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Abstract  

Many studies have focused on whether or not different kinds of strategies used towards radical right 
parties give them more or less electoral support and power. This study, however, sets out to center the 
MP’s subjective views on how the strategies and different approaches are being used and experienced 
in parliamentary committees in the Swedish Riksdag. The purpose of the study is to gain new and 
more detailed information of the motivations used for the strategies from the MPs subjective views of 
the Swedish Democrats (SD). The different types of strategies studied are excluding strategies such as 
ignore, cordon sanitaire, demonise and defuse. The including strategies which are examined are adapt 
and collaborate. Vote technical disidentification is a theoretical contribution to strategies being used 
from this study and shows how MPs blame other parties for voting more on SD than their own. Semi-
structured interviews with MPs from five parties, including SD, in three different parliamentary 
committees with a total number of 15 participants, which are used as the material. The result of the 
study suggests that there are some differences in the approaches of the different MPs, and the 
difference lies mostly in between and within parties and not so much among the different committees. 
The MPs have some differences in their subjective conception of the SD where some have a tough 
approach against them while others have a softer understanding to them socially but none except for 
one MP want formal collaboration with them. In broad terms, the political right has some tendencies 
to use inclusion strategies and the political left uses the exclusion strategies more broadly and not the 
inclusion at all, according to the result. Informal approaches to take distance from SD, used more by 
the political left. The perception of the strategies and approaches being used differs a lot from between 
the MPs from SD and the rest of the MPs in the study. A more hard, unfair and undemocratic is the 
perceptions of the MPs from SD of the strategy and approaches while the others do not see them as 
commonly used. 
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Inkluderande och exkluderande strategier och 

förhållningsätt mot Sverigedemokraterna i tre av 

riksdagens utskott 
 
”Jag är inte rädd för att sitta och diskutera politik med Åkesson, Det skulle inte bekymra mig ett 

minsta att göra det. Tycker han nästan exakt samma som vi, så tycker jag inte att det är några 

problem att göra små justeringar i politiken.”  

M3 

 

”Jag vill inte ha roligt med en sverigedemokrat. Jag skulle aldrig utsätta mig [för det]. (...) För 

mig är det viktigt att skilja mellan det som är formellt och det som är frivilligt som man säger. 

Jag undviker ofta att gå på utskottsfester så att säga, jag har valt [det] av samma skäl.” 

       S3 

 

1. Inledning 

Citaten ovan visar på två riksdagsledamöters skilda förhållningsätt till Sverigedemokraterna1 i 

utskottsarbetet. Även om citaten tydliggör två skilda förhållningsätt finns det ingen öppen 

vilja att samarbeta, bilda regering eller förhandla med SD i någon av riksdagens 

partiledningar. Riksdagspartier upplever ett hot från SDs senaste valframgångarna, från att sitt 

första val ha gått från ett 0.02% parti 1989 tills valet 2018 då de fick 17.53%. De höga 

valresultaten till SDs fördel har lett till att deras inflytande upplevs hotande och därför vill 

hindra att detta ska få inslag i riksdagsarbetet. 

 

En förekommande strategi som de övriga partierna har använt för att aktivt stoppa samarbete 

är cordon sanitaire, en isolerande strategi för att utestänga åsikter och politik som kan tänkas 

skada den liberala demokratin (Loxbo 2015, 135). Cordon sanitaire är en exkluderande 

strategi som skapas genom stora blockerande koalitioner från partier och samhället i syfte att 

utestänga partier som man på grund av deras agerande inte önskar beröring med (Downs 

2012, 82f). Det andra citatet ovan visar på ett tydligt avståndstagande mot SD, som visar en 

skillnad mellan ett formellt och informellt förhållningsätt. 

                                                
1 Refereras vidare som SD,  
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Samtidigt finns det också formella förhållningsätt till inkludering. Runt om i Europa har det 

förekommit närmande och samarbete med högerradikala partier. Det första citatet ovan från 

en moderat deltagare i studien uttrycker en vilja till att samarbeta. Till skillnad från dessa 

inkluderande strategier har cordon sanitaire-strategier också använts mot SD i Sverige, 

Vlaams Belang (VB) i Belgien, Nationell samling (RN) i Frankrike (Van Spanje & Van der 

Burg 2009, 354), Frihetspartiet (PVV) i Nederländerna (Akkerman & Rooduijn 2015, 1144) 

och även mot Alternativ för Tyskland (AfS) i Tyskland (Arzhiemer 2015, 552), m.fl.. I det 

andra citatet uppvisar just en likande ovilja till att inte ha beröring med SD, som även gäller 

på en informell, social nivå.  

 

I riksdagen har de andra partierna varken låtit SD delta i kvittningssystemet eller i 

utskottspresidierna. SD är också uteslutna från att delta i förhandlingar och lagförslag 

(Mattsson 2016, 684). Ett av de mest tydliga och det mest välkända exemplet på 

utestängningsstrategi av SDs inflytande inom politiken är Decemberöverenskommelsen 

(Heinze 2018, 299). Alla övriga partier, från båda blocken, skapade en stor koalition om att 

lägga ner sina röster efter en första omröstning om budget med motiveringen att inte ge SD 

inflytande över politiken. Dock, som välkänt, höll inte överenskommelsen mer än bara några 

månader (Bjereld m.fl. 2016, 16f; SNS 2017, 22). Ytterligare exempel på informella 

överenskommelser som SD inte får ta del av är kvittningssystemet i riksdagen och 

presidieposter i utskotten. Exkluderingen av SD från dessa informella överenskommelser 

leder till begränsning av makt och inflytande för SD, något som SD-ledamöter tidigare har 

påpekat (Motion 2011 K219). Vidare finns isolerande och exkluderande strategier och 

förhållningssätt från riksdagsledamöter på mer informell, social nivå. Exempel på mer 

informella förhållningssätt är när Åsa Romson vägrar ta Jimmie Åkesson i hand efter en 

riksdagsdebatt (Aftonbladet 2015), något som kan räknas som ignorering, och när 

vänsterpartiledamoten Rossanna Dinamarca har på sig en t-shirt där det står ”SD=rasister” 

(Aftonbladet 2014).  

 

Vidare frångick riksdagspartierna och deras ledamöter representativitetsprincipen i valet av 

andra vice talman. Istället för Björn Söder (SD) valdes Lotta Johnsson Fornarve (V) till 

posten. Den mest förekommande motiveringen till att frångå praxis var att Björn Söder (och i 

vissa fall SD som parti) ansågs vara en olämplig kandidat för posten på grund av sina 
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rasistiska och homofoba uttalanden, vilket innebar att han inte kunde representera alla 

Sveriges invånare (SVT 2018).  

 

Exkluderande strategier har i svensk politik inte endast tillämpats gentemot SD, utan också 

mot Vänsterpartiet, dåvarande Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK). Detta parti har liksom 

SD uteslutits ur vissa utskotts och riksdagssammanhang. Ett exempel på exkludering är att de 

under vissa perioder inte bjudits in till partiledaröverläggningar i riksdagen (Bergner 2013, 

12). Vidare har VPK utsatts för blockerande koalitionsstrategier då de uteslöts ur utrikes- och 

försvarsutskottet med motiveringen att de hade för nära band och samarbeten med Sovjet och 

därav betraktades som demokratiskt opålitliga i dessa frågor (Dagens Industri, 2017; SvD 

2010). I dessa fall har idédemokratiska argument övertrumfat proportionalitetsprincipen. 

 

Med det senaste valet har vi sett ett trendbrott i förhållande till den rådande 

uteslutningspolitiken mot SD. I ett antal kommuner har SD efter valet 2018 kommit att ta del 

makten, exempelvis i Hörby, Staffanstorp, Sölvesborg, Bromölla (Expressen 2018) och 

Munkedal (DN 2018). De har fått sina första kommunalstyrelseordförande eller sitter i 

styrelsesamverkan, främst med moderater, kristdemokrater och/eller liberaler. En 

förutsättning för detta trendbrott har varit att SD har kraftigt ökat sina mandat i riksdagen, 

regionerna och lokalt i kommunerna. SDs markanta ökning i valresultat de senaste åren har 

resulterat i en tydligare vågmästarroll. Den starkare vågmästarrollen har lett till att de andra 

partierna har svårare att inte inkorporera dem i samarbeten, de blir alltså allt svårare att stänga 

ute från den formella makten. De politiska spelreglerna som existerat är under förändring. För 

att få majoritet i olika politiska församlingar krävs antingen stöd från SD, eller nya 

konstellationer för att lyckas med utestängning av SD genom cordon sanitaire. 

  

Ett flertal studier har påtalat olika typer av strategier i bemötandet av högerradikala partier. 

Dessa strategier går att dela upp i två huvudsakliga kategorier: inkluderande strategier samt 

exkluderande strategier (Heinze 2018, 290). Inom inkluderande strategier ingår samarbete 

med högerradikala partier samt ett närmande till deras sakpolitik. I de exkluderande 

strategierna ingår bland annat demonisering, desarmering, lagliga restriktioner, ignorering 

och cordon sanitaire (ibid, 290). Dessa olika strategier har använts på olika nivåer och har 

medfört olika typer av dilemman. Ett dilemma som är betydligt i agerandet mot högerradikala 

partier är föreställningen att de växer oavsett vilken strategi som används mot partiet (ibid, 
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289). Därtill är förhållningen till representativiteten hos SD, att de blir större, är också ett stort 

dilemma.  

 

Denna studie ämnar undersöka hur olika typer av strategier används mot SD i riksdagens 

utskott, men även hur SD-ledamöterna själva uppfattar att de behandlas. Relevansen att 

studera detta ämne är betydande, eftersom strategier används för att antingen utestänga SD 

och deras politik eller att helt inkorporera dem i det politiska samtalet beror på hur partier och 

ledamöter fördelar makt. Studien utgår från riksdagens utskott eftersom det är där 

policyförslag i mångt och mycket formas. Utskotten är dessutom viktiga komponenter för den 

deliberativa makten och demokratin i parlamentet (Mattson & Strøm, 1995, 250). I SNS 

Demokratirapport 2017 konstaterar författarna att SD är det parti som i högst grad röstar emot 

utskottsförslagen (SNS 2017, 122), vilket också visar på en relevans i undersökning av 

utskotten och förhållningsätten till SD i dem. Dessutom finns det ännu inte någon studie på 

detta område, varken i Sverige eller internationellt, som både berör formella strategier (såsom 

Decemberöverenskommelsen, kvittningssystemet, ordförandeposter i utskotten, icke-

deltagande i förhandlingar) och samtidigt informella strategier (hur man socialiserar med 

ledamöter från SD). Förutom bristen på studier om formella och informella strategier finns 

dessutom inga studier som använt elitintervjuer som metod i forskningsfältet. Studien har med 

elitintervjuer som ambition att generera ny och relevant information. Studien tar också upp 

subjektiva uppfattningar om dessa strategier såväl utifrån de som tillämpar strategierna som 

de som utsätts för dessa. Studien kommer att beröra frågor om demokrati, nämligen om hur 

representativitetsprincipen och mer idéburna demokratiska värderingar används på olika sätt 

för att befästa ledamöters åsikter om strategier som tillämpas gentemot SD.  

 

2. Syfte, frågeställningar, avgränsningar och disposition 

2.1 Syfte och frågeställningar  
Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka likheter och skillnader i förhållningsätt 

till inkluderande- och exkluderande strategier gentemot SD i riksdagens utskott. Likheter och 

skillnader kommer att undersökas främst mellan olika partier och utskott. Det centrala i 

undersökningen av strategierna är hur ledamöterna beskriver sina motiveringar och 

upplevelser av de använda strategierna. Ett syfte med undersökningen är också att studera 

likheter och skillnader i motiveringar mellan formella respektive informella strategier i 
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ledamöternas förhållningsätt. Vidare syfte är att undersöka SDs upplevelser av strategier för 

att jämföra upplevelserna med de resterande ledamöternas upplevelser. 

 

Användandet av elitintervjuer som metod är ett delsyfte då detta inte tidigare har genomförts 

inom forskningsfältet. Syftet med metodanvändningen är att presentera en ny typ av 

information och analys som är mer detaljerad och djupgående i relation till forskningsfältet 

som mestadels har varit komparativ.  

 

Forskningsfrågor: 

• Hur förhåller sig partier och utskott till inkluderande- och exkluderande strategier 

gentemot SD i riksdagen? 

• Hur skiljer sig strategier i formella sammanhang respektive informella sammanhang?  

• Hur uppfattar SD ledamöter att de behandlas i utskotten och hur väl överensstämmer 

bilden med hur ledamöter från andra partier beskriver hur de agerar kring SD?  

 

2.2 Avgränsningar 
Val av metod och material är en av de mest väsentliga avgränsningar som har gjorts. 

Semistrukturerade intervjuer är den enda metoden som tillämpas för att undersöka studiens 

syfte och frågeställningar. Metoden har valts för att denna kan resultera i djup och detaljerad 

information som kan analyseras på ett ingående vis. Däremot resulterar en sådan avgränsning 

till studerande av subjektens uppfattningar om strategier kan därmed inte säga någonting 

säkert om sanningshalten i ledamöternas beskrivningar (Berry 2002, 680). Dock är inte 

sanningshalten i subjektens beskrivningar det viktiga i uppsatsen, utan deras uppfattningar 

och förhållningsätt som är det centrala. Att enbart använda sig av semistrukturerad intervju 

resulterar dock i en begränsning av den bild som ges av utskottsarbetet. Bilden blir begränsad 

till ledamöternas uppfattningar om hur strategier används och kan därmed inte säkert säga hur 

de faktiskt används i utskotten.  

 

I studien är 15 av 349 riksdagsledamöter, fem av åtta partier och tre av 17 utskott 

representerade. Denna avgränsning har gjorts för att kunna ge en någorlunda bred bild om hur 

utskottsarbetet fungerar och för att få med flera olika perspektiv i och med olika typer av 

egenskaper som utskotten besitter. Begräsningen i ledamöter, partier och utskott har 

målbilden att nå en djupare analys av subjektens uppfattningar. Däremot hade en större 
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kvantitet i urvalet gagnat en generalisering av resultatet vilket skulle kunna porträttera den 

övergripande bilden av strategier som används mer korrekt, men detta är inte syftet med 

studien och därför är avgränsningen nödvändig. Eftersom generalisering inte är studiens syfte, 

och inte heller att ge en sann bild av utskottsarbetet i sig, är avgränsningen rimlig.  

 

Slutligen är tid och plats för studien en väsentlig avgränsning. Studiens intervjuer är 

genomförda mellan den 23/10 och 19/11 2018. Före, under och efter denna tid i 

eftervalspolitiken har det hänt mycket inom partier, men även mellan partier, vilket medför en 

påtaglig kontextbundenhet av studiens resultat och slutsatser eftersom att den politiska 

situationen har kännetecknats av en partipolitisk instabilitet. Om studien hade genomförts 

över en längre tid, till exempel en mandatperiod, hade den kunnat peka på en större variation 

över tid, vilket denna studie inte kan göra. Därutöver har undersökningen avgränsats till att 

fokusera på utskotten som huvudsaklig arena. Undersökning av hela riksdagsarbetet, eller till 

och med en undersökning på kommunal nivå, skulle ge möjlighet till en mer omfattande 

beskrivning om olika typer av strategier som används mot SD än vad denna studie kan. 

Däremot ger avgränsning till utskott möjlighet till större detaljrikedom och djupare analys av 

denna arena där strategier används. 

 

2.3 Disposition  
Uppsatsen inleds med en problemformulering som presenterar studiens relevans. Här 

presenteras även studiens syfte, frågeställningar och dess väsentliga avgränsningar. Avsnittet 

som följer ger en översikt av tidigare forskning, vilken belyser bemötanden och uppträdanden 

mot högerradikala partier inom partipolitik. Fortsättningsvis behandlas de teorier som 

tillämpas på undersökningens empiri. Därefter diskuteras semistrukturerad intervju som 

metod och ledamöterna och intervjuerna som material där också urval redogörs för. Slutligen 

framförs resultatet som sedan följer analys och slutsatser. 

