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Abstract  
 
This thesis is a case study that examines the municipalities in Sweden where Sweden Democrats 
have entered into government. The Swedish election 2018 has brought a new political 
leadership in five municipalities where they now are governing together with the Moderate 
Party, the Christian Democrats and some local parties. Earlier these parties refused to go into 
coalition with the Sweden Democrats but after the election 2018 they have now changed their 
minds. By this, these local parts of the Moderate Party and the Christian Democrats are defying 
orders of their national leadership and opening up a new political governing system with the 
Sweden Democrats as a coalition partner.  
 
The main purpose of this paper is to find out how this coalition decision is motivated by the 
local politicians of the Moderate Party and the Christian Democrats. A cooperation between 
them and the Swedish Democrats is not in accordance with their national parties’ guidelines. 
The thesis has a qualitative research design and the empirical material consists of interviews 
with leading politicians from these local governments. The questions during the interviews are 
based on a theory called political arenas. The theory has four different political arenas, the 
internal arena, the electoral arena, the parliamentary arena and the implementation arena. 
These arenas are key factors to reach political power and the parties must take them into account 
during the coalition process.        
 
In conclusion, it is found that the local governments have based their political strategies on the 
same ideas as the theory of the political arenas describes. The Moderate party and the Christian 
Democrats in these municipalities have a pressure and demand from their constituent, members 
and politicians that they should break the dominant and historical power position that the Social 
Democrats has held for decades. The Sweden Democrats are the only key to the power, and 
through them they can achieve maximum of their political ideas and program and gain positive 
effects on each and one of the political arenas.       
 
Keywords: Sweden Democrats, Moderate Party, Christian Democrats, coalition, cooperation, 
municipalities, the internal arena, the electoral arena, the parliamentary arena, the 
implementation arena.   
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1. Inledning  
 
Inför och efter det svenska riksdagsvalet 2018 låg mycket av det politiska strålkastarljuset på 
den komplicerade och utdragna regeringsbildningen. Liknande processer fanns även på den 
kommunala arenan där partierna har behövt förhålla sig till Sverigedemokraternas ökade 
valresultat. Sedan valet 2018 styrs 36 procent av Sveriges kommuner i minoritet. Det är en 
ökning med fyra procentenheter jämfört med förra mandatperioden. I många av dessa 
kommuner är Sverigedemokraterna vågmästare. Med vågmästare menas att de kan fälla förslag 
från den styrande minoriteten om de röstar med en samlad opposition. Detta innebär att de 
styrande partierna i de rekordmånga minoritetsstyrda kommunerna står inför paradoxen att få 
Sverigedemokraterna att rösta på deras politik utan att, i enlighet med partilinjen, samarbeta 
med dem. I fem kommuner har denna policy dock brutits då Sverigedemokraterna nu är med 
som regerande parti.1 Hur har denna historiskt nya form av koalitionsstyre kommit till? Det rör 
sig visserligen bara om fem av totalt 290 kommuner, men vad vi ser nu kan vara början på ett 
nytt politiskt landskap som så småningom kan nå ända upp till nationell nivå.  
 
I dessa fem kommuner rör det sig uteslutande om samverkan med någon av Moderaterna, 
Kristdemokraterna och lokala borgerliga partier. Moderaterna är med och samarbetar med 
Sverigedemokraterna i samtliga fem kommuner medan Kristdemokraterna är med i tre 
stycken.2 Utöver dessa kommuner finns det även ett oppositionellt samarbete i Ljusnarsbergs 
kommun där Moderaterna och Centerpartiet har ingått en valteknisk samverkan med 
Sverigedemokraterna. Det är framförallt Centerpartiets deltagande i denna koalition som har 
blivit extra uppmärksammad.3 Den koalitionen sticker ut eftersom Centerpartiet på nationell 
nivå helt utesluter alla former av samarbete och samtal med Sverigedemokraterna. Även om 
Moderaterna och Kristdemokraterna på nationell nivå också utesluter samarbete med 
Sverigedemokraterna gör de inte det med samma hårda retorik som Centerpartiet. De två säger 
sig inte heller ha några problem med huruvida Sverigedemokraterna röstar på deras politiska 
förslag, statsministerkandidat, budget och så vidare. Centerpartiet ser det däremot som 
problematiskt på lång sikt då de anser att det skapar ett beroende och närmande av 
Sverigedemokraternas politik och ståndpunkter.4   
 
