson själv lyfter 
fram Siewert Öholm som en viktig del i Ny Demokratis framgång: 
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När det gäller Siewert Öholm var han en av våra ständiga påhejare. […] Men Siewert 
blev rädd för att ta mig med i sitt program. Han var lite rädd att bli anklagad för att 
hjälpa ny demokrati. Han insåg att han hade stor del i vår framgång. Det hade han, 
helt klart (Karlsson 1991b: 87-88).  

Öholm kritiserades också senare för en allt för välvillig inställning till det nya 
partiet. Till en viss grad fick Öholm således symbolisera den dominerande 
uppfattningen att det var media som lyfte in Ny Demokrati i riksdagen. 

Karlssons och Wachtmeisters kändisskap var naturligtvis viktigt för 
möjligheterna att komma ut i media. Själva var de också duktiga på att skaffa 
publicitet genom sin oortodoxa stil att bedriva politisk kampanj på. Ölbackar 
användes för att illustrera Sveriges ekonomi. De backar som symboliserade 
den offentliga sektorn och arbetslösheten, sådant som finansierades via 
skattsedeln, var fler än de som staplades för näringslivet, den försörjande 
delen. Att ”Sverige går back” var således inte så svårt att förstå (Karlsson 
1991b: 79; Levin 2004: 161-162; Karlsson 2007: 169-170). 

Vidare använde Bert Karlsson sina kontakter inom musikbranschen och 
lät producera en kampanjlåt för partiet, Drag under galoscherna (Häng 
med, häng med) framförd av Bert-Ians (Widfeldt 2000: 494). Tanken var att 
låten skulle lanseras för radioprogrammet Svensktoppen. Detta stoppades 
dock så småningom av Sveriges Radio eftersom det ansågs vara politisk 
marknadsföring. Den kom dock att spelas på radio i andra sammanhang än 
just Svensktoppen och användes också under partiets valmöten (Levin 2004: 
157). 

Med sina okonventionella metoder lyckades duon med att locka till sina 
möten inte bara personer som delade partiets åsikter utan även sådana som 
egentligen inte attraherades av Ny Demokratis politiska program. Dessutom, 
skulle det visa sig, var partiet väldigt attraktivt för tidigare soffliggare 
(Widfeldt 2000: 494). Att deras valkampanj startade långt tidigare än vad 
som var tradition bland de svenska partierna gjorde säkert också att de gavs 
mer uppmärksamhet än vad som annars hade skett (Levin 2004: 160). 

Vid en sökning på ”Ny Demokrati” i Mediearkivet framkommer också att 
partiet fick mycket uppmärksamhet i pressen. Partiet förekommer nästan 
hälften (44 procent) så många gånger som Socialdemokraterna under valåret 
1991. Detta är fullt jämförbart med den uppmärksamhet som både 
Miljöpartiet och KDS fick under sina inträdesår i riksdagen. Med tanke på att 
dessa partier fick kämpa många år på sina mediala genombrott är det 
slående hur snabbt Ny Demokrati lyckades attraherade publicitet. 

Även om Karlsson ansåg sig stå på god fot med stora delar av media och 
medvetet nyttjade sin förmåga att få publicitet till fullo har han också hävdat 
att han många gånger behandlades dåligt av media (Karlsson 1991b: 75-95). 
Faktum är att Karlsson var ofta förekommande i såväl etermedierna som den 
tryckta pressen i flera mindre positiva sammanhang under valrörelsen. Det 
skrevs om såväl skatteaffärer som att Karlsson stoppades av poliser i en 
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poliskontroll (Expressen 1991g; Gilljam och Holmberg 1993: 19). Likaså 
menade Wachtmeister att partiet och dess företrädare var utsatta för något 
av en smutskampanj. Genom ohederliga metoder, menade Wachtmeister, 
försökte representanter för media få nydemokrater att säga uppseende-
väckande saker som kunde tas ur sitt sammanhang och publiceras 
(Wachtmeister 1992: 68-69). Något som särskilt verkade uppröra Karlsson 
och Wachtmeister var medias benägenhet att tona ner partiets 
genomslagskraft. Man menade att antalet åhörare vid partiets offentliga 
möten under valrörelsen 1991 systematiskt underrapporterades: 

Det var folkligt, festligt och fullsatt. Vad vi inte tänkte på var att tidningarna 
konsekvent angav väsentligt lägre antal åskådare än vad som verkligen var fallet. Om 
det hade varit 1500 eller 3000 personer så skrev man i allmänhet ”inför ett par hundra 
åskådare”. Desinformationen i media var systematisk (Wachtmeister 2009: 84). 

Wachtmeisters påståenden är naturligtvis svåra att i efterhand varken 
förkasta eller verifiera. Det går dock att konstatera att det, i motsats till 
Wachtmeisters uttalande, går att finna flera artiklar i dagspressen som 
betonar just att uppslutningen till partiets möte varit stor (se t.ex. Dagens 
Nyheter 1991d; Dagens Nyheter 1991b; Expressen 1991n). 

Utöver pressens relativa välvilja till att skriva om Ny Demokrati fick 
partiet även draghjälp av att de gavs möjlighet att delta i de viktiga 
valprogrammen i radio och tv. Att redaktionerna för partiledarutfrågning-
arna respektive den avslutande direktsända debatten valde att frångå 
principen om att bara riksdagspartier skulle få delta motiverades med att Ny 
Demokrati under en längre period legat på hög nivå i opinionsmätningarna 
samt flitigt debatterats i riksdagen (svt.se 2010). Det som nya partier, före 
Ny Demokrati, kämpat för i val efter val var erbjöds nu således partiet i sitt 
första val. Detta var också något som de politiska motståndarna protesterade 
emot, vilket Wachtmeister, på sedvanligt manér, inte var sen att utnyttja: 

Obegripligt och dumt. Sossarna vill ju ha demokrati – men tydligen bara på egna 
villkor. Om de hade lyckats [utestänga Ny Demokrati] och vi inte hade fått vara med, 
skulle vi säkert ha fått ytterligare fem procent väljare – folk hade blivit så förbannade 
(Expressen 1991m). 

Att i alla lägen beskylla politiska motståndare och media för ett ojuste 
behandlande ingår i standardarsenalen hos anti-etablissemangspartier. 
Sanningen verkar dock vara att Ny Demokrati drogs fram av media till stor 
del. Detta berodde i mångt och mycket på partiledarduons skicklighet i att 
utnyttja sitt kändisskap samt sin innovationsförmåga i politiskt kampanj-
arbete. Det går inte heller helt att förringa partiets bild av att media i vissa 
fall framställde partiet i mindre fördelaktigt ljus. Vad som dock verkar stå 
klart är att partiet inte verkar ha förlorat på en negativ framställning i media. 
Istället verkar det som om all publicitet mer eller mindre var bra publicitet 
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(jfr Rydgren 2005: 70; Strömbäck 2009: 18). Dessutom gav det partiet 
möjlighet att utmåla medierna som, jämte de etablerade partierna, en del av 
etablissemanget (Möller 2007b: 286). 

Ny Demokratis sakpolitik 

Även om Ny Demokratis bildande inte bör ses som en slump utan går att 
spåra bakåt i tiden till både Wachtmeisters och Karlssons förflutna så går det 
inte att komma ifrån att ett stort mått av lyckosamma omständigheter gjorde 
att partiet verkligen realiserades. Av avgörande betydelse var att Bert 
Karlsson bestämde sig för att delta i projektet. Själv menar han att projektet, 
från hans sida, inledningsvis mest var ett skämt men att Wachtmeister efter 
dennes ”utnämning” till statsminister gjorde allvar av saken (Sveriges Radio 
2006). Utan Karlssons mediala attraktionskraft hade partiet knappast fått 
den initiala uppmärksamhet som krävdes. 

Ian Wachtmeister verkar mer målmedvetet ha sökt sig mot politiken. 
Detta återspeglas också i det faktum att Wachtmeister kan anses vara 
upphovsman till övervägande delen av Ny Demokratis partiprogram. Dennes 
tidigare publikationer (1988a; 1990) samt tankesmedjans DNV:s rapporter i 
serien Medborgarnas offentliga utredningar kom senare att utgöra 
inspirationskällor för Ny Demokratis politik (Wachtmeister 1988a; 1990; 
Ungerson 1992: 68-74; Rydgren 2005: 58). Ny Demokratis partiprogram var 
alltså i huvudsak redan formulerat när partiet bildades. Wachtmeisters och 
Karlssons debattartikel i Dagens Nyheter den 25 november 1990 och, det av 
partistyrelsen sedan antagna, partiprogrammet var således i stor 
utsträckning redan tidigare formulerade idéer (Wachtmeister och Karlsson 
1990; Ny Demokrati 1991b). 

Ny Demokratis politik kom att fokusera på framförallt tre områden. För 
det första förespråkades, vad som kan tolkas som, en förändring i nyliberal 
riktning. Framförallt föreslogs kraftigt sänkta skatter och offentliga utgifter. 
Målet var att sänka skattetrycket från 57 procent (1989 års nivå) av BNP till 
47 procent inom sex år. Bland annat föreslogs sänkningar av arbetsgivar-
avgiften, momsen, kapitalbeskattningen och arvs- och gåvoskatten. 
Dessutom föreslogs helt slopad fastighetsskatt, förmögenhetsskatt och 
beskattning på uttag av pensioner. Allt till en summa på 196 miljarder 
kronor per år. Enligt beräkningar från en av DNV:s skrifter (Berggren m.fl. 
1991), som de byggde förslaget på, skulle dessa nedskärningar av statens 
inkomster dels finansieras genom automatiska effekter, det vill säga att 
minskade skatter och avgifter även gav staten minskade kostnader. Dels av 
så kallade dynamiska effekter, vilket förklarades såsom effekten av ”att vi 
arbetar och köper mer och klokare när vi kan tjäna mer pengar” vilket leder 
till ”en större kaka att dela på, som stat och kommun kan beskatta, men till 
lägre skattesatser”. Dessutom ville Ny Demokrati ”privatisera staten”, vilket 
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preciserades som en utförsäljning av en tredjedel av statens tillgångar. 
Partiet förespråkade även hårdare tag mot brottslingar. Samhällets roll 
borde vara att ”skydda familjen Svensson och inte skurkarna som hotar 
Svenssons!”. Ett led i betoningen på lag och ordning var även det uppmärk-
sammade förslaget om att lapplisor skulle bytas ut mot kvarterspoliser 
(Wachtmeister och Karlsson 1990; Ny Demokrati 1991b). 

Ny Demokratis ekonomisk-politiska profil var inte helt olik Moderaternas 
(Sainsbury 1992: 164). Flera av de skatter som Ny Demokrati ville sänka eller 
slopa var även sådana som Moderaterna kritiserade i sin dåvarande 
utformning. Skillnaden var dock att Ny Demokratis skattesänkningar var 
långt mer omfattande. Medan Moderaterna lovade 10 miljarder i skatte-
sänkningar per år avsåg alltså Ny Demokrati att genomföra sänkningar på 
närmare 200 miljarder inom en tidsperiod på sex år (Ungerson 1992: 32-
33). 

När det gäller den andra huvudfrågan, flyktingpolitiken, var partiet 
ensamma om sin profil. I ett land där det rått konsensus kring frågor 
rörande flyktingar blev förslag om införandet av temporära uppehålls-
tillstånd och lån istället för bidrag till flyktingar samt slopandet av 
hemspråksundervisning kontroversiella. Dessutom ifrågasattes den svenska 
biståndspolitikens inriktning. Istället för att biståndet skulle gå till, vad man 
menade var, mestadels kommunistiska eller socialistiska stater vore det 
bättre att satsa på Baltikum eftersom ”ju närmare mottagarna ligger, desto 
mer ger biståndet” (Ny Demokrati 1991b; Wachtmeister m.fl. 1991b). 

Men även om förslagen i partiets partiprogram var kontroversiella var det 
främst på det retoriska planet som partiet skapade en upphettad debatt. 
Mest uppståndelse blev det när John Bouvin, partistyrelseledamot och 
andreman på riksdagsvalsedeln, förklarade varför svenskt bistånd till 
afrikanska länder inte bara var bortkastade pengar utan även inhumant: 

Vi ska hjälpa balterna, inte gödsla med missriktade projekt i Afrika. Jag har sett 
effekterna. 1955 fanns lika många människor i Kenya som i Sverige. Nu är det 
överbefolkat. Förr födde dom 15 ungar och lejonen åt upp ett par och sen dog tio av 
svält och så hade dom tre barn som klarade sig. Nu, med våra pengar, överlever alla 
och då blir det katastrof (Bouvin 1997). 

Tillsammans med andra förslag som luftades utan att sättas på pränt som 
exempelvis införandet av obligatorisk aids-testning av alla flyktingar och 
automatisk utvisning för kriminella flyktingar gjorde Bouvins uttalande att 
bilden av Ny Demokrati som ett främlingsfientligt parti cementerades. Själva 
hävdade man hela tiden från partiets sida att man inte alls var främlings-
fientligt (se t.ex. Dagens Nyheter 1991c). Istället menade man att det var de 
etablerade partierna, genom att underlåta att diskutera frågan, som gjorde 
sig skyldiga till att det fanns problem kopplade till invandring i landet 
(intervju Ian Wachtmeister). 
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För det tredje var en kritik av det politiska systemet en profilfråga för partiet. 
Bland förslagen märks införande av statsministerval, författningsdomstol 
och en minskning av antalet riksdagsledamöter till 151 stycken. Dessutom 
ville partiet se personval till riksdagen samt ökat användande av folk-
omröstningsinstitutet (Ny Demokrati 1991b). 

Sammantaget går det att konstatera att Ny Demokrati lyfte fram flera 
olika frågor. Det verkade trots detta finnas en viss rädsla för att associeras 
med enfrågestämpeln. Bert Karlsson (1991a) påstod till exempel i en 
debattartikel sommaren 1991 att partiet oförtjänt blivit beskyllt för att helt 
sakna partiprogram. Det märkliga var, ironiserade Karlsson, att ”ur samma 
program saxas det nu det ena förslaget efter det andra och görs till egna”. 
Partiet försökte också visa på sin bredd genom att producera 31 olika 
valaffischer där stora delar av partiprogrammet återgavs i vad Wachtmeister 
menade var ”den mest seriösa affischkampanjen” i valrörelsen (Dagens 
Nyheter 1991a). 

Hur kan då Ny Demokratis sakpolitik beskrivas utifrån kvantitativa data 
om partiets partiprogram samt väljarnas åsikter? Låt oss börja med att 
undersöka partiets position på den traditionella höger-vänsterskalan. I 
retoriken framkommer en något ambivalent inställning till partiets position i 
denna dimension. För även om partiprogram och retorik vette åt 
nyliberalism ville Bert Karlsson göra gällande att Ny Demokrati, likt många 
andra nya partier, ansåg sig stå utanför denna skala (se även Gardberg 1993: 
87-88):  

Det snackas om socialister och borgerliga… Det är så fånigt! I själva verket har alla 
andra partier, utom kds, spelat ut sina roller. […] Vi är varken höger eller vänster. 
Utan arbetare fungerar inte landet, utan företagare är vi också sålda (Expressen 
1990a). 

Även Wachtmeister försökte positionera partiet utanför den traditionella 
höger-vänsterskalan: 

Tokhöger är vi givetvis inte alls. För det första är vi inte tokiga, för det andra inte 
höger. Jag vet inte vad höger är i så fall. Vår infallsvinkel är att hjälpa de små mot de 
stora – vi är ”anti-establishment”, vi tycker Sverige är överetablerat, styrt uppifrån och 
topptungt till tusen. Det finns karteller och maktmonopol – fackliga, statliga, 
kommunala och privata. Det är det vi är emot. Vi försöker att tala för individen, för de 
små företagen. Jag har drämt till Arbetsgivareföreningen mer än någon annan. Jag 
struntar i vilka det är. Jag tycker att hela strukturen är fel. På den skalan förstår jag 
inte alls att vi är höger. Dessutom: vi talar mycket om personlig frihet. Vi vill inte ha 
vänsterns kollektivstyre, planekonomi etc. I det avseendet är vi möjligen höger 
(Svenska Dagbladet 1991d) 
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En analys av partiets partiprogram förtäljer dock en annan historia.159 Som 
framgår av Figur 25 placerar sig Ny Demokrati klart till höger på det 
politiska spektret. Partiet intar i stort sett samma position som Moderaterna 
på höger-vänsterskalan.160 

 
Figur 25:  Partiernas positionering på höger-vänsterskalan 1979-1991 

 
 

Källa: Budge m.fl. (2001) 

Mönstret återkommer vid en analys av väljarnas placering av partierna (se 
Figur 26). Åter igen kan Ny Demokrati anses vara ett tydligt högeralternativ, 
dock till vänster om Moderaterna. Väljarnas uppfattning om var partiet bäst 
placerades visade dock en klart större variation än bland övriga partier 
(Gilljam och Holmberg 1993: 40; Bergman 1995: 70). Således kan 
allmänhetens kännedom om partiets position antas vara sämre än för de 
andra partierna. 

När partiets program analyseras med hjälp av datat från MRG/CMP 
framkommer att kvasimeningar av kategorin Economic orthodoxy är de 
vanligaste. Drygt 19 procent av de kodade kvasimeningarna i parti-

                                                             
159 Eftersom Ny Demokrati inte författade något specifikt valmanifest 1991 har istället partiprogrammet 
kodats. 
160 För att vara exakt befinner sig Ny Demokrati något till vänster om Moderaterna, +42,81 jämfört med 
+43,75. 
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programmet behandlade således sådant som rör minskning av 
budgetunderskott, ekonomiska nedskärningar och besparingar.161 
 
Figur 26:  Väljarnas placering av partierna på höger-vänsterskalan  

1979-1991 

 
 

Källa: Gilljam och Holmberg (1993: 41) 

Även den näst mest kodade kategorin, Governmental and Administrative 
Efficiency (knappt 11 procent) innefattar ett tillbakadragande av staten. I 
denna kategori ingår strävan mot en effektiv och ekonomisk styrning och 
administration samt minskande av den offentliga sektorn.162 I båda 
kategorierna var Ny Demokrati det parti med största andel kvasimeningar. 
Partiet lade således stor tonvikt vid ekonomisk politik. Eftersom omnämnan-
den om ekonomisk politik klassificeras i ytterligare 14 olika kategorier kan 
det vara intressant att skapa sig en helhetsbild. Om samtliga dessa kategorier 
slås samman förstärks bilden av ett ekonomiskt-politiskt inriktat parti. 
Närmare 35 procent av partiets program berörde ekonomisk politik. Detta 
var, bortsett från Moderaterna (drygt 32 procent), betydligt mer än övriga 
partier. 

                                                             
161 Kategorin innefattar argument som rör: “Need for traditional economic orthodoxy, e.g. reduction of 
budget deficits, retrenchment in crisis, thrift and savings; support for traditional economic institutions such 
as stock market and banking system; support for strong currency”. 
162 Kategorin innefattar argument som rör: “Need for efficiency and economy in government and 
administration; cutting down civil service; improving governmental procedures; general appeal to make the 
process of government and administration cheaper and more effective”. 
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Då det inte finns någon kategori i MRG/CMP som direkt mäter hur mycket 
ett parti betonar flyktingpolitik ges ingen enkel möjlighet till jämförelse 
mellan partierna avseende denna fråga. Då denna typ av politiska frågor 
behandlats i tidigare studier har istället nya kategorier skapats där flera 
befintliga slagits samman. Problemet med detta är dock att det medför att 
kvasimeningar vars innehåll berör andra frågeställningar inkluderas. Green-
Pedersen och Krogstrup (2008) föreslår exempelvis ett komposit bestående 
av fem olika kategorier, Multiculturalism: Postitive, Multiculturalism: 
Negative, National way of life: Positive, National way of life: Negative och 
Underprivileged minority groups för att mäta hur mycket vikt som läggs vid 
immigration i partiernas valmanifest (jfr Wagner 2011). En applicering av 
denna operationalisering visar på att Ny Demokratis partiprogram innehöll 
cirka sex procent omnämnanden av denna kategori. Även om detta inte är 
obetydligt var partiet inte det parti som betonade dessa frågor mest. KDS 
knappa 16 procent i samma kategori visar på svårigheterna med denna 
operationalisering av flyktingfrågan.163 

Utifrån MRG/CMP är det således svårt att få en bild av Ny Demokratis 
betoning av flyktingfrågor relativt de övriga partierna. Inte heller kritiken 
mot det politiska systemets funktionssätt går att fånga på ett enkelt sätt. 

Om man istället vänder sig till väljarna ges en relativt tydlig bild. Den 
viktigaste sakfrågan för nydemokratiska väljare var invandrar- och 
flyktingfrågor.164 Medan 19 procent av partiets väljare lyfte fram denna fråga 
som en orsak till att de röstade på Ny Demokrati var det 14 procent som 
ansåg att partiets ekonomiska politik attraherade dem. Skatter (11 procent) 
kan också anses ha varit en viktig fråga. 

Även om det bland landets samtliga väljare inte var någon enskild 
sakpolitisk fråga som stack ut vid valet 1991 så är det i alla fall intressant att 
notera att ingen av Ny Demokratis tre viktigaste frågor ansågs vara bland de 
viktigare för väljarna i allmänhet. Först på fjärde plats kommer ekonomisk 
politik (20 procent av samtliga väljare) (Gilljam och Holmberg 1993: 29, 93). 

När väljarna fick bedöma partiernas politik ansågs partiet endast ha en 
bra politik i två frågor. Med väldigt liten övervikt var partiets politik på 
områdena lag och ordning respektive EG de enda som gavs fler positiva än 
negativa omdömen. Flest positiva omdömen gavs partiet inom flyktingfrågor 
(13 procent). Samtidigt var det också inom detta område som partiet fick 
                                                             
163 Detta förklaras delvis av att kategorin Negative och Underprivileged minoity groups utöver 
omnämnanden om invandrare och flyktingar även inkluderar funktionshindrade. I KDS valmanifest ges 
under punkten ”förbättra situationen för ’svaga’” flera förslag för hur man vill arbeta för dessa (KDS 1991). 
Med denna kategori exkluderad hamnar KDS och Ny Demokrati på ungefär samma nivå. 
164 Det är i detta sammanhang intressant att notera att det framhållits att flyktingpolitiken inte var särskilt 
framträdande i Ny Demokratis politik inför valet 1991 och att denna fråga hamnade i fokus först under 1992. 
Såväl de båda partibildarna som journalisten och medieforskaren Björn Häger har hävdat att 
invandringskritiken endast var en av många av partiets frågor i 1991 års valrörelse (intervju Bert Karlsson ; 
intervju Ian Wachtmeister ; Sveriges Radio 2006; 2009b; Häger 2010). Detta till trots var det alltså främst 
dessa frågor som attraherade väljarna i valet 1991. 
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flest negativa omdömen (20 procent). Om urvalet begränsas till Ny 
Demokratis egna väljare framträder dock en helt annan bild. Med ett balans-
mått på +49 (52 procent bra, 3 procent dålig) var flyktingfrågor partiets 
bästa fråga. Även skatter (+33), svensk ekonomi (+29) och lag och ordning 
(+29) kan framhållas som frågor som uppskattades av de egna väljarna. 
Samtidigt hade partiet flera frågor med bara knapp majoritet av bra-
omdömen (Gilljam och Holmberg 1993: 36-37).165 Slutsatsen måste således 
bli att partiet inte kan ha ansetts ha ägt någon enskild fråga. Bland de väljare 
som prioriterade frågor om flyktingar och invandring torde dock partiet ha 
betraktats som attraktivt. Partiets politik inom detta område avvek från 
övriga partiers och skapade nya partipolitiska alternativ som tidigare inte 
funnits i den svenska demokratin. 

I vilken utsträckning kan man då beteckna Ny Demokrati som ett 
enfrågeparti? Baserat på såväl medias rapportering som hur väljarna 
uppfattade partiet torde det stå ganska klart att partiet inte endast drev en 
politik inom ett politiskt område. Istället träder en bild fram av ett parti med 
ett fåtal profilfrågor. Partiets profil uppfattades främst bestående av 
flyktingpolitik, ekonomisk politik (skattefrågor inkluderat) och systemkritik. 
Även om de flesta partier har några få profilfrågor framstår de som tydligare 
hos Ny Demokrati. Främst framträder detta mönster av att flera av de mest 
centrala politiska frågorna (miljö, utrikespolitik, social trygghet) ges en 
relativt låg bedömning i förhållande till hur de andra partiernas väljare 
bedömer sina partier (jfr Gilljam och Holmberg 1993: 95). Att betrakta Ny 
Demokrati som ett utpräglat fåfrågeparti istället för ett enfrågeparti torde 
således vara en adekvat beskrivning. 

Ny Demokratis relationer med andra partier 

Reaktionerna på bildandet av Ny Demokrati kan bäst beskrivas som ljummet 
avståndstagande. Efter att Sifo-undersökningen där 23 procent av väljarna 
kunde tänka sig att rösta på Bert Karlssons parti offentliggjordes försökte de 
etablerade partierna tona ner betydelsen av detta. Få såg utspelen från 
Karlsson och Wachtmeister som seriösa utan mer som skämt och som ett 
sätt att få synas i rampljuset (Expressen 1990c). 

Allt eftersom blev dock de etablerade partierna på det klara med att Ny 
Demokrati skulle kunna bli ett reellt hot i valet. Reaktionerna varierade från 
parti till parti. Tydligast avståndstagande var Folkpartiet med deras ledare 
Bengt Westerberg i spetsen. Medan han var av åsikten att ett parti av Ny 
Demokratis karaktär nödvändigtvis behövde bemötas med debatt och 
motargumentation valde de andra partierna mer att försöka tiga ihjäl 

                                                             
165 Som enda parti hade partiet också en fråga, miljöpolitik, där balansmåttet inte var positivt. I denna fråga 
avgavs sju procents svar på såväl bra som dålig. 
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nykomlingen. Moderaterna intog en något ambivalent ställning, då man som 
potentiell regeringsbildare och regeringsledande parti verkade se sig 
föranledd att inte stänga dörren helt för ett eventuellt passivt stöd från Ny 
Demokratis håll (Westlind 1996: 162; Bolin 2004; Kiiskinen och Saveljeff 
2010: 125).166 

I huvudsak verkar dock samtliga etablerade partier vara överens i sak, Ny 
Demokrati var ett parti som i grunden skiljde sig åt från de etablerade 
partierna och skulle hållas på avstånd. Att strategierna för detta skiljde sig åt 
gör inte detta mindre klart (Bolin 2004). En viktig del av de etablerade 
partiernas kritik gällde det sätt på vilket Ny Demokrati framställde de 
problem som politiken skulle lösa. Partiet gjorde sig ofta lustiga över 
traditionell politik och menade att det fanns utrymme för att reformera den 
politiska praktiken.167 Med grundsynen att politiska beslut skulle präglas av 
”sunt förnuft, personlig frihet och hänsyn till andra” ville partiet skapa ”drag 
under galoscherna” och avdramatisera politiken. Att de politiska motstån-
darna kallade Ny Demokratis politiska stil oseriös och förenklad var något 
Wachtmeister viftade bort: 

Om populism är att tala så att folk förstår, hoppas jag att Bert och jag kommer att 
framstå som populister så länge vi kan andas. Kännetecknande för yrkespolitiker är ju 
att de talar så att folk inte förstår (Wachtmeister 2009: 111). 