 

3. Tidigare forskning  

Inom forskningsfältet som berör strategier gentemot högerpopulistiska- och andra nischade 

partier finns varierande resultat och vitt skilda tolkningar. Vanligast förekommande i 

forskningsfältet är studier av hur olika typer av strategier fungerar för att antingen minska 

eller öka dessa partiers stöd, och där finns en stor omfattning av olika slutsatser. Van Spanje 
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och Van der Burg menar att cordon sanitaire-strategier, åtminstone i Belgien, inte har 

resulterat i varken en radikalisering eller i ett ökat stöd för radikala högerpartier (Van Spanje 

& Van der Burg 2007, 1041), utan snarare att partierna blir mindre relevanta, som i deras 

empiriska fall Vlaams Belang (Van Spanje & Van der Burg 2009, 375). Denna tes stödjer 

dessutom Akkerman och Rooduijn, som också hävdar att det inte finns någon skillnad i 

radikalitet mellan de utfrysta och de högerradikala partierna som blir inkluderade (Akkerman 

& Rooduijn 2015, 1148, 1152). Samtidigt konstaterar Van Spanje och Van der Burg att icke-

utfrysta högerradikala partier blir mer moderata i sina fundamentala politikområden (Van 

Spanje & Van der Burg 2007, 1036f). I kontrast till Van Spanje och Van der Burg påstår 

Pauwels att cordon sanitaire har fungerat som strategi för att minska stödet till högerradikala 

partier (Pauwels 2011, 75), också i detta fall med fokus på VB. I motsats till det minskade 

stödet med tillämpning av cordon sanitaire menar Downs att strategin utmålar högerradikala 

partier som offer och därför kategoriseras det som ett protestparti och växer därigenom 

(Downs 2012, 102). 

 

Högerradikala partiers storlek, visar Abou-Chadi, har en positiv effekt på mer restriktiv 

migrationspolitisk hos mainstreampartierna. (Abou-Chadi 2014, 418, 427f), det vill säga 

genom en inkluderande strategi. Bale, samt Abou-Chadi & Krause stödjer också effekten av 

storleken på högerradikala partier har och benämner det som en ”smittoeffekt” för 

restriktivare och assimilerande integrationspolitik (Bale 2003, 74; Bale 2008, 318; Abou-

Chadi & Krause 2018, 15). Inom forskningsläget råder relativt stor enighet om att 

inkluderande strategier av högerradikala partiers policy oftare används av center-höger partier 

och konservativa partier. Dessa blir därför oftare mer naturliga regeringspartners i koalitioner 

(Abou-Chadi 2014, 431; Bale 2003, 69; de Lange 2012, 914).  

 

Denna process och inkludering i regeringsställning leder enligt de Lange till att de 

högerradikala blir mer moderata politiskt genom en konvergensprocess med politiska 

kompromisser (de Lange 2012, 900) vilket tydligt står i kontrast till Van Spanje och Van der 

Burg (2007). Genom center-högerpartier och mer konservativa partiers närmande och 

samarbete med högerradikala partier menar både Bale och Minkenberg att det har skett en 

legitimeringsprocess av de högerradikala partierna (Bale 2003, 75f; Minkenberg 2013, 5). 

Akkerman hävdar bestämt i en studie att smittoeffekten på immigrations- och 

integrationspolitiken är överskattad, och att det inte är solklart att så är fallet (Akkerman 

2012, 62f), en slutsats som skiljer sig från exempelvis Bales (2003, 2008). Akkerman menar 
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att det är en nödvändighet att vidta stor försiktighet vid slutsatser om korrelation av 

smittoeffekten mellan storlek och mer restriktiv migrationspolitik. Istället anser Akkerman att 

partiernas ökade stöd bör ses som ett symptom på frågornas relevans snarare än orsaken till 

förflyttning av politiken (ibid, 63), vilket också är en tes som Mudde stödjer då han menar att 

det är en katalys snarare än grundorsaken (Mudde 2013, 11).  

 

Även svensk forskning av Dahlström och Sundell visar på en mer inkluderande strategi kring 

immigrationsfrågor hos mainstreampartier vid ett ökat elektoralt stöd för SD på 

kommunalnivå (Dahlström & Sundell 2012, 361). Till skillnad från många studier som hävdar 

att det är den politiska högern som antar dessa strategier (ex. Bale 2003; Abou-Chadi 2014; 

Minkenberg 2013) menar Dahlström och Sundell att det inte endast är exklusivt för högern, 

utan förekommer även hos vänsterblocket (Dahlström & Sundell 2012, 361). 

 

Meguid presenterar tre strategier som mainstreampartier använder för att handskas med 

nischade partier.2 Den första av strategierna är den ackommoderande strategin. Den syftar på 

när ett mittenparti närmar sig det nischade partiet i sakfråga. Strategin används för att vinna 

tillbaka väljare genom att överta frågan som det nischade partiet profilerar sig med. Den andra 

strategin är den antagonistiska strategin, det vill säga att mittenpartiet ideologiskt sätt placerar 

sig långt ifrån det nischade partiet i sakfråga. Ett av syftena med denna strategi är att ett annat 

mainstreamparti ska förlora väljare till det nischade partiet. Den tredje strategin är den 

avvisande strategin. Den innebär att mittenpartiet ignorerar det nischade partiet i fråga och har 

som ändamål att ge det nischade partiet inget eller så lite utrymme i politiken som möjligt 

(Meguid 2005, 349f). Meguid hävdar att dessa strategier har stor betydelse i hur nischade 

partier växer. Hon anser att mainstreampartier ofta försöker ta över ägandeskapet av den 

nischade frågan för att få mer röster och minska de nischade partiernas framgångar (ibid, 

357). Enligt Meguid leder både den ackommoderande strategin och den avvisande strategin  

till minskat stöd för nischade partier, i kontrast till den antagonistiska strategin där nischade 

partiet får mer utrymme och därför resulterar i ett större stöd för partiet (ibid, 350) Curran 

menar att mainstreampartier i Österrike och i Australien har antagit en mer inkluderande 

strategi till högerextrem politik och åsikter då de har legitimerat dessa genom att anta 

politiken som drivs av dessa partier och rörelser (Curran 2004, 37, 55).  

 

                                                
2 I definitionen ”nischade partier” ingår både miljöpartier och mer högerpopulistiska partier (Abou-Chadi 2014 
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I en jämförande studie av de nordiska länderna från 2018 har Heinze undersökt partiers 

strategier mot högerradikala partier. I Danmark, Finland och Norge, konstaterar Heinze, har 

det utvecklats en acceptans mot högerradikala partier genom samarbete och införd 

högerradikal politik i rikspolitiken (Heinze 2018, 303ff). Både Danske Folkeparti (DF) i 

Danmark och Fremskrittspartiet (FrP) i Norge härstammar från en mer nyliberal-populistisk 

tradition vilket, enligt Heinze, är en av de främsta grundorsakerna till varför cordon sanitaire 

har uteblivit i dessa länder, till skillnad från i Sverige där SD har sin grund i vitmaktrörelsen 

(ibid, 295, 305). Dock är detta en förändring som enligt Heinze har skett under senare tid, då 

alla mainstreampartier i respektive länder började med exkluderande strategier och 

utestängning av de högerradikala partierna (ibid, 302).  

 

Ytterligare en effekt av ett ökat stöd för högerradikala partier, åtminstone i Sverige, är enligt 

Wännström att mer blocköverskridande koalitioner har bildats för att utestänga SD eftersom 

de är ett ”pariaparti”, som inte ses som en reell samarbetspartner på kommunalnivå 

(Wännström 2018, 227). Därmed har blockpolitiken och höger-vänster dikotomin försvagats 

och alltmer fasats ut ur vissa kommuner (ibid, 245). Cordon sanitaire-strategier anser Geys 

m.fl. leder till ett skapande av nya koalitioner i rikspolitiken. Geys m.fl. menar att det finns en 

positiv korrelation mellan storleken på högerradikala partier och skapande av koalitioner som 

är stödmässigt tillräckliga för att utestänga det högerradikala partiet (Geys et.al. 2006, 979).  

Bolin m.fl. anser att sett till SDs ökade stöd på kommunal nivå har det inte förekommit en 

positiv effekt till minskat flyktingmottagande i kommunerna. Det är just deras roll som 

vågmästare som är det centrala för partiets påverkan på flyktingmottagandet (Bolin, Lidén 

och Nyhlén 2014, 327). 

 

En överväldigande majoritet av forskare på området har fokuserat på hur center-höger och 

konservativa partier agerar kring högerradikalismen, men till skillnad från detta har Downs 

valt att fokusera på socialdemokraterna. Downs diskuterar olika typer av strategiska val som 

kan kategoriserats i två huvudsakliga spår, nämligen inkluderande och exkluderande (Downs 

2011, 257, 247). De tyska socialdemokraterna som empirin bygger på visar att de har använt 

sig av närmande strategier när de har varit i opposition, med motivering att vinna fler röster i 

kontrast till regeringsställning, där de har valt att hålla sina positioner och inte ge efter för den 

populistiska politiken (ibid, 260). 
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Även Bale m.fl. har i en studie undersökt socialdemokratiska partiers reaktion till de ökade 

högerpopulistiska strömningarna. Empirin bygger på socialdemokratiska partier i Österrike, 

Norge, Danmark och Nederländerna. Socialdemokratiska partier har utmaningar i den 

växande högerradikala vågen, eftersom att de ger traditionella högerfrågor en mer 

framträdande roll samt appellerar till arbetarklassen som stor del av sin väljarbas. De menar 

att högerradikala partier därför ofta söker sig till samarbeten med traditionella högerpartier, 

snarare än socialdemokratiska partier (Bale et.al 2010, 423). Studien konstaterar att de 

socialdemokratiska partierna i de fyra länderna inte agerar i enlighet mot de högerradikala 

partierna. De menar dessutom att socialdemokratiska partier inte enbart har påverkats av 

radikala högerpartier om de har ändrat sina policypositioner, utan har också påverkats av 

centerhögerpartier samt partier länge bort på vänsterflanken (ibid, 423).   

 

Samtliga av SDs partiprogram och två valmanifest har undersökts i en studie av Blomgren 

(2017) där sex partiledartal kopplade till de år då valmanifesten och partiprogrammen är 

publicerade har undersökts. Blomgren fastställer med studien, genom kvantitativ 

innehållsanalys och kvalitativ textanalys att SD har genomgått en mainstreamprocess sedan 

dess grundande. Studien visar att SDs åsikter gällande immigration, integration samt 

antietablissemangspolitiken har mildrats över tid (Ibid, 33f). Samtidigt belyser studien tydligt 

att antietablissemangs- och immigrationspolitik fortfarande är centrala politikområden hos 

partiet och att partiet då som nu ingår inom partifamiljen radikala högerpopulistiska partier 

(Ibid, 34f). 

 

Metodologiskt och materialmässigt är det främst Abts (2015) studie som skiljer sig från 

mängden genom en intervjustudie om hur befolkningen i Antwerpen förhåller sig till cordon 

sanitaire i Belgien. Resultaten visar att personer som har röstat på det högerradikala partiet 

Vlaams Belang (VB) finner cordon sanitaire odemokratiskt då VB är ett stort parti och anser 

sig vara bäst på att representera folket (Abts 2015, 690f). I kontrast till den gruppen av 

väljare, är de som inte röstade på VB inte lika eniga om huruvida cordon sanitaire är en bra 

idé, och om det är demokratiskt. Däremot är en majoritet av denna grupp för strategin på 

grund av en rädsla att illiberala element kommer att dominera samhället om VB får formell 

makt.  

 

Sammanfattningsvis föreligger det en brist på intervjustudier i forskningsområdet, samt att 

strategier på en informell nivå inte har undersökts, vilket denna studie ämnar undersöka. 
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4. Teori  

Heinze (2018) presenterar i en studie två huvuduppdelningar av strategier, inkluderande och 

exkluderande (288) 3, vilket också används liknande i andra studier (ex. Meguid 2005, Downs 

2001). I de exkluderande strategierna ingår ignorering, laglig begränsning, cordon sanitaire, 

demonisera, desarmera och hålla sin position. Kategorin inkluderande strategier inbegriper 

närmande och samarbete. De inkluderande strategierna har i tidigare studier kopplas till 

Downs partiteori, som menar att partier kan ändra sin politik för att söka så stort stöd som 

möjligt som motivering till de strategiska valen (Downs 1957). I denna studie kommer 

strategierna också att behandlas, och delvis benämnas som förhållningsätt då de inte alltid är 

konsekvent strategiska utan ibland fungerar mer som förhållningsätt. Dessutom har vissa 

typer av förhållningsätt klassificerats som formella respektive informella, exempelvis 

beroende på om det finns ett formellt samarbete med SD eller om detta samarbete inte är 

transparent mot invånare och media, d.v.s. informellt. Dessa strategier har möjlighet att 

tydliggöra hur partier i riksdagen skiljer sig åt i sin uppfattning av SD och hur man bör agera 

mot dem. Teorin kring strategierna lämpar sig till studien för att undersöka likheter och 

skillnader mellan olika typer av strategier för en tydlig kategorisering i och med den bredden 

strategierna presenterar. Andra teorier fångar inte upp samma tydliga kategorisering då de 

tenderar att fokusera på antingen en strategi eller mellan två huvudkategorier.  

 

Cordon sanitaire är en uteslutningsstrategi som används för att hålla undan vad som uppfattas 

som icke-demokratiska element från den politiska dagordningen, som inte går att 

sammanbinda med den liberala demokratin (Loxbo 2015, 134). Downs menar att strategin 

cordon sanitaire innefattar företeelser som blockerande koalitioner, medialexkludering, regler 

som marginaliserar och stigmatiserar röster, i syfte att minska visibilitet för extrema partier 

(Downs 2012, 82f). Heinze (2018) lyfter också fram Downs (2012) kategorisering men 

framhåller samtidigt aktioner som stoppar inflytande och policyutformning från högerradikala 

partier (Heinze 2018, 289). Konsekvenser av cordon sanitaire då det högerradikala partiet är 

stort är att ”icke naturliga” och stora koalitioner formas för att stänga ute partiet i fråga. Dessa 

onaturliga koalitioner kan resultera i en förlust i demokratisk tillit hos en befolkning då 

skillnaden mellan partierna i koalitionen upplevs som små. Konsekvensen kan därmed bli att 

                                                
3 Heinze benämner dessa strategier som ”engage and disengage”, men valet av översättning till inkluderande och 
exkluderande har tillämpats för att det stämmer bättre överens på svenska.  
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väljarna proteströstar på ett högerradikalt parti, något som bland andra Abts visat på i sin 

intervjustudie med väljare i belgiska Antwerpen (Abts 2015, 670).  

 

Många länder i Europa har högerradikala partier som samarbetat och suttit i 

regeringsställning med andra partier, exempelvis i Italien där Lega är den största parten i 

regeringskonstellationen, medan motsvarande partier i Norge och Österrike är den mindre 

parten. Samarbete är en strategi då ett mainstreamparti för att kunna få regeringsmakt 

samarbetar med ett högerradikalt parti, eller i andra typer av samverkan. Dock har denna 

strategi risken att få mainstreampartiet att framstå som ideologiskt principlöst (Downs 2011, 

249) och därigenom förlora legitimitet. Heinze menar att samarbete med partierna används 

dels för att mainstreampartiet i fråga inte vill vara den mindre regeringspartnern i en 

storkoalition, men även en tro att det högerradikala partiet i regeringsställning tvingas till att 

mildra mer radikala åsikter i sina kärnfrågor när de deltar i lagstiftande förhandlingar (Heinze 

2018, 290). Även fast en tro att partiet kan avradikaliseras vid samarbete finns också risken 

att partiet istället får stärkt legitimitet (ibid, 290). Ett närmande ideologiskt det högerradikala 

partiet omfattar en risk i att verka ideologiskt principlösa (ibid, 290). Anledning till att anta en 

sådan strategi är för att vinna väljare som funderar på att rösta på det radikala högerpartiet, 

dessutom finns risk att en sådan strategi kan radikalisera partiet man närmar sig, då de vill 

uppfattas som ett original till att lyfta exempelvis invandringsfrågan (ibid, 290).  