1.1 Bakgrund  
 
Sverigedemokraterna är inte det första partiet som utmanar det politiska etablissemanget och 
den rådande ordningen. Det har under åren funnits många lokala partier som utmanat den 
traditionella blockpolitiken, och som de traditionella partierna har försökt hålla borta från 
makten, även om de emellanåt har lyfts in i styrande eller oppositionella koalitioner. Dessa 
partier är dock generellt sett mindre och överlever sällan mer än två mandatperioder. Det är 
också isolerade företeelser på så sätt att lokala partier oftast bara är verksamma i en kommun.5 
 

                                                        
1 SKL, 2019-01-23, Samtliga kommunstyren klara efter valet 2018, 
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/samtligakommunstyrenklaraeftervalet2018.26242.html 
2 SKL, 2019-01-23, Samtliga kommunstyren klara efter valet 2018, 
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/samtligakommunstyrenklaraeftervalet2018.26242.html 
3 SVT, 2018-11-21, C kritiserar egna partiets samarbete med SD i Ljusnarsberg: ”Förkastligt”, 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/c-kritiserar-egna-samarbete-med-sd-forkastligt 
4 Di, 2019-01-11, Lööf: Vi har valt att släppa fram Löfven, https://www.di.se/nyheter/loof-vi-har-valt-att-slappa-
fram-lofven/ 
5 Wänström (2016), Kommunal styrning och koalitionsbildning i ett nytt parlamentariskt landskap, s. 13. 
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Av dagens riksdagspartier är det Kristdemokraterna och Miljöpartiet som har gjort entré i 
någorlunda modern tid. Kristdemokraternas genomslag på 90-talet sågs dock inte som något 
problem då de tidigt accepteras av framförallt de borgerliga partierna och således blev en del 
av det blocket. Miljöpartiet inträde på 80-talet möttes däremot med en viss skepticism från de 
andra partierna. De skakade om blockpolitiken en aning i och med att de inte heller själva ville 
placera sig någonstans på den traditionella skalan. På 90-talet utvecklades dock ett samarbete 
mellan dem och Socialdemokraterna och partiet har sedan dess inte setts som någon instabil 
part gentemot blockpolitiken. Det största hotet mot den rådande ordningen stod istället Ny 
Demokrati för när de röstades in i riksdagen 1991. De ville inte själva placera sig i något av de 
traditionella blocken och övriga partier tog avstånd från dem. Det hastiga inträdet följdes dock 
av ett lika hastigt utträde 1994 då de var långt ifrån att klara riksdagsspärren och samtidigt 
förlorade nästan all representation i kommunfullmäktige och landstingen. Sedan dess har 
blockpolitiken kunnat leva vidare relativt obehindrat.6       
 
Både före och efter de ovan nämnda händelserna har svenska kommuner styrts av relativt sett 
odramatiska koalitionsbildningar. Vanligtvis har de så kallade rödgröna partierna styrt 
tillsammans eller så har delar av eller alla allianspartier styrt. Två tydliga block som även har 
synts på det nationella planet. När någon av dessa block inte fått egen majoritet eller av annan 
anledning inte kunnat regera tillsammans har det varit vanligt med icke-kontroversiella 
mittenkoalitioner, ofta representerat av Socialdemokraterna och Centerpartiet.7 Efter 
kommunvalet 2006 har detta dock gradvis förändrats och försvårats. Sverigedemokraterna 
gjorde då ett mycket framgångsrikt val och fick representation i kommunfullmäktige i ungefär 
varannan kommun.8  
 
På nationell nivå låg dock det mesta fokus år 2006 på att Sverige hade fått något så ovanligt 
som ett borgerligt majoritetsstyre. Runtom i landets kommuner började man däremot inse att 
det framöver skulle bli allt svårare att upprätthålla den traditionella blockpolitiken.9 Sedan dess 
har Sverigedemokraterna fortsatt öka i kommunerna, tagit steget in i riksdagen och där växt sig 
till att bli Sveriges tredje största parti med ambitionen och möjligheten att så småningom bli 
det näst största och kanske till och med det allra största partiet. Ökningen är dramatisk och 
saknar motstycke i svensk politik. För att få ett historiskt perspektiv på det hela kan det nämnas 
att Sverigedemokraterna i riksdagsvalet 1998 fick 19 624 röster, vilket motsvarar 0,37 procent. 
I valet 2018 fick de 1 135 627 röster, vilket motsvarar 17,53 procent. Det är en 20-årstillväxt 
på nästan 4 700 procentandelar. En del av partiets väljare är förstagångsväljare som aldrig 
tidigare röstat på något annat parti, men uppemot en miljon av deras väljare har tillkommit från 
de övriga sju riksdagspartierna.10 
 