Ur strategisk synpunkt var de etablerade partiernas avståndstagande något 
som spelade Ny Demokrati väl i händerna. Wachtmeisters kommentar ett 
par decenniers senare är talande: 

Yrkespolitikerna tyckte nog att vi var skit och det var ganska bekvämt för oss. Det är 
bättre att ha alla som motståndare (intervju Ian Wachtmeister). 

Som ett anti-etablissemangsparti var de etablerade partiernas avstånds-
tagande högoktanigt bränsle för partiet. Istället för att skapa gynnsamma 
relationer med andra partier kunde deras avståndstagande istället användas 
emot dem. Då anti-etablissemangsstrategin bygger på att de etablerade 
partierna grupperas samman till en företrädare för den politiska eliten utan 
kontakt med verkligheten kunde Ny Demokrati således peka på hur de 
utestängdes och behandlades på ett ojuste sätt. Bert Karlsson menade till 
exempel att 

                                                             
166 I media framkom även uppgifter om att det inom det moderata partiet tagits fram ett strategidokument 
om hur Ny Demokrati skulle bemötas. Det är dock oklart på vilken nivå i partiet som det beslutades att 
dokumentet skulle tas fram. Partiledningen med Carl Bildt i spetsen nekade emellertid till att de varit 
inblandade i arbetet (Expressen 1991c; Svenska Dagbladet 1991b). 
167 I till exempel en radiodokumentär om Ny Demokrati illustreras åsikten väl av en uppenbart road Bert 
Karlsson som utbrister att ”dom andra partierna är ju så tråkiga att man dör” (Sveriges Radio 2006). 
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Ju mer skit de [etablerade partierna] pratar om oss, desto mer kommer de att förlora, 
tror jag. Folk begriper mycket väl att partipolitik i dag bara är hyckleri (Expressen 
1990a). 

En av de ledande nydemokraterna, Stefan Kihlberg, utvecklade utförligt 
skillnaderna mellan sitt parti och de övriga: 

Vi är dessutom så dumma och blåögda att vi respekterar även människor som inte 
tycker som vi. Vi har förstått att denna dumhet resulterar i avsevärd frustration hos 
etablissemanget, eftersom man möter en motståndare som inte slåss med 
etablissemangets vapen: arrogans, smutskastning, misstänkliggörande och mygel. Vi 
är till den milda grad korkade att vi tror på seger med hjälp av ärlighet, rättframhet, 
vänlighet och medmänsklighet – även inom politiken! […] Vi vet att det fungerar 
eftersom de flesta av oss lever i en vardagsverklighet på olika håll där detta fungerar 
alldeles utmärkt och är synnerligen trivsamt, effektivt och lönsamt (Kihlberg 1991). 

Samtidigt som de etablerade partierna grupperades ihop och beskylldes för 
orena metoder och att vara världsfrånvända, lyfte Kihlberg även fram att Ny 
Demokrati stod för något diametralt motsatt, hederlighet och verklighets-
förankring. Implicit låg även kritiken mot yrkespolitikern. Ibland påstods att 
de andra partierna utgjordes av ”politiska broilers”, personer utan erfarenhet 
från annat än politik (Expressen 1991h). Vid andra tillfällen kallades 
politikerna för krokodiler för att de hade stora munnar men inga öron 
(Wachtmeister 1992; Westlind 1996: 133). De etablerade partierna saknade, 
menade man, personer med rätt typ av erfarenheter. Istället behövde 
politiken nya typer av politiker. Personer med enbart erfarenhet från politisk 
eller facklig verksamhet dög inte. Själva skulle Ny Demokrati kandidera med 
personer som ”arbetat i den verklighet där endast förnuftiga åtgärder kan nå 
framgång” (Ny Demokrati 1991b). Att man med detta menade personer från 
det privata näringslivet torde stå klart då man beaktar att det bland partiets 
invalda riksdagskandidater var en klar dominans av, i och för sig inte alltid 
framgångsrika, egenföretagare och chefer för mindre företag. Av partiets 25 
riksdagsledamöter var mer än varannan direktör till titeln medan nästan 
hälften av ledamöterna var egna företagare (Lodenius och Larsson 1994: 73).  

Samtidigt som Ny Demokrati anammade en tydlig anti-etablissemangs-
strategi avstod partiet även från att etablera några samarbeten med andra 
partier (intervju Bert Karlsson; intervju Ian Wachtmeister).168 Att samarbete 
och anti-etablissemangsstrategi i viss mån är oförenliga strategier är givetvis 
en del av förklaringen. Att partiet inte varit med om tidigare misslyckade 
försök att ta sig in i riksdagen torde också ha haft betydelse.  

Även om såväl samtiden som forskare i efterhand har velat placera in Ny 
Demokrati i samma fålla som Framstegspartierna i Danmark och Norge var 

                                                             
168 Vid ett par tillfällen inkom mindre partier med förfrågningar om eventuellt valsamarbete med Ny 
Demokrati. Varken det Liberala partiet eller Framstegspartiet fick dock något gehör från Ny Demokrati 
(Expressen 1991k; Svenska Dagbladet 1991c). 
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partiet också tydligt med att ta avstånd från dessa partier.169 Istället har man 
menat att Ny Demokrati bör ses som ett mer seriöst alternativ. På en direkt 
fråga om partiet skulle ses som ett missnöjesparti svarade till exempel 
Wachtmeister: 

Nej, ingen av oss är någon Glistrup. Han uppmanade danskarna att vägra betala skatt 
och föreslog att försvaret skulle ersättas med en telefonsvarare. Våra förslag kommer 
inte närheten av något sådant (Svenska Dagbladet 1990). 

Ofta stod just begreppet ”missnöjesparti” i centrum för olika retoriska 
förvecklingar. Å ena sidan hävdade Wachtmeister innan partiet formellt 
bildats att partiet inte 

är […] ett missnöjesparti. Däremot finns det gott om missnöjda i det här landet. Vi tror 
vi kan göra dem glada (Dagens Nyheter 1990). 

För att bara en månad senare uttala att 

[f]olk snackar om missnöjespartier, men egentligen är väl alla partier utom det som 
har makten missnöjda. I så fall är både folkpartiet och moderaterna missnöjespartier 
(Expressen 1991h). 

Bert Karlsson å sin sida bemötte reporterns fråga om huruvida partiet var ett 
missnöjesparti med: 

Det är klart att det blir missnöje beroende på att dom [väljarna] inte är nöjda med 
dom partierna som finns. Men jag tycker inte att vårt program är något 
missnöjesprogram. Tvärtom, det är ett nöjesprogram (Sveriges Radio 2006). 

Även Stefan Kihlberg gav sin bild av partiets karaktär: 

Missnöjesparti? Javisst är vi det och vi är stolta över att bli kallade så! […] Det är ju 
själva drivkraften för oss! Allt vi är missnöjda med vill vi ju ändra till något bra – bra 
för människorna! Inte bra för Maktapparaten (Kihlberg 1991). 

Den ambivalenta inställningen till begreppet missnöjesparti är säkerligen ett 
resultat av att det ofta användes av de politiska motståndarna och media i 
negativ bemärkelse samtidigt som det faktiskt var viktigt att framföra att 
partiet var missnöjt med det politiska etablissemanget. 

Sammantaget ger Ny Demokrati bilden av ett arketypiskt anti-etablisse-
mangsparti. Partiet grupperade samman de etablerade partierna och 
hävdade att deras inbördes olikheter var försvinnande små. De framställde 
sig själva som det enda egentliga oppositionella alternativet. Gång efter 

                                                             
169 Partiets ledning träffade dock det danska partiets ledare, Mogens Glistrup, vid något enstaka tillfälle före 
valet 1991 (Sveriges Radio 2009a). 
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annan beskyllde de etablissemanget, såväl de etablerade partierna som 
medierna, för att behandla partiet orättfärdigt och orättvist. 

Valundersökningarna ger också visst stöd för att partiets anti-
etablissemangsstrategi var framgångsrik. Ny Demokratis väljare var de som 
visade störst misstro mot politiker i allmänhet. Hela 79 procent av partiets 
väljare uppgav att de hade mycket litet eller ganska litet förtroende för 
svenska politiker. Detta kan jämföras med snittet som låg på 61 procent 
(Gilljam och Holmberg 1993: 173). 

Om partiet i något avseende inte uppfyller alla anti-etablissemangs-
partiets kännetecken så är det i inställningen till höger-vänsterskalan och de 
etablerade blocken. Visserligen gjordes enstaka ansatser till att förkasta 
betydelsen av höger och vänster i politiken. Dessutom politiserade man en 
fråga, flyktingpolitiken, som inte helt tydligt kunde inordnas i ett höger-
vänstermönster. Att partiet i själva verket stod till höger i såväl ekonomiska 
frågor som i frågor om lag och ordning kunde ingen blunda för. Att partiet, 
framförallt genom Wachtmeisters dominerande ställning, också stod 
närmast borgerligheten gör att det var få som på allvar skulle tveka över var 
någonstans på en höger-vänsterskala som partiet bäst passade in. 

Slutsatser 

På rekordkort tid lyckades Ny Demokrati att ta sig från bildande till 
riksdagen. Efter inte mycket mer än ett halvår hade partiets mål om nationell 
representation uppfyllts. Till stora delar var vägen dit spikrak. Tidigare 
forskning har pekat på betydelsen av den gynnsamma möjlighetsstrukturen 
som infann sig i Sverige i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. 
Väljarna hade blivit allt mer missnöjda med de rådande politiska 
alternativen samtidigt som något av en högervåg spred sig över stora delar av 
Västeuropa. Att tidigare icke-frågor kring flyktingar och bistånd börjat 
intressera allt fler gjorde att det även fanns möjlighet för ett parti att 
exploatera dessa frågor. Att Ny Demokrati stämde väl in i denna krav-
specifikation tillsammans med att dess väg mot riksdagsvalet underlättades 
av en i allmänhet välvillig mediakår är den tidigare forskningens bästa svar 
på partiets inträde i riksdagen. Analysen av partiet ger inte anledning att 
ändra på denna bild i någon större utsträckning. Vad som dock har gjorts är 
att i detalj skildra hur partiets väg i praktiken såg ut. Uppdelat på de tre olika 
strategiområdena diskuteras således avslutningsvis de viktigaste resultaten 
av analysen gjord i detta kapitel. 

När det gäller det första strategiområdet, resurser, inleddes analysen 
med att studera partiets ledarskap. Här framkommer att partiets ledning 
tillika partibildare anammade ett tandemledarskap från bildandet till dess 
att de blev invalda. Även om det var Bert Karlsson som initialt formellt 
fungerade som partiledare kan det konstateras att det var Ian Wachtmeister 
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som var partiets de facto partiledare. Som den huvudsakliga upphovs-
mannen till partiprogrammet, ansvarig för den dagliga driften av partiet och 
främsta initiativtagare till utformandet av partiets valsedel var det inte 
mycket som inte gick genom Wachtmeister. Bert Karlssons främsta egenskap 
var förmågan att skapa publicitet åt det nya partiet. Med goda mediala 
kontakter redan innan partibildningen och en förmåga att göra partiet 
journalistiskt intressant var Karlssons medverkan en oundgänglig del av 
partiets framgång. Att valundersökningarna ger dåliga betyg för Karlsson 
som partiledare gör inte detta mindre sant. Wachtmeister, å sin sida, 
framträder som en av de, relativt sett, populäraste partiledarna i valet 1991. 
Det dominerande intrycket av betydelsen av partiets ledarskap är att de två 
ledarna kompletterade varandra väl, kanske inte främst, som de själva 
hävdar, för att de attraherade olika väljargrupper utan för att de tillförde 
olika egenskaper till partiet. Wachtmeister var den stora organisatören 
medan Karlsson var länken till media. Sammantaget måste det konstateras 
att partiets ledarskapsstrategi var framgångsrik. 

När det gäller den andra resursen, medlemmar, är det tydligt att denna 
inte var prioriterad för Ny Demokrati. Istället sågs den främst som något 
nödvändigt ont. De behövdes till viss del för att driva valrörelse. Samtidigt 
lyckades Wachtmeister och Karlsson med att begränsa medlemmarnas 
inflytande. Såväl partiets politik som organisation var områden där 
partimedlemmarna hade lite inflytande. Till viss del var bildandet av lokala 
partiföreningar och efterföljande medverkan i de kommunala valen en 
eftergift från partiledningen. Men även om den orsakade att partiet 
attraherade ett antal personer med tvivelaktiga åsikter och målsättningar 
verkar det på det stora hela som att den tydliga åtskillnaden mellan 
rikspartiet och de lokala avdelningarna gjorde att partiets nationella 
ambitioner inte på något negativt sätt påverkades. 

Likt andra nya partier bildades partiet med en tom kassa. Den 
ekonomiska situationen var således något som måste lösas. Att partibildarna 
som relativt framgångsrika personer inom näringslivet delvis kunde 
finansiera projektet själva betyder inte att ekonomin var oproblematisk. 
Genom en rad innovativa lösningar, såsom att pantsätta ett framtida 
eventuellt partistöd till försäljning av betalsamtal, finansierades valrörelsen. 
Dock var det med ett stort underskott som partiet slutligen äntrade 
riksdagen. Det är också svårt att belägga i vilken mån pengastrategin bidragit 
till partiets riksdagsinträde. 

Mer än för något annat parti måste Ny Demokratis mediala situation 
sammankopplas med dess ledarsituation. Som ovan nämnts var partiet, och 
då framförallt Bert Karlsson, extremt framgångsrika i att locka till sig medial 
uppmärksamhet. Samtidigt som såväl Karlsson som Wachtmeister måste 
anses ha varit skickliga i detta hänseende går det inte att bortse från att 
media gav väldigt mycket utrymme åt det nya partiet. Publiciteten var inte 
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alltid odelat positiv. Det verkar dock som att det inte nödvändigtvis var 
negativt för partiet i väljarhänseende att omtalas i negativa ordalag i media. 
Snarare gav det ytterligare möjlighet att anspela på underdog-stämpeln som 
partiet så gärna använde sig av. Genom att inkludera media i samma grupp 
som de gamla partierna försökte Ny Demokrati skapa en tydligare tudelning 
mellan etablissemanget och folket. Att de själva företrädde de senare var en 
av huvudpoängerna. 

När det gäller Ny Demokratis sakpolitik går det att karaktärisera det 
som ett få-frågeparti. I arsenalen ingick nyliberalism och system- respektive 
invandringskritik. För samtliga dessa tre områden hade partiet relativt 
extrema positioner. Såväl systemkritiken som invandringskritiken var till 
stor del nya frågor på den svenska politiska agendan. Partiets nyliberala 
inslag bar likheter med Moderaternas politik, men måste betraktas som mer 
långtgående. 

Invandringskritiken, yttrad som en skepsis mot den förda flykting- och 
integrationspolitiken, var central för partiet. Dock var den inte lika 
framträdande som den kom att bli under 1992. Sammantaget lade nog 
partiet mer fokus på frågor av ekonomisk karaktär, här sett i bred 
bemärkelse såsom till exempel skatter, avgifter och privatiseringar. De 
ekonomiska frågorna var också minst lika betydelsefulla som flyktingfrågan 
för partiets väljare. Inte minst bör det beaktas att partiets betoning av dessa 
frågor gjorde det svårt att, från de etablerade partiernas sida, beskylla Ny 
Demokrati för att vara ett enfrågeparti. 

Avslutningsvis kan man konstatera att partiets relationer med andra 
partier var mycket begränsade. Det har inte gått att finna några tydliga 
tecken på eller stöd för att partiet egentligen haft kontakt med andra partier i 
syfte att etablera något samarbete inför valet 1991. Den naturliga 
förklaringen är att partiet dels, på grund av avsaknad av tidigare 
misslyckanden, inte sett sig föranledd att hitta alternativa vägar in i 
riksdagen och dels anammade en utpräglad anti-etablissemangsstrategi. 
Som nämnts ovan var Ny Demokrati nästan sinnebilden av ett anti-
etablissemangsparti. Utöver att de sade sig representera folket, till skillnad 
från de etablerade partierna som inte representerade någon annan än sig 
själva, lyftes flera förslag fram om förändring av det ineffektiva politiska 
systemet. Genom att beskylla såväl media som de etablerade partierna för att 
smutskasta och förminska Ny Demokrati gjorde man också allt för att partiet 
skulle uppfattas som martyrer. Att partiets opinionssiffror steg efter det att 
Bert Karlsson blivit Olle Stenholm svaret skyldig i SVT:s Magasinet är, om 
inte bevis för, åtminstone ett talande exempel på, att de lyckades bra i denna 
avsikt. 

I korthet kan slutligen den förklarande analysen summeras genom att 
lyfta fram partiets medie- och ledarskapsstrategier som de mest betydelse-
fulla inom resursområdet. Utöver detta måste även positioneringsstrategin 
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anses som betydelsefull då framförallt partiets flyktingpolitik attraherade 
röster. Partiets framgång bland väljare med lågt politikerförtroende ger 
också stöd för att, den för partiets så centrala, anti-etablissemangsstrategin 
bidrog till riksdagsinträdet. 

I jämförande studier av invandringskritiska eller högerpopulistiska partier 
brukar ofta Sverigedemokraterna betraktas som Ny Demokratis efterföljare. 
I det följande kapitlet kommer det dock att framgå att de ömsesidiga 
likheterna är långt färre än olikheterna. 
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– KAPITEL ÅTTA – 

 

Sverigedemokraterna 

 

Förut var frågan om vi skulle kunna ta oss in i Sveriges Riksdag, nu handlar 
frågeformuleringen bara om när vi kommer in (Jimmy Windeskog, ordförande 
ungdomsförbundet i Sverigedemokraterna 1998: 2). 

Inom loppet av två val, separerade av endast tre år runt decennieskiftet 
1990, lyckades tre nya partier ta sig in i det parlament som då i all väsentligt 
bestått av samma partier under mer än ett halvsekel. Efter denna turbulenta 
tid stabiliserades åter igen det svenska nationella partisystemet (Möller 
2007a: 30). Inför valet 2006 var det dock många som trodde att något 
ytterligare nytt parti skulle slå sig in i riksdagen. En rad nya partier lät höra 
tala om sig. Junilistan, som i Europaparlamentsvalet 2004 nått stora 
framgångar med en moderat EU-skepticism hade nu valt att även kandidera 
till riskdagen. Ledda av den före detta vänsterpartiledaren Gudrun Schyman 
försökte även Feministiskt Initiativ nå riksdagen. Dessutom fick såväl 
Sjukvårdspartiet som Piratpartiet ansenligt med uppmärksamhet i media. 
Ingen av dessa partier lyckades dock i slutändan nå ens en procent av 
rösterna (Aylott och Bolin 2007: 626, 629). Istället var det ett annat parti 
som nådde de största framgångarna. Efter att i val efter val förstärkt sitt 
väljarstöd lyckades Sverigedemokraterna i valet 2006 vinna 2,9 procent av 
rösterna. I opinionsundersökningarna under mellanvalsperioden 2006-2010 
blev det också allt mer tydligt att partiet skulle vara en seriös utmanare den 
19 september 2010 då nästa val skulle hållas. Med 5,7 procent av rösterna 
och 20 mandat valdes också partiet in som det fjärde nya partiet i den 
svenska riksdagen i modern tid. 

När detta avhandlingsprojekt inleddes hade det svenska partisystemet, 
åter igen stabiliserats. Men i och med valet 2010 uppstod ytterligare ett 
positivt fall av nytt parti i det nationella parlamentet. Att inkludera detta 
parti, Sverigedemokraterna, i avhandlingen är naturligtvis önskvärt. Det har 
dock inte funnits tid att göra en lika utförlig studie av partiet som för de tre 
andra nya partierna. 

Naturligtvis skulle en fallstudie genomförd på samma sätt som de tre ovan 
vara det mest lämpliga för att kunna avgöra hur Sverigedemokraternas väg 
till riksdagen liknar eller skiljer sig från riksdagens tidigare nykomlingar. Av 
två skäl har detta dock inte varit möjligt. För det första medför den 
tidsmässiga närhet till inträdet att motsvarande material som använts i de 
andra fallstudierna inte är tillgängligt. Att lämna ut internt partimaterial för 
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arkivering så att det är möjligt för allmänheten att ta del av det är vanligtvis 
något som görs endast efter att en viss tid förlupit. Det skulle med andra ord 
vara förenat med stora svårigheter att överhuvudtaget få tag på sådant 
material som krävs för att göra fallstudier av samma slag som gjorts tidigare 
i denna avhandling. För det andra har tidsmässiga begränsningar gjort att 
det inte funnits möjlighet att göra en lika genomgående studie av Sverige-
demokraterna som av de övriga nya partierna. Detta medför naturligtvis 
vissa begränsningar av jämförbarheten mellan fallstudierna särskilt då 
arkivmaterialet måste ses som det centrala källmaterialet i avhandlingen. 
För att kunna jämföra Sverigedemokraternas väg till riksdagen med de 
tidigare studerade partiernas väg har tar detta kapitel sin utgångspunkt i 
tidigare forskning. Det stora intresse som Sverigedemokraterna rönt sedan 
valet 2006 och framförallt kring valet 2010 har genererat en stor mängd 
publikationer (jfr Ljunggren och Nordstrand 2010: 6). Fallstudien bygger 
således främst på sekundärmaterial. Framställningen av detta avsnitt följer 
samma disposition som de andra fallstudierna.170 Kapitlet börjar således 
med att ge en inblick i partiets rötter och bildande. 

Sverigedemokraternas bildande 

Den utomparlamentariska främlingsfientligheten var länge ett sammel-
surium av organisationer och partier (se t.ex. Lööw 2004). En av dessa, 
Bevara Sverige Svenskt (BSS) bildades 1979. Organisationen hade egent-
ligen endast en målsättning med sin verksamhet, att stoppa invandringen, 
och flera av de ledande personerna i organisationen hade ett förflutet inom 
nazistiska eller fascistiska rörelser (Lodenius och Larsson 1994: 17-18; 
Larsson och Ekman 2001: 66). BSS verksamhet väckte viss medial 
uppmärksamhet även om det inte går att säga att organisationen påverkade 
den allmänna opinionen i någon större utsträckning. Efter kontakter med 
Framstegspartiets Stockholmsavdelning beslutades att slå samman 
organisationerna och i slutet av 1986 bildades Sverigepartiet. Det närmsta 
året var en turbulent tid och det var tydligt att det trots sammanslagningen 
fortfarande fanns oenigheter inom partiet som gick längs med de gamla 
organisationslinjerna. Bara dryga året efter bildandet kom därför partiet att 
splittras. Ur splittringen bildades sedan Sverigedemokraterna i februari 
1988. Exakt var och hur partibildningen gick till verkar det råda lite delade 
meningar om. I den officiella partihistoriken har det länge hetat att partiet 
bildades den 6 februari på ett möte i en lägenhet i Stockholm, men mycket 

                                                             
170 På grund av de något annorlunda förutsättningarna för denna fallstudie utgår dock två avsnitt jämfört 
med de tre övriga fallstudierna. Dels presenteras inte något avsnitt om tidigare forsking om Sverigedemo-
kraternas inträde i riksdagen eftersom kapitlets framställning i sin helhet bygger mycket just på dessa källor. 
Dels görs ingen genomgång av huruvida partiet kan anses vara röstmaximerande eftersom denna bedömning 
främst vägletts av internt partimaterial. 
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pekar på att själva bildandet inte skedde särskilt formaliserat (Ekman och 
Poohl 2010: 21, 74-75).171 Vad som dock är klarlagt är att bland partiets 
bildare kom stommen från BSS och att Jonny Berg och Leif Zeilon valdes till 
partiets första talesmän. Framförallt den senare var ett välkänt namn inom 
främlingsfientliga kretsar och var som sådan en av initiativtagarna till såväl 
BSS som Sverigepartiet. Berg ersattes relativt snart av Anders Klarström, 
tidigare aktiv i det nazistiska Nordiska Rikspartiet. Vid Sverige-
demokraternas första årsmöte 1989 valdes Klarström till partiets första 
ordförande (Larsson och Ekman 2001: 112, 126). 

Sverigedemokraterna ställde upp i de allmänna valen redan under sitt 
första verksamhetsår 1988. Framgångarna uteblev helt. Med bara lite drygt 
1 100 röster i riksdagsvalet var det nationella genombrottet långt borta. 
Partiet gick framåt, dock väldigt blygsamt, i de påföljande valen. 1991 fick 
partiet 0,1 procent av rösterna och 1994 nåddes ett väljarstöd på 0,3 procent. 
Trots progressionen i väljarkåren sågs partiet länge som ett obskyrt 
extremistiskt parti. Partiets antidemokratiska och rasistiska förflutna 
tillsammans med att många av partiets företrädare hade belastade 
brottsregister gjorde länge att det inte fanns några förutsättningar för att nå 
ut till de stora väljargrupperna. Ett viktigt brott i partihistorien menar 
många skedde i samband med att Anders Klarström ersattes av Mikael 
Jansson på partiledarposten 1995. Som tidigare centerpartist bidrog Jansson 
med värdefull erfarenhet av organiserad partiverksamhet (Larsson och 
Ekman 2001: 163). Partiet började nu också aktivt att arbeta för att förbättra 
partiets bild utåt.  

Trots den tydliga kursändringen mot rumsrenhet lät framgångarna vänta 
på sig. I valet 1998 var kampen om de invandringskritiska rösterna hård 
eftersom en rad liknande organisationer dykt upp under mitten av 1990-talet 
(Ekman och Poohl 2010: 119-120). Konkurrensen resulterade i att partiet 
endast i måttlig utsträckning lyckades attrahera nya röster (0,4 procent). 
Samtidigt präglades partiets inre liv av stridigheter som kulminerade med 
uteslutningen av ett par höga företrädare från den framgångsrika 
Haningeavdelningen inom partiet. Ett resultat av uteslutningen var att 
Nationaldemokraterna bildades 2001. Haningeavdelningens företrädare 
lyckades locka med sig många av Stockholmsområdets övriga lokal-
avdelningar (Ekman och Poohl 2010: 122-126). Uteslutningarna och 
bildandet av Nationaldemokraterna var dock inte slutet på de interna 
problemen. Trots en rejäl skjuts framåt med 1,4 procent av rösterna i 
riksdagsvalet 2002 pyrde missnöjet inom partiet. Mikael Jansson 
kritiserades för ett svagt ledarskap och som främsta kritiker framstod en 
grupp av unga män från södra Sverige. På partiets riksårsmöte 2005 

                                                             
171 Den officiella versionen som återfinns i interna partidokument finns återgiven bland annat i Larsson och 
Ekman (2001: 107-108). 
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lyckades denna falang också överta partiledningen. Till partiets nya 
ordförande valdes den dåvarande ungdomsförbundsordföranden Jimmie 
Åkesson och till partisekreterare Björn Söder. Tillsammans med Richard 
Jomshof och Mattias Karlsson, de fyras gäng, har dessa fyra sedan dess av 
många betraktats som dominerande inom partiet (Mattsson 2009: 38; 
Ekman och Poohl 2010: 345). Med stora framgångar i de påföljande valen 
har deras ställning också stärkts. Trots misslyckande med att nå riksdagen 
2006 nåddes ansenliga lokala och regionala framgångar. Utöver represen-
tation i hälften av landets kommuner fick partiet även sina första (16) 
landstingsmandat. Stödet på nationell nivå visade sig även stiga successivt 
efter valet 2006 och under sommaren 2008 fick partiet för första gången 
stöd över riksdagsspärren i några opinionsmätningar (Figur 27, se även 
Expressen 2008).  