 

Tabell 1: Exkluderande och inkluderande strategier 

 
                                 Hämtad från Heinze 2018, 288 

 

Ignorering, som strategi, bygger på att vilja till att inte ha någon typ av samröre med det 

högerradikala partiet, alltså att inte erkänna det högerradikala partiet och att låtsas som att det 

inte existerar (Downs 2011, 247; Heinze 2018, 289). Målet med strategin är att inte tillåta det 

högerradikala partiet att utrycka sig på ett tillfredställande vis och därigenom begränsa deras 

tilltalande kraft till väljarna (Downs 2011, 247) samt att deras legitimitet därmed kraftigt 

skadas (Heinze 2018, 289). Ignorering visar inte endast att partiet inte har legitimitet, men 
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även att dess kärnfrågor saknar vikt (Meguid 2005, 349). Däremot medför strategin en risk för 

mainstreampartierna att framstå som att de åsidosätter väljarna i vissa frågor som anses 

viktiga, och de riskerar därmed att förlora väljare (ibid), samt att det kan leda till ett 

minskande demokratisk kapital.  

 

Andra exkluderande strategier är demonisering, desarmering och att hålla sin position. 

Demonisering av de högerradikala partierna är en offensiv strategi som utgår från att utmåla 

partiet som extremister som det inte går att samarbeta eller samtala med på grund av deras 

politik och medlemmar (Heinze 2018, 289). Risken med strategin är att partiet som utsätts får 

större elektoralt stöd för att de får ett mer hållfast grepp om sin kärnfråga (ibid 289). 

Desarmering och att hålla sin position är två strategier som är nära besläktade. Båda 

strategierna handlar om att vara sann mot sin egen ideologi genom att utmana det radikala 

högerpartiet, men att göra det genom att försöka vinna debatter med sina egna frågor och inte 

falla in och diskutera exempelvis invandringsfrågan som den centrala debattfrågan (ibid, 

289f). Strategierna har däremot nackdel i att de på kort sikt riskerar att förlora väljarstöd för 

att de inte väljer att adressera frågor som väljarna finner viktiga (ibid, 289f).  

 

Denna studie har inte behandlat strategin lagliga begräsningar som exempelvis har använts 

mot Vlaams Blok i Belgien (Abts 2015, 670). Denna avgränsning inom teorin har gjorts då 

frågan inte ses som relevant i en undersökning i utskottsammanhang, eftersom inget 

partiförbud finns i Sverige. 

 

Det finns fler typer och andra benämningar på strategier som används i forskningsfältet. 

Avgränsningen att fokusera på de huvudsakliga typerna som Heinze (2018) lyfter fram har 

gjorts för att den är utförlig och innefattar de flesta typer av strategier som förekommer inom 

forskningen.  

 

Strategier kommer inte att behandlas på det sättet sim det görs i exempelvis inom rational 

choice-teori, utan kommer att fungera mer som en utgångspunkt i hur ledamöternas 

förhållningsätt till strategierna uppvisas.  
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4.1 Operationalisering 

Operationaliseringen av begrepp kommer att utgå från de olika typer av inkluderande och 

exkluderande strategier/förhållningsätt. De varierande strategierna har inte applicerats som 

idealtyper i studien, utan snarare som ett teoretiskt ramverk med syfte att vägleda materialet 

till tolkning genom kategorisering. Varför inte idealtyper tillämpas är dels på grund av att det 

är osäkert huruvida intervju som metod och material kan fånga dessa idealtyper som i tidigare 

studier främst har tillämpats komparativt (ex; Heinze 2018, Bale et.al 2010, Downs 2011, 

Meguid 2005), och dels på grund av att materialet inte ska tolkas för strikt. Eftersom ingen 

tidigare studie har undersökt informella förhållningsätt har detta också varit en del av 

operationaliseringarna. Begreppen kommer att användas för att jämföra skillnader inom och 

mellan inkluderande och exkluderande strategier. Varför denna teori är lämpligast är för att 

den fångar en bredd av strategier som tydligt kan visa på olika förhållningsätt till SD på en 

djupgående nivå. 

 

4.1.1 Närmande  

Närmande som strategi tolkas som närmande politiskt, för att exempelvis vinna tillbaka röster 

(Heinze 2018, 290). Närmande kan även motiveras genom hänsyn till representativiteten, till 

väljarstödet, till det högerradikala partiet och därför närma sig dem politiskt. Denna 

dimension handlar främst om hur ett parti närmar sig det högerradikala partiet i dess 

kärnfråga, men även andra frågor som partiet profilerar sig med (Meguid 2005, 349; Heinze 

2018, 290). Valet av strategi kan motiveras genom en vilja att underminera nischpartiets 

ägarskap i deras kärnfrågor (Meguid 2005, 349). En positiv syn på närmande kommer också 

att tolkas som närmande. Ett informellt närmande kan tolkas om en ledamot söker sociala 

band till SD, något som socialt kan ställas i motsats till ignorering.  

 

4.1.2 Samarbete  

Den andra inkluderande strategin, samarbete, skiljer sig från närmande i det att denna strategi 

kodas utifrån en vilja att föra någon typ av samverkan med SD. Denna samverkan kan bland 

annat vara att (eller vilja till) kompromissa, föra förhandlingar, lägga gemensamma förslag, 

sitta i regering med, vara en del av ett regeringsalternativ samt att vara del av informella 

tekniska samarbeten. Den sista typen av samarbete, informella tekniska samarbeten, kan 

exempelvis vara en vilja att inkorporera SD i kvittningssystemet eller att tilldela dem 
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presidieposter i utskottet; alltså informella samarbeten mellan parter som inte styrs genom 

lagstiftning.  

 

Till skillnad från Heinze som använder legislativt samarbete (röstar tillsammans för eller 

emot ett förslag) i sin studie har detta inte tillämpats i uppsatsen. Detta val har gjorts eftersom 

praxis i utskotten är röstande på sina egna förslag och inte på de andra partiernas förslag. 

Gemensamt röstande emot i ett utskott, d.v.s. att reservera sig, gällande ett förslag när SD gör 

det samma kan inte ses som en strategi eftersom att varje parti gör detta separat utan 

samverkan. Däremot har samverkan med SD för att få igenom tillkännagivande och liknande 

tolkats som samarbete.  

 

4.1.3 Ignorering  

Om en sakfråga eller ett parti anses vara betydelselös eller för svår att ta i tu med som 

motivering kan det klassas som ignorering (Heinze 2018, 289). Viljan att hålla sina händer 

”rena”, d.v.s. att inte adressera sig som vad uppfattas som en känslig fråga (Downs 2001, 26) 

har att kategoriserats som ignorering. Motivering för att tillämpa denna strategi är en vilja att 

begränsa SDs legitimitet och relevans genom inte adressera partiets kärnfråga (Heinze 2018, 

289). Ignorering kan dessutom klassas som ett avfärdande av argument, ett icke-handlande 

(Meguid 2005, 349), ett försök att göra partiet insignifikant. Argument som till exempel att 

inte ge partiet rum att sprida nationalistisk diskurs har tolkats som ignorering (Downs 2011, 

247). Informell förhållning till SD, såsom att inte hälsa på dem, inte prata med dem, undvika 

att umgås med dem och att inte ta i hand efter debatt har klassificerats som ignorering. Dessa 

strategier kopplas till att inte erkänna SD som legitim politisk motståndare. 

 

4.1.4 Demonisering  

Att stämpla SD som parti, deras medlemmar eller deras politik som extremt och motivera det 

med att partiet är oacceptabelt och på grund av detta inte bör samarbeta med dem har klassats 

som demonisering. Demonisering kan även vara när en ledamot delegitimerar SD med 

hänvisning till att SD är för opålitliga i förslag och inte vill bemöta dem i sak utan peka på 

deras opålitlighet (Heinze 2018, 289). Hån och förlöjligande av partiet eller partiets 

företrädare som motivering för att exkludera dem, att det därför inte är genomförbart att 

samarbeta med dem, har också klassats under denna kategori.  

 



 16 

4.1.5 Cordon Sanitaire  

Om en ledamot argumenterar för blocköverskridande stora koalitioner för att utestänga SD 

har klassificerats som cordon sanitaire (ibid, 289). Även informella samarbeten som 

kvittningssystem samt att inte tilldela presidieposter i utskottet klassificeras på samma sätt. 

Om ledamöterna argumenterar för en gemensam demokratisk front, i form av samarbete för 

att begränsa makten (Downs 2011, 248) har klassificerats som cordon sanitaire. 

 

4.1.6 Desarmering  

I operationaliseringen har desarmering och hålla sin position förts samman till en kategori, 

och benämns endast som desarmerning. Detta val har gjorts eftersom båda tar upp vikten av 

att stå kvar vid sina socioekonomiska ståndpunkter (Heinze 2018, 289). Inom desarmering 

ingår bemötande med socioekonomiska argument främst, medan hålla sin position innebär att 

tydliggöra sina egna politiska förlag och inte vika inför den högerradikala politiken (ibid, 

289f). Svårigheter med att hålla dessa två kategorier isär är på grund av dess positioner ofta 

grundar sig i socioekonomiska ståndpunkter. Bemötande sakpolitiskt kategoriseras som 

desarmering, och när socioekonomiska motiveringar till dessa används vägs det extra tungt i 

tolkningen. Denna strategi ställs i kontrast till närmande och demonisering. 

 

5. Metod  

En kontextualisering kring intervjusituationen kommer att inleda detta avsnitt. Prestation och 

diskussion av semistrukturerad intervju kommer att behandlas i avsnittet. Redogörande och 

diskussion av tolkningsarbetet och kodningsprocess följer där efter. Vidare följer motivering 

och genomgång av intervjufrågorna. Slutligen kommer etiska principer att behandlas.   

 

5.1 Beskrivning av intervjuerna  
Intervjuerna genomfördes mellan den 23/10 2018 och 19/11 2018. Samtliga intervjuer 

genomfördes på plats och spelades in, förutom en intervju som tog plats och spelades in via 

telefon. Plats för intervjuerna har varit ledamöternas arbetsrum, kanslirum, mötesrum i 

riksdagen samt riksdagskaféet. En intervju fick avslutas snabbt då det var tid för omröstning i 

kammaren i riksdagen. Den kortaste av intervjuerna har varit 34 minuter och den längsta har 

varit 73 minuter lång. En stor majoritet av intervjuerna varade mellan 47-55 minuter. Den 

totala ordmängden av transkriptionerna är ca 95000 ord.  
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5.2 Semistrukturerad intervju 
För att svara på forskningsfrågorna har semistrukturerad intervjumetod tillämpats. 

Semistrukturerad intervju lämpar sig bra för att svara på studiens syfte, då det är en ny typ av 

information som inte tidigare använts i forskningsfältet och har möjligheten att ge detaljerad 

och ingående information om ledamöternas subjektiva uppfattningar. Därtill medför 

metodvalet en kontinuitet som gagnar studiens validitet eftersom samma frågor ställs till alla 

ledamöter som deltar i studien (Brinkmann & Kvale 2015, 282ff). Validitets möjligheterna är 

bättre än vid ostrukturerade intervjuer. Intervjuerna blir i och med sin semistrukturerade form 

mer tillåtande till en generalisering, och dessutom att följdfrågor tillåts. Följdfrågor tillåter 

deltagarna att utveckla intressanta resonemang, och på så sätt får studien tillgång till mer 

detaljerad information. Tillämpning av följdfrågor resulterar i klargöranden om svar som kan 

tolkas på flera olika sätt (Bryman 2011, 413; Barry 2002 681) samt att följdfrågor resulterar i 

färre missförstånd (Davidsson 2006, 117). Det huvudsakliga syftet med att använda sig av 

metoden, som nämnts tidigare, är att intervjuer ger möjlighet till mer detaljerad och 

djupgående information av en relativt liten population (Vromen 2010, 259) som tydligt 

kopplas till syftet med studien. I relation till enkätstudier tillåter semistruktuerad intervju som 

metod mer oväntade svar (Esaiasson, Gilliam, Oscarsson & Wängnerud 2003, 279) vilket kan 

bidra med ny och betydelsefull information till forskningsfältet. 

 

Intersubjektiviteten i semistrukturerade intervjuer är tydlig, alltså den interpersonella 

relationen mellan intervjuare och deltagare (Brinkmann & Kvale 2015, 22, 35 och 149) som 

har möjlighet att belysa nya dimensioner och på olika nivåer till forskningsområdet. Den 

interpersonella relationen är mycket kontextbunden och tillhandahåller en typ av kunskap som 

är viktig då den belyser och centrerar subjektens uppfattningar med hjälp av intervjuaren.  

 

Kopplat till syftet med studien ger den semistrukturerade intervjun goda möjligheter till 

undersökning av ledamöternas subjektiva uppfattningar om sin förhållning till SD. Metoden 

fokuserar på subjektens uppfattningar kring ett fenomen. (Bryman 2011, 413; Brinkmann & 

Kvale 2015, 3). 

 

En etnografisk studie med deltagande observation som metod skulle ge möjlighet till än mer 

detaljrik information med en mer informell forskarroll. Detta metodval skulle dock vara 
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mycket arbets- och tidskrävande med en lika stor bredd i parti och utskott som denna studie 

har. Genom den minskade bredden skulle deltagande observation leda till stor brist i 

möjligheten till generalisering. Därtill är denna metod i utskotten en ren omöjlighet då 

utskottssammanträden sker bakom stängda dörrar, där endast utskottsledamöterna och 

kanslipersonal får delta.  

 

5.3 Kodningsprocess och tolkningsarbete 
Kodningsprocessen för denna studie började med utformningen av den första intervjuguiden. 

Den syftade till att beröra viktiga kategoriseringar från teorin att uppmärksamma och 

fungerade som ett första kodningsschema. Den första intervjun blev en pilotstudie som 

validerade hur väl intervjuguiden fungerade, samt för att kunna avgöra vilken information 

som är mer väsentlig (Berry 2002, 681), en profylaktisk användning. Det mesta i 

intervjuguiden fungerade väl, men efter första intervjun bytte ordningen på vissa frågor om 

och frågorna formulerades på ett mer tydligt sätt. Detta följde sedan de resterande 14 

intervjuerna. Kodningsschemat utformades som nämnts tidigare i enlighet med teorins olika 

kategoriseringar, där inkluderande och exkluderande fungerade som huvudkategorier och de 

olika strategierna inom dessa som subkategorier. Kodningsschemat används för att 

kategorisera de olika strategierna som nämns i intervjuerna för att tydligt urskilja variationer 

(Vromen 2010, 259) mellan partiet och utskott. ”Meaning condensation” är det huvudsakliga 

verktyget för analys av intervjuerna (Brinkmann & Kvale 2015, 231). Inom de olika 

subkategorierna finns ytterligare subkategorier som härrör ur det empiriska materialet om hur 

strategierna kan motiveras på olika sätt. Vissa av subkategorierna har subkategorier i formella 

och informella förhållningsätt. Efter tre intervjuer uppkom ett nytt teoretiskt fynd, kallat 

röstteknisk disidentifikation, som kategoriserades och analyserades mer uppmärksamt i de 

kommande intervjuerna.  

 

Denna typ av kodning möjliggör kategorisering som tillhandahåller ett lämpligt och 

välfungerande analysverktyg genom korta citat och meningar som sammanfattar en ”typisk” 

subjektiv uppfattning hos deltagaren (ibid, 233). Dessa citat har en kvalitativ värdering av 

citatets lämplighet till kategorin och hur typiskt citatet är men möjliggör även en kvantitativ 

analys i hur många ledamöter som använder samma strategi/förhållningsätt och motiveringar 

till dessa (ibid, 233). Därtill kan ett citat fungera i flertal kategoriseringar, men där har 

exempelvis endast motiveringar till cordon sanitaire tagits med i kombination till de frågor 
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ställs om dessa då detta annars har stor risk att sammanblandas med ignorering och 

demonisering. För att säkerställa mitt resultat har respondentvalidering använts4, för att säkra 

att subjektets uppfattningar inte har feltolkats. Genom intervjun och respondentvalideringen 

skapas därmed materialet och analysen i en interpersonell kontext (ibid, 235). 