I och med denna utveckling har det svenska politiska landskapet förändrats från att ha innehållit 
två tydliga block till att få tre block. I och med den nya regeringsbildningen går det dessutom 
att argumentera för att vi idag har uppemot fyra, fem block. Sverige befinner sig således på 
många sätt i en politisk övergångsfas. De traditionella höger-vänsterfrågorna har under åren 
börjat ersättas med politiska frågor som inte låter sig inordnas i den skalan. 
Sverigedemokraternas ökade väljarstöd har ställt till det för de andra partierna, både på nationell 
                                                        
6 Wänström (2016), Kommunal styrning och koalitionsbildning i ett nytt parlamentariskt landskap, s. 13.  
7 SKL, 2014-04-03, Politiskt styre i kommuner och landsting, 
https://skl.se/download/18.430f8b0b145ac911ed685c71/1400077066331/skl-analys-politiskt-styre-i- 
8 SVT, 2006-09-18, Sd kraftigt fram i kommunerna, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sd-kraftigt-fram-i-
kommunerna 
9 Wänström (2016), Kommunal styrning och koalitionsbildning i ett nytt parlamentariskt landskap, s. 13–14.  
10 SvD, 2018-11-22, Finns någon strategi för att ta SD:s väljare? https://www.svd.se/finns-nagon-strategi-for-
att-ta-sds-valjare 
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och lokal nivå. Förutsättningarna för att skapa stabila styren utan att Sverigedemokraterna får 
något inflytande är svåra runtom i landet.11 Alliansen existerar inte längre på nationell nivå och 
fem svenska kommuner har som sagt efter valet 2018 format ett helt nytt koalitionsstyre där 
Sverigedemokraterna inte bara är vågmästare utan för första gången faktiskt är med och styr. 
De fem kommunerna är Sölvesborg, Staffanstorp, Hörby, Bromölla och Trelleborg. Det är 
dessa kommuner som uppsatsen kommer att fokusera på.  
 
1.2 Forskningsproblem 
 
Efter riksdagsvalet 2018 tog det rekordlånga 131 dagar innan Sverige fick en regering. Den 
stora elefanten i rummet var Sverigedemokraterna som med sina 62 mandat i många fall utgör 
en vågmästarroll, vilket gör det svårt för de övriga partierna att frångå Sverigedemokraterna 
och enas om ett regeringsalternativ som helt utesluter dem. Liknande mandatmässiga 
svårigheter ser vi i många av Sveriges kommuner, där Sverigedemokraterna också ofta utgör 
en vågmästarroll. Hanteringen av det har hanterats på många olika sätt. Efter valet 2018 har det 
som sagt skett en viss förändring på lokal nivå, till skillnad mot det nationella. 
Sverigedemokraterna ingår nu samarbete med andra partier i fem kommuner.  
 
Givetvis är det svårt att dra allt för stora slutsatser av några få kommuner. Politiken är lokal och 
det som är ett framgångsrecept hos en kommun kanske inte fungerar på annat håll. Men det är 
av intresse att studera närmare de kommuner där partier samarbetar med Sverigedemokraterna. 
Det är en dagsaktuell fråga som kan få konsekvenser för det politiska landskapet både på lokal 
och nationell nivå för lång tid framöver, vilket gör det statsvetenskapligt relevant. Denna 
uppsats ämnar inte studera den nationella politiken utan fokus ligger istället på att undersöka 
partisamarbeten och maktpositionering på lokal nivå, där koalitioner med Sverigedemokraterna 
är utgångspunkten.   
 
Statsvetaren och forskaren Gunnar Sjöblom skrev 1968 en avhandling som fokuserade på just 
politiska strategier och processen kring partikoalitioner. I den avhandlingen presenterade han 
en teori som kommer ligga till grund för den här uppsatsen. Teorin förklarar bland annat vilka 
faktorer det är som spelar roll i koalitionsbyggande, vilka aktörer och spelregler partierna måste 
förhålla sig till och hur man bäst maximerar sitt politiska inflytande. Teorin kommer förklaras 
ingående i ett senare skede av uppsatsen.   
 