 
Figur 27:  Sverigedemokraternas stöd i Sifos väljarbarometer 2006-2010 

(procent) 

 
 

Källa: TNS SIFO (2012) 
Anm.: Partiets valresultat till riksdagen är markerade med svarta punkter. 

I valet 2010 tog Sverigedemokraterna slutligen steget in i riksdagen. Med 5,7 
procent av rösterna hade Sverige fått sitt första nya riksdagsparti på närmare 
två decennier. 

Vad har då Sverigedemokraterna gjort för att gå från ett obskyrt parti med 
något tusen väljare bakom sig till en valmanskår på väl över 300 000 
personer? I det följande görs en genomgång av tidigare forskningsinsatser på 



 

229 

området. Utöver tidigare forskning har även partiets egna åsiktsdokument 
samt nyhetsmedier använts i denna kartläggning av partiets agerande. 

Sverigedemokraternas resurser 

Genomgången av Sverigedemokraternas agerande i syfte att nå riksdagen 
inleds med deras strategier kring resurserna ledarskap, medlemmar, 
ekonomi och media. Kartläggningen utgår från dels vilken betydelse partiet 
gett de olika strategierna och dels hur partiet utformat strategierna. Först 
dock några kort ord om partiets formella organisation. 

Sverigedemokraternas formella organisation 

Sverigedemokraternas organisation var när de valdes in i riksdagen 2010 i 
allt väsentligt uppbyggt på samma sätt som de etablerade partierna (jfr D. 
Olsson 2004: 33; Kiiskinen och Saveljeff 2010: 52).172 Partiets högsta 
beslutande organ landsdagarna hålls vartannat år och har som uppgift att 
bland annat välja partistyrelse och partiordförande.173 Partistyrelsen i sin tur 
”handhar riksorganisationens ledning och är högsta organ då dess lands-
dagar ej är samlat”. 

På samma sätt som inom övriga partier finns distrikts- respektive 
kommunorganisationer under riksnivån (Sverigedemokraterna 2009).174 
Med tiden har partiets organisation allt mer också i realiteten fungerat som i 
de etablerade partierna. Annat var det i partiets ungdom.  

I en av de första publikationerna där Sverigedemokraterna studeras 
presenteras ett internt förslag på hur partiets skulle organiseras. Förslaget 
karaktäriseras av författarna som ”mycket hierarkiskt [och] som starkt 
påminn[ande] om den typ av partiorganisation som man finner i många 
nazistpartier” (Lodenius och Larsson 1994: 46). 

Men även om partiets organisation mer och mer reellt sett kommit att 
likna de etablerade partiernas organisation finns det fortfarande vissa 
aspekter som avviker. Partiet skildras till exempel ofta som central- eller 
toppstyrt (Ekman och Poohl 2010: 345). Sådana bedömningar grundar sig 
dels på den makt som det nya ledarskiktet, med Jimmie Åkesson i spetsen, 
tillskansat sig (se nedan) och dels på att vissa paragrafer i partiets stadgar 
ger stöd för att sätta frågetecken kring interndemokratin. Till exempel 
saknar partiets medlemmar egen motionsrätt till partiets landsdagar. Istället 

                                                             
172 Vid partiets landsdagar 25-27 november 2011 beslutades om nya stadgar för partiet (Sverigedemokraterna 
2011a). Jämfört med 2009 års stadgar har det inte gjorts några revideringar av vikt. 
173 Till och med 2008 benämndes partiets högsta instans riksårsmöte. 
174 Partiet har ännu inte efter valet 2010 en distriktsorganisation för varje valkrets likt de andra 
riksdagspartierna. Dock har en utbyggnad skett. 2006 hade partiet 14 distrikt (Ekström von Essen 2006: 27) 
medan man i dagsläget (februari 2012) har 20 stycken distrikt (Sverigedemokraterna 2011c). 
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måste medlemmar som vill lägga förslag till partiets högsta organ få stöd 
från ombud eller årsmötena på kommun- eller distriktsnivå (Sverigedemo-
kraterna 2009). 

Även när det gäller utformandet av partiets valsedlar har partiledningen 
tillförskansat sig större makt än deras motsvarigheter i de etablerade 
partierna. Medan riksdagspartiernas valsedlar utformas och beslutas av 
distriktsorganisationerna tog Sverigedemokraterna inför valet 2010 beslut 
om att partiet skulle använda samma riksdagsvalsedel över hela landet. Med 
detta verktyg gavs partiledningen kontroll över vilka kandidater som sattes 
på valbara platser (Dagens Nyheter 2010b). 

Tidigare avgjordes dessutom antalet ombud från respektive distrikt till 
landsdagarna av folkmängd istället för medlemsantal. Detta var en ordning 
som gjorde att makt i partiet försköts till Stockholm och Göteborg trots att 
dessa inte nödvändigtvis var stora distrikt sett till antalet medlemmar. 
Denna praktik är dock sedan mitten av 2000-talet övergiven för en mer 
traditionell tilldelning baserad på medlemsantal (D. Olsson 2004: 34). 

Ledarskap i Sverigedemokraterna 

Det har utkämpats flera partiledarstrider i Sverigedemokraterna. Inled-
ningsvis leddes partiet av personer med mycket komprometterat rykte. Såväl 
Leif Zeilon som Anders Klarström är kända för sina tidigare kopplingar till 
öppet främlingsfientliga organisationer. 

Efter att allvarliga anklagelser om bland annat korruption riktats mot 
stora delar av partiledningen valdes Mikael Jansson 1995 till ny partiledare. 
Denne insåg tidigt att partiets förflutna med kopplingar till rasism och 
kriminalitet hämmade partiets möjlighet att bli en politisk kraft att räkna 
med och hade en vision om att ”skapa ett seriöst demokratiskt nationellt 
riksdagsparti” (Lodenius 2009: 16). Ett viktigt led i detta var att förbjuda all 
typ av symbolik som kunde kopplas till kompromenterande politiska 
inriktningar och grupperingar. Således förbjöds användandet av uniformer 
och nazistsymboler i samband med offentliga möten och demonstrationer. 
Samtidigt tog man också allt tydligare avstånd från skinnskallar inom 
organisationen (Widfeldt 2008: 273; Mattsson 2009: 19; Ekman och Poohl 
2010: 110-113). Visserligen hade många insett redan tidigare att 
skinnskallarna skrämde bort väljare och sympatisörer. Dock hade de ibland 
ansetts göra nytta i samband med demonstrationer och liknande aktiviteter 
(Larsson och Ekman 2001: 141). 

Även om Jansson tog det första och viktiga steget mot att partiet skulle 
kunna betraktas som ett normalt parti saknade han flera av de egenskaper 
som vanligtvis karaktäriserar en framgångsrik partiledare. Han framställdes 
av många som dels okarismatisk och dels som anonym i partiets ideologiska 
debatt. Inte ens han själv har karaktäriserat sig som någon röstmagnet: 
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Mina politiska talanger ligger främst inom områdena analys och organisation. Som 
talare är jag ”plikttalare” snarare än ”lusttalare” (citerad i Larsson och Ekman 2001: 
167). 

Efter nya strider inom partiet avsattes Mikael Jansson till fördel för 
ungdomsförbundets ordförande, den då 26-årige Jimmie Åkesson, på 
partiets riksårsmöte 2005. Partiledarskiftet hade föregåtts av flera års 
oroligheter och fraktionsbildningar inom partiets ledning. Partiets så kallade 
förnyare, med sitt starkaste fäste i Skåne och Blekinge anklagade Mikael 
Jansson och de så kallade traditionalisterna för att sätta sina egna intressen 
framför partiets.175 I kritiken låg bland annat anklagelser om att man 
gynnade vänner istället för att gå efter kompetens när positioner inom 
partiet tillsattes (Slätt 2004b). Janssons ambitioner till trots låg även den 
långsamma förnyelsen i partiet och misslyckandet med att få bort den 
rasistiska stämpeln delvis till grund för att denne avsattes (Widfeldt 2008: 
271; Mattsson 2009: 23). 

Inte heller Åkesson kan betraktas som en karismatisk ledare. Däremot 
menar många att han genom sitt lågmälda uttryck förmedlar såväl 
kompetens som förtroende. Han framstår också som en god debattör 
(Widfeldt 2008: 271; Mattsson 2009: 42). Att partiet under hans ledarskap 
fortfarande av många ses som toppstyrt ger naturligtvis utrymme för att 
missnöje ska gro. Så länge de väljarmässiga framgångarna består är det dock 
troligt att partiledningen åtnjuter förtroende. 

Sverigedemokraternas partiledare fanns inte med i valundersökningarna 
före 2010 och när detta skrivs är inte heller rapporten för detta val 
publicerad. För att få en uppfattning om Jimmie Åkessons popularitet har 
istället SOM-undersökningarna begagnats. Det övergripande intrycket som 
fås av dessa undersökningar är att Åkesson i bara marginell utsträckning kan 
anses ha attraherat röster till parti. I såväl 2007 års som 2009 års SOM-
undersökning är Sverigedemokraternas ledare den minst populära. Att 
Åkesson är populärare än sitt parti uppväger dock inte det faktum att han 
bland sina egna väljare är relativt mindre populär än partiet. I 2007 års 
undersökning ger SD-sympatisörerna sitt parti en genomsnittlig bedömning 
på +3,7 medan Åkesson ges +1,8. Motsvarande siffror för 2009 är +3,1 
respektive +1,8 (Holmberg 2008; 2010). Slutsatsen som kan dras är att 
partiets ledare inte kan betraktas som en röstmagnet. 

Trots detta bör man inte helt bortse från Åkessons betydelse för partiet. 
Även om han inte i en strikt popularitetsbedömning framträder som en 
valvinnare måste partiets ledarskifte 2005 ses som en viktig del i partiets 
framgång i riksdagsvalet 2010 (Ekström von Essen 2011: 103). Tillsammans 
med övriga medlemmar i de fyras gäng har han målmedvetet arbetat för att 

                                                             
175 Traditionalisterna har också benämnts som bunkerfraktionen på grund av dess kontroll över partikansliet 
som vid tiden var lokaliserat till en fönsterlös källarlokal på Södermalm i Stockholm (D. Olsson 2004: 37). 
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göra partiet rumsrent. Ur ett historiskt perspektiv måste också partiets 
förflutna anses vara det största hindret på vägen mot riksdagen. Arbetet med 
normaliseringen av partiet har inneburit ökad intolerans för uttryckligt 
rasistiska uttalanden bland partiets medlemmar. Den nya ledningen har 
också tagit initiativ till och genomfört förändringar av mer symbolisk 
karaktär. Vid riksårsmötet 2006 byttes till exempel den dåvarande 
partisymbolen, en brinnande fackla, ut mot den nuvarande blåsippan. Av 
avgörande betydelse för bytet var att den förra symbolen bar tydliga 
kopplingar till högerextremism och var näst intill identisk med det 
dåvarande partiemblemet för det brittiska högerextrema partiet National 
Front (Mattsson 2009: 24). Införandet av blåsippan som symbol gjorde 
också att partiet knöt an till den tradition av blomsymboler som finns bland 
svenska partier. 

Likt många andra nya partier har Sverigedemokraterna försökt värva 
namnkunniga individer till partiet och på så sätt försökt dra uppmärksamhet 
till partiet. Med ett par undantag har partiet dock haft svårt att attrahera 
kända företrädare. Efter att ha suttit i riksdagen för Moderaterna sedan 1983 
hade Sten Andersson petats från partiets valsedel inför valet 2002 efter att 
han uttalat kritik mot den svenska, enligt honom, allt för liberala 
flyktingpolitiken. Sverigedemokraterna såg sin chans och erbjöd Andersson 
förstaplatsen på partiets samtliga valsedlar i 2002 års val. Andersson 
tackade ja till erbjudandet men ställde samtidigt upp en rad krav avseende 
vilken politik som Sverigedemokraterna skulle stå för. Bland annat krävde 
han att partiet skulle inta en positiv ställning till EU och EMU (Slätt 2004a: 
14-17; Ekman och Poohl 2010: 129). Det verkar inte som om Anderssons 
sakpolitiska krav i någon större utsträckning fick genomslag i partiet. Hans 
tidigare partipolitiska erfarenheter kan dock antas ha haft betydelse för 
uppbyggandet av organisationen (Kiiskinen och Saveljeff 2010: 53). 

Samma år värvades även Sjöbopartiets grundare Sven-Olle Olsson till 
partiet. Tillsammans med Sten Andersson kom dessa två att bli affisch-
namnen i riksdagsvalet samma år (Ekman och Poohl 2010: 129-131). 

Även inför valet 2010 lyckades Sverigedemokraterna knyta en erfaren 
politiker till sig. Denna gång var det den före detta moderaten Stefan 
Bojerud som valde att ta steget till partiet. Bojerud, mångårig kommun-
fullmäktigeledamot i Sundbyberg och ersättare i riksdagen under en 
mandatperiod, måste på många sätt anses vara ett välkommet förvärv. 
Utöver att hans politiska erfarenheter var välkomna i partiet kan hans 
yrkeskarriär också anses vara nyttig. Som välrenommerad militärhistoriker 
och bland annat ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien är också 
försvarspolitik och inte flyktingpolitik Bojeruds profilområde (Sydsvenska 
Dagbladet 2009; Kiiskinen och Saveljeff 2010: 53). 

Sammantaget går det att konstatera att Sverigedemokraternas ledares 
främsta uppgift har varit att försöka få partiet att uppfattas som rumsrent. 
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Sett ur detta perspektiv har Mikael Jansson och, i ännu större utsträckning, 
Jimmie Åkesson varit viktiga för partiet och dess framgångar. Att Åkesson i 
en ren popularitetsbedömning framstår som en av de minst populära 
partiledarna påverkar naturligtvis bedömningen. Ändock är helhetsintrycket 
att partiets ledarskapsstrategi i viss mån bidragit till partiets riksdagsinträde.  

Medlemmar 

Sverigedemokraterna har länge arbetat medvetet för att bygga upp sin 
partiorganisation. Genom att bygga underifrån har partiet satsat långsiktigt 
genom att först nå genomslag på lokal och regional nivå (Engene 2005: 227; 
Åkesson 2008b: 14; Kiiskinen och Saveljeff 2010: 45; Ekström von Essen 
2011: 103). Som litet parti har man arbetat efter tron att många medlemmar 
är nödvändigt för att partiet ska kunna växa även i valmanskåren (jfr 
Karlsson och Lundberg 2011: 37). Partiets medlemsorgansation var trots 
denna ambition mycket begränsad inledningsvis. Sedan ett decennium 
tillbaka har partiet mer än 1 000 medlemmar och trenden har varit stigande. 
När partiet valdes in i riksdagen 2010 hade medlemsantalet stigit till knappt 
6 000 medlemmar (se Figur 28).  

Uppbyggandet av medlemsorganisationen har vid åtskilliga tillfällen störts 
av interna stridigheter med följd att medlemmar uteslutits från partiet. Även 
om uteslutningar vissa gånger främst grundat sig i personliga motsättningar 
har framförallt partiledningens allt större vilja att hålla rågången mot rasism 
och extremism gjort att, för partiet, misshagliga personer blivit berövade sitt 
medlemskap. Samtidigt som uteslutningsärenden förekom mest frekvent 
under partiets första tid framkom det även inför valet 2010 att flera av 
partiets kandidater hade ett förflutet inom nazistiska eller rasistiska rörelser 
(Aftonbladet 2009a; Svenska Dagbladet 2009a).  

Med fler medlemmar följer också en utbyggd lokal organisation. I partiets 
första val hade partiet endast en handfull fungerande lokalorganisationer. 
Successivt har partiorganisationen växt och antalet vita kommuner har 
minskat (Larsson och Ekman 2001: 135, 175). Vid valet 2002 kandiderade 
partiet i 81 av landets kommuner (Ekström von Essen 2006: 23). I det 
påföljande valet 2006 lyckades partiet presentera valsedlar i 132 kommuner 
(Erlingsson m.fl. 2009). Inför valet 2010 gjordes en storsatsning. Med hjälp 
av intäkter från det lokala partistöd som partiet erhöll som en konsekvens av 
valframgångarna 2006 anställdes sex så kallade regionala valsamordnare 
med syfte att rekrytera kandidater till vallistorna (Dagens Samhälle 2010). 
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Satsningen föll väl ut och gjorde det möjligt att presentera listor i 234 
kommuner (Valmyndigheten 2010a).176 

 
Figur 28:  Sverigedemokraternas medlemsutveckling 2000-2010 

 
 

Källor: Slätt (2004c: 140), Widfeldt (2008: 274), Västerbottens Folkblad (2008), 
Dagens Nyheter (2011) 

Det är naturligtvis inte helt enkelt att avgöra om det främst är valframgångar 
som leder till att fler medlemmar ansluter sig till partiet alternativt om det är 
ökat medlemsantal som borgar för fler röster. Troligen finns en påverkan åt 
båda hållen. Genom att studera Sverigedemokraternas valresultat går det i 
alla fall konstatera att partiets valresultat på lokal och regional nivå, likt 
partiets medlemssiffror, successivt förbättrats över tid (se Tabell 13). I 
partiets första val 1988 hade partiet inga framgångar även om det i den lilla 
kommunen Vårgårda endast var 17 röster från att nå kommunfullmäktige 
(Ekman och Poohl 2010: 78). 

Det initiala misslyckandet till trots har det för varje val skett stegvisa 
förbättringar. I valet 1991 vann partiet sina första kommunala mandat och 
detta följdes av små framsteg i de tre påföljande valen (Larsson och Ekman 
2001: 114, 135-136). Partiets första stora genombrott kom 2002 när partiet 
vann 49 mandat i kommunfullmäktigeförsamlingar landet över. I ett par 

                                                             
176 Av de etablerade partierna var det endast Socialdemokraterna och Centerpartiet som beställde valsedelar 
till samtliga kommunfullmäktigeval 2010. Av resterande riksdagspartier ställde Moderaterna och Folkpartiet 
upp i 282 kommuner, Kristdemokraterna i 276 kommuner, Miljöpartiet i 269 kommuner och Vänsterpartiet i 
268 kommuner (Valmyndigheten 2010a). 
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kommuner i Skåne fick partiet närmare 10 procent av rösterna (Ekström von 
Essen 2006: 24-25). 

Trots att partiet misslyckades med att nå riksdagen 2006 måste ändå valet 
ses som en stor framgång. Trots att partiet bara presenterade vallistor i 132 
av landets kommuner lyckades man erövra 266 platser i kommunfull-
mäktige. Partiet lyckades faktiskt med att nå representation i nästan 80 
procent av de kommuner som partiet hade beställt valsedlar till (Erlingsson 
m.fl. 2009). Framgången gav Sverigedemokraterna en vågmästarställning i 
många kommuner vilket, trots de etablerade partiernas ovilja till att 
samarbeta, ledde till att partiet gavs reellt inflytande (Loxbo 2008). Just att 
partiet visat på att de faktiskt har betydelse skapar också legitimitet åt 
partiet. 

 
Tabell 13:  Sverigedemokraternas valresultat 1988-2010 

Källor: SCB (2011a; 2011b; 2011c), Sverigedemokraterna (2012) 
Anm.: i.u. = ingen uppgift 

Något som eventuellt talar emot att partiets lokala framgångar enbart haft 
positiva följder är dess relativa oförmåga till att tillsätta alla vunna mandat. I 
en genomgång av tomma stolar i landets kommunfullmäktige framkommer 
att näst intill samtliga av dessa är sådana där sverigedemokrater erövrat 
platsen. Direkt efter valet 2006 hade partiet 14 icke tillsatta mandat, en siffra 
som efter avhopp hade stigit till 47 stycken i oktober 2009 (Karlsson och 
Lundberg 2011: 39-41). 

Till viss del verkar det finnas något olika uppfattningar om vilken 
betydelse partiets uppbyggande av organisationen har haft. Anders Widfeldt 
(2008: 273) menar att partiets medlemskader, trots den positiva trenden, 
fortfarande inför valet 2010 var för liten för att genom traditionellt kampanj-
arbete kunna attrahera röster i någon nämnvärd utsträckning. Erlingsson 
med flera (2009) har dock visat att partiets framgångar på lokal nivå i 2006 
års val går att förklara med partiets organiseringsgrad. I sin studie 
konstaterar de att partiet nått framgångar i en stor majoritet av de 
kommuner som de faktiskt har haft en organisation, operationaliserat som 

    

År 
Riksdag Landsting Kommun 

Röster (%) Mandat Röster (%) Mandat Röster (%) Mandat 

1988 0,0 0 i.u. 0 i.u. 0 
1991 0,1 0 i.u. 0 i.u. 2 
1994 0,3 0 i.u. 0 i.u. 5 
1998 0,4 0 i.u. 0 i.u. 8 
2002 1,4 0 0,6 0 0,9 49 
2006 2,9 0 2,8 16 2,9 266 
2010 5,7 20 4,6 68 4,9 605 
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att partiet ställt upp med en formell valsedel i kommunen (se även 
Erlingsson 2009). Mycket talar således för att det finns ett samband mellan 
partiets utveckling av organisationen och dess valframgångar. 

Ekonomiska resurser 

Mycket av Sverigedemokraternas första år är höjt i dunkel. Särskilt kring 
partiets ekonomiska situation finns det oklarheter. Inledningsvis verkar 
partiets verksamhet ha finansierats till stor del genom partibildarnas egna 
resurser samt bidrag från externa donatorer (Larsson och Ekman 2001: 113; 
Widfeldt 2008: 268). Inför valet 1998 fick partiet hjälp av det franska Front 
National, ett invandringskritiskt parti som under sin dåvarande ledare, 
Jean-Marie LePen, nått ansenliga väljarmässiga framgångar i såväl valen till 
det nationella parlamentet som till Europaparlamentet. Det finns olika 
uppgifter om vilken hjälp som Front National faktiskt gav Sverige-
demokraterna. Det verkar dock stå klart att hjälpen inte var oansenlig och att 
den klart bidrog till att partiet kunde bedriva det årets valkampanj (Larsson 
och Ekman 2001: 175, 317; jfr Windeskog 2011: 107). 

Även senare har partiets verksamhet finansierats av utländska donatorer. 
Under 2003 kontaktades partiet av den belgiske bokförläggaren Bernard 
Mengal som erbjöd sig att finansiera ett stort postutskick åt partiet. Trots att 
man inom partiet fått relativt säkra indikationer på att Mengal hyste 
rasistiska värderingar, vilket bland annat framkommit i flera skrifter han 
tidigare gett ut, valde man att acceptera donationen. I vågskålen låg att man 
annars befarade att pengarna skulle komma Nationaldemokraterna till del. 
Dessutom menades det internt att det alltid skulle kunna gå att hävda att 
partiet inte funnit några bevis för att Mengal verkligen hade de åsikter som 
det spekulerats i (Slätt 2004d: 73-76; Ekman och Poohl 2010: 155-158).  

I takt med att partiet nått vissa framgångar har partiets ekonomi också 
kunnat stärkas genom stöd från allmänna medel. När partiet 2002 för första 
gången nådde över en procent av rösterna i riksdagsvalet blev partiet 
berättigade till fria valsedlar. Detta innebar att partiet fick tillbaka den 
kostnad på en halv miljon kronor de spenderat för det årets valsedlar men 
också att kostnaden för de påföljande två valens valsedlar överfördes på 
staten (Slätt 2004d: 67). 

Valframgångarna på lokal nivå har också gett partiet välbehövligt tillskott 
i form av offentligt partistöd. Detta har inte bara kommit lokalföreningarna 
till godo utan har genom noga utarbetade rutiner i stor omfattning även 
transfererats till riksorganisationen. I princip har 25 procent av det lokala 
stödet överförts till riksorganisationen sedan 2002 (Slätt 2004d: 68) och 
åtminstone sedan 2007 har det formellt reglerats i partiets stadgar 
(Sverigedemokraterna 2007b). I och med en revision av stadgarna ökades 
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transferringsnivån till 40 procent 2009 (Sverigedemokraterna 2009).177 
Även om det inte är definitivt klarlagt så tyder mycket på att denna typ av 
överföringar strider mot kommunallagens intentioner (Lantto 2008; Larue 
2012: 362-363). Överföringar sker också med viss regelmässighet inom de 
flesta etablerade partier. Sverigedemokraternas transfereringar torde dock 
vara unika vad gäller både dess omfattning och på det sätt som det reglerats i 
stadgarna. 

När partiet 2006 i riksdagsvalet nådde över 2,5-procentsgränsen för 
statligt partistöd fick partiet ett ytterligare tillskott i partikassan. Under 
mandatperioden 2006-2010 fick riksorganisationen således mellan 300 000 
och en miljon kronor per år genom det statliga partistödet (Dagens Nyheter 
2007b; Svenska Dagbladet 2009b).  

Det är uppenbart att partistödet har haft stor betydelse för partiet. Under 
Mikael Janssons ledning hade partiet inget anställt folk. Han själv arbetade 
heltid vid sidan av sitt politiska engagemang (Slätt 2004d: 77). Vid tiden för 
valet 2006 var Jimmie Åkesson partiets ende anställde (Svenska Dagbladet 
2006b). Med de lokala valframgångarna 2006 kunde partiet utöka sin 
organisation med ett tiotal heltidsanställda både på lokal och på nationell 
nivå (Dagens nyheter 2007c). 

Partiets förbättrade ekonomi kan även skönjas i valsatsningarna.178 I valet 
2002 uppskattas deras valbudget ha legat på en miljon kronor. I satsningen i 
valet 2006 hade budgeten stigit till 7,5 miljoner kronor. Inkluderat i dessa 
siffror är dock även valrörelser på lokal och regional nivå (Svenska 
Dagbladet 2006a). Med hjälp av det statliga stödet samt transfereringarna 
från kommunal nivå lyckades partiet skrapa ihop en valbudget på 19 
miljoner kronor för valet 2010. Av dessa spenderades inte mindre än åtta 
miljoner kronor enbart på reklam under de sista två månaderna före valet. 
Detta var mer än vad både Vänsterpartiet och Miljöpartiet spenderade på 
reklam under samma period (Dagens Media 2010b).  

Sammantaget måste Sverigedemokraternas ekonomiska situation anses 
ha varit relativt stark allt sedan valet 2006. Genom framförallt transfer-
eringar från lokal nivå till en särskild valfond på riksnivå har partiet under 
flera år avsatt pengar. Jämfört med de tre tidigare nykomlingarna i 
riksdagen måste Sverigedemokraternas ekonomi vid inträdet bedömmas ha 
varit relativt god. 