 

Intervjuerna har spelats in med mobiltelefon för att sedan transkriberas. Inspelningen används 

för att kunna gå tillbaka i materialet för mer noggrann analys för att fånga väsentlig 

information bland annat tonfall som försvinner i textform. Inspelningen med mobil fungerar 

som en tydlig markör i intervjusituationen från när samtal med den deltagande övergår i en 

formell intervju. Transkriberingen används för att kunna analysera materialet på ett så 

tillförlitligt sätt som möjligt och tillåter därtill en sekundäranalys vilket säkrar den 

vetenskapliga säkerheten. Intervju som metod är tids- och arbetskrävande, både att intervjua 

och analysera tar lång tid, men även transkriberingen är tidskrävande (Bryman 2011, 413). I 

transkriberingen har utskottstillhörighet och annan information som är för avslöjande att 

maskeras eller att modifierats för att behålla anonymitet hos deltagarna. I transkriptionen är 

bland annat pauser och andra liknande indikatorer utskrivna för att lättare kunna tolka 

materialet, och för att få en kontext i intervjusituationen som kan bidra med djupare förståelse 

i tolkningarna. Till detta har även fältanteckningar under intervjun används för att komma 

ihåg speciella betoningar, uttryck, kroppsspråk eller vad som har ansetts vara extra väsentlig 

information. Fältanteckningar har använts under intervjun med mål att fånga kontexten i 

nyanseringarna hos subjektet som kan analyseras (Arthur & Nazroo 2003, 132f), då en del av 

informationen genom inspelning (Brinkmann & Kvale 2015 204). Citaten som används kan i 

vissa fall vara modifierade för läsningens skull (exempelvis upprepande ord) men 

intentionen i citatet kvarstår. 

 

5.4 Intervjufrågorna  
Innan intervjuerna har jag redogjort för de etiska principerna (informations-, samtyckes- 

konfidentialitets- och nyttjandekravet) till deltagarna.  

 

Frågorna är öppna på grund av att det är viktigt för studiens syfte att de deltagande 

ledamöterna får berätta om sina erfarenheter och själva utveckla sina resonemang, utan att jag 

som forskare styr svaren (Bryman 2011, 487; Galetta 2012, 45). Intervjufrågorna har tydliga 

                                                
4 Se mer utförligt i metodavsnittet 
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kopplingar till teoridelen i uppsatsen för att kopplas till forskningsfrågorna på ett 

tillfredställande sätt.  

 

De inledande frågorna som har ställts har varit av lite lättare karaktär, s.k. 

uppvärmningsfrågor, som har fördelen att starta intervjun på ett bekvämt sätt för den 

deltagande (Esaiasson, Gilliam, Oscarsson, Towns & Wängnerud 2017, 274). En ytterligare 

anledning till den lättare typen av inledande frågor är för att låta deltagarna utveckla sina 

resonemang fritt för att nå rika, detaljerade beskrivningar av ett fenomen (Brinkmann & 

Kvale 2015, 160f). Efterföljande frågor behandlar informella relationer till SD-ledamöter i 

utskottet, då dessa anses var lättare i sin karaktär än de formella strategierna. Kopplingen till 

teorin blir att fokusera på huruvida ledamöterna använder och förhåller sig kring 

exkluderande strategier som ignorering socialt eller närmande socialt som en inkluderande 

strategier/förhållningsätt. Informellt samarbete kan också behandlas med dessa frågor om 

ledamöterna nämner detta på en informell nivå mellan sitt parti och SD. 

 

Nästkommande frågekategori i intervjuguiden behandlar öppet hur ledamöterna uppfattar 

andra partier inom utskottet, med fokus på hur de beskriver sitt eget och andra ledamöters 

agerande i kring SD i utskottsarbetet. Den främsta teorikoppling som dessa frågor berör är 

ignorering, demonisering och desarmering som exkluderande strategi eller om de uppfattar 

närmande som inkluderandestrategi mot SD genom sina beskrivningar. Därtill behandlar en 

fråga koherensen i utskottets agerande i relation till SD för att kunna svara på frågan om det 

finns skillnad mellan partier men också för att kunna jämföra dessa svar mellan utskotten som 

undersöks. 

 

De avslutande frågorna i intervjuguiden belyser hur ledamöterna ställer sig till formella 

strategier för att utestänga SDs inflytande i utskottsarbetet. Förutom hur de ställer sig bland 

annat till att ge SD presidieposter i utskotten har även kvittningssystemet behandlats. 

Anledningen till att inkludera kvittningssystemet är att det har förekommit argument i media 

om att SD inte ska inkluderas, eftersom de i många fall röstar annorlunda i utskotten mot vad 

de sedan gör i kammaren, vilket gör att SD anses som opålitliga (Sveriges Radio 2018/08/23). 

Denna frågekategori berör främst cordon sanitaire och samarbete. 

 

Frågorna som ställs till de SD-ledamöterna bygger på intervjuguiden som används till de 

andra ledamöterna. Frågorna skiljer sig dock på så vis att de handlar om hur SD själva 
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uppfattar att strategierna används mot dem. Intervjufrågorna är i båda intervjuguiderna till 

stor del tematiskt uppbyggda, utan att vara allt för styrande, något som har valts eftersom att 

detta underlättar att svara på studiens frågeställningar (Bryman 2012, 419). 

 

5.5 Källkritik 
Källkritik är en betydlig del i vetenskapliga studier. Dock har den en annorlunda roll just vad 

gäller intervjustudier. Det centrala i studien är inte sanningshalten i det som ledamöterna delar 

med sig av, utan subjektets uppfattningar kring olika företeelser. Sanningshalten i subjektets 

uppfattningar är därför inte lika väsentligt för studien (Berry 2002, 280). 

 

5.6 Etiska principer 
I intervjustudier är det viktigt att jobba efter att garantera konfidentialitet och anonymitet för 

intervjusubjekten. Inom elitintervjustudier är detta särskilt väsentligt då deltagarna är särskilt 

utsatta i sin situation (Vromen 2010, 258). Informationen i elitintervjuer kan vara mycket 

känslig, och det är tydligt i denna studie som handlar om strategier. Om anonymiteten bryts 

kan det resultera i skada för deltagaren på olika sätt. Utmärkande talesätt, dialekter och annan 

avslöjande information har modifierats och/eller maskeras för att till så hög grad som möjligt 

försöka säkerställa anonymiteten för deltagarna (Lancaster 2017, Kvale & Brinkmann 2015, 

Barrling 2004; 48). 

 

Väsentligt för studiens etiska principer är att informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet har respekterats och appliceras. Informationskravet innebär att information 

om studiens syfte har presenterats för deltagarna på ett ärligt och öppet sätt innan intervjun 

tagit plats, och det har gjorts klart att intervjun sker på frivillig basis och att deltagaren har rätt 

att hoppa av studien om hen vill detta (Bryman 2011, 131; Kvale & Brinkmann 2015, 93). 

Det kopplas även till samtyckeskravet, att deltagaren får bestämma över sin medverkan 

(Bryman 2011, 132). Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet belyser vikten av att 

uppgifter om personer i studien hålls säkra samt att uppgifter som deltagarna yttrar inte 

används till något annat än studien och bara kopplat till dess syfte (Bryman 2011, 132; Kvale 

& Brinkmann 2014, 94). Deltagarnas namn har inte att fingrats som i många andra studier 

(ex; Barrling 2004). Istället har subjekten benämnts med förkortning av partitillhörighet och 

vilket utskott ledamoten sitter i (ex: C1). Detta har gjorts för att varken könsidentitet, etnicitet 
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eller dylikt inte kommer bidra till avslöjande information som kan röja deltagarens 

anonymitet i studien.  

 

Intervjusituationen medför en maktassymmetri mellan intervjuaren och därför förmedlas 

dessa etiska principer till de deltagande innan intervjun hålls. Asymmetrin grundas i att det är 

intervjuaren som väljer vilka frågor som ska ställas och tolkar informationen som deltagaren 

delar med sig av (Brinkmann & Kvale 2015, 37f). Ett tillvägagångsätt för att minska 

maktassymmetrin och säkra att deltagaren inte kommer till skada är tillämpningen av 

respondentvalidering. Genom respondentvalidering förmedlas resultatet till deltagarna för att 

de ska kunna validera att det inte är en feltolkning av deras subjektiva uppfattning (ibid, 353). 

Att använda respondentvalidering gynnar dels, som tidigare nämnts, att deltagarens risk att 

komma till skada minskar, men också att resultat blir mer tillförlitligt. Pricksäkerheten ökar 

därför att tolkningen av subjektens uppfattningar blir mer tillförlitlig. Ytterligare fördel med 

användandet av valideringen är att den subjektiva rollen hos forskaren inom intervjustudien 

inte blir fullt lika stark eftersom att resultat och analys förankras hos de deltagande (ibid, 38). 

 

Det har nämnts för deltagarna att sekretess inte kan säkerställas till 100 procent, även om 

metoderna för att skydda identiteten har framhållits inför intervjuerna. Identiteten skulle röjas 

om ledamöterna talar med varandra om intervjuerna, men det är något som forskaren inte kan 

påverka. 

 

6. Material  

Här diskuteras grunderna för val av material till studien; utskott, partier och ledamöter. Även 

en materialdiskussion förekommer i detta avsnitt.  

 

6.1 Urval av utskott  
I studien har tre utskott undersökts. Antalet utskott som har valts ger möjlighet till 

undersökning av olika typer av utskottsarbete. Däremot skulle ett större urval (stort N) 

medföra större möjlighet till empirisk generalisering, men avgränsningen har gjorts för att nå 

detaljrik information samt möjlighet till djupare och mer ingående analys.  
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Utskottsurvalet har gjorts utifrån de av sakfrågor som utskotten behandlar i enlighet med 

Wängnerud (2001) fyra kategorier: social välfärd; kultur/juridik; basfunktioner samt; 

ekonomi/teknik (Wängnerud 2001, 61). Denna indelning tillhandahåller en variation av 

utskott, också utefter hur eftertraktade de är hos riksdagsledamöterna. Urvalet har tagit hänsyn 

till att de som har suttit längst i riksdagens (anciennitet) i högre grad får välja vilket utskott de 

vill sitta i (Hagevi 1994, 181, 191; Hagevi 2010a, 246; Brothén 1995, 42). Vidare har urvalet 

beaktat könsproportionen mellan utskotten. Både inom svensk forskning (Wängnerud 1996, 

2010) liksom internationell (Coffé & Schnellecke 2013,12f; Pasardi & Vercesi 2017, 77) visar 

att kvinnor i mindre utsträckning sitter i vissa typer av utskott, och att de i högre grad får sitta 

i utskott med viss typ av sakfrågor. För att ge bredd och variation i urvalet har hänsyn också 

tagits till utskottens varierande presidiekonstellationer.  

 

Anonymitet kring vilka utskott det är som undersöks har tillämpats. Tillämpningen av 

utskottsanonymiteten grundas främst i att Centerpartiet och Vänsterpartiet enbart har en 

ledamot vardera i de tre utskotten. På grund av att det endast är en ledamot i varje utskott 

skulle detta resultera i att anonymiteten för ledamöterna skulle vara röjd om utskotten 

redovisades. En transparens om vilka utskott det är som undersökts vore givetvis önskvärt för 

läsaren, men avvägningen att ledamöterna inte ska komma till skada har prioriterats. Inom 

elitintervjuer är informationen extra känslig eftersom personen som intervjuas ofta är i en 

extra känslig position, och det gäller även denna studie. Exempel på känslig information är 

om ledamöterna talar om informella möten eller åsikter som går emot partilinjen och som kan 

skada ledamoten inom sin partigrupp.   

 

Ledamöter i riksdagen byter ofta utskott mellan mandatperioder och har i många fall flera 

utskottstillhörigheter, antingen som ordinarie eller som suppleant. Ledamöterna har innan 

intervjun ombetts att främst prata om ett specifikt utskott som de har deltagit i, men har också 

haft möjlighet att beröra uppfattningar från andra utskott som de har tagit del av. I dessa fall 

har främst deras uppfattningar kring hur de agerar kring SD tagits med i analysen. Rörligheten 

mellan utskotten kan också påverka reliabiliteten i studien, då en stor del av 

utskottsledamöterna byts ut mellan och inom varje mandatperiod. 
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6.2 Urval av partier  
I studien representeras fem av riksdagens partier; C, M, S, V och SD för att undersöka 

förhållning och strategier gentemot SD. S och M har valts eftersom att de är riksdagens största 

partier och är företrädare för de två största blocken. De har därav tillsammans stor 

representativ makt i utskotten. V och C har valts för att de är två mindre partier i de 

traditionella blocken, samt att de har liknande värde på GAL-dimensionen på GAL-TAN 

skalan. Dessa två partiers GAL-värde visar också på en relevans i undersökningen, då dessa 

partier är positionerade längst ifrån SD (SNS 2017, 75). De partierna fångar in en bred 

dimension i riksdagen, med relevanta särdrag som avgränsningen bygger på. En studie av 

samtliga partier med samma detaljerade material skulle dessutom vara mer tidskrävande, 

vilket tidsramen för studien inte tillåter. En nackdel med att alla partier inte är representerade 

är att det finns en risk för missbedömning av utskottens enighet i bemötandet av SD. 

                       

Varken KD, L eller MP har inkluderats i undersökningen. Även om KD ofta är närmare SD 

än exempelvis M på GAL-TAN-skalan, har M valts på grund av den större representativiteten 

i riksdagen. C har valts över L i studien eftersom att C ligger längre bort från SD på 

GALTAN-skalan. V har valts över MP eftersom att MP sitter i regering liksom S, vilka redan 

är representerade i studien. 

 

6.3 Urval av ledamöter  
I varje parti har en ledamot från de utskott som representeras att undersökas, alltså  

totalt 15 ledamöter (fem partier, tre utskott). Urvalet är ett icke-sannolikhetsurval och lämpar 

sig till studien eftersom den tillåter undersökning av specifika egenskaper hos populationen 

samt tar fasta på mångfalden av ledamöter i utskotten (Ritchie, Lewis & Elam 2003, 78f). För 

att fånga en representativet hos populationen med ett inriktat fokus på mindre delar av 

populationen som kan tänkas besitta extra viktig information och egenskap för studiens syfte 

och frågeställningar. Dock bör inte representativetsaspekten underskattas, då den kan visa på 

tydliga och viktiga skillnader samt potentiella förklaringar till variation mellan olika delar av 

populationen. Ritchie m.fl. skriver om ”symbolisk representation” i relation till denna typ av 

urval, med vilket menas att urvalet måste ha en symbolik (att den visar upp väsentliga 

egenskaper till forskningsfrågan) samtidigt som den ska vara representativ för populationen 

(ibid, 83). 15 ledamöter har ansetts vara tillräckligt för att fånga en bra uppfattning av 

utskotten och partierna. Bruce m.fl. menar att 12 intervjupersoner är oftast tillräckligt för att 
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uppnå teoretisk mättnad (Bruce et.al. 2006, 74). Med ett urval om 15 ledamöter från fem 

partier kan ge studien en rättvis för beskrivning av utskottsarbetet i riksdagen. Urvalet är 

relativt litet i relation till den totala populationen (som är alla riksdagsledamöter exklusive 

SD-ledamöter). Det har sina brister, eftersom risken för att inte representera gruppen som 

helhet blir större om mångfalden i populationen är liten (ibid, 85). Inte desto mindre har det 

relativt lilla urvalet inte bara nackdelar har även sina fördelar. Exempelvis kan mer 

djupgående information nås ju färre intervjuer som genomförs eftersom det resulterar i längre 

tid och arbete för analys (Bryman 2011, 413). 

 

Den mest prioriterade egenskapen i urvalet är formell status inom parti och anciennitet, alltså 

hur länge ledamoten har suttit i riksdagen. De flesta i urvalet bör ha suttit i riksdagen 

åtminstone hela senaste mandatperioden (2014-2018) för att kunna ge en bild av bemötandet 

av SD-ledamöterna i utskottet. Dessa ledamöter har också en större möjlighet att belysa 

variation av bemötande över tid. Hagevi menar dessutom att det finns konkurrens om 

utskottstillhörighet, och att ancienniteten därför är viktig inom partigruppen (Hagevi 2010a, 

241ff). För att större mångfald omfattar studien även ledamöter som endast har suttit senaste 

mandatperioden (2014-2018). Formell partistatus har varit en av de väsentligare delarna i 

urvalet, då dessa ledamöter anses ha mer relevant och omfångsrik erfarenhet av riksdags- och 

utskottsarbete. De kan antas ha ett större politiskt inflytande över beslut inom det egna partiet 

och partigruppen (Barrling 2012, 181; Hagevi 2010b, 149) samt större påverkan inom 

utskottet (Mattsson 2016, 681). Exempel på formell partistatus är att vara gruppledare eller 

talesperson, något som medför förhandlingar med andra partiers ledamöter, vilket visar på 

relevansen i detta urvalskriterium (ibid, 681). 