1.3 Syfte   
 
Uppsatsen syftar till att undersöka vilka faktorer det är som har varit avgörande i de kommuner 
där Sverigedemokraterna har släppts in i den så kallade politiska värmen, trots att ett sådant 
insläpp inte sägs accepteras från nationellt politiskt håll. 
 
1.4 Frågeställningar  
 
Utifrån ovanstående beskrivning formuleras frågeställningarna enligt följande:  
 

• Vilka faktorer har varit avgörande för Moderaterna och Kristdemokraterna när de i 
Sölvesborg, Staffanstorp, Hörby, Bromölla och Trelleborg har valt att ingå samarbete 
med Sverigedemokraterna, trots att deras partiledning på nationell nivå inte tillåter 
det?  

                                                        
11 Bäck, Naurin & Teorell (2017), Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin, s. 16.  
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• Hur motiverar de detta samarbete?  

 
• Kan deras koalitionsprocess förklaras med hjälp av modellen för politiska arenor? 

 
1.5 Disposition  
 
I det första kapitlet har en bakgrund till forskningsproblemet redogjorts vilket har lett fram till 
ett syfte och tre frågeställningar. Kapitel två ägnas åt en litteraturöversikt med tidigare 
forskning som behandlat liknande karaktär av frågor som denna uppsats tar upp. Den tidigare 
forskningen tar bland annat upp vilka faktorer det är som spelar roll när partier bildar 
kommunala koalitioner och hur viktigt det är med personliga relationer för att kunna styra 
tillsammans i den lokala politiken.   
 
I kapitel tre går jag igenom den kommunala politikens verksamhet. Jag förklarar vad det 
kommunala självstyret innebär, hur ett kommunstyre utformas och hur valsystemet där ser ut. 
Denna beskrivning är nödvändig för att läsaren ska förstå kommunpolitiska termer som används 
i uppsatsen och för att ha kunskap om vilka premisser det är som gäller när partier går samman 
och bildar kommunstyren.  
 
Kapitel fyra inleds med en förklaring av Sverigedemokraternas högerpopulism, deras status 
som pariaparti och hur de två faktorerna påverkar möjligheterna till koalitionsbildning med 
traditionella partier. Vidare tar kapitlet en historisk ansats där Skånes politiska historia benas 
ut med fokus på att förklara vad det är som ligger bakom att Sverigedemokraterna är större där 
än i övriga Sverige. Vidare tas Sverigedemokraternas historia upp för att få en förståelse över 
vad det är som gör att de övriga partierna än idag känner sig nödvändiga att ta avstånd från 
partiet.    
 
I kapitel fem behandlas uppsatsens huvudteori om de politiska arenorna. Denna teori kommer 
användas under uppsatsens arbete. Efter det följer i kapitel sex diskussioner om min metod och 
det material jag använder mig av.  
 
I kapitel sju presenteras kommunerna och resultatet av intervjuerna. Jag beskriver deras 
koalitionsprocess var och en för sig och efter varje kommundel kommer en kort sammanfattning 
om deras styre utifrån uppsatsens teori. När alla kommuner är behandlade följer en diskussion 
där jag jämför skillnader och likheter mellan kommunernas koalitionsstyren. Det avslutande 
åttonde kapitlet besvarar studiens frågeställningar och presenterar slutsatserna. 
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2. Tidigare forskning  
 
Forskare har under lång tid studerat olika former av koalitionsbildningar, men det mesta har då 
handlat om koalitionsbildning på nationell nivå eller i andra länder. En svensk forskare som 
studerar koalitionsbildningar i svenska kommuner är Hanna Bäck. År 2003 skrev hon sin 
avhandling Explaining Coalitions vid Uppsala Universitet där hon genom enkätundersökningar 
och intervjuer med kommunpolitiker presenterar svar på koalitionsbildningar utifrån teorier om 
det. Avhandlingen skrevs som sagt 2003 och det har som tidigare nämnts hänt en hel del sedan 
dess vilket gör det befogat att studera det nya politiska kommunlandskapet.  
 