                                                             
177 I och med en stadgeförändring 2011 återgick partiet till att föreskriva en 25-procentig överföring till 
riksorganisationen (Sverigedemokraterna 2011a) 
178 Det bör noteras att de siffror som nämns i detta avsnitt måste betraktas med viss försiktighet. Det har 
figurerat något olika uppgifter i media. Slutsatsen, att Sverigedemokraterna kraftigt kunna öka sin valbudget 
och att de i det senaste valet satsade lika mycket eller mer än några av de andra partierna, kan dock anses 
tillförlitlig.  
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Sverigedemokraterna och medierna 

Under partiets tidiga år rönte Sverigedemokraterna ytterst lite uppmärk-
samhet i media. När de väl gavs utrymme i media var den dessutom många 
gånger av negativ karaktär. Ofta handlade det om företrädarnas förflutna 
som aktiva inom rasistiska rörelser eller som dömda brottslingar eller om 
torgmöten som utmynnat i oroligheter (jfr Kiiskinen och Saveljeff 2010: 53) 

Sverigedemokraternas förhållande till media har hela tiden varit kluvet. 
Redan innan tillträdet som partiledare konstaterade Jimmie Åkesson i ett 
internt strategidokument att ett genomslag i media var nödvändigt för att 
lyckas med ”operation riksdagen” (Ekman och Poohl 2010: 138). Samtidigt 
har partiets företrädare ofta uttalat sig negativt om journalisternas 
behandling av partiet. Kritiken har berört två saker. För det första anser man 
att partiet omskrivits i allt för liten utsträckning och i allt för negativa 
termer. För det andra menar Sverigedemokraterna att media valt att tona 
ner de negativa konsekvenserna av det multikulturella samhället. Således 
har det hävdats från sverigedemokratiskt håll att media inte rapporterar om 
de ekonomiska kostnaderna med invandring och att man undanhåller 
medborgarna information genom att inte rapportera om våldsbrottförövares 
etniska bakgrund (Lodenius och Wingborg 2009: 225). 

Samtidigt som Sverigedemokraterna beklagat sig över den mediala 
situationen bör det påpekas att det även från flera mediers håll uppvisats en 
ambivalent inställning till hur Sverigedemokraterna ska behandlas. 
Samtidigt som det uppenbart funnits ett nyhetsvärde i att rapportera kring 
ett nytt parti med kontroversiella åsikter har det funnits en rädsla för att 
partiet ska växa sig stark på grund av för mycket publicitet (jfr Ljunggren och 
Nordstrand 2010: 9). 

Trots att medial uppmärksamhet är något som hett eftertraktats har det 
varit svårt att få en tydlig bild av vad partiet faktiskt haft för plan för att 
uppnå detta. Journalisten Maria Blomquist (2004: 117-118) konstaterar 
lakoniskt i en relativt tidig studie av Sverigedemokraternas medieretorik att 
partiet inte har ”någon uttalad mediestrategi” och att det ”tycks ha glömt 
bort ett så viktigt medium som internet”. I studien konstateras dock att man 
från partiets sida framförallt satsat på att nå ut i lokalpressen. Från interna 
partidokument framkommer även att flera av partiets företrädare ansett att 
negativ publicitet måste anses vara bättre än ingen publicitet. 

Det verkar som att partiets mediestrategi blivit något mer sofistikerad 
med tiden. Särskilt vad det gäller dess närvaro på Internet har stora framsteg 
gjorts. I en analys inför valet 2010 kunde det konstateras att Sverige-
demokraterna hade fler medlemmar än Socialdemokraterna på sin facebook-
sida och att Jimmie Åkesson fanns med på lika många YouTube-klipp som 
såväl Mona Sahlin som Fredrik Reinfeldt (Nord 2010: 17). Om man till detta 
lägger till att partiet av vissa bedömare ansetts vara relativt aktiva såväl 
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genom olika bloggar som twitter (Svenska Dagbladet 2010a) blir bedöm-
ningen att partiet skaffat sig en mer genomtänkt mediestrategi. 

I takt med att partiet växt har också mediernas intresse ökat. Många 
menar att partiets mediala genombrott skedde efter 2006 års val. En 
anledning till detta kan vara att många inom mediekåren ansåg sig ha 
granskat partiet i för liten utsträckning (Nord 2010: 15). På kort tid fick 
Jimmie Åkesson möjlighet att i tv debattera mot såväl partisekreterarna från 
Moderaterna respektive Folkpartiet som Socialdemokraternas partiledare 
Mona Sahlin (Hellström och Nilsson 2010: 56; Kiiskinen och Saveljeff 2010: 
53-54). Delvis var detta en konsekvens av att de etablerade partierna, som 
ditintills anammat en ignoreringsstrategi gentemot Sverigedemokraterna, 
funnit att det var hög tid att ta debatten med dem för att undvika att partiet 
skulle erhålla en martyrstämpel (Sahlin och Ulvskog 2007). 

Trots ökat tillträde till medierna inviterades inte partiet att delta i de 
traditionella programmen i radio och tv i 2010 års valrörelse. Utestängandet 
motiverades med att partiet ”inte legat på någon konstant hög nivå i 
opinionsundersökningarna” samt att partiet ”inte heller haft någon central 
roll i den rikspolitiska debatten” (svt.se 2010). Sverigedemokraterna var 
mycket kritiska till beslutet och ifrågasatte riktigheten i dessa motiv genom 
att peka på SVT:s eget väljarindex där partiet legat på eller över fyra-
procentsspärren under hela året och dessutom haft ett högre medelvärde än 
Kristdemokraterna (Åkesson 2010). 

Genom att söka på ”Sverigedemokraterna” i databasen Mediearkivet är 
det möjligt att få en uppfattning om hur omskrivet partiet varit i pressen. I 
Figur 29 redovisas hur stor publicitet partiet fått som en andel av vad det 
största partiet, Socialdemokraterna, har fått för uppmärksamhet. I figuren 
framgår att partiet sakta men säkert fått mer uppmärksamhet och att det just 
kring valåren har getts extra mycket publicitet. Även om det går att tala om 
vissa framgångar medialt såväl 2002 som 2006 är det först 2010 som det går 
att tala om ett genombrott. 

I de så kallade medievalsundersökningarna vid Göteborgs universitet 
undersöks hur mycket de politiska partierna syns i media under de fyra sista 
veckorna före valet. I undersökningarna inkluderas såväl nyhetssändningar i 
radio och tv som de största dagstidningarna. I undersökningen för 2006 års 
val framkommer att Sverigedemokraterna gavs i förhållande till sitt 
valresultat liten publicitet. Även i jämförelse med några av de andra 
småpartierna, särskilt Feministiskt Initiativ och Junilistan, fick partiet liten 
uppmärksamhet. Dessutom var publiciteten främst av negativ karaktär (Asp 
2006). I en studie av lokala mediers valbevakning ges en liknande bild (Nord 
och Nygren 2007). 
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Figur 29:  Andelen träffar på Sverigedemokraterna i Mediearkivet  
som andel av antalet träffar på Socialdemokraterna 

 

I medievalsundersökningen för 2010 års val framkommer en delvis annan 
bild. Till skillnad från i valet 2006 gavs Sverigedemokraterna mycket medial 
uppmärksamhet i valrörelsen. Med mer än tio gånger större publicitet än i 
det föregående valet var Sverigedemokraterna det parti som näst efter 
Socialdemokraterna och Moderaterna fick mest uppmärksamhet. Publici-
teten var alltjämt övervägande negativ (Asp 2011). 

Det är trots allt svårt att få en samlad bild över Sverigedemokaternas 
strategi för att nå medial publicitet. Visserligen har partiet med tiden fått 
ökad uppmärksamhet. I vilken utsträckning partiets egna överväganden 
ligger bakom detta har dock varit svårt att bedöma. 

Sverigedemokraternas sakpolitik 

Såväl media som politiska motståndare har vanemässigt gett Sverige-
demokraterna olika epitet. Således har partinamnet ofta följt på benäm-
ningar som exempelvis ”det främlingsfientliga”, ”det högerpopulistiska” eller 
”det högerradikala”. Partiet självt hävdar att det varken är främlingsfientligt 
eller höger. Flera forskare har också lyft fram det problematiska med att 
kategorisera Sverigedemokraterna som ett högerparti (se t.ex. Sannerstedt 
2008; Hellström 2010). Medan partiet anses ligga till höger i värdefrågor har 
partiets ekonomiska politik tagit steg till vänster. Det ska dock påpekas att 
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den ekonomiska politiken egentligen varit av liten betydelse för partiet. 
Fokus har istället legat på andra frågor. 

Officiellt har partiets företrädare kategoriserat sitt parti som ett 
demokratiskt och nationalistiskt parti.179 Sverigedemokraternas national-
istiska princip bygger på att det ideala samhället utgörs av en homogen 
befolkning. En blandning av olika befolkningsgrupper inom samma territo-
rium medför ett multikulturellt samhälle som ”ger upphov till instabilitet och 
konflikter”. I partiets principprogram från 2005 går det också att läsa att 

[v]i har idémässigt låtit oss inspireras av såväl det förra sekelskiftets svenska 
nationalkonservatism som delar av den socialdemokratiska folkhemstanken. Syftet är 
att kombinera principen om grundläggande social rättvisa med traditionella 
värdekonservativa idéer. Partiet låter sig av den anledningen inte enkelt placeras in på 
den klassiska vänster-högerskalan (Sverigedemokraterna 2005). 

Utöver att partiet menar att det inte går att inordna i den traditionella 
uppdelningen mellan höger och vänster värjer sig dess företrädare mot 
anklagelser om främlingsfientlighet. I partiets officiella dokument finns inte 
heller några tydliga spår av traditionell rasism (Widfeldt 2008: 272). Istället 
brukar det hävdas att partiets politik präglas av så kallad etno-pluralism, det 
vill säga utgångspunkten att ingen befolkningsgrupp eller kultur är 
underlägsen någon annan men att skillnaderna dem emellan inte är möjliga 
att överbrygga (Hellström och Nilsson 2010: 58-59). Partiets företrädare 
använder inte själva begreppet etno-pluralism. Dock är dess innebörd 
betydelsefull såtillvida att den utgör grunden för att partiet kan förespråka 
att olika befolkningsgrupper hålls åtskilda utan att, likt rasismen, motivera 
detta från en hierarkisk människosyn. Det är också väldigt tydligt att partiet 
är månt om att utåt inte uppfattas som rasistiskt. Väl medvetna om partiets 
inte helt fläckfria förflutna är många företrädare införstådda i att alla 
retoriska felgrepp kan innebära att partiets verkliga åsikter ”avslöjas”.  

I linje med den etno-pluralistiska grundsynen har Sverigedemokraternas 
politik sedan bildandet dominerats av invandringsfrågan. Under partiets 
senaste decennium har en viss avradikalisering skett. Denna förändring går 
hand i hand med införandet av uniformsförbud och ny partisymbol. Målet är 
att få bort den extremiststämpel som partiet burit sedan sin födelse. I 
partiets program kunde man under 1990-talet till exempel återfinna krav på 
stopp för ”all invandring av människor från etniskt avlägsna kulturer” samt 
att de invandrare som kommit till Sverige efter 1970 skulle repatrieras 

                                                             
179 Vid partiets landsdagar 2011 antogs ett nytt principprogram vari partiet nu valt att benämna sig som ett 
”socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn” (Sverigedemokraterna 2011b). Ändringen rönte stor 
uppmärksamhet i media och var inte heller oomstridd internt i partiet. Kritikerna hävdade att ändringen 
skulle medföra att partiets nationalism nedtonades (se t.ex. Sydsvenska Dagbladet 2011). Partiledningen i sin 
tur menade att ändringen motiverades av att nationalismen ”bara ger svar på en fråga” medan ”socialkonser-
vatismen erbjuder ett komplett värdesystem som signalerar hur partiet står i de stora sakpolitiska frågorna” 
(Åkesson 2011). 
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(Larsson och Ekman 2001: 25-26, 166). Sedan 1999 har begreppet repatrie-
ring tagits bort från partiets program och i exempelvis det invandrings-
politiska programmet från 2007 lyfte partiet istället fram att man vill öka 
stödet ”till de invandrare som frivilligt önskar återvända till sina hemländer”. 
Samtidigt slås det fast att en 

[…] förutsättning för att få återvandringsstöd är […] att man avsäger sig sitt svenska 
uppehållstillstånd och eventuella medborgarskap för all framtid (Sverigedemokraterna 
2007a). 

Även om en viss förskjutning har skett i såväl retorik som innehåll handlar 
deras politik i allt väsentligt om hur Sverige påverkats och påverkas av att 
det till landet kommer individer och idéer som av partiet uppfattas som inte 
genuint svenska. Särskilt fokus har partiet lagt på den så kallade islamise-
ringen av det svenska samhället. I ökande grad, och framförallt från och med 
händelserna den 11 september 2001, har således partiets invandringskritik 
till hög grad dominerats av diskussion kring konsekvenserna av muslimsk 
invandring (Lodenius och Wingborg 2009: 137). Inte sällan har partiet 
varnat, i ganska hätska ordalag, för de problem som de menar medföljer med 
för stor invandring från muslimska länder. I en mycket uppmärksammad 
debattartikel i Aftonbladet 2009 skrev partiledaren Jimmie Åkesson bland 
annat: 

För 20 år sedan tror jag att de flesta svenskar skulle ha mycket svårt att tänka sig att 
islam skulle komma att bli Sveriges näst största religion, att svenska konstnärer som 
kritiserar eller skojar med islam skulle leva under ständigt dödshot, att ett tiotal 
muslimska terrororganisationer skulle komma att etablera sig i Sverige, att ledande 
muslimska företrädare skulle framföra krav på införandet av sharialagar i Sverige, att 
svenska landsting skulle använda skattebetalarnas pengar till att skära av förhuden på 
fullt friska småpojkar, att Sverige skulle ha flest våldtäkter i Europa och att muslimska 
män skulle vara mycket kraftigt överrepresenterade bland förövarna, att svenska 
badhus skulle införa separata badtider för män och kvinnor, att svenska kommuner 
skulle överväga införandet av könssegregerad simundervisning i skolorna, att 
frysdiskarna i våra livsmedelsbutiker skulle erbjuda ritualslaktat kött samtidigt som 
svenska förskolor slutar att servera fläskkött, att svenska skolor skulle införa nya lov 
för att fira avslutningen på Ramadan samtidigt som kyrkliga skolavslutningar förbjuds 
på fler och fler skolor och så vidare. Allt detta är i dag en del av den svenska 
verkligheten. Frågan är hur det ser det ut om ytterligare några decennier, när den 
muslimska befolkningen, om nuvarande takt håller i sig, har flerdubblats i storlek och 
många av Europas större städer, inklusive Malmö, med största sannolikhet har en 
muslimsk majoritet. […] Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska 
hot sedan andra världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att 
vända trenden när vi går till val nästa år (Åkesson 2009b). 

Inledningsvis var det många som trodde att Åkessons artikel skulle innebära 
att partiet skulle tappa väljarstöd eftersom man menade att den visade att 
partiet verkligen var rasistiskt (Johansson Heinö 2011a: 257). I de påföljande 
opinionsundersökningarna visade det sig dock att partiet snarare gick 
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framåt. I exempelvis Sifos första mätning efter publiceringen av Åkessons 
artikel nådde partiets sin ditintills högsta nivå någonsin med 5,8 procent av 
väljarna (Göteborgs-Posten 2009). Det går alltså att konstatera att artikelns 
frispråkighet inte hade hämmat partiet. Istället finns det anledning att dra 
slutsatsen att det ökade väljarstöd som partiet gavs av debatten kring 
artikeln med råge vägde upp för de eventuella förluster som ”det rasistiska 
avslöjandet” förorsakade. 

Istället för den, enligt partiet, allt för generösa invandringspolitiken som 
de etablerade partierna slutit upp bakom, vill Sverigedemokraterna införa en 
restriktiv invandringspolitik. Genom att begränsa antalet invandrare och 
uppmuntra återvändandet av redan hit invandrade vill partiet undvika 
utvecklandet av det mångkulturella samhället, ett samhälle där 

[…] främmande kulturer jämställs med, eller värderas högre än, ursprungskulturen 
och där staten på olika sätt uppmuntrar invandrare att behålla, eller förstärka, sina 
ursprungliga identiteter (Sverigedemokraterna 2007a).  

Partiet är inte för ett totalt invandringsstopp men motsätter sig ”mass-
invandring” och vill att integrationspolitikens mål ska vara en återgång till 
den assimileringspolitik man menade var normen i Sverige fram till 1970-
talet. Genom att få invandrare att anpassa sig till svensk kultur istället för att 
bejaka sin ursprungskultur kan således en invandrare smälta in i det svenska 
samhället. Sverigedemokraternas definition av svenskhet är, i motsats till 
flera andra nationalistiska partiers definition av sin nationalitet, subjektiv 
(Johansson Heinö 2011b: 36). I partiets principprogram från 2005 går det 
att läsa att partiet med svensk menar 

[…] den som av sig själv och som av andra uppfattas som svensk. I praktiken innebär 
detta ett slags öppen svenskhet, med möjlighet för människor med annat ursprung att 
tillhöra den svenska nationen (Sverigedemokraterna 2005). 

Inte sällan beskrivs Sverigedemokraterna som ett enfrågeparti (se t.ex. 
Ekström von Essen 2006: 37; Ekman och Poohl 2010: 169). Likt andra nya 
partier menar dock Sverigedemokraterna att man har ett politiskt program 
som sträcker sig över hela det sakpolitiska fältet (se t.ex. Åkesson 2011). Att 
partiets ansträngningar för att inte framstå som ett enfrågeparti länge var 
fruktlösa måste åtminstone till viss del förklaras av det sätt på vilken andra 
politikområden ramas in av invandringsfrågan. Till exempel menar partiet 
att invandring inte bara är ett hot mot den svenska kulturen utan även 
orsakar 

[…] sociala problem i form av utanförskap, gruppmotsättningar och kriminalitet, samt 
stora ekonomiska kostnader, som ofrånkomligen haft en negativ inverkan på svensk 
ekonomi och som därmed satt det generella välfärdssystemet på svåra prov 
(Sverigedemokraterna 2007a). 
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Att Sverigedemokraterna av detta skäl ofta faller tillbaka till en diskussion 
om invandringen ska således inte anses bero på 

[…] att det är det enda som intresserar oss. Däremot har vi klart för oss att 
massinvandringen, dess kostnader och konsekvenser inte kan isoleras från övrig 
politik (Jimmie Åkesson citerad i Ekman och Poohl 2010: 172). 

Fokus på invandringsfrågan motiveras även utifrån strategiska hänsyn. 
Partiets företrädare har varit fast övertygade om att partiet kan anses vara 
ägare av invandringsfrågan (Kiiskinen och Saveljeff 2010: 193-195). 
Problemet har varit, tycks man mena från partiets sida, att frågan tystats ner 
av de etablerade partierna (jfr Hellström 2010: 42). Utmaningen har därför 
varit att få upp frågan på den politiska agendan. När den väl hamnat där 
kommer partiet att attrahera många röster: 

I det långa perspektivet är det min övertygelse att de som är missbelåtna med svensk 
invandringspolitik hellre röstar på ett parti med en trovärdig politik på området än på 
dem som skapat och dessutom under lång tid valt att blunda för problemen (Åkesson 
2008a). 

På grund av den enfrågestämpel som getts partiet har man med tiden mer 
uttryckligen försökt att bredda sin politik. Inför valet 2010 lyfte partiet fram 
tre profilfrågor. Utöver invandringsfrågan ville partiet även sätta fokus på 
pensionärerna och kriminalpolitiken (Hamrud och Qvarford 2010: 61; 
Sydsvenska Dagbladet 2010). 

Pensionärsfrågan har partiet försökt profilera sedan slutet av 1990-talet 
(Larsson 2004: 27). Genom att ställa invandrare mot pensionärer vill partiet 
framhålla att statens resurser är ändliga och att en alltför liberal flykting-
politik leder till att resurserna inte räcker till för att även värna om 
pensionärernas levnadssituation. Partiets argumentation illustrerades med 
all önskvärd tydlighet i en mycket uppmärksammad reklamfilm inför valet 
2010. I filmen ses en äldre dam med rullator försöka hinna före en grupp 
burkaförsedda kvinnor fram till ett par pengaräknade handläggare. Hand-
läggarna kan antas symbolisera staten och dess budget och filmen 
ackompanjeras av en speakerröst med följande budskap: 

All politik handlar om prioriteringar. Nu har du ett val. Den 19 september kan du välja 
invandringsbroms före pensionsbroms. Rösta på Sverigedemokraterna 
(Sverigedemokraterna 2010b). 

Efter stor uppståndelse valde TV4 endast att sända reklamfilmen sedan den 
redigerats om. Filmen kunde dock i sin helhet beskådas på exempelvis 
YouTube. Det kan inte hållas för otroligt att Sverigedemokraterna gynnades 
av den uppmärksamhet som censuren av filmen gav (Johansson Heinö 
2011a: 254). 
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När det gäller kriminalpolitiken har partiet försökt att profilera sig som det 
parti som har den strängaste politiken mot brottslingar. I 2010 års 
valmanifest förespråkades bland annat kraftigt höjda straff för grova och 
upprepade brott, att livstidsstraff ska utesluta ”möjlighet till tidsbestämning 
eller benådning” samt ”en sänkning av straffmyndighetsåldern till 12 år”. 
Särskilt fokus lades även på sexualbrott genom att partiet föreslog att det ska 
införas ett ”offentligt register över dömda pedofiler och flerfaldigt dömda 
våldtäktsmän” (Tidningarnas Telegrambyrå 2009; Sverigedemokraterna 
2010a). Trots partiets fokus på en strängare kriminalpolitik går det ändå att 
hävda att partiet i någon mån, likt inom invandringspolitiken, avradikal-
iserats över tid. Av särskild relevans här är partiets inställning till dödsstraff. 
Fram till och med 1998 var partiet officiellt för dödsstraff. Sedan dess har 
detta tagits bort från programmet. Trots detta har enskilda företrädare 
fortsatt varit positivt inställda till dödsstraff. Så sent som 2009 sade sig till 
exempel partisekreteraren Björn Söder vara positiv till dödsstraff (Mattsson 
2009: 44). Och i en, av Aftonbladet genomförd, enkätundersökning bland 
partiets förtroendevalda, svarade fler än 30 procent av de tillfrågade att de 
ville införa dödstraff (Aftonbladet 2009b). 

Även inom kriminalpolitiken har invandringsperspektivet kommit i 
förgrunden. Sverigedemokraterna har till exempel hävdat att invandrare är 
överrepresenterade i brottsstatistiken och att de har ”en annan rätts-
uppfattning” än svenskar (Lodenius och Wingborg 2009: 87). 

I viss mån kan det tyckas paradoxalt att Sverigedemokraterna är det parti 
som förespråkat den strängaste kriminalpolitiken. I en genomgång som 
gjordes inför valet 2002 kunde det visas att en stor andel av partiets ledande 
politiker var dömda för brott (Larsson och Ekman 2001: 225-226). För att få 
bättre kontroll över partiets kandidater infördes 2002 därför en så kallad 
kandidatförsäkran där alla personer som kandiderar för partiet genom 
undertecknade av ett kontrakt intygade att de inte gjort sig skyldig till några 
brott. Även om partiet arbetat hårt för att stämpeln som brottsbelastat parti 
ska raderas har det även efter detta framkommit att man fortfarande har 
problem med brottsbelastade personer inom partiet (Expo 2006). 

Sammantaget kan man beskriva Sverigedemokraternas politik som en 
balansgång mellan extremism och normalitet. Ett allt för stort inslag av 
extremism antas skrämma iväg väljare. Samtidigt försvinner en del av 
partiets existensberättigande om en allt för långtgående normalisering sker.  

För att närmare studera partiets sakpolitik vänds nu fokus mot partiets 
valmanifest samt de återkommande valundersökningarna. 

I en jämförelse av partiernas valmanifest ges en bild av att partiets försök 
till ett avståndstagande från höger-vänsterskalan misslyckats (se Figur 30). 
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Sverigedemokraterna placerar sig längst ut till höger av samtliga partier.180 
Efter att Moderaterna i såväl 2006 års som 2010 års valmanifest gjort en 
kraftig gir in mot mitten har också ett tomrum öppnats upp ute på 
högerkanten. Potentiellt borde detta alltså öppna upp för ett nytt parti med 
högerprofil. 

Bilden som väljarna ger av Sverigedemokraternas position på höger-
vänsterskalan är något annorlunda (se Figur 31). Även om partiet även här 
kan betraktas som ett högerparti placeras Moderaterna längre höger ut. 
Sammantaget ger dock dessa två källor fog för att placera partiet mer till 
höger än till vänster. 
 
Figur 30:  Partiernas positionering på höger-vänsterskalan 1994-2010  

 
 
Källor: Budge m.fl. (2001), Klingemann m.fl. (2006), Volkens m.fl. (2011) 

                                                             
180 Denna placering ska dock bedömmas med viss försiktighet eftersom en viss förändring har skett av 
tillvägagångssättet vid kodningarna. Forskningscentret i Berlin (WZB) gör nu den kodning som förr låg på 
landexperter. I en uppskattning av partiernas positioner enligt den ursprungliga metoden är avståndet mellan 
Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna något mindre (Bergman m.fl. 2011).  
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Figur 31:  Väljarnas placering av partierna på höger-vänsterskalan  
1994-2010 

 
 

Källor: Oscarsson och Holmberg (2008: 131; 2011: 70) 

För att få en översiktlig bild av partiets profilering vänds blicken till 
valmanifestdata (Volkens m.fl. 2011). Den kategori som ges mest uppmärk-
samhet (13 procent) i Sverigedemokraternas valmanifest 2010 är satsningar 
på välfärdsstaten.181 Detta gör att bilden av ett högerparti delvis måste 
modifieras. Samtidigt bör detta ställas i jämförelse med övriga partier. Såväl 
Socialdemokraterna som Vänsterpartiet och Kristdemokraterna lägger mer 
tonvikt på dessa frågor. Även om Sverigedemokraternas tonvikt på denna 
fråga ger anledning till att nyansera högerstämpeln så speglar det också att 
frågan i stort gavs mycket utrymme bland samtliga partier. Detta stöds även 
av valundersökningarna som visar att frågor kring välfärd/sjukvård var den 
enskilt viktigaste frågan för väljarna när de bestämde vilket parti de skulle 
rösta på (Oscarsson och Holmberg 2011: 60). 

Vid sidan av denna fråga visar partiets uttalade prioriteringar stor 
överenstämmelse med vad som faktiskt står i valmanifestet. Om det 
komposit som föreslås av Green-Pedersen och Krogstrup (2008) används för 
att mäta betoningen av invandring och flyktingar framkommer en tydlig 

                                                             
181 Se fotnot 129 i kapitel 6 för definitionen av denna kategori. 
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skillnad mellan Sverigedemokraterna och övriga partier.182 Medan nästan 20 
procent av Sverigedemokraternas valmanifest kan sammanfattas med hjälp 
av detta komposit utgörs inte något av de andra partiernas valmanifest av 
ens 5 procent omnämnanden av sådana frågor. Även om kompositet är en 
aning trubbigt och innefattar andra frågor som inte tydligt är kopplade till 
invandring är detta ändå en tydlig indikation på att partiet betonat 
invandringsfrågan mest av samtliga frågor. 

Näst efter invandring lades mest betoning på lag och ordning samt den 
kategori av kvasimeningar som bland annat innefattar ”fördelaktiga 
omnämnanden om äldre”.183 

De årligt genomförda SOM-undersökningarna visar att en ansenlig andel 
av den svenska befolkningen vill begränsa flyktingmottagandet. År 2010 
svarade 42 procent av de tillfrågade att det är mycket eller ganska bra förslag 
att ta emot färre flyktingar i Sverige (Demker 2011). Trots att trenden är den 
att opinionen blir mer generös mot flyktingmotagande finns ändå åsikts-
mässiga förutsättningar för ett parti som försöker mobilisera väljare på 
frågor kring invandring. Samtidigt visar valundersökningar att invandrings-
frågan generellt är relativt oviktig när väljarna ska bestämma sig för vilket 
parti de ska lägga sin röst på. Inte någon gång har frågan varit bland 
väljarnas fem viktigaste (Oscarsson och Holmberg 2011: 60).  Generellt sett 
går det alltså konstatera att många väljare vill se en mer restriktiv 
invandringspolitik samtidigt som frågan, jämfört med andra frågor, kan 
anses ha låg prioritet. 