 

Andra urvalskriterier är kön, ålder, social bakgrund, etnisk bakgrund samt geografisk 

bakgrund. Dessa egenskaper har valts ut för att fånga in en potentiell variation och mångfald i 

populationen sett till hur de bemöter SD i utskotten. Ålder som kategori har dessutom i en 

studie av Davidsson påvisats vara en central faktor i hur riksdagsledamoten agerar i relation 

till sin partigrupp (Davidsson 2006, 321), vilket potentiellt kan ge en variation i studiens 

resultat. Viktigt är att skapa en heterogenitet i urvalet för att nå maximal variation i syfte att 

tillförsäkra teoretisk mättnad med intervjuerna (Esaiasson, Gilliam, Oscarsson, Towns & 

Wängnerud 2017, 301). Urvalets heterogenitet gagnar generaliseringen, eftersom många olika 

typer av ledamöter, partier och utskott representeras i studien. Detta minskar alltså en aning 

det generaliseringsproblemet som ofta förekommer i intervjustudier. Trots detta är det 
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fortfarande ett problem med att studien endast omfattar ett fåtal utskott, partier och ledamöter. 

Uppfattningarna kan alltså inte sägas vara representativa för samtliga partier, utskott och 

ledamöters uppfattningar. Som redovisats tidigare är det inte heller studiens avsikt.  

 

Urvalet resulterade i tre ledamöter som sitter eller har suttit i utskottspresidiet, tio av 15 som 

är talespersoner samt åtta av 15 som har än en mandatperiods erfarenhet i utskottsarbete. 

Urvalet inkluderar personer som antingen har tidigare erfarenhet av ett utskott, men som inte 

längre företräder utskottet under mandatperioden 2018-2022, eller de personer som nu sitter i 

utskottet men som har erfarenhet från andra liknande utskott.  

 

6.4 Materialdiskussion 
Ledamöterna är det material som har studerats och detta tillsammans med metodvalet 

möjliggör en detaljrikedom i information som tidigare studier inte har undersökt. Det finns 

naturligtvis andra typer av material som skulle kunna varit intressanta. Exempelvis skulle en 

undersökning av utskottsprotokoll kunnat genomföras, men det materialet säger inte mycket 

om vilka strategier eller förhållningssätt som används mot SD. Protokollen skulle kunna 

undersöka hur vanligt det är med gemensamma reservationer med SD, men detta säger 

ingenting om huruvida de har samarbetat för att skriva ihop sig, varför detta materialval inte 

är optimalt för studien. Vidare är gruppanteckningar inte tillgängliga hos partierna, eftersom 

det råder konfidentialitet inom gruppen. Partimaterial tillgängliggör inte heller varken utförlig 

information om förhållningsätt eller om utskottsarbete. Intervjuer som material, till skillnad 

från partimaterial, kan emellertid tillgängliggöra detaljrik information om förhållningsätt och 

strategier och är en metod som inte har använts i forskningsfältet på riksnivå. 

 

Anledningen till att just utskottsarbetet har undersökts och analyserats är för att det är ett 

underforskat område i relation till forskningssyftet. Dessutom ger det inte bara möjlighet att 

undersöka formella strategier utan även informella strategier för att ta avstånd eller att närma 

sig SD. Riksdagsarbetet i sin helhet har inte valts att vara en del av undersökningen, eftersom 

att mycket av riksdagsarbetet förbereds och diskuteras. Det kan leda till att riksdagsarbetet i 

sin helhet inte tillhandahåller tillräckligt mycket relevant information för studien. Vidare finns 

stöd i tidigare forskning som konstaterar att partilinjers olika frågor ofta omformas av 

utskottsledamöterna (Isberg 1999, 49f), vilket visar på relevansen att främst undersöka 

utskotten.   
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7. Resultat  

Detta avsnitt är tematiskt uppbyggt. Till att börja med kommer resultatet om hur ledamöterna 

förhåller sig till de inkluderande strategierna, d.v.s. närmande och samarbete, att presenteras i 

den ordningen. Därefter kommer resultatet för de exkluderande strategierna, alltså ignorering, 

demonisering, cordon sanitaire samt desarmering, att presenteras i samma ordning. Det 

avslutande temat är rösttekniskt disidentifikation, vilket är ett tema framtaget i empirin. I 

slutet av varje tema följer en sammanfattning med huvuddragen av dettas. De teman som 

berörs är tydligt kopplade till frågeställningarna då de berör inkluderande och exkluderande 

strategier.  

 

Ledamöterna benämns genom förkortning av sin partibeteckning (C, M, S, SD, V) och vilket 

utskott de representerar (1, 2, 3). Exempelvis blir en centerpartistisk ledamot från utskott 1 

”C1” i resultatet. Utskott 3 har genom sina frågor en tydlig socioekonomisk konfliktlinje, 

medan utskott 1 och 2 inte har samma starka koppling till den dimensionen utan snarare en 

blandning mellan den socioekonomiska konfliktlinjen och den nyare konfliktlinjen GAL-

TAN.  

 

7.1 Närmande  
Utifrån intervjuerna kan två olika typer av närmande-strategi utskiljas. Det första och med 

absolut starkast koppling till tidigare forskning och operationalisering är närmande av partier 

som en potential för att få igenom större delar av sin egen politik. Ett sådant närmande 

uttrycks dock endast av en ledamot i studien, nämligen M3:  

 
”Men jag bedömer deras politik och det som de säger och bedömer om det är 

rimligt och realistiskt och går ihop. (...) men sen har de ju en hel del politiska 

förslag som stämmer väldigt väl överens med moderaternas. Det ser jag ju som 

en potential och då har vi ju chans att utveckla vår politik.”  

 

”Sedan tycker de ju också en del saker som jag tycker och har en viss insyn till 

en del politikområden där vi vill göra förändringar, och det ser jag ju som en 

potential.” 

     M3 
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De två citaten visar på ett förhållningsätt som kan klassas som närmande, eftersom M3 ser 

partierna har blivit konvergerat genom åren, har liknande förslag och ses därför som en 

potential för det egna partiet att få igenom sin politik. Däremot har M1och M2 inte samma 

åsikt i frågan. De anser att inte att det har skett något närmande med SD och anser inte att 

”(...) vi ska inte ge avkall på vår sakpolitik” (M2). Båda dessa ledamöter anser att 

värderingarna mellan de två partierna är långt ifrån varandra.  

 

Vidare utmärker sig de moderata företrädarna, åtminstone M2 och M3 genom att de anser att 

hänsyn bör tas till representativiteten och släppa in SD i utskottspresidierna. M2 anser att 

valresultatet är viktigt respektera som en motivation till att inkludera SD i presidiet, samtidigt  

tonar samtidigt ned rollen hos presidiet. M3 däremot ser det som rakt odemokratiskt att inte 

släppa in dem och, på grund av deras storlek. Däremot frångår M1 partiets linje, och ser inte 

ett närmande som viktigt på grund av representativiteten.   

 

S-ledamöterna i studien anser att det främst är KD och M som har närmat sig SD politiskt. S3 

påstår att varken KD eller M ser det som problematiskt att de har närmat sig SD i utskottet, 

och att M har genomgått en stor förändring i utskottet gentemot SD sedan Fredrik Reinfeldts 

avgång. V-ledamöterna delar samma bild av att KD i alla utskott har närmat sig SD. V2 och 

V3 anser även att M i hög grad har närmat sig SD i utskotten. C1 och C2 menar båda att M 

har närmat sig SD, och dessutom menar C2 även att S har rört sig närmare SD. 

 

Samtliga SD-ledamöter representerade delar bilden om att både KD och M har gjort ett 

betydligt närmande till SD i politiken. SD1 menar att alliansen, både på det personliga planet 

och på det politiska planet som helhet har närmat sig SD politiskt. Det har lett till ett 

kontaktsökande (S1). SD3 kan tänka sig att M och KD eventuellt har närmat sig SD i 

utskottet för att få stöd i frågorna de driver, och därför väljer restriktivare skrivningar. SD3 

anser att detta inte endast sker på kommunal- och riksnivå, utan också på utskottsnivå. SD2 

menar att KD och M har närmat sig mycket på senaste tiden, men att det blev ett 

paradigmskifte när Reinfeldt avgick som partiledare, och att M sedan dess har tagit enorma 

kliv mot SD i utskottet. Den bilden delas även av S3.  

 

Sammanfattning närmande:  

Det enda av partierna som nämner att de har något närmande till SD sett till teorin är M, där 

två ledamöter tagit hänsyn till SDs ökande väljarstöd samt att en av dessa ser partiernas 
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närmande som politisk potential att få igenom mer moderat politik. En stor majoritet av 

ledamöterna representerade i studien, inkluderat SD, menar att det främst är M och KD som 

närmat sig SD politiskt i de tre utskotten. Inom utskott 2 och 3 finns det en likhet eftersom det 

är där som M står för någon typ av samarbete, vilket ingen ledamot överhuvudtaget gör i 

utskott 1.  
 

7.2 Samarbete 
M är det enda partiet av de som undersökts som har svarat på frågorna på så sätt att det kan 

klassificeras som samarbete enligt teorin. Från moderat håll går det att identifiera två typer av 

samarbeten eller vilja till samarbete, nämligen frivilliga samarbeten och regelrätta 

kompromisser. M3 menar att det har skett informella kontakter med SD, men att detta har 

varit väldigt få antal gånger. M3 påstår vidare:  

 
”Vi vet att de [Sverigedemokraterna] stödjer en hel del av vår politik och ligger 

nära alliansen och vi kan få ett stöd (...) Då måste man ta stöd. Så i det läget vi 

har nu måste man ju ha... man måste kompromissa annars kommer man ingenvart, 

så är det ju.”  

 

”Jag är inte rädd för att sitta och diskutera politik med Åkesson. Det skulle inte 

bekymra mig ett minsta att göra det. Tycker han som vi nästan exakt samma, så 

tycker jag inte att det är några problem att göra små justeringar i politiken.” 

                  M3  

 

M3 är den enda ledamoten i studien som nämner regelrätta kompromissande som strategi för 

att få igenom sin politik. I det parlamentariska läge som är idag menar M3 att det är en 

nödvändighet att söka stöd på annat håll. Då M och SD ligger allt närmare varandra politiskt 

bör därför kompromissa med SD, vilket ses som en potential för politiken (M3).  

 

I de frivilliga samarbetena ingår samverkan med andra partier i forum där det inte är 

lagstadgat om att ett parti ska få ta plats såsom parlamentariska utredningar. Som nämnts 

tidigare är M det enda partiet i studien som har detta förhållningsätt. Både M2 och M3 intar 

denna position och anser att SD bör få ta del av tvärpolitiska nätverk (M2), och att de bör ingå 

i utskottspresidierna (M2, M3). ”Men man kan inte mixa detta för att stänga ute vissa partier. 

Jag tycker att det är odemokratiskt.” (M3). Angående utskottspresidierna menar M2 att det 

inte ger mycket makt att vara en del av utskottspresidierna och att SD därför bör ingå, då 
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”representativet är viktigare att efterleva” (M2) än andra argument för att utestänga dem ur 

presidierna. M1 delar däremot inte sina partikamraters syn på samarbete.  

 

Vidare anser både V1, S2 och S3 att SD-ledamöter har yttrat att de har samarbetat med M 

och/eller KD i utskotten. S1 hävdar att alliansen inväntar SD under sittande 

utskottssammanträde för att få stöd av dem, vilket ledamoten menar är en informell typ av 

samarbete med SD från alliansen.  

 

Både SD1 och SD2 menar att det i utskotten har förekommit samarbete med allianspartier; 

KD, M eller båda två i utskottsarbetet. De påstår att informella möten med vissa 

alliansföreträdare har förekommit för att få till gemensamma tillkännagivanden, liknande 

motioner och skrivelser för att fälla propositioner (SD1, SD2). SD1 hävdar att det ingick 

kompromissande i arbetet: 

 
”Det klart att det är lätt att räkna ut att om vi lyssnar på varandra och pratar med 

varandra innan slutdatumet så kan vi ju synka en del av våra yrkanden så att det 

blir tillkännagivanden. Det är ändå ett resultat att vi hade diskuterat med de andra. 

Annars hade vi ju kunnat sitta på var sin kant närliggande men ändå alldeles för 

olika förslag för att det skulle kunna bli gemensamma tillkännagivanden.” 

           SD1 

 

Även SD3 nämnde att det har skett enstaka kompromissande med alliansföreträdare i 

utskottet.  

  

Sammanfattning samarbete:  

Två av tre M nämnde olika typer av samarbete med SD. Detta grundade sig dels i en vilja till 

att kompromissa om politiska förslag, dels i en vilja att samverka på frivillig basis i 

tvärpolitiska nätverk, samt att släppa in dem i utskottspresidierna. Ledamöter från andra 

partier nämnde att SD har yttrat att de har samarbetat med M och KD i utskotten, och SD-

ledamöterna i studien menade att de hade samarbetat informellt med M, KD och alliansen 

med kompromisser och ändringar i skrivelser för att nå tillkännagivanden. Därmed finns det 

en likhet i utskott 2 och 3, eftersom M2 och M3 nämner samarbete, samtidigt som alla övriga 

ledamöter menar att samarbeten med SD inte ska förekomma.  
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7.3 Ignorering  
När en ledamot väljer att inte ta en SD-ledamot antingen som hälsning eller efter debatt kan 

detta ses som en ignorering av SD som politiska motståndare. V1, V3, S2 och C1 anser att det 

är upp till varje person att välja skaka hand med en SD-ledamot. Alla dessa ledamöter har 

skakat hand med SD-ledamöter, men ser inte detta som ett måste. Däremot har V2 en hårdare 

syn på handskakning med SD och S1 har det endast vid informella sociala sammanhang; 

 
”Jag pratar inte med dem, jag skakar inte hand med dem, jag tycker att det är en 

viktig principfråga och det handlar både om ideologiskt men också personligt… 

(...) Varför skulle jag skaka hand med en person som tycker att jag är värre än 

pesten, eller att såna som ser ut som mig är, potentiella våldtäktsmän, det finns 

ingen anledning till det.” 

             V2 

 

”Nämen det där tycker jag är skitsnack, så klart kan jag skaka hand med en 

Sverigedemokrat. De är är ju liksom inte pest, men alltså där går väl skiljelinjen 

att jag inte går runt och skakar hand med Sverigedemokrater i korridoren.” 

                     S1 

 

SDs människosyn är hos V2 en motivering till varför ledamoten känner en ovilja att ta i hand 

med en sverigedemokrat. Ytterligare ett sätt att ignorera SD enligt V2 är att inte beröra deras 

kärnfrågor eftersom SD vinner på att dessa frågor överhuvudtaget diskuteras och är uppe på 

dagordningen, en bild som V1 delar, medan de istället förlorar på debatt om vinster i 

välfärden. Uppfattningen att SD växer när deras frågor diskuteras är också något som S2 

instämmer i: ”Vi kanske inte tar mycket debatter i den här frågan med det här partiet för att 

det gynnar dem mer än vad de gynnar oss.” (S2). 
                       

V1, V2 samt S1 påvisar att det finns en tydlig skillnad mellan hur de agerar mot SD väljare 

och företrädare. Väljarna diskuterar de gärna med, men företrädare, hävdar de, har aktivt valt 

att gå med i ett parti med rasistiska och nazistiska rötter.  

 

En vanlig föreställning, främst hos V och S, där samtliga ledamöter nämnde SDs rasistiska 

och nazistiska grund som motivering till icke-socialiserande. C1 delar också uppfattning om 

SDs grundande som motivivering till att inte vilja prata politik med SD. S3 och V2 menar att 

SD fortfarande än idag är ett rasistiskt och nazistiskt parti. 
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Det finns dessutom två ledamöter, en från S och en från V, som menar att de ignorerar SD 

socialt eftersom att antingen ledamoten kommer från ett annat land eller för att ledamotens 

föräldrar kommer från ett annat land. Dessa två ledamöter, som på grund av anonymitet inte 

skrivs ut, anser att SD inte vill ha de här i Sverige, vilket är motiveringen till ignorering. 