2.1 Minimal winning och minimal range   
 
Hanna Bäck tar upp två teorier i sin avhandling som hon ser som vanligast när det kommer till 
bildandet av koalitioner i kommunerna. Den första kallas minimal winning. Den går ut på att 
partier gärna bildar en majoritetskoalition genom att inte ta med fler partier än nödvändigt. 
Detta eftersom det är enklare att komma överens ju färre partier en koalition innehåller. För att 
uppnå det krävs teori nummer två, minimal range, det vill säga en så liten ideologisk räckvidd 
som möjligt mellan koalitionspartierna, eller att man står nära varandra i en enskild 
policydimension som anses vara av stor vikt. Om minimal winning och minimal range är 
möjligt går det att bilda ett stabilt styre som med största sannolikhet kommer hålla hela 
mandatperioden och dessutom få mycket gjort. Vad som är ideologisk räckvidd kan skifta från 
kommun till kommun då partier inte är enhetliga utan snarare byggs mycket på personligheter.12  
 
2.2 Partifalanger och partiintern demokrati  
 
Hanna Bäck har efter sin avhandling fortsatt att forska om lokala partikoalitioner. Hon har bland 
annat studerat effekterna av partifalanger och den partiinterna graden av demokrati. Resultatet 
visar att breda falanger inom ett parti och en hög grav av interndemokrati minskar möjligheterna 
att bilda ett koalitionsstyre med andra partier. Många och breda falanger inom ett parti innebär 
svårigheter under koalitionsförhandlingarna eftersom man då inte kan agera som en fullt ut 
trovärdig och enhetlig aktör. De övriga koalitionspartnerna kan dessutom vara skeptiska till att 
ingå avtal med ett spretigt parti då ett sådant samarbete kan riskera att falla om partiet inte 
lyckas övertyga sina representanter att rösta enhetligt i betydelsefulla omröstningar. När det 
gäller interndemokrati kan det ha negativ effekt eftersom ledarna i det partiet kommer behöva 
ägna en stor del av sin tid till att försöka övertyga resten av medlemmarna om att de pågående 
koalitionsförhandlingarna är det bästa alternativet för partiet. Ett parti med mycket 
interndemokrati kan också uppfattas som ideologiskt och sakpolitiskt oklart av de övriga 
förhandlingspartnerna. Det leder till att de intar en mer avvaktande inställning under 
förhandlingarna då man inte helt litar på att partiet kommer hålla sig till avtalet under 
mandatperioden.13  
 
2.3 Politiska arenor  
 
Partiforskaren Gunnar Sjöblom menade i sin avhandling 1968 att koalitioner endast kan ske 
utifrån vissa givna ramar som sätts på olika arenor. Den första arenan är den parlamentariska 
arenan. Där är partiernas strävan att maximera sitt inflytande och få ut så mycket som möjligt 

                                                        
12 Bäck (2003), Explaining Coalitions, s. 73–75, 182.  
13 Bäck (2009), Intra-party Politics and Local Coalition Formation, s. 18–19.  
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av sitt partiprogram och sina idéer. För att det ska ske krävs det att man gör bra ifrån sig på den 
andra arenan, väljararenan. Där ligger fokus i huvudsak på att röstmaximera för att kunna få 
ett så bra parlamentariskt läge som möjligt. Den tredje arenan som kan ibland kan ställa till det 
är den partiinterna arenan. Ett parti måste hålla ihop viljan och åsikterna bland ledningen, 
medlemmarna, organisationsenheter och politikerna. Sammanhållning är en förutsättning för 
att kunna lyckas på de två andra arenorna. Saknas den är det svårt om inte omöjligt att driva en 
valkampanj och göra överenskommelser med andra partier. Statsvetaren Axel Hadenius byggde 
1979 vidare på denna teori då han la till en fjärde arena, implementeringsarenan. Den handlar 
om att partierna måste agera väl gentemot förvaltningens aktörer för att kunna få igenom de 
beslut som tagits på den parlamentariska arenan.14 En djupare beskrivning av de politiska 
arenorna kommer i ett senare skede av uppsatsen.   
 
2.4 Storleksmässiga relationer  
 
Forskaren och statsvetaren Johan Wänström har studerat lokala koalitionsbildningar hos bland 
annat organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL). Via SKL har han intervjuat 
ledande kommunala politiker om deras koalitionsbildningsprocess efter valet 2014. Resultatet 
visar att små partier i en koalition ofta upplever sig bli överkörda av det stora partiet. Det stora 
partiet beskrivs som arrogant och maktgalet samtidigt som de tar de små partiernas mandat för 
givet. Små partier blir också särskilt försiktiga när de undersöker möjligheter kring att ingå 
samarbete med ett nytt stort parti som man tidigare aldrig samarbetat med. Om partiet dessutom 
tidigare ansetts vara en politisk motståndare är osäkerheten och rädslan över att bli lurad stor.15 
Just dessa faktorer är vanligt förekommande när det kommer till Sverigedemokraterna. De har 
i de flesta kommuner växt sig stora på kort tid, varit motståndare till i princip alla de övriga 
partierna och inte varit en del av något block.  
 