När specifikt de sverigedemokratiska väljarna tillfrågades om deras 
sakpolitiska motiv bakom sitt röstande så framträder dock invandrings-
frågan som den absolut viktigaste. I valet 2006 uppgav 51 procent av partiets 
väljare att partiets politik för invandring/flyktingar var viktig för deras val av 
parti. Samtidigt var inte detta den enda frågan som motiverade de sverige-
demokratiska väljarna. Medan 26 procent lyfte fram partiets politik för 
välfärd/sjukvård som viktig var det ytterligare 23 procent av de tillfrågade 
som valde att lyfta fram de tre områdena sysselsättning, utbildning 
respektive pensioner/äldrevård (Oscarsson och Holmberg 2008: 56). Men 
medan samtliga dessa fyra frågor också var de frågor som generellt sett, 
bland samtliga väljare, ansågs vara de viktigaste, var invandringsfrågan av 
nästan obetydlig relevans. Endast 5 procent av samtliga väljare uppgav att 
invandringsfrågan var viktig för deras val av parti. Sammantaget innebär 

                                                             
182 Kompositet består av en summering av andelen omnämnanden inom kategorierna Multiculturalism: 
Postitive, Multiculturalism: Negative, National way of life: Positive, National way of life: Negative och 
Underprivileged minoity groups. Se även sidan 216, kapitel 7. 
183 Medan knappt 9 procent av partiets valmanifest kodats i kategorin Law and Order (Enforcement of all 
laws; actions against crime; support and resources for police; tougher attitudes in courts; importance of 
internal security) var det drygt 8 procent som kodats som Non-economic Demographic Groups (Favourable 
mentions of, or need for, assistance to women, old people, young people, linguistic groups, etc; special interest 
groups of all kinds). 
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detta att frågan måste anses varit väldigt viktig för Sverigedemokraterna i 
2006 års val. 

I 2010 års valundersökning var det ännu fler av Sverigedemokraternas 
väljare som lyfte fram invandring/flyktingar som en viktig orsak till sitt 
partival. Hela 66 procent av de tillfrågade motiverade sitt val utifrån denna 
fråga. Om en jämförelse görs mellan svaren från sverigedemokratiska väljare 
och genomsnittet bland samtliga tillfrågade framstår även här 
invandring/flyktingar som mycket väsentlig. Men även partiets pensionärs-
politik och åsikter inom lag och ordning, partiets två övriga profilfrågor inför 
valet, visar på att partiet var lycksoamma i sina satsningar. Medan 19 
procent bland samtliga väljare uppgav att pensionärer/äldrevård var en 
viktig sakfråga för deras partival var motsvarande siffra för de sverige-
demokratiska väljarna 24 procent. Och även om bara 9 procent av partiets 
väljare uppgav Sverigedemokraternas politik inom lag och ordning som 
viktig var detta jämfört med väljarkåren i sin helhet (1 procent) en hög siffra 
(Oscarsson och Holmberg 2011: 61). 

Sammantaget framträder att partiet varit lyckosamt i sina sakpolitiska 
prioriteringar. Partiets politik för invandring är en mycket viktig orsak 
bakom partiets framgångar. I jämförelse med de andra partierna har partiet 
en mycket mer restriktiv syn på invandring och det måste således anses att 
deras positioneringsstrategi varit av vikt för att nå riksdagen. Huruvida det 
även går att hävda att partiet äger invandringsfrågan är något mer osäkert. 
När samtliga partier fick bedöma partiernas invandringspolitik i 2010 års 
valundersökning gavs Socialdemokraterna störst andel goda omdömen (25 
procent av väljarna bedömde partiets politik som bra). Samtidigt finns det 
anledning att tro att bland de väljare som faktiskt anser att invandrings-
politik är viktigt så anses Sverigedemokraterna vara det bästa partiet. 

Partiets strategi för att inte uppfattas som ett enfrågeparti kan bara till en 
liten grad bedömmas som framgångsrik. Visserligen motiverades partiets 
väljare även av flera av de frågor som generellt sett ansågs viktiga liksom 
Sverigedemokraternas åsikter inom lag och ordning respektive pensionärs-
politik. Ställt i relation till partiets invandringspolitik bidrar dessa frågor 
dock bara begränsat till riksdagsinträdet.  

Sverigedemokraternas relationer med andra partier 

Ryggmärgsreaktionen från de etablerade partierna då nya partier träder in 
på den nationella scenen är avståndstagande. Nya partier innebär att den 
parlamentariska kakan riskerar att behöva delas med fler. Detta kan i sin tur 
medföra minskat inflytande på politiken, mindre pengar till partiet, färre 
poster till politikerna och så vidare. Såväl Kristdemokraterna som 
Miljöpartiet och Ny Demokrati fick alla känna på de etablerade partiernas 
avståndstagande. Användandet av bortkastade-röster-strategin är något som 
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framförallt KDS och Miljöpartiet fått möta. Men även Ny Demokrati 
bemöttes med argument om att partiets inträde i riksdagen skulle skapa ett 
osäkert parlamentariskt läge. Inget av partierna har dock fått möta ett 
sådant tydligt avståndstagande från de etablerade partierna som 
Sverigedemokraterna. 

Även om det inte har gått att finna några referenser till den bortkastade-
röst-strategin är det tydligt att de etablerade partierna, särskilt sedan 
Sverigedemokraterna uppnått ett visst väljarstöd, med olika metoder försökt 
att diskreditera partiet. Medan vissa har lyft fram partiets svårigheter med 
att fylla erövrade platser i kommunfullmäktige och därmed påpekat partiets 
bristande seriositet och kapacitet har andra lyft fram partiets historia som ett 
sätt att avslöja partiets verkliga natur (Hellström och Nilsson 2010: 63-64; 
Kiiskinen och Saveljeff 2010: 132-133). 

Samtidigt som Sverigedemokraterna betraktats som paria av de övriga 
partierna har deras inträde på lokal nivå inte resulterat i att partierna 
gemensamt slutit upp i en gemensam front mot dem. Empiriska studier av 
den svenska partipolitiken efter valet 2006 visar att blocköverskridande 
samarbeten inte nämnvärt ökade som en konsekvens av Sverigedemo-
kraternas intåg i kommunerna (jfr Kiiskinen och Saveljeff 2010: 171; Loxbo 
2010). Det är också signifikativt att de etablerade partierna även på nationell 
nivå såväl före som efter valet 2010 tävlat om att tydligast ta avstånd från 
samarbete med Sverigedemokraterna samtidigt som motståndarsidan delvis 
beskyllts för att ha orsakat partiets framgång (Hellström och Nilsson 2010: 
68-69; Kiiskinen och Saveljeff 2010: 154-156, 181-184). Sverigedemo-
kraternas succesiva framgångar har således inte, likt situationen i Belgien, 
lett till gemensam mobilisering mot pariapartiet (Widfeldt 2008: 275). 

Även om det inte går att hävda att de etablerade partierna har upprättat 
någon cordon sanitaire gentemot Sverigedemokraterna har deras inställning 
mot partiet inte gett upphov till några möjligheter till samarbeten. Visser-
ligen har enskilda samarbeten mellan sverigedemokrater och representanter 
från andra partier ägt rum. Dessa få undantag på lokal nivå har dock utan 
undantag fördömts från de etablerade partiernas ledningar (Dagens Nyheter 
2007a; Kiiskinen och Saveljeff 2010: 152-154, 179).184 

De etablerade partiernas avståndstagande har gjort att några egentliga 
samarbetssträvanden från Sverigedemokraternas sida aldrig varit aktuella. 
Dock har det förts vissa diskussioner kring hur partiet ska ställa sig till olika 
regeringsalternativ ifall partiet inträder i riskdagen. När det gäller 
regeringsfrågan har partiet varit något kluven. Utgångspunkten har varit att 
man ska stödja den sida som ger bäst gehör för partiets profilfrågor. 

                                                             
184 I en studie av koalitionsbyggande på kommunal nivå efter 2010 års val visas dock att blocköverskridande 
samarbeten blivit något vanligare. Samtidigt framkommer också att de etablerade partierna i enskilda 
kommuner delvis samarbetet med Sverigedemokraterna i syfte att säkra en majoritetsställning (Wångmar 
2011). 
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Samtidigt har höga partiföreträdare flera gånger menat att partiet inte 
kunnat tänka sig rösta fram Socialdemokraternas dåvarande partiledare 
Mona Sahlin som statsminister (se t.ex. Aftonbladet 2010). Att detta 
implicerar att partiet stått närmare borgerligheten är dock något som 
Jimmie Åkesson bestridit: 

Vi kan tänka oss att både fälla och stödja vilken regering som helst, egentligen. Det jag 
sagt om Mona Sahlin är att vi aldrig aktivt kommer att medverka till att hon blir 
statsminister. Det är en viss skillnad, trots allt. Men visst skulle vi kunna fälla en 
borgerlig regering om vi inte får någonting tillbaka från de krav som vi ställer, det är 
klart (Makthavare.se 2010). 

Sverigedemokraternas förhållande till just Socialdemokraterna är intressant. 
Samtidigt som partiet bygger mycket av sin retorik kring en glorifiering av 
den socialdemokratiska politiken, så som den såg ut under 1900-talets första 
hälft, ser man Socialdemokraterna idag som något av en huvudfiende. 
(Lodenius och Wingborg 2009: 267). Sverigedemokraterna talar i positiva 
ordalag om den socialdemokratiske statsministern Per-Albin Hansson och 
folkhemstanken (Hellström och Nilsson 2010: 62). I principprogrammet 
från 2005 går det till exempel att läsa: 

Vi har idémässigt låtit oss inspireras av […] delar av den socialdemokratiska 
folkhemstanken. […] Ett viktigt mål för Sverigedemokraterna är återskapandet av 
folkhemmet; det fria, öppna och demokratiska samhälle, där alla medborgare är lika 
inför lagen och har möjlighet att påverka och att känna trygghet, såväl fysiskt som 
socialt (Sverigedemokraterna 2005). 

Partiet menar vidare att det forna stasbärande partiet inte längre kan anses 
leva upp till denna folkhemtanke och att Sverigedemokraterna blivit ”de 
sanna Socialdemokraterna” (Ekman och Poohl 2010: 305). Samtidigt som 
Socialdemokraternas forna politik idealiseras finns en medvetenhet om att 
man delvis slåss om samma väljare. Såväl Socialdemokraterna som 
Sverigedemokraterna tenderar att vara överrepresenterade bland arbetare, 
lågutbildade och väljare åsiktsmässigt placerade i mitten (Sannerstedt 2008: 
69). 

Sverigedemokraternas öppet fientliga inställning till Socialdemokraterna 
tillsammans med det faktum att många av partiets höga företrädare har ett 
förflutet inom borgerliga partier innebär att deras påstådda neutralitet 
mellan de politiska blocken lidit av vissa trovärdighetsproblem.185 Dessutom 
har det visat sig att partiet på lokal nivå i allt väsentligt har röstat mer med 
borgerliga partier än med de röd-gröna alternativen (Ekström von Essen 
                                                             
185 Medan den tidigare partiledaren, Mikael Jansson, har ett förflutet inom Centerpartiet har såväl dagens 
partiledare som vice partiledare, Jimmie Åkesson och Jonas Åkerlund, som VU-ledamoten Richard Jomshof 
tidigare varit medlemmar i Moderaterna (Lodenius och Wingborg 2009: 282). Till detta ska även räknas 
värvningen till partiet av den moderate före detta riksdagsledamoten Sten Andersson 2002, som var en av 
partiets mest framträdande personer fram till sin död 2010.  
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2006: 169).186 Samtidigt ska det framhållas att även om Socialdemokraterna 
ofta framställs som partiets främsta politiska motståndare har antagonismen 
funnits närvarande gentemot samtliga etablerade partier. En viktig del i 
strategin har varit att utmåla de politiska motståndarna som en homogen 
grupp med få, eller inga, skillnader sinsemellan (Rydgren 2005: 125) 
samtidigt som partiets företrädare säger sig tala för ”verklighetens folk” 
(Åkesson 2009a). En annan del i anti-etablissemangsstrategin är uppfatt-
ningen att partiet inte blivit rättvist behandlat. Man menar dels att media 
inte gett tillräckligt utrymme åt partiet och dels att de etablerade partierna 
på ett oschysst sätt försöker hålla dem från inflytande. Partiets ståndpunkt 
tydliggjordes i samband med att ett förslag om att införa möjligheten att 
utlysa nyval i kommunerna diskuterades inom ramen för Grundlagsutred-
ningen: 

[De etablerade partierna] utgår från att de som röstat på sd egentligen inte delar 
partiets åsikter utan har lurats att proteströsta mot de sju riksdagspartierna. Genom 
extraval ska dessa väljare ges chansen att ångra sitt tidigare val och återgå till något av 
de gamla partierna. På så sätt ska den traditionella balansen i de folkvalda 
församlingarna återställas. […] De etablerade partierna ser sig själva som en del av 
systemet. Under allt för lång tid har bevarandet av den egna makten setts som ett 
självändamål. Efter tidigare höjningar av riksdagsspärren, oproportionella partistöd 
som missgynnar mindre partier, förslag på kommunala valspärrar och kommunala 
storleksminskningar av nämnder och styrelser för att stänga nya partier ute, är den nu 
föreslagna lagändringen bara ännu en åtgärd för de etablerade partierna att skydda 
sina maktpositioner med (Åkesson och Söder 2007). 

Även i samband med att de etablerade partierna tydliggjort deras avvisande 
inställning till eventuellt samarbete med Sverigedemokraterna har partiet 
tagit chansen att lyfta fram att det behövs ett nytt alternativ till etablisse-
manget: 

I valrörelse efter valrörelse har S och M försökt övertyga stockholmarna att de båda 
partierna står för en till varandra diametralt motsatt syn på samhällsutvecklingen och 
att en röst på det andra partiet skulle leda till katastrof. Sverigedemokraterna har 
ifrågasatt denna bild och pekat på det faktum att S och M har kommit att bli till 
förvillelse lika och att den svenska politiken förvandlats till en krympande ankdamm, 
där minsta krusning på vattenytan följs av ett öronbedövande kvackande. S och M är i 
allt väsentligt överens i de stora ideologiska frågorna. […] För dessa påpekanden om 
den rödblå kejsarens nakenhet har vi fått utstå mycket spott och spe (Åkesson och 
Bylund 2010). 

Sammantaget måste anti-etablissemangsstrategin anses vara en viktig del av 
partiets framtoning. Samtidigt är det sammanvägda intrycket av partiets 
agerande gentemot de övriga partierna att anti-etablissemangsstrategin inte 

                                                             
186 Det har också visat sig att partiet i riksdagsarbetet haft en tendens att luta åt högerhållet. I en utvärdering 
av Sverigedemokraterans agerande i riksdagen visade det sig att partiet i en stor majoritet av de fall där de 
kunnat fälla avgörandet röstat med den borgerliga alliansregeringen (Tidningarnas Telegrambyrå 2011). 
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intar en fullt så central roll för Sverigedemokraterna som den exempelvis 
gjorde för Ny Demokrati. Medan anti-etablissemangsstrategin i det närmaste 
var lika viktig som sakpolitik för Ny Demokrati måste Sverigedemokraterna 
anses vara mer fokuserade på ren sakpolitik. Samtidigt så är det snarare än 
gradskillnad än artskillnad. Valundersökningarna visar även att partiet är 
framgångsrika i gruppen väljare med lågt förtroende för politiker, ett tecken 
på att anti-etablissemangsstrategin var lyckosam. I 2006 års val var det 
endast 18 procent av partiets väljare som hade mycket eller ganska stort 
förtroende för politiker. Detta kan jämföras med medelvärdet för samtliga 
partier som var 49 procent. Bland samtliga väljare med mycket litet 
politikerförtroende var det 9 procent som lade sin röst på Sverige-
demokraterna. Sett i relation till partiets resultat i valet, 2,9 procent, är det 
således en kraftig överrepresentation (Oscarsson och Holmberg 2008: 218, 
230). Även i 2010 års val var Sverigedemokraternas väljare de som 
uppvisade absolut lägst grad av politikerförtroende. Jämfört med 2006 hade 
andelen av partiets väljare som har mycket eller ganska stort förtroende för 
politiker ökat en del (30 procent). Samtidigt har förtroendet bland väljarna i 
allmänhet ökat i samma grad (61 procent) (Oscarsson och Holmberg 2011: 
29-30). 

Istället för samarbeten med etablerade partier har Sverigedemokraterna 
försökt att dra nytta av kontakter med såväl lokala som utländska partier. 

På lokal nivå hade det under 1990-talets mitt bildats flera olika partier 
med invandringskritik på agendan. Inför valet 1998 försiggick även vissa 
samtal om att flera av dessa skulle ingå valsamverkan. Bland partierna var 
utöver Sverigedemokraterna även Ny Demokrati, Skånepartiet, Centrum-
demokraterna, Sjöbopartiet och Framstegspartiet involverade i för-
handlingarna (Tidningarnas Telegrambyrå 1996). Diskussionerna gick om 
intet även om några av partierna senare kom att bilda en valallians. Att 
Sverigedemokraterna hölls utanför motiverades med att det ansågs för 
extremt (Ekman och Poohl 2010: 119). Så småningom kom dock Sverige-
demokraterna att locka över Sjöbopartiets bildare Sven-Olle Olsson till 
partiet. Tillsammans med den före detta moderaten Sten Andersson kom 
dessa att bli partiets affischnamn i riksdagsvalet 2002 (Ekman och Poohl 
2010: 131). 

Sverigedemokraterna har även sökt kontakter med utländska partier. I 
partiets ungdom var det framförallt det franska Front National som sågs som 
inspiratörer (Larsson och Ekman 2001: 216; Ekman och Poohl 2010: 122). 
Inför valet 1998 gav Jean-Marie LePens parti såväl ekonomiskt stöd som 
praktisk hjälp med att arrangera valrörelsen (Ekman och Poohl 2010: 285). 
Med tiden byttes dock inspirationskällor. Front National, liksom flera av de 
mer extrema invandringskritiska partierna i Västeuropa som British 
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National Party (BNP) och Vlaams Blok187, byttes mot mindre kompro-
menterande influenser. 

Sedan början av 2000-talet är istället Dansk Folkeparti något av partiets 
stora förebild. Detta parti har genom sitt stöd till den borgerliga regeringen i 
Danmark lyckats med att göra ett tydligt avtryck på landets invandrings-
politik och har för Sverigedemokraterna visat att det är möjligt att som 
invandringskritiskt parti påverka de faktiska besluten. Inledningsvis visade 
Dansk Folkeparti ganska svalt intresse för Sverigedemokraterna. Våren 2003 
mötte en delegation från det danska partiet höga företrädare för Sverige-
demokraterna. Internt ses detta möte som något av en milstolpe i partiets 
historia (Ekman och Poohl 2010: 267). Dansk Folkepartis har dock även 
efter detta varit ganska avvaktande. Motståndet från mer långtgående 
samarbete har varit Sverigedemokraternas rötter i rasism. I slutspurten i 
valrörelsen 2010 gjorde dock deras partiledare Pia Kjærsgaard ett uppmärk-
sammat framträdande tillsammans med Jimmie Åkesson och partierna 
anses numera ha goda förbindelser (Svenska Dagbladet 2010b). Partiernas 
numera goda kontakter är en viktig framgång för Sverigedemokraterna. 
Dansk Folkeparti fungerar inte bara som inspirationskälla utan ger även viss 
legitimitet åt partiet. Att ha goda kontakter med ett parti som i viss 
utsträckning sätter dagordningen i ett grannland är något helt annat än att 
finansieras av öppet rasistiska organisationer. 

Slutsatser 

Den kanske mest signifikanta skillnaden mellan Sverigedemokraterna och de 
övriga nykomlingarna i den svenska riksdagen är dess komprometterande 
historia. Med rötter i uttalad rasism och nynazism har Sverigedemokraterna 
haft en ännu högre tröskel än de tidigare framgångsrika nykomlingarna. 
Rimligtvis ställer ett sådant förflutet höga krav vad gäller partiets strategiska 
överväganden. I detta kapitel har det gjorts ett försök att närmare kartlägga 
vad partiet har gjort för att övervinna tröskeln i till riksdagen. I det följande 
görs en uppsummering av detta utifrån de tre på förhand identifierade 
strategiområdena, resurser, sakpolitik och relationer till andra partier. 
Eftersom denna fallstudie varken haft tillgång till arkiverat partimaterial 
eller några intervjuer med företrädare för partiet ska slutsatserna i detta 
kapitel betraktas som mer preliminära än i de tre föregående fallstudierna.  

Den första resursen som berördes var Sverigedemokraternas ledarskap. 
Partiets första ledare var, liksom partiet, befläckade av kopplingar till rasism 
och nynazism. Valet och tillträdet av den före detta centerpartisten Mikael 
Jansson till posten som ordförande ses inom partiet som en viktig milstolpe. 

                                                             
187 Vlaams Blok [Flamländska blocket] heter sedan 2004 Vlaams Belang [Flamländskt intresse]. Partiet bytte 
namn sedan de fällts i belgiskt domstol för att brutit mot landets lagar mot rasism (Erk 2005). 
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Den nya ledaren gick i bräschen för en legitimeringsprocess där man 
försökte göra sig av med det historiska ok som rötterna inom främlings-
fientlighet innebar. Jimmie Åkesson, som tillträde 2005, tog vid och 
intensifierade detta arbete. Med relativt stark kontroll över partiet har denne 
tillsammans med de andra inom partitoppen arbetat hårt för att partiet ska 
normaliseras och betraktas som ett salongsfähigt alternativ bland väljarna. 
Varken Jansson eller Åkesson kan betraktas som karismatiska politiker och 
de mätningar av partiledarpopularitet som finns ger inte heller anledning till 
att betrakta dem som någon av de viktigare orsakerna till partiets 
framgångar. Samtidigt går det inte helt att bortse från att dessa ledare 
indirekt haft en viss betydelse för partiets framgångar. Om inte steget bort 
från extremism tagits hade partiet inte heller nått riksdagen. 

Sverigedemokraterna är inget nybildat parti. Det tog mer än 20 år innan 
partiet nådde sitt riksdagsmål. Under denna långa period har uppbyggandet 
av medlemsorganisationen varit en viktig del av partiets verksamhet. Tidigt 
fanns det en uttalad ambition att bygga från grunden i syfte att på sikt även 
nå nationella framgångar. Även om medlemstillströmningen varit relativt 
blygsam har det hela tiden tillkommit fler medlemmar. Det finns också ett 
tydligt samband mellan uppbyggandet av lokalorganisationer och val-
framgångar på lokal nivå. Samtidigt har partiet präglats av interna 
stridigheter och uteslutningsärenden. Med tiden har dock detta minskat och 
sammantaget måste det anses som att partiets fokus på medlems-
organisationen har varit en viktig del i deras riksdagsinträde. 

Inledningsvis finansierades partiets verksamhet med hjälp av parti-
medlemmarnas egna medel. Så småningom erhöll partiet även ekonomiska 
resurser från utländskt håll. Även om de exakta omständigheterna inte 
verkar helt klarlagda verkar det som om det franska Front National bidragit 
med en del viktiga resurser. Av störst betydelse har dock varit det partistöd 
som man erhållit genom att nå lokala valframgångar. Tidigt beslutades inom 
partiet att dessa resurser inte bara skulle komma lokalavdelningarna till 
godo. Istället har partiet haft ett utvecklat transfereringssystem där 
ekonomiska medel överförts från kommunal till nationell nivå. Transfe-
reringarna har gjort det möjligt att göra ekonomiska satsningar i valrörelser 
och i valet 2010 hade partiet till och med större valbudget än några av de 
mindre riksdagspartierna. Sammantaget är bedömningen att partiets 
pengastrategi varit relativt framgångsrik och bidragit till att partiet kunnat 
nå riksdagen. 

Partiets mediala strategi har varit svår att kartlägga. Det verkar som att 
partiet länge saknade utvecklade tankar kring hur man skulle erhålla medial 
uppmärksamhet. I linje med detta gavs partiet också väldigt lite publicitet. 
Efter valet 2006 skedde dock något av ett medialt genombrott. Detta 
orsakades bland annat av en ändrad inställning hos media och de etablerade 
partierna som tycks bottna i att deras tidigare ignoreringsstrategi hade 
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misslyckats. Ovan gjorda genomgång visar också att partiet så småningom 
lagt stor vikt vid Internet och sociala medier som kommunikationskanaler. 
Till viss del verkar detta också ha varit framgångsrikt såtillvida att man 
synliggjort partiet. Det är dock svårt att utifrån den information som funnits 
tillgänglig säga särskilt mycket om i vilken utsträckning som partiets 
mediestrategi bidragit till partiets riksdagsinträde. 

I kapitlets nästa avsnitt kartlades Sverigedemokraternas sakpolitiska 
strategier. Det överskuggande temat för detta område är partiets 
avradikalisering. Efter att till en början ha relativt extrema ståndpunkter 
inom flera områden har en gradvis förskjutning skett. Således har de mest 
kontroversiella ståndpunkterna tagits bort. Fortfarande är dock partiet inom 
sina viktigaste frågor vad man skulle kunna kalla ett flankparti. Framförallt 
gäller detta partiets viktigaste fråga, invandringsfrågan. Genom att före-
språka en mycket mer restriktiv politik på området än något av de etablerade 
partierna positionerar de sig ensam på ena flanken i frågor rörande 
invandring och integration.  Det saknas delvis data för att avgöra om partiet 
även kan anses vara ägare av denna fråga. Själva är partiets företrädare 
övertygade om att de tjänar på att frågan kommer upp på agendan och 
eftersom de väljare som faktiskt anser att invandringsfrågan är viktig i stor 
utsträckning finner partiets politik bra på området måste det anses att 
partiet åtminstone anses äga frågan inom vissa väljargrupper. 

Partiet har även strävat efter att inte uppfattas som ett enfrågeparti. Dessa 
ambitioner har dock hämmats av att partiet lagt ett invandringsraster även 
över andra politiska frågor. Framförallt två andra frågor har prioriterats. 
Såväl fokus på pensionärer som frågor om lag och ordning har funnits med 
inom partiet en längre tid. Inför valet 2010 gjordes dock uttryckliga 
satsningar på dessa frågor. Delvis måste det anses att dessa satsningar gett 
visst resultat. Men samtidigt som partiets väljare motiverades av partiets 
politik i dessa frågor mer än vad väljarna gjorde i genomsnitt så är dessa 
fortfarande bara av liten betydelse jämfört med invandringsfrågan. 

Avslutningsvis berördes partiets relationer med andra partier. Här 
konstaterades att partiet bemötts med avståndstagande från de etablerade 
partierna vilket gjort att det inte heller funnits några utsikter för 
Sverigedemokraterna att sträva mot samarbeten med något riksdagsparti. 
Samtidigt har man försökt positionera sig fri från de politiska blocken i fråga 
om inställning till regeringsbildning. Med den öppet fientliga inställningen 
till Socialdemokraterna och det faktum att partiet främst stött borgerliga 
partier på lokal nivå i åtanke måste deras positionering betraktas som 
mindre trovärdig. 