Även andra ledamöter (C1, S2, V3) tycker att detta är en anledning att ignorera SD antingen 

socialt eller politiskt 

 

Därutöver hävdar V3 att man bör använda ignoreringsstrategier, eftersom SD vill provocera 

och taktisera, vilket är en anledning till att inte befatta sig med dem. S2 uppfattar SD som 

opålitliga, och menar därför att de ska ignoreras. 

 
” (...) jag skulle tycka att det var obehagligt att umgås med dem och därför väljer 

jag att inte göra det. Jag stoppar inte in fingret i ljuslågan heller, varför ska jag 

göra det? (...) Jag äter inte mask heller. Jag skulle kunna välja att äta en burk mask 

men jag väljer inte att göra det liksom.” 

                       S3  

    

” (...) jag [skulle] aldrig drömma om att gå ut med en sverigedemokrat och ha 

roligt så att säga. Jag vill inte ha roligt med en sverigedemokrat. Jag skulle aldrig 

utsätta mig. (...) Jag undviker ofta att gå på utskottsfester så att säga, jag har valt 

av samma skäl. (...) Det är alltid fel att ha med dem att göra faktiskt.” 

                                        S3 

 

”Det klart att vi debatterar mot varandra i kammaren och gör alla såna saker, men 

jag skulle aldrig någonsin sitta efteråt och prata med dem. Prata om varken om 

privatsaker eller saker som har att göra med som vårt arbete. (...) det ska vara fult 

att vara rasistiskt liksom.” 

                          V2 

        

C2 och C1 uppfattar att S och V har svårast för socialisering med SD. C3 menar att S har haft 

svårast för socialisering med SD i utskottet, då ledamöter till och med inte har velat delta på 

utskottsavslutningar. C1 påstår också att S- och V-ledamöter flyttar på sig ibland när en SD 

ledamot kommer i närheten av dem. M3 menar att V har haft svårast för socialisering, men 

pratar där mycket om riksdagen i stort.  
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”(...) framförallt vänsterpartier som var ute med efter valet 2010 som inte ville 

sitta i samma hus och dela kopiator med sverigedemokrater och stå i samma 

matkö och då kände jag lite, det är inte riktigt [sätt att agera på].” 

                         M3 

 

SD-ledamöterna anser att V är det parti som främst har använt ignorering. SD3 hävdar att 

även S och C har gjort detta. Däremot urskiljer sig SD2, som menar att det inte är något 

problem med att de blir ignorerade i utskottet eller i stort. Ledamoten har inget behov att bli 

vänner med folk ur andra partier, och menar att folket inte gillar de andras ignorering och att 

partiet bara försätter växa av den (SD2).  
 

Sammanfattning ignorering 

Det är främst ledamöter från S och V som hävdar att ignorering gav SD i vissa eller i många 

fall är nödvändigt. De främsta anledningarna till ignorering är att SD har varit (och är enligt 

vissa) ett rasistiskt och nazistiskt parti, att de är opålitliga och att de har en dålig 

människosyn. Vissa ledamöter skiljer på det formella och det informella, där de har lättare att 

ignorera informellt, i socialisering. Bilden av att S och V är de som har svårast att prata och 

bemöta SD delas av ledamöter från C och M, men även av SD. SD-ledamöter menar att även 

andra partier i utskottet ignorerar dem. Det finns inga tydliga skillnader mellan utskotten 

angående ignorering utan det är mer skillnad mellan partier.   

 

7.4 Demonisering  
C-ledamöterna i studien lyfter fram liberala värden i sin syn när SD inte ska bemötas 

sakpolitiskt exempelvis ifråga om kvinnorättigheter; rätt till abort, fria domstolar och en syn 

på människan som olika värda. 

 
”Vi kan vara överens om olika detaljer och då kan vi rösta på samma, men dem 

vill någonting helt annat både vad det gäller demokrati, fristående media, 

fristående domstolar, hela rättsväsenden, hela det som bygger den liberala 

demokratin där politiker har hela makten där det finns... (...) och nästintill uttrycka 

hur korkade saker som helst [angående de illiberala värdena].” 

                        C3  

 

Istället för att belysa sakpolitik framhålls SDs rötter och nutida kopplingar till nazismen och 

rasism som viktigare att ta till hänsyn i vissa fall (V1, V2, V3, S2, S3. C1, C2). Att det är ett 
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sådant parti ses som fakta, och att detta är ett relevant argument i bemötandet av partiet. V2 

menar exempelvis att SD kan komma med ett förslag där det råder konsensus, och som är en 

självklarhet för alla ledamöter, men tar inte bort faktum att de är ett rasistiskt parti med 

nazistiska rötter. V2 menar att det är SD som demoniserar andra människor och därför inte 

bemöta dem sakpolitiskt.  

 
”(...) det vår uppgift att skydda dem människorna [flyktingar] och då föreligger 

det ju att hålla dem ganska långt ifrån. Inte ha med någonting med dem (SD) att 

göra. Det ska var jobbigt att vara rasist, det är min bestämda åsikt.” 

                       V2 

 

S3 framhåller att bara på grund av att röstning i vissa fall utfaller samma som SD betyder det 

inte att det är ett parti som ska bemöta sakpolitiskt: 
 

”Hitler byggde ju motorvägar och jag har ingenting emot motorvägar för den 

sakens skull. Det är Hitler jag har någonting emot och det är viktigt att hålla isär.” 

                         S3  

S2 menar att de omformulerar skrivelser som är lika SDs skrivelser för att inte stå bakom 

samma förslag även om de vill samma sak. Citatet nedan syftar på att visa ett avståndstagande 

bemötande som inte sker sakpolitiskt, utan väljer en annan väg trots att SD och S är överens i 

en viss fråga: 
 

”(...) väldigt svårt att skriva ihop med Sverigedemokraterna även om vi kanske 

båda två hade yrkat på mer restriktiva ekonomiska bidrag till unionen (EU) till 

exempel.” 

                          S1 

 

SD framhåller främst att Vänsterpartiet är det parti i utskottet och i riksdagen som främst 

använder demonisering (SD1; SD2). SD3 menar däremot att Socialdemokraterna är det parti 

som inte bemöter dem sakpolitiskt i utskottet utan flitigt använder demoniseringsargument 

medan V-ledamoten agerar professionellt och sakpolitiskt. SD2 menar att 

demoniseringsargument inte är ett problem utan att SD vinner på detta. SD2 tycker att de 

andra ledamöterna i SD ska skaffa sig ”tjockare hud”. SD3 beskriver i sitt utskott hur S agerar 

strategiskt emot dem: 
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”(...) där lägger man nittio procent i kammaren för att smutsa ner vår historia. 

Istället för [att fokusera på] sakpolitiken. Ofta har de [S] två talare i debatten som 

tar sakpolitiken i ärenden sen har de en extra talare som går upp och 

misskrediterar Sverigedemokraterna, de tjänar ju ingenting på det.” 

                        SD3  

 

Sammanfattning demonisering 

Det är främst C som utskiljer sig av de partier som använder sig av demoniseringsargument. 

Delvis grundar sig deras demoniseringsargument i den rasistiska bakgrunden hos SD, men 

främst handlar det om att SD frångår grundläggande liberaldemokratiska värden. V och S 

bygger sina demoniseringsargument främst på att SD är ett rasistiskt/nazistiskt parti med 

mycket extrema rötter. Det grundar sig inte lika mycket sin demoniseringskritik i klassiska 

ideologiska ståndpunkter. SD-ledamöter ser det främst som att V och sedan S använder sig av 

demoniseringsargument mot. Det finns inga stora skillnader mellan utskotten utan det är 

främst mellan partierna som demoniseringsargumentet skiljer sig åt.  

 

7.5 Cordon sanitaire  
Två moderater ser kvittningssystemet som det enda samarbetet där SD inte ska få delta. 

Argumentationen från M2 och M3 är att SD är opålitliga i och med att de röstar annorlunda 

mellan utskottet och kammaren (M2, M3), samt att SD till och med röstar emot 

utredningsförslag som de har skrivit under (M3). De menar också att de inte bör ingå i 

kvittningssystemet eftersom det är en uppgörelse mellan två block, och det fungerar såsom det 

gör nu (M2, M3). Det är dessutom en bild som M1 delar. M1 skiljer sig mycket från resten av 

den intervjuade M-gruppen eftersom ledamoten menar att SD varken ska ingå i 

kvittningssystemet, presidieposterna eller i blocköverskridande förhandlingar. Motivering till 

denna hållning från M1 är att M inte har en gemensam värdegrund med SD. 
 

I V-gruppen är det främst V2 och V3 som använder sig av cordon sanitaire. Båda ledamöter 

menar att SD ska få sin lagstadgande rätt till att delta i utskottet, men utöver det som är 

lagstadgat så ska de inte få delta (V2, V3). V2 menar att utestänga dem ur samarbeten är ett 

sätt att inte normalisera dem som parti, för att dem inte är demokratiska.  
 

”(...) det har funnits diskussion när man inte har bjudit in Sverigedemokraterna 

till en paneldebatt ute i samhället (...) i facklig organisation eller 
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civilsamhällesorganisation eller en festival eller ens en skola som vill ha en 

politisk debatt i ett ämne är det inte alls självklart att man måste ha med SD.” 

                         V3 

 

Citatet ovan av V3 visar ett tydligt förhållningsätt till SD där det tydligt kan utestänga dem ur 

politiska sammanhang och att detta är inte är fel. V1 står också för cordon sanitaire med de 

andra två ledamöterna, då samtliga menar att SD inte ska få ta del av presidieposter, delta i 

kvittningssystemet eller blocköverskridande förhandlingar.  

 

Ledamöterna från C är för en cordon sanitaire mot SD. C-ledamöterna menar att SDs politik 

inte kan släppas in genom inflytande i förhandlingar, kvittningssystem och utskottspresidier. 

Att inte släppa in SD i kvittningssystemet baseras också på att det finns en ”kollektiv kutym” 

(C1) i och uppdelningen mellan de två största partierna (C1, C2, C3). C1 menar dessutom att 

kvittningssystemet är en frivillig del hos partierna och att det är rätt av partierna som ingår att 

inte vilja släppa in SD. Motiveringar hos C att inte släppa in SD i kvittningssystemet är att det 

inte kommer att det inte förändra majoritetsförhållanden i riksdagen om en av deras röster inte 

räknas med (C1, C2). 

 

S-ledamöterna påtalar SDs rasism/nazism eller rötterna i denna som motivering till 

utestängning, alltså cordon sanitaire. S2 påtalar SD som opålitligt parti: ”Vi litar inte på dem, 

vi vet vilka kopplingar de har till Putin och Ryssland.” (S2), och hävdar också att SD skulle 

växa då släpper in dem i samarbeten såsom har skett i andra länder. S1 och S3 menar att det 

viktiga inte är huruvida SD är pålitliga eller inte: 

 
”Men det är inte för att de är opålitliga som vi inte samarbetar med dem, utan för 

att de är nazister liksom... även om dem hade varit pålitliga nazister så hade vi 

inte gjort upp med dem.”  

                       

”Men med alla lagliga och demokratiska metoder ska man minimera deras 

deltagande i allting. Det är en självklarhet för mig.” 

                       S3 

 

Ledamöterna inom S menade att SD varken ska ingå i kvittningssystemet, presidierna i 

utskottet eller blocköverskridande förhandlingar. S1 anser att de inte ska ingå i 

kvittningssystemet bland annat eftersom att en del av SD-ledamöterna är inte på plats speciellt 

ofta. S1 anser också att SD inte kan representera ett utskott som helhet i utskottspresidierna. 
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SD-ledamöterna anser att de andra partierna inte har några argument varför de ska utestängas 

ur kvittningssystemet. De menar att det är en orättvisa att de inte får delta och samtliga 

ledamöter refererar tillbaka till ett tillfälle då en ledamot fick komma till kammaren för att 

rösta trots att denna ledamot var svårt sjuk (SD1, SD2, SD3). SD1 och SD3 påtalar att de två 

statsbärande partierna jobbar aktivt för att utestänga SD. SD2 frångår de andra två SD-

ledamöterna i studien genom sitt förhållningsätt till strategierna som används mot SD:  

 
”Det känns skönt.  (...) Det ger en oerhörd makt. Det är alltså [på det viset] och vi 

vinner väljarstöd när de stänger ut oss. Det är den bästa av världar.”  

                    SD2 

 

SD2 påtalar också att en presidiepost inte är önskvärt då detta betyder ansvar, vilket 

ledamoten inte var intresserad av att ha. SD1 och SD3 ville inneha presidiepost i utskotten. 

SD3 hävdare att de inte får ta del av en del utskottsresor där endast två ledamöter skickas. 

Ledamoten menar också att S är extra hårda i cordon sanitaire i utskottet, då det är för att de 

ser sin maktbas och väljarbas hotas av SD (SD3).  

 

Sammanfattning cordon sanitaire 

Ett stort antal ledamöter påpekar SDs rasistiska och nazistiska kopplingar som motivering till 

att utestänga dem i olika typer av koalitioner. Att de är opålitliga var motiveringar som främst 

användes angående kvittningssystemet från M-ledamöter och från en S-ledamot. Två 

ledamöter från V och en från S menade att man skulle utestänga SD från allt inflytande inom 

lagliga gränser. Även kutymen i presidierna och kvittningssystemet ansågs av ett flertal 

ledamöter som giltigt argument för att utestänga SD. SD-ledamöterna ser det som orättvist att 

de inte får delta i kvittningssystemet. Två SD-ledamöter ville delta i presidierna och i 

förhandlingar medan en SD-ledamot ville stå utanför. Skillnaden i cordon sanitaire-

motiveringar skiljer sig inte mellan utskotten utan det är främst mellan och inom partier.   

 

7.6 Desarmering  
C-ledamöter påkar i sina desarmeringsargument på ideologiskt liberala lösningar och 

motargument mot SD i utskotten. Bland annat framhåller C1 att den ideologiska kollektiva 

människosynen som finns hos SD, i och med deras syn på folk och nation, bör bemötas med 

liberala värderingar med individen i fokus och med multikulturalism. C2 har sitt största fokus 
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på beskattningspolitiken och kring EU, där ledamoten tycker att sakpolitiskt bemötande är det 

bästa sättet att bemöta SDs politik, vilket dessutom M1 framhåller som viktigast (C2, M1). C3 

har med sitt sakpolitiska desarmerande fokus på fria domstolar och fri media i sitt bemötande 

av SD. 

 

M-ledamöterna menar att sakpolitiskt bemötande av SD är det främsta sättet att agera mot SD. 

Samtliga M-ledamöter anser att agera sakpolitiskt och visa på partiskillnaderna är det 

viktigaste i agerandet mot SD.  

 

S3 och S1 visar på tydliga partiskillnader i sakpolitik i sina utskott vad gäller bemötandet av 

SD. Även S2 anser att bemötande SD sakpolitiskt är nödvändigt, men pratar på ett brett plan 

om vilket samhälle som är idealt och sätter detta mot SDs ideal. S2 argumenterar därför att 

närmande inte ska ske, utan de ska stå kvar sakpolitiskt. Både S1 och S3 tar upp sakpolitiska 

exempel från sina utskott, men att ha med detta som citat skulle avslöja för mycket av deras 

identitet så nedan kommer ett citat som är aningen mer brett: 

 
”Jag tror tvärt om att man ska prata om sånt som Sverigedemokraterna [fokuserar 

på], man ska prata om dem här företeelserna och man ska argumentera varför de 

är farliga och varför de har fel och att det skulle leda till en stor fara för samhället 

om man inkluderade dem.” 

                       S3 

 

Samtliga V-ledamöter talar om vikten att bemöta SD sakpolitiskt i nära koppling till de frågor 

som utskotten behandlar: 

 
”Största delen i vår antirasistiska politik i västerpartiet går ut på att prata om 

klasskillnader, hur man ska skapa jämlikhet. Vi vet att i jämlika samhällen har 

rasismen inte lika stora möjlighet att växa och att bli större. Så det är det 

långsiktiga arbetet. Klyftorna i Sverige ökar ju för varje dag som går och då är 

frågan att man måste ha en strategi på kortsikt och ha en strategi på långsikt. På 

kortsikt ska man se till att de inte blir normaliserade.” 