Istället för samarbeten med etablerade svenska partier har Sverige-
demokraterna sökt inspiration och hjälp utomlands. Till en början var Front 
National något av en förebild men efterhand, och i linje med partiets 
avradikalisering, har nya samarbetspartners eftersökts. Sedan början av 
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2000-talet är Dansk Folkeparti den stora förebilden. Efter att bemötts 
ganska kallsinnigt till en början är relationerna partierna emellan numera 
relativt goda. 

Partiet kan också betraktas som ett anti-etablissemangsparti. Flera av de 
viktigaste känntecknen finns på plats. Partiet homogeniserar de etablerade 
partierna och man menar att man blir orättvist behandlat av media och 
makteliten. Valundersökningarna visar också att personer med lågt politiker-
förtroende är överrepresenterade bland sverigedemokratiska väljare. 

Avslutningsvis kan det således konstateras att Sverigedemokraternas 
inträde i riksdagen delvis har orsakats av att partiet framgångsrikt byggt upp 
medlemsorganisationen över tid vilket också speglar sig i att valresultaten 
gått framåt på lokal nivå. Detta i sin tur har gett partiet de ekonomiska 
förutsättningarna att på sikt ta steget in i riksdagen. Sakpolitiskt har det 
varit väldigt viktigt att partiet avradikaliserats något utan att samtidigt tappa 
dess särart i profilfrågan. Slutligen har partiets anti-etablissemangsstrategi 
bidragit till att partiet 2010 nådde riksdagsmålet. 

I det avslutande kapitlet som följer kommer huvudresultaten från de 
respektive fallstudierna att rekapituleras och ställas mot varandra. 
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– KAPITEL NIO – 

 

Avslutning 

 

I det inledande kapitlet presenterades tre forskningsfrågor. Den första 
frågan (a) gällde en kartläggning av vad fyra nya partier gjort i syfte att nå 
riksdagen medan den andra (b) tillfogade ett förklarande element och 
syftade till att undersöka huruvida någon eller några av de studerade 
partiernas strategier kan anses ha varit en del av förklaringen till att de 
sedermera blev invalda i riskdagen. Dessa två frågor behandlades i de 
respektive fallstudierna, det vill säga kapitel 5-8. Slutligen ställdes även en 
tredje fråga (c) som syftade till att, utifrån de fyra fallstudierna, utröna 
huruvida det kan anses finnas strategier som är allmängiltigt framgångsrika 
för nya partier. 

I detta avslutningskapitel läggs fokus på avhandlingens förklarande 
ambitioner (frågorna b och c). För att göra detta återges i ett första steg de 
viktigaste resultaten från de enskilda fallstudierna. Genom en tematisk 
genomgång av de olika strategierna diskuteras intressanta skillnader och 
likheter mellan de fyra fallstudierna. I ett andra steg diskuteras avhandling-
ens övergripande slutsatser. Inom ramen för detta görs också en systematisk 
jämförelse av resultaten från fallstudierna för att utröna allmängiltigheten av 
förklaringarna. 

Under avhandlingsarbetets gång har det utöver svaren på forsknings-
frågorna även gjorts en ytterligare observation som är av relevans att lyfta 
upp och diskutera i denna avslutning. I ett tredje steg av kapitlet berörs 
således nya partiers problemmedvetenhetsvillkor. 

Med grund i avhandlingens resultat samt inläsningen av litteraturen på 
området avslutas kapitlet med några förslag till vidare forskning och debatt 
kring nya partier. 

Utgångspunkter för den jämförande analysen 

I den teoretiska diskussionen i kapitel 2 var utgångspunkten att det finns två 
nödvändiga villkor för att ett nytt parti ska nå parlamentarisk representation 
för första gången. Det första villkoret som ställdes upp var att det finns en 
gynnsam politisk möjlighetsstruktur. Användandet av detta begrepp är inte 
helt oproblematiskt. För det första kan det teoretiskt vara svårt att definiera 
vad det faktiskt innefattar och för det andra är det empiriskt svårt att avgöra 
betydelsen av det. Då den politiska möjlighetsstrukturen inte varit 
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avhandlingens fokus har pragmatism väglett definitionen av begreppet. 
Således har det i det närmaste satts likhetstecken mellan den politiska 
möjlighetsstrukturen och, i förhållande till det studerade partiet, externa 
faktorer. Således har såväl det institutionella ramverket som sociologiska 
faktorer och de etablerade partiernas agerande inkluderats i begreppet. 
Samtidigt har den empiriska prövningen också varit begränsad och sträckt 
sig till att testa ett antal av de, i den tidigare forskningen, oftast förekom-
mande faktorerna och dess betydelse för nya partiers inträde i nationella 
parlament (se kapitel 4). Resultaten av denna prövning, även om de måste 
ses som preliminära, ger vid handen att den politiska möjlighetsstrukturen 
inte ensamt kan förklara när nya partier blir invalda i nationella parlament. 
Detta förefaller också intuitivt riktigt då det måste anses självklart att nya 
partier inte per automatik attraherar väljare endast på grund av att det finns 
en efterfrågan efter detta. 

Den empiriska undersökningen av den politiska möjlighetsstrukturen 
visade främst att det institutionella ramverket till viss del verkar vara viktigt. 
Framförallt framkom det att valsystemet är av relevans. Betydelsen av de 
sociologiska faktorerna är enligt samma analys liten. Slutsatsen som dragits 
utifrån dessa resultat är att den politiska möjlighetsstrukturen är av 
betydelse, men att den bara kan vara en partiell del av en förklaring till 
varför nya partier inträder i de nationella parlamenten. För att kunna 
förklara nya partiers öde måste det även fästas uppmärksamhet vid det nya 
partiet och dess agerande. 

Det andra nödvändiga villkoret som följde av den teoretiska diskussionen 
är således att det nya partiet lyckas dra nytta av en gynnsam politisk 
möjlighetsstruktur. Detta innebär att partiet måste lyckas ta sig igenom det 
så kallade synlighetsfiltret och nå ut till väljarna. För att göra detta har det i 
avhandlingen argumenterats för att partierna utvecklar strategier. Det andra 
nödvändiga villkoret har således uttyckts som lyckosamt strategiskt 
agerande av det nya partiet.  

I metodkapitlet presenterades avhandlingens forskningsdesign och vilken 
typ av orsakssamband som kan testas. För det första konstaterades att de 
strategier som bidrar till partiernas inträde i riksdagen hypotetiskt är så 
kallade SUIN-villkor. Med andra ord, tillräckliga för att uppfylla det ena 
nödvändiga villkoret, lyckosamt strategiskt agerande av det nya partiet, men 
inte tillräcklig för att det nya partiet blir invalt (för detta krävs även att det 
första nödvändiga villkoret är uppfyllt). Eftersom SUIN-villkor endast kan 
förkastas genom att studera negativa fall görs ingen test av dessa i den 
jämförande analysen. Kontentan av detta är att de strategier som bidragit till 
de enskilda partiernas inträde hypotetiskt är SUIN-villkor. 

I metodkapitlet konstaterades även, för det andra, att SUIN-villkoren 
hypotetiskt kan vara nödvändiga villkor för att nytt parti. För att ge stöd till 
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en sådan slutsats ska det kunna beläggas att det finns gemensamma 
förklaringsfaktorer för de studerade fallen. 

I det följande rekapituleras resultaten av fallstudierna. Genom en tematisk 
genomgång ges möjlighet att diskutera likheter och skillnader mellan de 
studerade partierna. I denna framställning följs samma disposition som 
användes vid presentationen av fallstudierna.  

De nya partiernas resursstrategier 

De etablerade svenska partierna har snarlika organisationsuppbyggnader. 
Partierna har tre nivåer, motsvarande de olika nivåerna i de folkvalda 
församlingarna: lokalföreningar i botten, distriktsorganisationer på mellan-
nivån och i toppen en riksnivå. Högsta beslutande organ för partiet är 
partikongressen eller motsvarande.188 Partikongressen i sin tur utser en 
partistyrelse samt en partiledning som leder partiets arbete mellan 
kongresserna (Bäck och Möller 2003: 121-124). Såväl Miljöpartiet som Ny 
Demokrati avvek i ganska stor utsträckning från denna organisationsmodell. 
Även om vissa skillnader finns mellan hur de etablerade partiernas organi-
sationer reellt fungerar är dessa variationer mindre än vad som är fallet 
jämfört med de nya partiernas organisering. Medan KDS i stor utsträckning 
skapade en organisationsstruktur som påminde om de etablerade partiernas 
var såväl Miljöpartiet som Ny Demokrati nydanande i detta hänseende. 
Sverigedemokraterna har i sin tur utvecklats mot att allt mer likna de 
etablerade partierna. 

Miljöpartiets organisationsbygge var en konsekvens av den anti-elitistiska 
demokratisyn som genomsyrade partiet. Med högt ställda ambitioner om 
maktspridning, ämbetsrotation och jämställdhet valdes en struktur de själva 
illustrerade som en rektangel som kontrastering till den hierarkiska triangel 
man menade karaktäriserade de etablerade partiernas organisationer (Sahlin 
1982: 63). Beslutande spreds på olika organ som i sin tur skulle skifta 
medlemmar frekvent. Allt i syfte att förhindra att allt för mycket inflytande 
skulle samlas på enskilda individer. 

Ny Demokratis organisation kan närmast betraktas som motpolen till 
Miljöpartiets (jfr intervju Ian Wachtmeister; Gahrton 2001: 28). Partiet var 
strängt taget bara två personer. Spridda klagorop på bristande intern-
demokrati fick inte gehör hos partiledarduon och partiet styrdes egentligen 
utan opposition fram till valet 1991. I egenskap av partiets grundare och 
ledare beslutades såväl sakpolitik som strategi av Wachtmeister och Karlsson 
och även om stadgarna ger visst stöd för interndemokratiska institutioner 
var partiets medlemmar oförmögna, alternativt ointresserade, av att 

                                                             
188 Se vidare fotnot 82 i kapitel 5 om de svenska partiernas benämning på deras respektive högsta organ. 
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opponera sig. Även Sverigedemokraternas organisation har betraktats som 
centraliserad och toppstyrd. 

Sammantaget går det att konstatera att de fyra partierna representerar vitt 
skilda organisationsmodeller. Detta tillsammans med att de också företräder 
olika partifamiljer gör att likheter i deras framgångsrecept måste betraktas 
som relevanta i syfte att försöka finna generellt framgångsrika strategier för 
riksdagsinträde. 

Ledarskapsstrategin 

Ett partis organisationsstruktur har stor betydelse för vilken betydelse 
ledarskap ges. Som en naturlig följd av Miljöpartiets negativa inställning till 
maktkoncentration var formellt partiledarskap länge tabu. Efterhand 
infördes det delade språkrörsskapet men innan dess saknade partiet under 
ett antal år någon formell ledare överhuvudtaget. Dessutom fanns en 
avgörande skillnad mellan språkrören och ordinära partiledare. Medan 
partiledarens roll är att leda partiet skulle språkrörens roll snarast vara att 
utåt sett kommunicera vad som beslutats internt inom partiet. Språkrören 
hade således ingen högre ställning än andra medlemmar. I realiteten var det 
dock svårt att upprätthålla en sådan ordning. Även Sverigedemokraterna 
hade inledningsvis ett delat ledarskap. Dock byttes talesmänsposterna tidigt 
ut mot ett traditionellt personligt ledarskap. 

KDS partiledarskap kan bäst karaktäriseras som ett ordinärt sådant. Även 
om partiets avsaknad av riksdagsplats gjort att rollen skiljt sig något från de 
etablerade partiernas motsvarighet har ledaren intagit en viktig roll. Vad 
gäller Ny Demokrati kan ledarskapets betydelse knappast överdrivas. Partiet 
och partiledarna är närmast synonyma och beslut om såväl organisatoriska, 
politiska och strategiska beslut var ett utfall av ledarnas väl och ve. 

Även om synen på ledarskap skiljer sig åt mellan partierna verkar det dock 
ha funnits en samstämmighet i att ledarskap är betydelsefullt. Partierna har 
alla format ledarskapsstrategier, men deras uttryck är olika. Måhända kan 
det tyckas märkligt att hävda att Miljöpartiet delade denna åsikt när partiets 
ovilja mot maktkoncentration löper som en röd tråd genom de interna 
organisationsdiskussionerna. Dock bör man här skilja på ideologi och 
strategi. Det är alldeles tydligt att Miljöpartiets agerande i stora stycken 
drevs av en syn på hur en demokratisk organisation lämpligast borde 
utformas. Samtidigt var övergången till språkrör ett rent strategiskt beslut. 
Med förhoppningen att partiet lättare skulle nå ut med sitt budskap till 
väljarna och på den vägen nå valframgångar sågs det till slut som oundvikligt 
att ge partiet mer av ett (två) ansikte(n) utåt. När partiet väl valde språkrör 
verkar dock strategiska överväganden åter igen ha hamnat i skymundan. 
Valen av dessa baserades mer på partiets idealbild av politiker än av 
röststrategiska skäl. Utvärderingar av språkrörens popularitet visar också på 
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att deras direkta betydelse var försvinnande liten. Det är inte orimligt att 
tolka detta som ett resultat av att de faktiska språkrören inte hade de 
egenskaper som attraherar väljare i kombination med att partiets väljare i 
mindre utsträckning än andra partier ansåg att ledaren är betydelsefull.  

Motsvarande bedömningar av KDS och Ny Demokrati ger motsatta bilder. 
Medan KDS första partiledare, Birger Ekstedt, främst kan anses ha varit en 
stark intern ledare kom Alf Svensson med tiden även att av många uppfattas 
som en populär ledare bland väljarna. Redan vid valet till posten sågs 
Svensson som färgstark och debattskicklig. När KDS så småningom också 
lyckades ta sig in i riksdagen lyftes han fram som en viktig del av partiets 
framgång. Likaledes måste Ny Demokratis ledarskap anses ha varit 
betydelsefullt. De facto partiledaren Ian Wachtmeister styrde partiet medan 
Bert Karlsson hade, vad som med en lagidrottsanalogi skulle kunna 
beskrivas som, en fri roll. Väljarnas bedömning av dem skiljde sig åt. 
Wachtmeisters popularitetssiffror var höga medan Karlssons var låga. 
Karlssons medverkan i partibygget måste ändå betraktas som avgörande för 
genombrottet. Framförallt var det Karlssons kontakter med media som 
gjorde att partiet till en början fick erforderlig uppmärksamhet. 

Få har karaktäriserat Sverigedemokraternas partiledare som typiska 
röstmagneter. Trots detta går det inte att bortse från att såväl Mikael 
Jansson som Jimmie Åkesson har betytt mycket för partiets utveckling. 
Jansson tog initiativ till ett omfattande arbete för att förändra bilden av 
partiet utåt. Åkesson fortsatte på den inslagna vägen och han måste anses ha 
varit mycket viktig genom att avradikalisera partiet och på den vägen gett 
partiet ett respektabelt yttre. 

Medlemsstrategi 

Synen på betydelsen av medlemmar varierar mellan de fyra partierna. 
Medan Miljöpartiet, KDS och Sverigedemokraterna i grunden var positivt 
inställda måste Ny Demokratis syn bedömas som mer sval. Miljöpartiets 
arbetade aktivt med att bredda medlemsbasen och bygga upp 
lokalavdelningar. Även KDS och Sverigedemokraterna hade en positiv bild 
på värvandet av medlemmar och uppbyggandet av lokala partiorganisa-
tioner. Möjligen går det att skönja en viss nyansskillnad i motiven bakom 
dessa tre partiers inställning. Miljöpartiets strävan efter att vara en 
decentraliserad gräsrotsrörelse med en väl utbyggd medlemsorganisation var 
tydligt ideologiskt kopplad. KDS och Sverigedemokraterna såg organisa-
tionsuppbyggnad mer strategiskt och deras subnationella satsningar således 
som en möjlig genväg till riksdagen. Denna skillnad ska dock inte överdrivas. 
Även Miljöpartiet såg uppbyggandet av lokala avdelningar som en väg mot 
riksdagen och över tid kan man också konstatera att de tre partiernas 
valresultat på subnationell nivå följer en positiv trend. I takt med att 
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partierna når lokala och regionala framgångar byggs det också upp en viss 
respekt för partierna, såväl bland andra partier som bland väljarna. Även om 
det är svårt att leda i bevis är det inte helt osannolikt att dessa framgångar är 
en del av partiernas legitimering och något som så småningom ledde till 
deras genombrott. 

I fråga om medlemsvärvning var KDS mer framgångsrikt än de tre övriga 
nykomlingarna. Samtidigt bör även en sådan jämförelse bedömas med viss 
försiktighet eftersom KDS bildades under en tid då medborgarnas benägen-
het att ansluta sig till partier var mycket större än vad det varit under de 
senaste årtiondena. 

Till skillnad från Miljöpartiet, KDS och Sverigedemokraterna går det inte 
att hävda att Ny Demokrati hade någon genomtänkt medlemsstrategi. 
Partiets inställning till medlemmar kan kanske bäst beskrivas som att dessa 
var något nödvändigt ont. Partiet saknade helt regional nivå och att man 
över huvud taget ställde upp i lokala val bör främst ses som partiledningens 
eftergift mot ideellt verksamma valarbetare. Ny Demokratis ledning gjorde 
inte heller någon hemlighet av att det var i riksdagen som partiet kunde 
påverka de frågor som intresserade dem. Även inom KDS fanns ett inslag av 
detta medan liknande diskussioner eller uttalanden hos Miljöpartiet inte har 
hittats. 

Ekonomi 

Inom inget annat område är det så tydligt som inom det ekonomiska att nya 
partiers framgångar, i en inte obetydlig utsträckning, är ett utfall av 
resurshushållning, att få ut så mycket som möjligt av så litet som möjligt. 
Nya partier i Sverige befinner sig i ett stort ekonomiskt underläge jämfört 
med deras etablerade dito. Som tidigare visats utgår varje år stora summor i 
offentligt stöd till de politiska partierna. Eftersom tilldelningen är en 
produkt av tidigare valresultat ges nya partier i de flesta fall ytterst små 
summor. Med lokala valframgångar ges dock även partier utanför riksdagen 
möjlighet till att få ta del av partistöd. Även om både Miljöpartiet och KDS i 
varierande utsträckning fått göra detta är det Sverigedemokraterna som 
mest utstuderat dragit nytta av möjligheten, även i sin nationella satsning. 
Genom att införa bestämmelser om transfereringar till riksorganisationen 
har partiets ekonomiska styrka ökat i takt med de lokala valframgångarna. 
På detta sätt kunde partiet satsa väl så mycket ekonomiska resurser som 
några av de mindre riksdagspartierna i sitt inträdesval. 

De tre övriga partierna var främst, visar den empiriska analysen, 
utelämnade till sin egen innovationsförmåga. Framförallt Miljöpartiet och 
Ny Demokrati uppvisar en stor uppfinningsrikedom vad gäller metoderna 
för att samla in pengar. Samtidigt som konventionella metoder som låntag-
ning har hållit de nya partierna med likvida medel har de också bland annat 



 

265 

anordnat konstlotterier (Miljöpartiet) och instiftat betaltelefontjänster (Ny 
Demokrati). 

I vilken utsträckning som de studerade partiernas ekonomiska strategier 
faktiskt har bidragit till deras riksdagsinträde är svårt att bedöma. 
Visserligen kan man konstatera att partiernas arbetsinsatser i samband med 
de tillfällen då de stått nära konkursens rand möjliggjort senare inträde 
såtillvida att partierna har överlevt. Samtidigt är det svårt att utifrån det 
material som funnits tillgängligt säga i vilken utsträckning som partiernas 
ekonomiska resurser bidragit till riksdagsinträdet. Även om det delvis varit 
möjligt att få tag på ungefärliga valbudgetar för de studerade partierna är 
information kring vad som faktiskt inräknats i dessa knapphändig. Således 
blir jämförelser mellan partierna baserade på deras valbudgetar svår-
bedömda. 

Media 

Av särskild betydelse för de politiska partierna är naturligtvis mediernas 
benägenhet att rapportera om dem. Inför valet 2010 konstaterade 
Feministiskt Initiativs ledare Gudrun Schyman apropå partiets medieskugga 
defaitistiskt att ”syns man inte så finns man inte” (Dagens Media 2010a). 
Schymans åsikt är också något som ledande politiker för andra partier 
säkerligen skriver under på. Av de resurser som diskuterats i denna 
avhandling torde media var den som diskuterats mest internt inom 
partierna. 

Den rådande uppfattningen är att politiken i allmänhet har medialiserats 
över tid och att betydelsen av media således har ökat (Jacobsson och Pierre 
2008: 331). Det är därför anmärkningsvärt att KDS redan från partiets 
bildande, vid mitten av 1960-talet, diskuterade frågorna ofta. Problemet 
formulerades på i stort sett samma sätt under 1960-talet som Miljöpartiet 
och Ny Demokrati gjorde det under 1980- och 1990-talen. Sverige-
demokraterna i sin tur gjorde sitt genombrott i ett delvis nytt medielandskap 
där Internet och sociala medier gett alternativa vägar till synliggörande. 

 Även om alla partierna sökt ökad exponering i media är det främst mot 
etermedierna som blickarna har vänts. Väl medvetna om radio och tv:s 
potentiella genomslagskraft har otaliga diskussioner förts kring dessa 
medier. Allra störst uppmärksamhet har fästs vid de traditionella 
programmen i slutet av valrörelsen. Såväl partiledarutfrågningar som den 
avslutande partiledardebatten har lockat nykomlingarnas intresse. Genom 
att både kritisera såväl Sveriges Radio som Sverige Television via 
debattartiklar och genom att vända sig direkt till dem har KDS, Miljöpartiet 
och Sverigedemokraterna försökt förmå dem att förändra sina policys 
rörande vilka som ska få medverka i programmen. Symptomatiskt fick såväl 
Miljöpartiet som KDS och Ny Demokrati debutera i den avslutande 
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partiledardebatten samma år som de lyckades ta sig in i riksdagen. 
Sverigedemokraterna fick inte, trots höga opinionssiffror, delta på samma 
villkor som de etablerade partierna. Om något, så visar detta på att Sveriges 
Radios och Sveriges Televisions överväganden kring denna typ av frågor 
lider av en viss godtycklighet.  

En jämförelse av de fyra studerade partiernas synlighet i pressen visar upp 
ett intressant samband (se Figur 32). Det utrymme som partierna fått deras 
respektive inträdesår är i det närmaste identiskt. Antalet träffar på 
respektive parti i Mediearkivets databas är ungefär hälften så många som 
antalet träffar på Socialdemokraterna, det flitigaste omskrivna partiet. Även 
om man inte bör fästa allt för stor vikt vid just denna nivå visar jämförelsen 
med tydlighet att ett nytt parti måste uppnå en kritisk nivå av synlighet i 
media för att ha en reell möjlighet att nå inträde. Denna slutsats kvarstår, 
även efter en jämförelse med motsvarande nivåer för de senaste valens 
största utmanare. Denna visar nämligen att inget av partierna Junilistan, 
Feministiskt initiativ, Piratpartiet eller Sjukvårdspartiet nått tillnärmelsevis 
den nivå av publicitet som de som faktiskt nått riksdagsinträde. Som mest 
har utmanarna nått 15 procent av Socialdemokraternas publicitet 
(Feministiskt Initiativ 2005).  
 
Figur 32:  Jämförelse av förekomst i Mediearkivet 

 
 

Källa: Mediearkivet (2012) 
Anm.: I figuren rapporteras antalet träffar på respektive partinamn som andel av 
antalet träffar på Socialdemokraterna. T = året för riksdagsinträde. 
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I figuren kan det göras ytterligare några intressanta observationer. För det 
första urskiljer sig KDS genom att de redan sex år före sitt inträde uppnådde 
en hög nivå av synlighet i pressen. Det relativt stora utrymme partiet fick 
under 1985 kan med all säkerhet sägas bero på valsamverkan med 
Centerpartiet. Det implicerar att medialt utrymme inte är tillräckligt för ett 
parti att nå framgång. Slutsatsen som istället bör dras är att det verkar vara 
ett nödvändigt villkor. 

En andra observation av relevans är den varierande tid som det tagit för 
de olika partierna att nå denna nivå av publicitet. Ny Demokrati är utan 
jämförelse det av de tre partierna som mest framgångsrikt lyckades nå ut i 
media. Partiet nådde sitt första verksamhetsår samma nivå av publicitet som 
det tog KDS och Sverigedemokraterna mer än 20 år att nå. Mycket av 
framgången låg i partibildarnas, och då främst Bert Karlssons, förmåga att 
skapa intresse kring partiet. Karlsson hade redan etablerat viktiga kontakter 
före partiets bildande och hade således under partiets första tid värdefulla 
kanaler i mediesverige. Att partiets innovativa och annorlunda kampanjstil 
lockade intresse är också ett obestridligt faktum. 

Närbesläktat med den partiella utestängningen från media är opinions-
institutens ovilja att särredovisa icke representerade partier. Sammantaget 
kan nya partiers roll visavi media bäst beskrivas som ett moment 22. 
Argumenten från media och opinionsmätningsföretagen är att partier måste 
uppnå en viss storlek och betydelse för att få medverka på samma premisser 
som de etablerade partierna. De nya partierna hävdar samtidigt att för att nå 
en sådan nivå så krävs det att de får den uppmärksamhet som media och 
opinionsmätningar ger. Att de nya partiernas styrka också i stora stycken 
samvarierar med exponering visar på vikten av de nya partiernas inkludering 
i dessa sammanhang. Kvarstår gör dock frågan om det är partiernas ökade 
popularitet som leder till ökad publicitet eller om sambandet är det 
omvända.  

De nya partiernas sakpolitiska strategier 

Liksom de ovan nämnda faktorerna kan även ett partis sakpolitik i någon 
mån ses som en resurs (Sikk 2006: 32-34; Lucardie 2007: 285). Denna 
avhandling har dock i likhet med Lucardie (2000; 2007) skiljt dem åt i den 
empiriska framställningen. 

En slående likhet mellan de fyra partierna som studerats är deras avoga 
inställning till den traditionella uppdelningen mellan höger och vänster. 
Såväl KDS som Miljöpartiet och Sverigedemokraterna betonade med emfas 
att de inte ville inordna sig i något av de etablerade blocken. Det finns också 
betydande likheter i partiernas argumentation. Både Miljöpartiet och KDS 
hävdade att konflikten mellan arbete och kapital var förlegad och att den inte 
till fullo kan spegla dagens samhälle. De materiella frågorna kunde inte 
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längre ses som så viktiga att de skulle strukturera hela den politiska 
debatten. KDS liksom Sverigedemokraterna kunde också, med rätta, 
argumentera för att det inom partierna funnits åsiktsmässiga berörings-
punkter med både vänster och höger. Medan KDS, främst inledningsvis, och 
Sverigedemokraterna, framförallt efter hand, formulerat vänsterinspirerad 
ekonomisk politik har de båda samtidigt betonat moralkonservativa 
högervärderingar. En ytterligare likhet är att partiernas profilfrågor ändock 
motiverat en position något till höger om mitten. Medan KDS inställning i 
såväl familjepolitik som etikfrågor kan ses som höger brukar de 
invandringspolitiska åsikter som Sverigedemokraterna härbärgerar också 
ges en sådan beteckning. 

Trots sin sakpolitiska inriktning med skattesänkningar, utförsäljning av 
statlig egendom, restriktivare invandringspolitik och mer lag och ordning i 
fokus gjorde även Ny Demokrati utspel om att vara varken höger eller 
vänster. Denna position gjordes dock inte gällande med samma eftertryck 
som för de tre först nämnda partierna. Möjligen ska det betraktas som ett led 
i partiets anti-etablissemangsstrategi. Genom att ställa sig vid sidan av de 
etablerade blocken försökte man skapa bilden av sig själv som ett parti som 
erbjöd väljaren något nytt. 

Såtillvida att både Miljöpartiet och KDS kunde placeras in som ett 
mittenparti kan man hävda att avståndstagandet från vänster respektive 
höger i någon mån lyckades. Motsvarande placering för Ny Demokrati kan 
dock beskrivas som tydligt höger, dock något mindre så än för Moderaterna. 
Sverigedemokraternas positionering slutligen kan vid en sammanvägd bild 
av valmanifest och valundersökningar också betraktas som något till höger 
om mitten. 

De fyra studerade partierna har också det gemensamt att de fokuserade på 
ett fåtal specifika frågor. Allra tydligast var detta för Miljöpartiet och 
Sverigedemokraterna. Att miljöfrågan i bred bemärkelse (energifrågan 
inkluderad) var Miljöpartiets signum är det få som skulle motsäga. Partiet 
bildades som en följd av kärnkraftsdebatten och fick sedermera en skjuts in i 
riksdagen under en period som präglades av en rad miljörelaterade 
händelser. Samtidigt fördes en debatt inom partiet kring vad som behövdes 
för att få partiet att framstå som ett brett parti där inte bara en fråga stod i 
centrum. Att denna strategi inte riktigt gick hem hos väljarna är uppenbart. 
Väljarna valde partiet på grund av att de ansåg att partiet hade den mest 
radikala och bästa miljöpolitiken. Andra frågor var i allt väsentligt utan 
betydelse. 

Den bild som ges av Sverigedemokraterna är liknande. Invandringsfrågan 
har hela tiden dominerat, även om den avradikaliserats över tid. Samtidigt 
har partiet, framförallt under senare år även försökt att bredda sig. Genom 
att partiet tenderat att lägga ett invandringspolitiskt raster även över dessa 
frågor har det dock varit svårt att bli av med enfrågestämpeln. Dock visar 
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2010 års valundersökning att partiets väljare, i en större utsträckning än 
Miljöpartiets, faktiskt motiverade sitt partival utifrån flera politiska frågor. 

Såväl KDS som Ny Demokrati skulle kunna betraktas som fåfrågepartier. 
Medan KDS främst fokuserade på familje- miljö- och etikfrågor låg Ny 
Demokratis tyngdpunkt på skattesänkningar, statlig utförsäljning och en 
restriktivare flyktingpolitik. Båda partierna menade att de hade breda 
politiska program. När valundersökningarna studeras är väljarna dock 
främst attraherade av ett fåtal frågor. Generellt går det också att konstatera 
att nya partier attraherar väljarna via förhållandevis färre frågor än de 
etablerade partierna. Det är också tydligt att deras positionering i profil-
frågorna i någon mån kan betraktats som radikal. Miljöpartiets miljöpolitik 
såväl som Kristdemokraternas familjepolitik samt Ny Demokratis och 
Sverigedemokraternas flyktingpolitik var ytterlighetspositioner snarare än 
mittenpositioner.  

De nya partiernas relationsstrategier 

När det gäller det avslutande området av strategier, relationerna till de andra 
partierna går det att beskriva de fyra partierna som spridda över hela 
spektret. Medan Ny Demokrati och Sverigedemokraterna tydligast tagit 
avstånd från de övriga partierna kan KDS inställning närmast betraktas som 
relationssökande. Miljöpartiet å sin sida blandar anti-etablissemangsstrategi 
med ett visst närmande till de andra partierna. Det ligger nära till hands att 
se en tidsdimension i de respektive partiernas strategier. KDS kämpade 
länge utan att nå ett genombrott på nationell nivå och såg således samarbete 
som en lösning på sina problem. Ny Demokrati å andra sidan fick opinions-
mässiga framgångar omgående och såg aldrig behovet av att söka samarbete 
med andra partier. Miljöpartiet, slutligen, började med en tydlig anti-
etablissemangsstrategi men kom så småningom något närmare, framförallt 
gällde det partierna till vänster. 

Samtidigt är naturligtvis inte tidsaspekten den enda faktorn. Om inte 
annat vittnar Sverigedemokraternas relativt långa tidsmässiga resa till 
inträde om detta. Istället kanske mer vikt måste läggas vid partiernas 
ideologiska grund och i vilken mån detta kan frammana olika inställning till 
samarbete. Medan KDS kan ses som det mest traditionella partiet var också 
avståndet mellan de etablerade partierna och dem mindre än för de övriga 
nykomlingarna. Partiet var uppbyggt organisatoriskt snarlikt de övriga 
samtidigt som de ideologiskt, åtminstone i ett jämförande internationellt 
perspektiv, tillhörde en relativt etablerad grupp av partier. Och även om 
samarbetsdiskussionerna accentuerades i takt med tiden så fanns det relativt 
tidigt röster inom partiet som förespråkade det som senare kom att bli 
officiell linje i samband med centerpartisamverkan. Det går inte heller att 
underskatta betydelsen av denna samverkan för dess senare inträde. 
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En avgörande skillnad mellan KDS å ena sidan och Miljöpartiet, Ny 
Demokrati och Sverigedemokraterna å andra sidan är grunderna för deras 
initiala avståndstagande från de etablerade partierna. Medan samtliga fyra 
partier skiljde sig mellan varandra, ibland väsentligt, vad gäller deras 
sakpolitiska budskap tog även Miljöpartiet, Ny Demokrati och Sverige-
demokraterna ideologiskt avstånd till partietablissemanget. Således 
kritiserade Miljöpartiet, Ny Demokrati och Sverigedemokraterna riksdags-
partierna för deras sakpolitik och på vilket sätt politik skapades medan KDS 
främst påpekade bristerna endast i sakpolitiken. 

Reflektioner och slutsatser 

Vad kan man då dra för slutsatser utifrån den ovan gjorda jämförande 
genomgången? Finns det strategier som kan anses vara generellt fram-
gångsrika? I syfte att sammanfatta de studerade partiernas strategier samt 
ge underlag till att på ett systematiskt sätt upptäcka eventuella mönster i 
partiernas agerande görs i Tabell 14 ett försök att sammanfatta resultaten 
från den förklarande analysen. Denna summering är med nödvändighet en 
förenkling av verkligheten. Detta beror på svårigheten som finns i att avgöra 
hur stor del som varje strategi bidragit till partiernas riksdagsinträde. För 
det första antas partiernas agerande bara vara en del av förklaringen. För det 
andra måste det anses väldigt svårt att differentiera betydelsen av de olika 
strategierna för varje parti. Det är i detta sammanhang också viktigt att 
notera att de studerade strategiernas grad av framgång inte egentligen är 
dikotomier. Det vill säga att det inte går att enkelt klassificera de studerade 
partiernas strategier som antingen misslyckade eller framgångsrika. De är av 
naturen graduella. 

Trots dessa reservationer bör det vara fruktbart att ändå försöka 
klassificera de studerade partiernas respektive strategier efter hur väl det 
varit möjligt att belägga att de bidragit till partiernas respektive riksdags-
inträde. Klassificeringen görs efter en tredelad skala. De strategier som det 
funnits starkast stöd för att de bidragit till riksdagsinträde markeras i 
tabellen med två kryss (xx). En klassificering enligt detta ska tolkas som att 
den empiriska analysen gör det mycket troligt att strategin bidragit till 
partiets riksdagsinträde. De strategier som markeras med ett kryss (x) är 
sådana vars betydelse inte kunnat beläggas lika starkt men att det ändå får 
anses troligt att de bidragit till riksdagsinträdet. Slutligen klassificeras de 
strategier där det varit svårt att finna stöd för att de bidragit till partiernas 
inträde med ett streck (-). Det ska påpekas att en sådan klassificering inte 
med nödvändighet betyder att strategin varit oviktig. Dock har inte denna 
studie kunna belägga om så varit fallet.  
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Tabell 14:  Summering av partiernas strategier 
     

Strategi MP KDS NyD SD 

Ledarskapsstrategi  - x x x 
Medlemsstrategi x x - x 
Pengastrategi - - - x 
Mediestrategi - x xx - 
     
Positioneringsstrategi xx xx xx xx 
Sakfrågeägarskapsstrategi xx x x x 
Strategi för programbredd  - - - - 
     
Samarbetsstrategi - xx - - 
Anti-etablissemangsstrategi x - xx x 

     

En första sak man kan notera är att de strategier som identifierats som 
potentiellt framgångsrika, och som således har inkluderats i det analytiska 
ramverket, också är sådana som partierna i hög utsträckning bedömer som 
relevanta och således valt att satsa på. Detta kan tolkas som ett stöd för att 
det analytiska ramverket i hög grad fångar upp det aktörsperspektiv som 
stått i fokus för denna avhandling. Det går naturligtvis inte att bortse från att 
uppsättningen av faktorer som studerats inte nödvändigtvis är komplett. Det 
är möjligt att andra faktorer av relevans har utelämnats. Samtidigt måste det 
framhållas att stora mängder material har analyserats. Och även om det i 
analysen främst sökts efter information rörande de, på förhand, utvalda 
faktorerna har en sådan analys gett stora möjligheter att fånga upp även 
utelämnade faktorer. 

Sammantaget ger en jämförande analys upphov till tre övergripande 
slutsatser. För det första visar de enskilda fallstudierna och jämförelsen av 
resultaten från dessa att det finns flera betydande skillnader i vad som kan 
förklara deras riksdagsinträde. För det andra finns det ett antal intressanta 
likheter. För det tredje ger den empiriska analysen stöd för avhandlingens 
ansats att nya partier själva kan påverka sina möjligheter till att bli invalda i 
det nationella parlamentet.  

Avhandlingens empiriska delar ger även upphov till ytterligare en 
intressant observation. De studerade partierna visar upp en intressant 
samstämmighet i hur de diskuterar svårigheterna med att nå riksdags-
inträde. Detta är något som här benämns problemmedvetenhetsvillkoret och 
utvecklas efter avhandlingens tre huvudsakliga slutsatser. 
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Alternativa vägar till parlamentariskt inträde 

Den första övergripande slutsatsen som kan dras utifrån en jämförelse av 
vilka strategier som bidragit till de studerade partiernas riksdagsinträde är 
att det finns betydande skillnader. Fallstudierna visade på fyra delvis olika 
vägar till parlamentariskt inträde. Miljöpartiet använde sig framgångsrikt av 
medlemsstrategin, positioneringsstrategin, sakfrågeägarstrategin och anti-
etablissemangsstrategin. KDS väg till riksdagen gick genom lyckat 
användande av strategierna för ledarskap, medlemmar, media, positionering 
och samarbete. Ny Demokratis riksdagsinträde förklaras främst av ledar-
skapsstrategin, mediestrategin, positioneringsstrategin, sakfrågeägar-
strategin samt anti-etablissemangsstrategin. Sverigedemokraterna i sin tur 
har nått riksdagen genom att framgångsrikt använda sig av sina ledarskaps-, 
medlems- och pengastrategier, strategierna för positionering och sakfråge-
ägarskap samt anti-etablissemangsstrategin. 

Att det skulle finnas alternativa vägar till parlamentariskt inträde bör inte 
ses som överraskande. Hade det visat sig att de fyra studerade partierna nått 
riksdagen på närmast identiska sätt skulle detta vara ett mycket mer oväntat 
utfall av studien. Vad som däremot är orsaken till att vägarna till riksdagen 
delvis har gått genom olika strategier kan vara intressant att uppehålla sig 
något vid. 

Förklaringen till detta kan antas ha att göra med de skilda politiska 
möjlighetsstrukturer som de olika partierna befunnit sig i. Åtminstone två 
faktorer måste här anses vara avgörande. För det första matchar den 
allmänna opinionen olika väl de nya partierna. Medan exempelvis 
Miljöpartiet nådde riksdagen under en period då deras profilfråga stod högst 
upp på såväl den politiska som den mediala agendan har de tre övriga 
partierna inte getts samma draghjälp i opinionen. Möjligen är också detta en 
orsak till att Miljöpartiet inte i samma utsträckning som de andra varken 
lyckades eller behövde skapa sig en bredare sakpolitisk profil. Istället kunde 
partiet nå riksdagen med hjälp av enbart miljöfrågan.  

För det andra har de etablerade partierna också förhållit sig olika till de 
fyra nykomlingarna vilket gjort att dessa delvis ställts inför något olika 
förutsättningar. Detta kan kopplas till de nya partiernas egna ideologiska 
grund. Medan KDS, som representant för en internationellt sett väletablerad 
partifamilj, i allt väsentligt, åtminstone från och med 1980-talet, betraktats 
som ett relativt ordinärt parti har det invandringskritiska Sverigedemo-
kraterna ansetts som paria. Detta ger naturligtvis olika grund för hur 
partiernas relationsstrategier kan utformas. Medan KDS hade förutsätt-
ningar för att skapa samarbeten har någon sådan möjlighet aldrig funnits för 
Sverigedemokraterna. Miljöpartiet och Ny Demokrati, som båda främst 
anammade anti-etablissemangsstrategin kan sägas ha blivit behandlade 
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mindre parialikt än Sverigedemokraterna, även om också framförallt Ny 
Demokrati mötte allvarlig skepsis från de etablerade partierna. 

Nödvändiga villkor för parlamentariskt inträde 

Även om en jämförelse av de fyra studerade fallen pekar på att det finns 
alternativa vägar till riksdagen ger den även stöd för att det samtidigt finns 
generella förklaringar. 

Genom att studera Tabell 14 går det att skönja några mönster som är 
intressanta. Det finns två faktorer som ansetts ha bidragit till samtliga 
partiernas framgång. När det gäller såväl policypositionering som sakfråge-
ägarskap har empirin gett stöd för att de studerade partierna dels har ansett 
dem tillräckligt relevanta för att forma strategier och dels varit en del av 
förklaringen till att de så småningom lyckats ta sig in i riksdagen. Det år 
således av vikt att nya partier avviker från övriga partier i enskilda frågor och 
att partiet även kan anses vara ägare av frågan. 

När det gäller sakfrågeägarskapet kan det vara på sin plats att precisera 
dess betydelse något. I avhandlingens teoretiska diskussion fastställdes 
sakfrågeägare som det parti som ses som det mest trovärdiga i en specifik 
fråga. I empiriska appliceringar av begreppet brukar således det parti som 
får högst andel bra omdömen för en specifik fråga anses vara ägare av den 
frågan (se t.ex. Oscarsson och Holmberg 2011: 83).189 Denna bedömnings-
grund tar implicit sin utgångspunkt i att partierna som tävlar om att äga en 
fråga är någorlunda lika stora. Exempelvis Petrocik (1996: 826), en av 
pionjärerna inom fältet, diskuterade sakfrågeägarskapets betydelse inom 
ramen för det amerikanska presidentvalet och definierade således att 
sakfrågeägarskap har betydelse när 

[…] a candidate successfully frames the vote choice as a decision to be made in terms 
of problems facing the country that he is better able to “handle” than his opponent. 

Att nya, ofta små, partier av en hel väljarkår ska anses som mest trovärdiga i 
en fråga är inte i och för sig otroligt. Miljöpartiets goda omdömen från 
väljarna i miljöfrågor visar på detta. Samtidigt måste det anses vara troligare 
att stora partier totalt sett uppfattas som bättre i enskilda frågor även om 
frågan egentligen kan anses vara mer profilerad av ett litet parti. Det kan 
således hävdas att det är ett partis relativa styrka i enskilda frågor som 
främst är intressant när man studerar nya partier. Om 20 procent av 
väljarna tycker att ett femprocentsparti anses ha bra politik inom en specifik 
fråga är detta potentiellt en viktigare förklaring till partivalet än om 25 
procent av väljarna tycker att ett tjugofemprocentsparti har bra politik inom 

                                                             
189 Alternativt kan man utgå från balansmåttet, det vill säga andelen bra omdömen subtraherat med andelen 
dåliga omdömen. 
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samma fråga. Retrospektivt kan det således konstateras att det funnits 
anledning att nyansera bedömningsgrunden för vad som kan anses vara 
sakfrågeägarskap. 

Slutsatsen att såväl position som ägarskap är nödvändiga villkor för nya 
partier rimmar väl med det sociologiska perspektivets grund att nya partier 
framträder som ett svar på negligerade konflikter eller frågor. Men även om 
ett antal studier påpekar att nya frågor inte per automatik översätts till nya 
partier (Hauss och Rayside 1978; Hug 2001) har denna aspekt getts alldeles 
för lite utrymme. Istället måste den rimliga slutsatsen vara att samhälleliga 
förändringar kan ge utrymme för att den politiska möjlighetsstrukturen blir 
mer gynnsam. Huruvida detta också skapar nya partier som i sin tur lyckas 
bli invalda beror på om det nya partiet genom sin sakpolitik lyckas attrahera 
tillräckligt många väljare. 

Sammantaget kan resultatet av den jämförande analysen formuleras i en 
hypotes för vidare studier: i syfte att nå parlamentariskt inträde måste ett 
nytt parti ha en sakpolitisk fråga där det tydligt avviker från de etablerade 
partierna och samtidigt anses vara sakfrågeägare. 

Hypotesen ligger delvis i linje med mycket av den tidigare forskningen och 
kan möjligen anses som självklar. Betoningen på det nya partiets roll är dock 
något som inte tidigare getts särskilt mycket utrymme. Det är också 
intressant att kontrastera detta mot aktuell forskning som hävdar att nya 
partier inte nödvändigtvis måste ha någon ny fråga. Den estniske 
statsvetaren Allan Sikk (2011) visar istället i en studie att flera nya partier i 
Östeuropa lyckats nå framgång utan politiska program som i nämnvärd 
utsträckning skiljer sig från de redan representerade och drar slutsatsen att 
dessa istället profiterat på sin ”newness”. Sikks resultat är intressant men är 
främst ett tecken på att det i vissa fall fortfarande finns anledning att studera 
de västeuropeiska partisystemen skiljt från de Östeuropeiska (jfr van Biezen 
2005). För även om Sikk menar att detta även borde kunna vara en väg för 
nya partier i Västeuropa är hans empiriska belägg för detta svaga. Det enda 
exempel i en västeuropeisk kontext som nämns är det italienska Forza Italia. 
Att detta parti uppstod i vad som de facto skulle kunna betraktas som ett nytt 
partissystem (Cotta och Verzichelli 2007: 48-65) är snarast ytterligare ett 
tecken på att förutsättningarna för nya partier i etablerade partisystem 
skiljer sig åt jämfört med i nya partissystem. Tills vidare måste således Sikks 
intresseväckande resultat endast anses vara relevant i en kontext där 
partsystemen kan anses vara relativt instabila. 

Att framgångsrikt formulera en strategi för programbredd framstår som 
svårt. Samtliga studerade partier har uttryckligen strävat efter att inte bli 
betraktade som ett enfrågeparti. Helhetsbedömningen som gjorts av 
partierna är att såväl KDS som Ny Demokrati och Sverigedemokraterna 
delvis har lyckats med detta. Det ska dock påpekas att inget av partierna 
ändå kan anses ha nått sin framgång via breda program. Istället ska de 
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snarast betraktas som fåfrågepartier. Utifrån tillgängliga data är det snarast 
förvånande att nya partier inte uttryckligen satsar på enfrågestrategier. 
Valundersökningarna ger relativt starkt stöd för att nya partier attraherar 
väljare på enbart en eller ett par frågor. Eventuellt kan detta förklaras av 
existensen av den norm som säger att partier, till skillnad från andra 
organisationer som vill påverka politiskt, ska forma sammanhållna politiska 
program. 

Den jämförande analysen visar också att medial uppmärksamhet är 
nödvändigt för ett nytt parti. I analysen kan det dock inte fastställas att 
samtliga studerade partier nått denna publicitet genom sina egna strategier. 
Istället är slutsatsen från den jämförande analysen att det inte finns något 
stöd för att någon enskild resursstrategi är nödvändig för ett nytt parti som 
siktar på det nationella parlamentet. Samtidigt visar de enskilda fall-
studierna att det för varje parti finns en eller flera resursstrategier som 
bidragit till riksdagsinträdet. Slutsatsen som kan dras är att en hypotes för 
vidare forskning är att ett nytt parti är i behov av ett visst mått av resurser, 
men att resurserna kan variera mellan olika partier. Detta är i linje med 
vad som föreslagits i de fåtaliga studier om nya partier som tidigare 
anammat ett aktörsperspektiv (Lucardie 2000; Sikk 2006; Lucardie 2007; 
Sikk 2011). 

En ytterligare intressant observation är att tre av fyra partier på ett 
framgångsrikt sätt använt sig av medlemsstrategin. Det fjärde partiet, Ny 
Demokrati, är också det enda som inte längre finns kvar som relevant aktör. 
Även om det till viss del ligger utanför avhandlingens egentliga avgräns-
ningar går det således att konstatera att ett mer långsiktigt strategiskt 
agerande kring partiorganisationen är av vikt för att ett parti inte bara ska nå 
inträde utan även överleva på sikt. Genom att medvetet satsa på att bygga 
upp lokalorganisationer och värva medlemmar skapas inte bara förutsätt-
ningar för att på valdagen nå bra valresultat utan också grunden för att ett 
parti, när det väl nått representation, har personella resurser att utnyttja den 
tillförskansade positionen. Även om fyra fallstudier ingalunda är otvetydiga 
bevis för att påvisa en lagbundenhet kan det dock vara motiverat att 
formulera hypotesen att en välutvecklad partiorganisation är ett 
nödvändigt villkor för att ett nytt parti ska kunna nå beständig parlamen-
tarisk framgång. 

En liknande slutsats har formulerats av statsvetarna Sarah L. de Lange 
och David Art (2011). I en jämförande studie av de två nederländska 
invandringskritiska partierna Lijst Pim Fortuyn (LPF) och Frihetspartiet 
(PVV) har de funnit att just skillnaderna i organisatorisk styrka mellan dessa 
förklarar partiernas varierade bestående väljarmässiga framgångar. Medan 
LPF, efter att ha nått stora framgångar i valet 2002, föll samman och 
upplöstes 2008 har PVV sedan sitt första val 2006 nått återkommande goda 
valresultat i såväl europeiska, nationella och lokala val. de Lange och Art 
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menar att skillnaderna mellan partiernas öden ligger i att PVV, till skillnad 
från LPF, aktivt och noggrant arbetat med att rekrytera och utbilda 
kandidater som ansetts kvalificerade och som samtidigt stått upp bakom 
partiets program. Vidare pekar författarna på att det inte nödvändigtvis är 
organisationens storlek som är viktig. LPF hade en större organisation än 
PVV har. Istället är det kvaliteten på partiets kandidater som är viktig. 
Partiledaren Geert Wilders har genom sin restriktivitet och noggrannhet 
undvikit stora interna konflikter inom partiet och på så sätt skapat ett parti 
som av många anses som seriöst och kompetent. 

När det gäller specifikt de ekonomiska resurserna och partiernas penga-
strategier har det genomgående varit svårt att bedöma i vilken utsträckning 
dessa bidragit till deras inträden. Som ovan nämndes är det svårt att 
uppskatta värdet av pengar i politiken. Naturligtvis går det att hävda att det, 
allt annat lika, är bättre med stora än små ekonomiska resurser. Tills vidare 
kan det dock bara konstateras att pengar är en resurs som är nödvändig för 
att driva ett parti. Inget parti klarar sig utan en viss nivå av ekonomiska 
resurser. Det går dock att sätta ett frågetecken för vilken roll det kan ha för 
att avgöra ett partis framgångar.190  

När det gäller de studerade partiernas relationer med andra partier är det 
svårt att finna generella mönster. KDS anammade en samarbetsstrategi som 
också måste anses ha varit en viktig del av partiets riksdagsinträde. Ny 
Demokrati å sin sida var tydligt avståndstagande och dess anti-etablisse-
mangsstrategi kan i sin tur anses ha varit en viktig orsak till partiets 
riksdagsplats. Även Sverigedemokraterna har i stor utsträckning anammat 
anti-etablissemangsstrategin med viss framgång. Miljöpartiet slutligen, 
valde något av en mellanväg. Även om den främst kan bedömas som 
avståndstagande med inslag av anti-etablissemangsstrategi finns även inslag 
av närmande mot de andra partierna. 

Nya partiers agerande har betydelse 

Den här avhandlingen tog sin utgångspunkt i att den tidigare forskningen 
om nya partier har lämnat en anmärkningsvärd lucka. Genom att endast 
studera externa faktorers betydelse har forskning om nya partiers eventuella 
framgångar negligerat det nya partiets agerande. Implicit, dock något 
tillspetsat, har det alltså hävdats att nya partiers öde helt lagts i dess 
omgivnings händer. Denna avhandlings teoretiska grund vilar på att detta 
implicita antagande är direkt felaktigt och att nya partiers agerande måste 
inkluderas i analysen för att det ska vara möjligt att få en komplett bild av 

                                                             
190 Om inte annat illustreras detta av det svenska Centerpartiet, som i och med försäljningen av 
tidningskoncernen Centertidningar 2005 anses vara ett av den demokratiska världens rikaste partier. 
Försäljningen som gav cirka 1,8 miljarder svenska kronor har på kort sikt dock inte ökat partiets väljarstöd 
(Svenska Dagbladet 2005) 
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varför det ibland inträder icke tidigare representerade partier i nationella 
parlament. 

Den övergripande slutsatsen som kan dras från de fyra fallstudierna i 
denna avhandling är att den skepsis till tidigare forskning som ventilerades i 
inledningskapitlet var befogad. Vart och ett av de partier som tagit sig in i 
den svenska riksdagen har gjort det delvis på grund av deras eget agerande. 
Som ovan diskuterats finns såväl betydande likheter som skillnader mellan 
vilka strategier som varit framgångsrika för de respektive partierna. Den 
viktigaste likheten är dock att det för varje parti finns flera strategier som 
kan kopplas till deras inträde. Strategier för såväl partiernas resurser som för 
deras sakpolitik och relationer med andra partier kan påverka nya partiers 
möjligheter till att nå parlamentarisk representation. Förhoppningsvis ska 
denna slutsats kunna bidra till att framtida forskningsinsatser om nya 
partier på ett mer explicit sätt även inkluderar det nya partiets agerande i 
sina studier. 

Problemmedvetenhetsvillkoret 

Jämförelsen av vilka strategier de olika partierna satsat på och i vilken 
utsträckning de kan anses ha haft betydelse för deras riksdagsinträde visar 
på såväl viktiga likheter som skillnader. Vid den grundliga genomgången av 
partiernas historia som genomförts inom ramen för denna avhandling har en 
ytterligare intressant likhet observerats. Trots de studerade partiernas 
olikhet vad gäller organisation, ideologi och, till viss del, även strategi är det 
slående hur samstämmiga partierna har varit i dels att de ansett sig orättvist 
behandlade och dels i de interna diskussionerna kring vad som krävs för att 
nå riksdagen. 

Med avseende på partiernas resurser har de fyra partierna ansett att 
samtliga sådana varit relevanta. Det enda undantaget är att Ny Demokrati 
inte varit särskilt intresserad av medlemsresursen. Men partierna är inte 
bara samstämmiga i vilka resurser som kan anses vara relevanta att satsa på. 
Även diskussionen kring dem är, trots partiernas i övriga avseenden stora 
skillnader, ofta snarlik. Särskilt diskussionerna kring ekonomi och media bär 
stora drag av likhet. 