                        V2  

 

”(...) för att möta ett parti som SD kan det absolut basera sig mer på att säga att 

de bara är rasister, utan vi måste ju absolut bygga på att betona och tar konflikt 

om socioekonomiska frågeställning. (...) viktigt att en strategi för att möta SD 
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måste bygga på två ben, tydlig antirasism och föra fokusera på socioekonomiska 

frågeställningar i debatter och komma med förslag och ta konflikter.” 

                                                  V3  

 

V2 och V3 visar i citaten ovan en representativ bild av hur V-ledamöterna använder 

desarmerande mot SD. De visar tydligt på att klasskillnader, och att SD främjar ojämlikhet, är 

en viktig del i argumentationen.  

 

SD1 påstår tydligt att det främst är allianspartierna som bemöter SD sakpolitiskt med 

desarmeringsargumentet. Exempelvis att C lyfter fram gräsrotsperspektiv, att KD lyfter fram 

trossamfundens roll och att M vill göra staten mindre och vassare. 

 

SD2 anser att alla partier, mer eller mindre, framhåller sin sakpolitik gentemot SD i utskottets 

inriktning. SD3 har en avvikande uppfattning om det sakpolitiska bemötandet med 

desarmeringsargument, och det är att V-ledamoten i utskottet som argumenterar sakpolitiskt 

bäst och att det är där som den sakpolitiska debatten främst har förekommit. Även L är starka 

i sin sakpolitiska debatt mot SD i utskottet, understryker SD3.  

 

Sammanfattning desarmera  

Alla ledamöter rör sig med desarmeringsargument i intervjuerna. C framhåller tydligt sina 

liberala värden och politik i bemötandet av SD, medan V framhåller jämlikhet i sitt 

sakpolitiska bemötande av SD. M-ledamöterna preciserar inte i lika stor grad med vilka 

sakpolitiska argument i bemötandet mot SD, men menar att den sakpolitiska debatten är det 

främsta sättet att bemöta SD. S-ledamöterna visar på tydliga exempel från utskotten i 

sakpolitik bemötandet av SD. SD-ledamöterna uppvisar en stor oenighet om vilka partier som 

främst använder sakpolitik mot SD. Sammanfattningsvis är samtliga partier för desarmering, 

och där förekommer en stor likhet i motiveringarna till dessa mellan utskotten. 

 

7.7 Röstteknisk disidentifikation  
Det avslutande temat är röstteknisk disidentifikation. Detta är ett tema som inte har 

förekommit i andra studier, och därmed något som inte presenteras i tidigare forskning. Det 

presenteras inte heller under teoriavsnittet, eftersom det är något som först har förekommit 

från empirin. Det är påtagligt hos ett stort antal ledamöter, 8 av 12 ledamöter (C, M, S, V), 
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utan att det har varit en del av teoriramen. Temat handlar om när en ledamot nämner att SD 

rötar med det andra blocket snarare än det egna. 

 

Både M1 och M2 har nämnt att SD antingen inom utskottet eller generellt inom politiken 

oftare röstar på det rödgröna blocket än vad de röstar på alliansen. M2 nämner till och med att 

SD vid ett riksmöte i större utsträckning röstade på V-förslag än på M-förslag. Både S2 och 

V2 nämner att SD oftare röstar med allianspartier: 

 
”(...) men däremot kan jag ju se utan att ha statistik, det får du titta, men min 

känsla är att det är betydligt mer, att det är betydligt oftare som 

Sverigedemokraterna hakar på alliansen eller M och KD.” 

                        S2 

”Jag har märkt på senare tid att det har blivit mer och mer att Sverigedemokraterna 

stöttar alliansen på ganska många frågor och därmed får majoritet.” 

                         V2 

 

Ett antal av de borgliga företrädarna (C3, M1, M2) menar det är ett problem att SD i media 

och i den allmänna bilden framställs ett borgerligt parti. Dessa tre ledamöter anser att SD 

oftare röstar på rödgröna förslag än vad de gör på borgliga, och hävdar därför att bilden är 

missvisande: 

 
”Så därför så när bilden utifrån blir att… SD skulle vara ett borgligt parti, kan jag 

känna från [X]utskottet att det stämmer ju inte.” 

                           C3 

 

Slutligen nämner V1, V2 och S2 att SD lägger sig närmare och oftare röstar på alliansförslag, 

inte nödvändigtvis på grund av att SD ligger närmare dem politisk i alla frågor utan för att SD 

vill profilera sig som mot regeringsmakten och försvåra läget.  

 

Sammanfattning röstteknisk disidentifikation 

Detta är ett tema som en stor andel av ledamöterna har nämnt. Från båda blocken och inom 

alla partier och utskott som har undersökts har detta tema förekommit. De borgliga 

företrädarna tycker bilden av SD som ett borgligt parti är missvisande genom att de anser att 

SD oftast röstar med de rödgröna. Samtliga ledamöter från det rödgröna blocket hävdar att SD 

röstar på alliansförslag, och många av dessa anser att SD b.la. gör detta för att göra det svårare 
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att styra. Det finns inte stora skillnader mellan utskott i frågan om röstteknisk disidentifikation 

utan det är mellan partier. C är det partiet som främst utskiljer sig.  

 

 

                             Tabell 2: Användning av strategier  

Närmande  M2, M3                
Samarbete  M2, M3  
Cordon sanitaire  M1, M2, M3, V1, V2, V3, S1, S2, S3, C1, C2, C3  
Demonisering  V1, V2, V3, S1, S2, S3, C1, C2, C3 
Desarmering  M1, M2, M3, V1, V2, V3, S1, S2, S3, C1, C2, C3  
Ignorering V1, V2, V3, S1, S2, S3, C1  
Röstteknisk 
disidentifikation  

M1, M2, M3, V1, V2, V3, S1, S2, S3, C3 

 

Tabellen sammanfattar kort de överskådliga resultaten om vilka ledamöter som har använt 

vilka strategierna. Dessa kommer att analyseras närmare i kommande kapitel.   

 

8. Analys och slutsatser  

Moderaterna är det parti som visar ett användande av de inkluderande strategierna. M-

ledamöter visar en vilja till både samarbete och närmande bland annat genom en positiv syn 

på närmande politiskt, samt ingå i formella och informella samarbeten. Däremot betyder detta 

inte att M-ledamöterna endast använder sig av inkluderande strategier, utan använder sig 

samtidigt av exkluderande strategier som röstteknisk disidentifikation, desarmering och 

cordon sanitaire. Bemöta med sakpolitiska argument mot SD är en framträdande tendens 

inom gruppen, men specificerar inte detta genom vilken typ av politik. Detta resultat kan 

jämföras med Barrling (2004) som menar att M-partigruppen i riksdagen ser sig som 

representanter för objektiv kunskap, snarare än politiska idéer (Barrling 2004, 107). Att 

ledamöterna uppvisar kontrasterande uppfattningar och användning genom inkluderande- och 

exkluderandestrategier, belyser hur ledamöterna inte är låsta till det teoretiska ramverket. 

Både samarbete och närmande upplevs både på informell och på formell nivå inom M-

gruppen. Därtill uppvisar en ledamot (M1) ingen vilja till inkluderande strategier, och 

gruppen skiljer sig därmed i sitt förhållningsätt till SD.  

 

Centerpartiet använder inte inkluderande strategier överhuvudtaget i kontrast till M. Samtliga 

av C-ledamöterna uppvisar användande av cordon sanitaire, demonisering och desarmering. 
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Till skillnad från M menar C-ledamöterna i studien att det finns anledning till att använda sig 

av demonisering och med motiveringen att SDs politik är skadlig och att de härstammar från 

rasism. Detta resultat visar på hur partier inom samma block uppfattar SD på olika sätt och 

påverkar hur de handlar gentemot SD. Något som tydligt skiljer ut C från de övriga partierna i 

studien är att partiet inte uppfattar SD som en del av det andra blocket genom röstteknisk 

disidentifikation. Även fast C3 till viss del visar på detta, utvecklar ledamoten resonemanget 

kring detta och menar att även SD till stor del röstar med alliansen, något som de andra 

ledamöterna som använder sig av strategin inte gör. Endast en C-ledamot (C1) anser att det 

kan vara befogat att inte alls prata politik med SD med hänvisning till deras rasistiska rötter, 

något som kategoriserats som ignorering. C-ledamöterna har i likhet med M-ledamöterna inga 

problem att på informell nivå samtala och socialisera sig med SD i utskotten, men vill inte 

föra formella politiska samtal med partiet. C-ledamöterna i studien lyfter också fram liberala 

argument i bemötandet mot SD i desarmering och pekar på mycket illiberala 

ställningstagandet hos SD i motiveringar till ignorering, cordon sanitaire och demonisering. 

 

Socialdemokraterna, såsom C, använder sig inte av inkluderande strategier. Däremot 

använder de exkluderande strategier flitigare än C och M, eftersom samtliga S-ledamöter 

visar på användning av desarmering, cordon sanitaire, ignorering, röstteknisk 

disidentifikation samt demonisering. S-ledamöterna menar att samtliga exkluderande 

strategier är befogade. Däremot finns det skillnader till vilken utsträckning eller på vilka sätt 

de använder sig av strategierna. Exempelvis använder två ledamöter (S1, S3) mer hårdför 

förhållning till ignorering då de menar både att det på formell politisk nivå inte ska samtala 

med SD och samtidigt som på en informell, social arena inte hälsa på SD-ledamöter, något 

som S2 gör. Användandet av sin egen politik med socioekonomiska argument från vänster 

framhåller samtliga S-ledamöter och visar därmed också tydlig användande av desarmering. 

 

Vänsterpartiet, liksom S, uppvisar inga inkluderande strategier samtidigt som de befogar 

användandet av samtliga exkluderande strategier. V-ledamöternas motiveringar till 

strategierna liknar mycket S-ledamöternas, inte minst i desarmering där de båda trycker på 

sina egna socioekonomiska positioner grundat i socialismen i bemötandet till SD. Däremot 

påtrycker V-ledamöterna till högre grad än S att inte ge SD något inflytande genom 

ignorering. I informella sammanhang är det endast en ledamot (V1) som kan prata artigt med 

SD om diverse allmänna samtalsämnen, men känner dock ett obehag och en ovilja inför detta. 

De andra två ledamöterna var antingen inte alls intresserade att socialisera sig med SD och en 
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av dessa, V2, var emot att ens konversera med SD-ledamöterna i utskottet i informella 

sammanhang.  

 

Upplevelserna av de inkluderande strategierna skiljer sig åt på en formell arena mellan M och 

de övriga partierna och på informell nivå främst mellan alliansen och vänsterblocket. På 

formell nivå är det, som tidigare nämnts, endast M-ledamöter som ser positivt på närmande 

och kan tänkas ingå i samarbeten med SD. På informell nivå ser varken C-ledamöter eller M-

ledamöter socialisering med SD-ledamöter i utskotten som ett problem. Detta kan kontrasteras 

mot ledamöter från V och S som till stor del antingen känner obehag inför socialisering eller 

som något de strävar efter inte ska förekomma. Bilden av att det är M på formellt plan och 

främst som helhet alliansen på informellt plan stöds av ledamöter från båda de traditionella 

blocken men är något som även SD ser som en tendens i utskotten. Skillnaden i informellt 

bemötande av SD kan visa på hur allvarligt de ser på partiet och vilken uppfattning de har om 

partiet och ledamöterna inom SD. Både inom exkluderande som inkluderande strategier finns 

det en tydlig skiljelinje mellan de två traditionella blocken. Detta grundas i att ledamöterna 

från alliansen har det lättare för inkluderande strategier, och då främst M, men också att 

samtliga ledamöter från vänsterblocket ställer sig bakom varenda en av de exkluderande 

strategierna och drar ofta argumenten längre än M- och C- ledamöterna. Dock använder sig C 

av mer exkluderande strategier än M. 

 

Till skillnad från partier är det inte lika uppenbara skillnader mellan utskotten, utan snarare 

likheter. Likheterna grundar sig främst i att det finns mindre skillnader inom partierna om 

strategierna än mellan partierna och detta resulterar då i att utskotten skiljer sig åt till mindre 

skala. Dock, är det viktigt att framhålla att det finns vissa skillnader mellan utskotten. Det 

främsta utskottet som skiljer sig från de övriga är utskott 3. Det skiljer sig då det är S som är 

de som anses av andra partier att ha hårdast ton mot SD, till skillnad från utskott 1 och 2 där 

det är V som innehar den rollen. Även att M3 är den ledamot som uttrycker störst användande 

av inkluderande strategier leder till att utskott 3 är det utskott som skiljer ut sig mest. De 

andra två utskotten beskrivs generellt som inte lika konfliktladdade som utskott 3. Ledamöter 

från utskott 3 menar att skillnaden att S är mer konfliktsökande grundar sig i utskottets 

socioekonomiska karaktär. Däremot är motiveringarna till strategierna mot SD i utskotten 

mycket liknande, det finns inga stora skillnader.  
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Inom de exkluderande strategierna är det till stor del SDs människosyn som ledamöter från 

samtliga partier ger som motivering till vissa strategier eller förhållningsätt. Det är främst 

ledamöter från S och V, men även från C och till viss grad M, som hänvisar till SDs 

rasism/nazism eller deras rötter i dessa som motiv till varför de inte vill samarbeta med dem, 

eller varför de agerar på ett visst sätt mot SD. Ett argument för exkluderande till samarbete är 

dessutom opålitligheten hos SD i utskottsarbetet, vilket ofta har kommit upp under 

intervjuerna, men dock med olika betydelse. V1, S1 och S3 instämmer exempelvis i att SD är 

opålitliga, men att detta inte är i närheten av den viktigaste anledningen till att använda 

cordon sanitaire eller att ignorera dem. Dessa ledamöter pekar tydligt på SDs människosyn 

och att partiet rent av är farligt för samhället. Däremot anser en stor del av studiens deltagare 

att det främst är SD i utskotten som agerar taktiskt, och inte de själva, och hänvisar till SDs 

opålitlighet. 

 

Att det är M i studien som ses de som främst använder samarbete och närmande till SD är 

något som är ett resultat som inte är förvånande utifrån tidigare forskning. I ett flertal studier 

är det center-högerpartier, som M, som har det lättast att närma sig politiskt och att samarbeta 

med högerradikala partier i valtekniska samarbeten (Abou-Chadi 2014, 431; Bale 2003, 69; 

de Lange 2012, 914; Bale et.al 2010, 423). 

 

Ett anmärkningsvärt resultat är att både ledamöter från M och C har ett socialt närmande mot 

SD, men det är fortfarande inget parti som nämner att de främst socialiserar sig med SD i 

utskottsamanhang. Ledamöterna socialiserar sig främst internt inom partiet och blocken, men 

när de ombeds att nämna vilka utöver dessa som de socialiserar sig med, är det mest mellan 

de traditionella blocken och nästintill ingen nämner SD. Detta resultat kan antingen tänkas 

bero på att deras politik är annorlunda, men även på att det är ett relativt nytt parti som gör det 

svårare att förhålla sig till. 

  

Ytterligare en intressant förekomst i intervjuerna är viljan, likgiltigheten och obehaget att stå 

bakom gemensamma reservationer med SD. M3 uttrycker en vilja att stå bakom sådana 

reservationer, medan resterande alliansledamöter har en likgiltighet till det och ledamöterna 

från de rödgröna känner mer eller mindre obehag. 

 

De största partiskillnaderna i resultatet är främst mellan M och V. En majoritet av M-

ledamöterna står för någon typ av samarbete eller närmande till SD. Samtidigt innehar 
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samtliga V-ledamöter ståndpunkter som tolkas som demonisering-, ignorering- och cordon 

sanitaire-strategier som inte bara är exkluderande, men också de mest hårdföra inom 

kategorin. Motiveringar till exkluderande mellan partierna är också en stor skillnad, då M inte 

alls med lika hög frekvens påtalar SDs historia eller ideologiska svåra skiljelinjer jämfört med 

V-ledamöter i studien. Därtill har de två partierna stora skillnader i deras informella 

förhållning till strategierna på socialnivå där V, och S, inte vill eller tycker om att socialisera 

sig med ledamöter från SD, samtidigt som M inte har några problem med detta.   