Mycket av utgångspunkten i de interna diskussionerna berör hur 
partierna ska övervinna, vad de menar är, odemokratiska institutioner. Att 
nya partier i Sverige måste ta sig över tre barriärer fastslogs tidigt av Evert 
Vedung (1988). Denna studies empiriska genomgång visar på vilken relevans 
Vedungs barriärer också har i den dagliga interna partidiskussionen. 

Ett av de absolut vanligaste spörsmålen i partiernas interna diskussioner 
är vad de ska göra för att komma över den mediala barriären och nå ut 
genom synlighetsfiltret. Särskild vikt lägger partierna vid att få delta i 
Sveriges Radios och Sveriges Televisions traditionella valprogram. Det 
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framkommer tydligt att partierna ansett sig orättvist behandlade då de inte 
getts tillträde till dessa viktiga medier. Närbesläktat med den mediala 
spärren är även opinionsmätningsföretagens upplevt orättvisa behandling av 
nya partier. Genom att inordnas under övrigt-kategorin, menar man, under-
värderas partiernas verkliga stöd. Detta i sin tur har en negativ effekt på 
stödet såtillvida att höga opinionssiffror också antas skapa ytterligare ökat 
intresse och stöd för nya partier. 

Även när det gäller de ekonomiska regelverken finns ett stort missnöje. 
Partistödets utformning anses orättfärdigt då det missgynnar små partier 
och gynnar redan etablerade partier. Samtidigt har det gett upphov till 
innovativa alternativa sätt att finanisera partiverksamheten. Något framför-
allt Sverigedemokraterna gett prov på. Framförallt tidigare fanns också en 
kritik mot bestämmelserna för bekostandet av valsedlar. Sedan gränsen för 
att ta del av detta ekonomiska stöd sänktes under 1980-talet har dock denna 
fråga försvunnit från agendan.  

Slutligen har naturligtvis även röstspärren på fyra procent för riksdags-
inträde ansetts orättfärdig. 

Sammantaget bygger kritiken på att utformandet av dessa regelverk 
skapar en konsoliderande effekt där de etablerade partierna med oschyssta 
medel försvarar sina positioner och utestänger utmanare (jfr Katz och Mair 
1995). Ansvariga för denna orättvisa är såväl de etablerade partierna som 
medierna. Det är i deras händer mycket av avgörandet ligger. Som tidigare 
nämnts diskuteras också behandlingen av nya partier såväl inom forskning 
som inom de etablerade partierna och media. Diskussionen har haft en 
strategisk slagsida och frågan har främst berört hur man effektivast ska 
kunna motarbeta nya partier. En debatt som tar sin utgångspunkt i frågan 
om hur mycket utrymme och uppmärksamhet nya partier bör få utifrån 
demokratiska hänsyn diskuteras mer sällan. En sådan skevhet kan medföra 
åtminstone två problem. För det första finns en risk att nya partier inte ges 
den uppmärksamhet som de möjligen förtjänar. Detta är naturligtvis inte 
bara olyckligt ur de specifika partiernas perspektiv utan även för väljarna 
som inte ges tillräckliga möjligheter att bilda sig en uppfattning om vilka 
politiska alternativ som finns. Till syvende och sist är det alltså det 
demokratiska systemets legitimitet som hotas. 

Ett andra problem är att nya partier som kan betraktas som orättvist 
behandlade ges fog för att använda sig av den martyrstämpel de så ofta 
försöker begagna. Nya partier beskyller allt som oftast partier och media, 
ibland under den gemensamma beteckningen ”etablissemanget”, för att 
orättfärdigt utestänga dem från debatt och publicitet. I denna kritik ligger 
dubbla motiv. Dels finns det en genuin frustration över att partierna anser 
sig vara orättvist behandlade och vill genom att rikta anklagelser mot de som 
de uppfattar är skyldiga till detta förändra situationen. Dels finns det även 
ett strategiskt moment. Genom att utmåla sig som martyrer för orättvisa 
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metoder hoppas man värva proteströster, det vill säga attrahera personer 
med lågt politikerförtroende. En lägre grad av politikerförtroende i väljar-
kåren är naturligtvis inte heller bra för det politiska systemets legitimitet. 

Sammantaget torde såväl forskarnas som de etablerade partiernas och 
mediernas allt för stora fokus på de strategiska överäganden dock inte bara 
medföra problem av demokratisk art. Givet att nya partier försöker utmåla 
sig som martyrer och genom detta attraherar röster är det möjligt att 
strategin i slutändan också blir kontraproduktiv. Således går det att hävda 
att det finns mer att tjäna på att föra diskussionen om bemötandet av nya 
partier på demokratiska än strategiska grunder. 

Även den strategiska diskussionen kring partiernas sakpolitik visar upp 
intressanta gemensamma nämnare. Särskilt intressant är att fyra så 
ideologiskt olika partier alla väljer att ta avstånd från den traditionella 
höger-vänsterskalan. Att partierna, i vissa fall med eftertryck, valt att 
distansera sig från den konfliktdimension som totalt dominerat det svenska 
partisystemet visar på en uppriktig tro på att vägen till riksdagen går genom 
etablerandet av nya dimensioner och frågor. 

Avslutningsvis går det alltså att konstatera att nya partier, oavsett ideologi 
och organisationsmodell, i stor utsträckning identifierar samma utmaningar 
när de strävar mot parlamentariskt inträde. I viss mån skiljer sig deras 
strategier för att möta dessa utmaningar. Sammantaget kan man dock 
konstatera att samstämmigheten i partiernas prioriteringar och argu-
mentation ger anledning till att dra slutsatsen att en stor medvetenhet kring 
problemet med att nå riksdagen också är nödvändigt för att man också ska 
göra det. Det är således också nödvändigt för ett nytt parti att faktiskt ha 
målet att nå riksdagen för att göra det. Först när ett nytt parti i tillräcklig 
omfattning kan uppskatta hur svårt det är att nå riksdagen kan partiet 
seriöst överväga vilka strategier som krävs. Det finns således anledning att 
hävda att det finns ett problemmedvetenhetsvillkor som måste uppfyllas för 
att ett nytt parti ska ta sig in i riksdagen. 

Vidare forskning och debatt 

Domedagsprofetiorna över politiska partiers roll och betydelse har varit 
många. Med stöd av data för sjunkande medlemssiffor, lägre politiker-
förtroende och sjunkande valdeltagande är det många som försökt lyfta fram 
att de politiska partierna i den framtida demokratin kommer att spela en allt 
mindre roll. Samtidigt har få trovärdiga alternativ till styre genom politiska 
partier kunnat presenteras. Istället talar allt för att politiska partier inom all 
överskådlig framtid kommer att fortsätta spela en huvudroll. Det enda 
verkliga alternativet till dagens partier är nya partier. Även om således 
partisystemen i allt väsentligt domineras av samma partier nu som för ett 
halvt sekel sedan sker en långsam förändring där nya partier tillkommer. 
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Nya partier kan således antas komma att spela en allt viktigare roll i 
framtiden. Detta ger också anledning till att efterfråga ytterligare forskning 
inom detta fält. 

Även om denna avhandling kan bidra med ett antal intressanta svar så ger 
den också upphov till några nya intressanta frågor. Naturligtvis är inte detta 
platsen för att försöka besvara dessa. Däremot ska denna avhandling 
avslutas med att formulera ett antal potentiellt intressanta frågor för 
framtida forskning och debatt. 

Det första förslaget till vidare forskning inbegriper en uppföljning och 
breddning av denna studie. Med det på förhand begränsade teoretiska 
underlaget som stod till buds för att genomföra avhandlingen formulerades 
en hypotesgenererande målsättning. Att testa dessa hypoteser på ett större 
material torde således vara givande. En sådan studie skulle kunna göras 
genom ytterligare fallstudier. En möjlighet är då att även titta på partier som 
försökt men ändå inte lyckats nå parlamentariskt representation. Även om 
det finns vissa svårigheter med att finna relevanta negativa fall (se 
diskussion i kapitel 3) skulle en sådan design göra det möjligt att utvärdera 
de SUIN-villkor som etablerats i denna studie. 

För det andra finns det anledning att förespråka studier där de olika 
förklaringsperspektiven gifts samman på ett mer tydlig sätt än vad som 
gjorts tidigare. Denna studie har medvetet främst anammat det aktörs-
centrerade perspektivet, även om också vissa statistiska analyser av såväl det 
institutionella som det sociologiska perspektivet gjorts. Den förklarings-
modell som framhålls i denna avhandling utgår dock från att nya partiers 
inträde i parlamentet är avhängigt av både omgivning och agerande. 

För det tredje finns det anledning att djupare intressera sig för 
konsekvenserna av att nya partier når väljarmässiga framgångar. Även om 
några insatser har gjorts på området (se t.ex. Harmel och Svåsand 1997; 
Deschouwer 2007) är det eftersträvansvärt att göra fler systematiska 
genomgångar av om det har någon betydelse att nya partier träder in på den 
parlamentariska scenen och i så fall vilka konsekvenser det får. 

Avslutningsvis har den empiriska genomgången i denna avhandling gett 
upphov till frågor kring i vilken utsträckning det kan anses att nya partier ges 
de möjligheter som ett demokratisk politiskt system borde tillhandhålla. Det 
är naturligtvis inte givet att nya partiers kritik mot det bemötande de får i 
form av såväl aktörer som institutioner kan antas vara berättigad i alla dess 
delar. Samtidigt finns det dock vissa delar som borde kunna ge upphov till en 
seriös diskussion. Framförallt råder det idag en viss godtycklighet kring 
mediernas bedömningar av deras bevakning av nya partier samt på vilket 
sätt som de etablerade partierna väljer att bemöta utmanare. Frågan om 
politiska partiers rättigheter och förutsättningar är en allt för viktig fråga för 
att skymmas av strategiska överväganden. Det kan i detta sammanhang 
också noteras att de nya partier som en gång varit så kritiska till rådande 
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regelverk och normer i allt väsentligt tystnat när de väl lyckats ta sig in i 
riksdagen. Om tystnaden främst bottnar i förändrade ställningstaganden i 
hur det institutionella ramverket bäst ska utformas eller om fördelarna med 
riksdagsrepresentationen skapat en bekväm situation som inte partiets 
företrädare vill riskera genom att behöva dela det med ytterligare 
nykomlingar låter sig vara osagt. 
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– SUMMARY – 

 

Making the Breakthrough 

An Agency-Centred Perspective on New Party 
Entrance into National Parliaments 

 

Focus, aim and questions 

Prior research on new parties is limited in two respects. First, it has 
primarily focused on specific party families, such as radical right parties, 
green parties and regional parties. Apart from a few important contributions, 
more inclusive approaches have not been very common. Second, even the 
few broader studies have had a tendency to explain a party's potential of 
electoral success by referring to factors external to the party itself. 

In essence, there are three theoretical perspectives from which this 
research has been conducted: institutional, sociological and actor-centred. 
All three of these perspectives contribute to the understanding of what 
causes parties to emerge and enter the parliamentary arena. They can also 
serve to illuminate the factors that constitute the "political opportunity 
structure" (POS), a term that originated in research on social movements 
and that expresses the degree of openness in a system for political 
entrepreneurs. 

To be sure, a party's chances of success are dependent on a number of 
factors external to it. Sometimes the POS is very unfavourable. For instance, 
institutional barriers, such as a high electoral threshold, might be an 
insurmountable obstacle. Under different environmental conditions, on the 
other hand, the POS can be “a perfect breeding ground” for new parties. 
When the institutional barriers are low, or when there is a widespread view 
that the established parties no longer represent voters' preferences, there is 
more scope for new party entrance.  

Defining a favourable POS is not easy. Nor is it the purpose of this thesis. 
Instead, it assumes that a favourable political opportunity structure is one 
of two necessary conditions for new party entrance. Yet the thesis also 
assumes that the POS alone does not determine whether a party succeeds or 
fails. If a favourable POS is in place, a party still needs to make use of it. The 
second necessary condition, then, is assumed to be successful strategic 
behaviour. Research has so far neglected this side of the story. To identify 
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the causes of a party's entrance into a national parliament, it seems obvious 
that the party's own agency must be taken into account. Just as parties not 
are entirely free to determine their own fate, nor is it decided only by 
external factors. 

Since prior research has primarily addressed external explanatory factors, 
this study takes an agency perspective. Thus, the aim of this thesis is to 
examine the actions by which parties can influence their chances of 
winning national parliamentary entrance. This is done through the 
development of a theoretical framework and an empirical investigation of 
four newly successful Swedish parties. 

The thesis is guided by three research questions: 
a) What strategies did the Green Party, the Christian Democrats, New 

Democracy and the Sweden Democrats formulate in order to win 
seats in the Riksdag? 

b) What strategies contributed to these parties' entering the Riksdag? 
c) What strategies might be considered more generally as important for 

new party entrance? 

Due to the scant prior research on the topic conducted from an agency 
perspective, this study must inevitably be exploratory rather than theory 
testing. Therefore, the explanatory objective of the thesis is to generate 
hypotheses that can be further evaluated by future research. 

Theoretical framework 

Working on the assumption that parties can influence their own chances of 
parliamentary entrance, some of their most important strategies can be 
categorised in three areas. 

The first area concerns the party's resources. Depending on the internal 
and external conditions in which they find themselves, parties may prioritize 
their resources differently. 

Leadership can be seen as  a resource. A party's leadership strategy 
relates to the leaders who are chosen and the kind of leadership that they 
promote. By relying on a strong and popular leader who attracts interest 
through his or her personality and skills, a party can potentially appeal to 
voters without needing much in the way of finance or membership. 
Moreover, the leader may have indirect effects on the party's success. Being 
able to inspire members and being a good organizer must be regarded as 
advantageous qualities in a leader. 

The party's membership strategy focuses on how the party organization is 
built through the recruitment of members and the establishment of local 
branches. All else being equal, the more members, the better. Members 
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contribute economically through fees and donations. Their labour can also 
be valuable – for instance, during election campaigns. A strong membership 
organization also allows a party to compete in elections on both local and 
national level. Electoral success at local levels may ultimately be a path to 
national parliamentary entry, as sub-national representation may lead to 
publicity, increased legitimacy among voters and economic gains from public 
subsidies. 

Of course, parties also need financial resources. Thus, their financial 
strategy can be summarized as the manner in which they act in order to 
mobilize such resources. Generally, the better off the party is, the greater the 
autonomy that its leadership enjoys. When the importance to the party of its 
members decreases, their influence also can be expected to diminish.  

The party's media strategy puts media exposure in focus. Since the 
possibility of getting through the “visibility filter” - that is, to make the voters 
aware of the party’s existence and its potential for being elected, can almost 
be regarded as being synonymous with being discussed in the media, it is 
difficult to imagine that a party would not pursue such a goal. 

The second strategy area concerns the party’s political project. First, a 
positioning strategy may be a possible way to attract votes. Through taking 
non-mainstream policy positions, new parties can attract interest, which can 
in turn bring votes. However, it is clearly not enough for the party to present 
new policy positions. Such positions must also be relevant and attractive to a 
sufficiently large proportion of voters. Thus, it is reasonable to assume that 
new parties will try to promote non-mainstream policy positions on at least 
one issue deemed relevant to a significant number of voters. 

The strategy of issue ownership is based on the notion that party 
competition is not only structured by policy positioning but also by agenda 
setting. It is likely that a party will emphasize issues that it may be regarded 
as owning – issues on which, for whatever reason, voters see the party as 
presenting the most credible alternative. Similarly, the party should be eager 
to downplay the importance of other issues, where the party is not seen as 
quite so credible. Although new parties in a consolidated party system can 
primarily win votes by exploiting new issues, there may be another 
possibility. In those cases in which an old issue has been owned by an 
established party, but that party has failed to meet the expectations of the 
voters, another party might try to claim ownership of the issue. 

A third aspect of the political project is the new party's strategy for 
programmatic breadth. Two contradictory strategies are available: the 
single-issue strategy and the package strategy. When a party employs a 
single-issue strategy, only one issue is emphasized. A package strategy, on 
the other hand, involves an assertion that the party has a comprehensive 
political programme. Previous research gives little guidance as to which of 
these strategies is the most effective. A single-issue party might be attacked 
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by political opponents and the media as being too simplistic or untrust-
worthy. Such accusations may, however, hurt only in the long run. For 
attracting attention in the short term, a single-issue strategy might work. 

The third strategy area concerns a party's relations with other parties. Two 
partly contradictory strategies can be identified. The first is to ally with one 
of the established parties. The impetus behind such a co-operation strategy 
is the legitimacy that it might bring. A signal that the new party is relevant 
and trustworthy is sent, which may in turn persuade voters that a vote for 
that party will not be a wasted one. 

Parties do not always aim for co-operation with established parties, 
however; nor may they be allowed to. A common front towards a party, a 
cordon sanitaire, is an example of how some parties can seek to isolate 
another. In such a situation, a party might prefer another option, an anti-
establishment strategy. The established parties are lumped together as 
representatives of the political class, with no real differences between them. 
Other characteristics of this strategy are complaints by the party pursuing it 
that it is being unfairly treated by the other parties and the media. 

Research design, method and data 

The thesis’s empirical section aims to lay the groundwork for answering the 
research questions. This is done in three different stages. First, descriptive 
analysis is conducted through the empirical investigation of four newly 
successful Swedish political parties. The aim is to map how these four parties 
have formulated their strategies in order to get elected to the Riksdag. 

Second, the explanatory analysis aims to establish the extent to which the 
party strategies have in fact had an impact on their entry into parliament. 

In the third, comparative stage, similarities and differences between the 
four cases are examined in order to ascertain whether there are potentially 
generally applicable agency-centred explanations for new party entrance. 

Methodologically, the first two stages are based on in-depth case studies. 
The main empirical data sources for the descriptive analysis are party 
documentation, such as minutes from party executives and the party 
congress, internal strategy documents and policy documents. A number of 
elite interviews with centrally placed partisans complement these data. In 
order to make claims of explanatory character, further data sources, 
including election surveys and manifesto data, are also used. 

The third stage is methodologically based on comparative logic and aims 
to establish hypothetically necessary conditions for new party entrance 
through identifying common explanatory factors. 
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Empirical Findings and Conclusions 

Three general conclusions are drawn from the thesis. First, the individual 
case studies and the comparison of them show that there are several 
significant differences in what may explain each of their parliamentary 
entrances. Second, there are a number of interesting similarities. Third, the 
empirical analysis supports the thesis's premise that a party can influence its 
own chances of being elected into the national parliament.  

Alternative paths to parliamentary entrance 

The case studies revealed four rather different paths to parliamentary 
entrance. This, however, was hardly a surprise. Had the four parties been 
shown to have reached parliament in almost identical ways, it would have 
been a much more unexpected conclusion. 

The reasons why there were different strategic paths to parliamentary 
entrance is interesting none the less. These relate primarily to the different 
political opportunity structures that the parties have faced.  

First, general trends in public opinion did not fit the profiles of all parties 
in an equally favourable manner. For example, while the Green Party 
reached the Riksdag during a period when their profile issue, environmental 
politics, was at the top of the political and media agenda, the three other 
parties were not given the same leverage by public opinion. 

Second, the four parties were received by the established parties in 
different ways. This can probably be linked to the parties' very different 
ideological profiles. While the Christian Democrats, with connections to an 
internationally well-established party family, were (at least from the 1980s) 
basically regarded as a "normal" party, the anti-immigrant Sweden 
Democrats were regarded as a pariah. This, of course, conditions the party's 
formulation of relational strategies. While the Christian Democrats were 
allowed to establish co-operative relations with the Centre Party, such an 
opportunity never existed for the Sweden Democrats.  

The Greens and New Democracy, meanwhile, mainly adhered to anti-
establishment strategies. They were treated less like pariahs than the Sweden 
Democrats, although New Democracy especially induced serious scepticism 
from the established parties. 

Necessary conditions for parliamentary entrance 

The comparative analysis presents evidence that there were two strategies 
which contributed to all the parties' parliamentary entrance. All four parties 
reached the Riksdag with the help of successful policy positioning and issue 
ownership. 
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The conclusion that both a non-mainstream policy position and issue 
ownership are required for new party entrance chimes with the sociological 
perspective on party fortunes, which asserts that parties emerge as a 
response to neglected conflicts or issues. But although a number of studies 
point out that new issues do not automatically translate into new parties, this 
aspect has been given far too little attention. Instead, a reasonable inference 
is that social change might convey a more favourable political opportunity 
structure. Whether this also brings about new party entrance depends on 
whether the parties, through appropriate strategic behaviour, are successful 
in attracting voters. 

Overall, the results from the comparative analysis can be formulated in a 
hypothesis: to be newly elected, a party needs to present a non-mainstream 
position on at least one political issue that it is deemed by voters to own. 

The comparative analysis also shows that media attention is necessary for 
a party. It has not been possible, however, to establish whether the parties’ 
publicity was obtained as a result of their own strategic actions. Instead, the 
conclusion regarding party resources is that no specific strategy is necessary 
for a party aiming for the national parliament. At the same time, the case 
studies show that each party had one or more resource strategies that 
contributed to its parliamentary entrance.  A hypothesis for future testing is 
thus that, to reach parliament, a party needs resources, but that the 
constellation of these resources varies between parties. 

One further interesting observation is that three parties successfully 
employed membership strategies. The one that did not, New Democracy, is 
the only one that no longer exists as a relevant actor. One can thus infer that 
long-term strategy concerning party organization is essential, not only to 
make the breakthrough into parliament, but also in order to survive in the 
longer run. By deliberately building up local branches and working on 
member recruitment, a party is not only well prepared for parliamentary 
entrance; it is also equipped to exploit its position once it has reached 
parliament. The empirical evidence can thus justify the formulation of yet 
another hypothesis: a well-developed party organization is a necessary 
condition for a party to achieve a long-term parliamentary presence. 

Agency matters 

The point of departure of this thesis was that prior research has given party 
agency too little attention in its attempts to explain why parties enter 
national parliaments. While external factors have been given much thought, 
parties and their strategies have been almost completely neglected. The 
inference from such studies must be that parties' fates are decided by 
external conditions. 
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The overall conclusion to be drawn from the four case studies is that the 
initial scepticism towards previous research, recounted at the start of this 
summary, is well founded. Each of the four parties under study has entered 
the Swedish parliament partly because of the political opportunity structure, 
but also partly because of its own actions. As explained above, there are both 
significant similarities and differences between the strategies that brought 
these parties to the Riksdag. 

The most important similarity, however, is that, for each party, several 
strategies can be linked to its success. This finding could contribute to a 
more nuanced picture of how party-system change occurs. Future studies 
could benefit considerably from incorporating agency in a more explicit way. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjumall 

1. Presentation 
- Avhandlingsprojektet 
- Syftet med intervjun 
- Information om hur intervjun kommer att användas 

2. Frågor om partiets organisation och resurser 
- Hur har partiet sett på betydelsen av ledarskap/medlemmar/ pengar/  
media? 
- Vilka förändringar har skett över tid? 

3. Sakpolitik 
- Vilka har varit partiets viktigaste frågor? 
- Vilka sakpolitiska förändringar har skett inom partiet över tid? 

4. Relationer med andra partier 
- Hur har partiet ställt sig till blockpolitiken? 
- Vilka relationer har partiet haft med andra partier? 

5. Varför blev partiet invalt i riksdagen? 

6. Har något relevant inte behandlats i intervjun? 

7. Vilka andra personer bör kontaktas för en intervju? 
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Bilaga 3: Logistisk regression, ursprungligt dataset 
    

 Institutionell modell Sociologisk modell Full modell 

 B (s.e) 
Odds-

kvot 
B (s.e) 

Odds-

kvot 
B (s.e) 

Odds-

kvot 

Effektiv rösttröskel 
-0,325** 

(0,145) 
0,723   

-0,409** 

(0,198) 
0,664 

Exekutiv makt 
0,160 

(0,510) 
1,173   

-0,184 

(0,568) 
0,832 

Regional Authority 

index 

-0,017 

(0,019) 
0,984   

-0,022 

(0,033) 
0,978 

Valdeltagande 
-0,007 

(0,019) 
0,993   

0,006 

(0,027) 
1,006 

Väljarrörlighet 
0,086*** 

(0,021) 
1,089   

0,089*** 

(0,023) 
1,093 

Befolkningsmängd 

(ln) 
  

0,213 

(0,141) 
1,238 

-0,005 

(0,202) 
0,995 

Area (ln)   
-0,273* 

(0,145) 
0,761 

-0,114 

(0,187) 
0,892 

Arbetslöshet   
0,034 

(0,035) 
1,035 

0,077* 

(0,044) 
1,081 

Ekonomisk tillväxt   
-0,007 

(0,058) 
0,993 

0,050 

(0,066) 
1,051 

Inflation   
0,023 

(0,018) 
1,023 

0,017 

(0,020) 
1,017 

Invandring   
0,004 

(0,038) 
1,004 

0,008 

(0,046) 
1,008 

Konstant 
0,014 

(1,495) 
 

0,787 

(1,481) 
 

-0,037 

(3,453) 
 

       

       

-2 log likelihood 252,876  279,786  226,896  

Chi2 30,347***  6,360  33,201***  

Cox & Snell R2 0,137  0,030  0,161  

Nagelkerke R2 0,183  0,040  0,216  

Korrekt predicerade 
66,0 

(55,3) 
 59,4 (53,1)  

67,7 

(55,0) 
 

N 206  207  189  

       
Anm.: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10 
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Bilaga 4: Negativ binomial regression 
    

 Institutionell modell Sociologisk modell Full modell 

 B (s.e) IRR B (s.e) IRR B (s.e) IRR 

Effektiv rösttröskel 
-0,238*** 

(0,084) 
0,789   

-0,179** 

(0,094) 
0,836 

Exekutiv makt 
0,154 

(0,286) 
1,167   

-0,141 

(0,317) 
1,151 

Regional Authority 

index 

0,012 

(0,011) 
1,012   

0,019 

(0,015) 
1,019 

Valdeltagande 
-0,010 

(0,008) 
0,990   

-0,012 

(0,008) 
0,988 

Väljarrörlighet 
0,040*** 

(0,009) 
1,041   

0,037*** 

(0,009) 
1,038 

Befolkningsmängd 

(ln) 
  

0,217** 

(0,088) 
1,242 

0,035 

(0,114) 
1,036 

Area (ln)   
-0,282*** 

(0,093) 
0,755 

-0,188* 

(0,110) 
0,830 

Arbetslöshet   
0,046** 

(0,020) 
1,047 

0,037* 

(0,021) 
1,038 

Ekonomisk tillväxt   
0,016 

(0,033) 
1,016 

0,035 

(0,035) 
1,035 

Inflation   
0,024** 

(0,010) 
1,025 

0,021* 

(0,011) 
1,021 

Invandring   
-0,005 

(0,022) 
0,995 

-0,003 

(0,022) 
1,008 

Konstant 
0,135 

(0,168) 
 

0,497 

(0,849) 
 

1,670 

(1,161) 
0,997 

       

       

Wald 33,71***  16,44**  41,35***  

N 237  234  233  

       
Anm.: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10 
IRR (incidence rate ratio) anger förändringen av antalet nya partier i ett val vid en 
enhets ökning på den oberoende variabeln. 
Wald anger med ett Chi2-fördelat värde om modellen är signifikant bättre än noll-
modellen. 
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