 

Inom inkluderande strategier och förhållningssätt finns det inte en enighet av dessa att man 

inom utskott eller partier. Det vanligaste intrycket och uppfattningen bland ledamöterna är att 

de själva inte närmar sig eller ser ett närmande som något värt att sträva efter. Detsamma 

gäller samarbete. Det är endast två av de moderata ledamöterna i studien som på det ena eller 

andra sättet menar att samarbete, antingen formellt eller informellt, är önskvärt i 

utskottsarbetet. De resterande ledamöterna, exklusive SD, menar att de varken ska närma sig 

eller på något sätt samarbeta med SD och de vanligaste motiveringarna till detta är rasismen 

inom partiet, opålitligheten och ideologiska hinder för samarbete.  

 

Det finns vissa distinktioner som görs av ledamöterna mellan formella och informella 

sammanhang, medan andra inte gör detta. Exempelvis har S1 den uppfattningen att skilja 

mellan det sociala och politiska. S1 anser att ta i hand i sociala sammanhang är något som 

ledamoten inte skulle göra eftersom SD står för en rasism som ledamoten tycker sig utsatt för. 

Däremot skiljer ledamoten på den politiska rollen, och har därför inga problem med att ta i 

hand efter en debatt. Samtliga alliansföreträdare i studien skiljer på rollerna mestadels, att de 

kan umgås socialt men inte föra formella samarbeten med SD, medan vänsterblocket är mer 

splittrat i förhållningsättet. Enligt resultatet verkar det också finnas en större acceptans i 

informella i utskottssammanhang mellan SD och M/KD, något som enligt ledamöterna inte 

alls förekommer på formell nivå.  

 

Sett till partier är det relativt klart utifrån empirin att M är det parti som tydligast, utifrån 

subjektens uppfattningar, har närmat sig SD mest politiskt och även informella samarbeten. 

SD och de övriga partierna menar att det har skett formellt också inom utskotten då de har 

skrivit ihop sig till tillkännagivanden mot regeringen och dessutom kompromissat. KD ingår 

också i denna kategori utifrån subjektens uppfattningar. Centerpartiet är det partit som 

förhåller sig mest neutralt till röstteknisk disidentifikation. Dessa ledamöter tar inte avstånd 
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genom uppfattningen att SD röstar mer eller mindre på det andra blocket, utan uttrycker 

neutral ställning. V har i högst grad använt sig av exkluderande strategier. Både ignorering 

och demonisering är något som alla V-ledamöter i högre eller mindre grad står för, och det är 

åtminstone ingen strategi som de tar avstånd från eller fördömer. Alla ledamöter, exklusive 

SD, är mer eller mindre för cordon sanitaire. Däremot motiveras cordon sanitaire på olika 

sätt, eftersom ledamöterna har olika uppfattningar om SD i utskottsarbetet. Opålitligheten, de 

ideologiska skillnaderna och SDs bakgrund i rasism som många menar lever kvar, är 

anledningar till att utestänga dem i utskotten. Däremot skiljer motiveringarna mellan partier 

inte tydligt mellan utskotten. En studie av fler utskott och partier skulle tydligare kunna 

argumentera för existerande skillnader och varför dessa existerar.   

 

Slutsatser som kan dras utifrån SD-ledamöternas deltagande i studien är många. Kopplat till 

den tredje forskningsfrågan stämmer inte SDs bild av hur de behandlats med de resterande 

partiernas. Moderaterna är det partiet som främst delar samma syn som SD om hur SD 

behandlas i utskotten. Emellertid är deras syn också mycket annorlunda. De andra partierna i 

studien menar inte att SD utsätts för speciellt många strategier, medan SD-ledamöterna själva 

i hög grad upplever att strategier används mot dem. Samtidigt som att de säger att de har 

utsatts för dessa strategier menar de också i mycket högre grad än de andra att det har skett 

samarbeten med SD på utskottsnivå. I två utskott säger sig SD-ledamöterna ha haft informella 

samarbeten med M och KD, en bild som M inte nämner. Samtidigt är främst V och SD 

överens om att V är det partiet som både informellt och formellt förhåller sig längst ifrån SD, 

med undantag av utskott 3 där S har den positionen. Samtidigt skiljer sig det inom SD hur de 

ser på strategierna, hur de används och hur de uppfattar strategierna. SD2 ser exempelvis inga 

problem att andra använder strategier, då de bara innebär att de fortsätter att växa. SD1 och 

SD3 är mer för närmande och samarbete.  

 

För att återkoppla till problembeskrivningen i inledningen om vad som anses vara viktigast att 

förhålla sig till, antingen proportionalitetsprincipen eller idéburna demokrativärden, kan det 

konstateras att SD och även M till hög grad menar att proportionaliteten är viktigare i 

utskotten än idéburen demokrati. Däremot anser en majoritet av studiens deltagare att de 

idéburna demokrativärdena är väsentligare, och använder detta som motivering till att inte ge 

SD mer inflytande. Vidare nämns även dilemmat att oberoende av vilken strategi de använder 

kommer den att leda till ökat stöd för SD. Ledamöterna i studien använder till viss del detta 

som motivering till varför de väljer att agera på ett sätt snarare än på ett annat som de påstår 
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resulterar i ökat stöd och inflytande till SD, något som de menar har skett i grannländerna och 

i Västeuropa. M3 anser att samarbete med SD är en bra strategi, för då kommer dem att 

minska vilket kan kontrasteras mot V3 som menar att det inte finns bevis för detta, utan 

snarare tvärt om att de kommer växa vid samarbete. Ledamöter i studien har olika typer av 

subjektiva uppfattningar om hur de bör agera mot SD.  

 

Ett intressant resultat för studien är dess nya teoretiska bidrag röstteknisk disidentifikation. 

Det bidrar med en större förståelse för hur utskottsledamöternas uppfattningar om SD i 

utskotten ser ut, och hur de ser på SDs agerande inom utskotten och i riksdagen. Samtliga 

ledamöter förutom C-ledamöterna har använt sig av strategin. De anser att SD röstar främst på 

andra blocket eller på andra partier, med motivering i studier som stödjer deras tes. Intressant 

nog är att C är det enda partiet som har en annan uppfattning om hur SD agerar i utskotten, 

och inte använder detta som en motivering till val av strategier.  

 

Metodvalet av intervjuer har lett till en djup företeelse för hur de olika ledamöterna resonerar 

om sina ställningar och förhållningsätt till SD. Denna djupare förståelse är något som har 

bidragit till forskningsfältet som beskriver strategierna som används i olika länder väldigt 

översiktligt, utan att gå in på motiveringar till dessa. Metodvalet har uppnått sitt syfte i 

studien eftersom att genom ledamöternas utläggningar om strategierna är det lättare att se en 

komplexitet i deras argumentation och att strategierna kan överlappa. Därtill visar metodvalet 

på att strategierna inte är statiska, utan att kontrasterande strategier kan användas av en och 

samma ledamot. Vidare bidar syftet i kombination med teori och metod en bild om varför 

strategierna används på ett utförligt vis, något som inte förekommer på detta utförliga vis i 

andra studier.  

 

Studiens resultat kan jämföras med resultatet i Abts studie från 2015. De som röstade på 

Vlaams Belang menade att det är odemokratiskt att utestänga VB från inflytande. SD-

ledamöter har samma uppfattning, vilket även får stöd av M3 och till vis del M2, som menar 

att detta inte är en bra strategi. Vidare har de resterande partierna, vilka mer konsekvent har 

stått för cordon sanitaire, en uppfattning av strategin som demokratiskt, främst med 

motivering att SDs illiberala värderingar inte ska släppas in och får inflytande på politiken i 

stort. 
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Det är viktigt att påpeka att studien är mycket kontextbunden till eftervalspolitiken då 

regeringsbildningsprocessen har varit helt i fokus. Om studien skulle ha gjorts innan 

valrörelsen, eller senare efter regeringsbildningen klargjorts, kunde studiens resultat ha sett 

annorlunda ut. Tendenser i resultatet som stämmer relativt överens med pågående 

regeringsbildning är att M har lättare för SD samtidigt som C, V och S inte har samma 

förhållningsätt till partiet.  

 

Studien kan inte säga någonting om huruvida SD ökar eller minskar i stöd, beroende på vilken 

strategi det är som används, såsom många andra studier har fokuserat på (ex: Van der Brug & 

Van Spanje 2007, 2009; Akkerman & Rooduijn 2015; Downs 2012; De Lange 2012; Meguid 

2005). Däremot har denna studie genom intervjuer som metod och parlamentsledamöter som 

material lyckats generera ny viktig information kring motiveringar och förhållningssätt till 

strategier som används mot SD, som sedan kan jämföras med andra högerradikala partier. 

Istället för att fokusera på macro nivå som många studier inom fältet tidigare har gjort 

(undantag Abts 2015), fokuserar denna studie på hur ledamöter på mikronivå väljer att agera 

och förhåller sig till SD i utskottsarbetet. Teorin som används synliggör tydliga skillnader 

mellan partier, och detta sker inte endast på en formell nivå, utan även på en informell 

nivå.  Detta bidrar till forskningsfältet kring det sociala informella som nästintill varit 

obefintligt i tidigare forskning. Därmed bidrar studien till att lyfta fram tydligare hur 

ledamöter förhåller sig till högerradikala partier, vilket är ett relativt nytt och starkt växande 

fenomen i Europa som det kan finnas många åsikter kring hur en ska förhålla sig till. Däremot 

kan man fortfarande konstatera, genom studiens resultat, att partier exkluderar SD mer än 

många av våra nordiska och europeiska motparter.  

 

Mina slutsatser kan inte heller säga någonting om hur strategierna faktiskt används. Detta är 

på grund av att intervjuer som metod har svårt att nå en absolut sanning kring fenomen 

eftersom att ledamöterna i studien kan dels ha en uppfattning som inte stämmer överens med 

verkligheten, och dels att ledamoten kan ha ett bakomliggande syfte i att måla en felaktig bild 

för att detta ska gynna ledamoten. Därför är det viktigt att påminna att det nödvändigtvis inte 

är sann information som ledamöterna presenterar, men som helhet tillhandahåller metoden 

och materialet tydliga indikatorer på hur partier, utskott och ledamöter uppfattar SD i 

utskottssammanhang och visar på förhållningssätt kring strategier gentemot SD. Studien har 

också svårt att avgöra stora skillnader mellan olika typer av utskott. Detta är dels på grund av 

att det är ett litet antal utskott som undersökts men också eftersom studien har krävt en 
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anonymitet kring utskotten vilket begränsar studiens transparens vilket resulterar i begräsning 

i analys av utskotten.  

 

I och med att studien har använt sig av en metod (semistrutkurerad intervju), en teori 

(exkluderande och inkluderande strategier) och en typ av material (ledamöter) finns så klart 

risken att det finns annan väsentlig information som studien inte missat eller inte är kapabel 

till att finna. Exempelvis skulle mer och andra strategier eventuellt kunna tydliggöra än fler 

skillnader och likheter och presentera ett intressant resultat därigenom. En annan metod skulle 

också kunna möjliggöra undersökning av andra intressanta förhållanden. Studien som är 

genomförd är på det sättet begränsad, men studien är visar på ett resultat där det finns tydliga 

uppdelningar mellan och inom partier som belyser nya sätt att se på utskottsarbetet och 

förhållningsättet till SD som partierna och utskotten innehar.  

 

Förslag till framtida forskning skulle främst vara en undersökning av fler utskott och fler 

partier för att mer säkert kunna säga hur motiveringar används mellan samtliga partier och 

utskott. Även en likande studie på kommunnivå, antingen i kommunens nämnder eller i 

kommunfullmäktige, av hur ledamöter förhåller sig till SD. En studie i något annat parlament, 

så som Stortinget i Norge, vore intressant, med förhållning gentemot FRP då detta parti inte 

har samma rasistiska bakgrund som SD har. Jämförande studier mellan ledamöter i olika 

länders parlament vore också önskvärt då intervjuerna ger en mer dynamisk typ av analys. En 

studie som behandlar strategierna och intervjuer kring regeringsbildningen vore också 

intressant för forskningsfältet då denna fråga har varit hög aktuell, huruvida SD ska få 

inflytande. En undersökning om hur SDs ökade inflytande påverkar partiernas identiteter vore 

också en intressant, inte minst efter regeringsbildningsprocessen.  
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Bilagor 

Intervjuguide med ledamöter från C, M, S och V 
1. Kan du berätta om arbetet och samarbeten i utskottet?  

2. Hur ser kontakterna ut över blockgränsen? 

3. Från vilka partier kommer ledamöter från som du umgås med utanför 

utskottssammanträden, exempelvis innan och efter sammanträden? 

4. Hur ställer du dig inför att umgås med ledamöter från Sverigedemokraterna utanför 

utskottsarbetet?  

5. Hur uppfattar du att ledamöter från andra partiet i utskottet agerar kring att föra 

informella samtal med ledamöter från Sverigedemokraterna?  

6. Finns det något parti som utskiljer sig i utskottet i agerandet mot Sverigedemokraterna 

och hur skiljer sig detta parti ut sig enligt dig? 

7. Hur förhåller du dig till Sverigedemokraternas agerande i utskottsarbetet? 

8. Hur ser enigheten ut i utskottet i agerandet mot Sverigedemokraterna?  

9. Hur används strategier i utskottet för att utestänga Sverigedemokratiskt inflytande? 

10. Finns det formella eller informella samarbeten mellan ledamöter i utskottet med 

Sverigedemokratiska ledamöter? 

11. Vilka strategier används i utskottet hjälper Sverigedemokraternas inflytande?  

12. Har du sett några närmanden mot Sverigedemokraterna i utskottet? 

13. Anser du att man bör samarbeta med SD, och i så fall varför?  

14. På vilka sätt och med vilka argument bör man ta avstånd från Sverigedemokraterna 

och deras politik?  

15. Vad är dina uppfattningar kring ignorering och demonisering som argument mot 

Sverigedemokraterna?  

16. Hur tycker du att man bör förhålla sig till Sverigedemokraterna med bakgrund att de 

har växt så pass mycket sedan 2010? Bör man anta mer av deras politik för att de har 

större representativitet eller vad finns det för anledningar att man inte bör göra detta? 

17. Hur motiverar du din ståndpunkt för att ge Sverigedemokraterna presidieposter i 

utskottet?  

18. Varför eller varför inte bör Sverigedemokraterna ingå eller hållas utanför 

kvittningssystemet i riksdagen? 

19. Vad är dina tankar kring blocköversidande koalitioner för att utestänga inflytande från 

Sverigedemokraterna? 
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20. Har du något mer som du skulle vilja lägga till om ämnena vi har pratat om?  

 

Intervjuguide med ledamöter från SD 
1. Kan du börja med att berätta lite om utskottsarbetet?  

2. Hur tycker du att kontakterna över blockgränser fungerar i utskottsarbetet?  

3. Från vilka partier kommer ledamöter som du socialiserar med mest innan och efter 

utskottsmöten och på utskottsresor?  

4. Hur uppfattar du att ledamöter från andra partier agerar kring att föra informella 

samtal med er Sverigedemokrater?  

5. Finns det något parti som skiljer utskiljer sig i sitt agerande mot er i utskottet och på 

vilket sätt?  

6. Hur tycker du att enigheten mellan partierna i utskottet ser ut i agerandet gentemot er 

Sverigedemokrater?  

7. Vilka strategier anser du användas mot er i utskottsarbetet för att begränsa ert 

inflytande?  

8. Finns det formella eller informella samarbeten mellan er Sverigedemokrater och andra 

partier i utskottet?  

9. Uppfattar du att ignorering används som strategi mot er Sverigedemokrater och eran 

politik i utskottet? 

10. Förekommer det demoniserings argument mot er Sverigedemokrater och i så fall på 

vilket sätt används dessa typer av argument?  

11. Anser du att det har skett närmanden mot er politiskt sätt från andra partier och om 

detta är fallet varför tror du att dessa närmanden har skett?  

12. Anser du att partierna i utskottet håller kvar sina positioner i socioekonomisk politik i 

sin argumentering och bemötande av er?  

13. Varför anser du att ni borde ha presidiepost och vad anser du om argumenten som förs 

emot att ni ska ha det?  

14. På vilka sätt uppfattar du att andra partier bemöter er genom att belysa sin politik?  

15. Varför ska ni ingå i riksdagens kvittningssystem och vad tycker ni om argumenten 

som förs mot att ni inte ska det?  

16. Hur tycker du att ni bemöts av andra partier generellt?  

17. Finns det något mer som du skulle vilja tillägga om ämnena vi har berört? 
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