Omvänt upplever vissa stora partier att de mindre partierna utvecklat en maktkamp där målet 
är att ständigt försöka komma åt det stora partiet och ta hem så kallade förhandlingsvinster som 
man kan visa upp för sina medlemmar och väljare. Att besegra det stora partiet ses som viktigare 
än att fatta beslut som gynnar hela kommunen. Det finns exempel på kommuner där de två stora 
partierna som tidigare varit varandras motståndare efter valet 2014 började samarbeta med 
varandra, och upplevde något annat än vad som var förväntat. Två stora partier kan ha samma 
erfarenhet av koalitioner med mindre partier som hyser ett visst agg mot dem, vilket gör att de 
kan identifiera sig med varandra och således forma en respekt och tillit som leder till ett 
ömsesidigt och välfungerande samarbete där man dra nytta av bådas storlek. Den kommunala 
politiken utgörs till största delen av oavlönade politiker. I många kommuner är det enbart 
kommunstyrelsens ordförande och oppositionsledaren som är avlönade, två poster som oftast 
representeras av de två största partierna. Ledarna för de två största partierna går således på 
många möten tillsammans och blir mer eller mindre kollegor med varandra, oavsett om deras 
partier samarbetar eller inte, medan de mindre partier har färre möjligheter att bilda personliga 
relationer sinsemellan. Detta kan vara en ytterligare faktor till att det i vissa kommuner bildas 
koalitioner mellan de två största partierna.16   
 
Betydelsen av personliga relationer mellan ledande politiska företrädare är som sagt en viktig 
faktor i den kommunala politiken. Den byggs som nyligen beskrevs ofta upp mellan 
företrädarna för de två största partierna, men även andra relationer formas givetvis under årens 

                                                        
14 Bäck, Erlingsson & Larsson (2015), Den svenska politiken, s. 46–47.  
15 SKL (2018), Koalitionsbildningsprocesser i ett nytt politiskt landskap, s. 10–12.   
16 SKL (2018), Koalitionsbildningsprocesser i ett nytt politiskt landskap, s. 10–12.   
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gång. Lokala politiker förklarar relationernas betydelse med att det är en viktig faktor i 
skapandet av koalitioner. Många kommunpolitiker är som sagt inte avlönade och har därmed 
betydligt färre möjligheter att kunna sätta sig in ordentligt i varje enskild sakfråga. Samarbeten 
mellan partier där företrädarna känner varandra väl gör därför att processen går snabbare. 
Framförallt när det kommer till nya och blocköverskridande samarbeten. Ju starkare 
relationerna är desto enklare är det att lyckas med ett sådant nytt samarbete. En annan form av 
relation som också har betydelsen är den mellan ledaren och medlemmarna i partiet. Att avsluta 
ett beprövat samarbete för att istället pröva ett nytt kräver ett starkt och förtroendeingivande 
ledarskap. Medlemmarna måste ha en god relation till ledaren och lita på att beslutet som fattats 
är det mest lämpade.17       
 
Johan Wänströms studier visar också att nya koalitioner kan ha lättare att styra tillsammans 
jämfört med traditionella och gamla block. Anledningen till det är att nya samarbeten kräver 
mer noggranna förberedelser vilket sedan leder till mindre friktion och större målinriktat arbete 
under mandatperioden. Studien visar också att nya konstellationer som skapas inte 
nödvändigtvis är det bästa för det enskilda partiet på längre sikt. Vilka frågor som står högst på 
agendan varierar under tid. Den nuvarande samarbetspartnern kan tycka helt olika i en rad 
frågor som inte är aktuella i dagsläget men som i ett senare skede kan bli det. I ett sådant läge 
blir det då naturligt att söka andra partier att samarbeta med för att på bästa sätt kunna möta 
väljarnas vilja. Det politiska landskapet är således under en pågående förändring där 
blockpolitiken blir allt mer rörlig och föränderlig. Det är därför inte skrivet i sten att 
Sverigedemokraterna på kommunal nivå kommer fortsätta samarbeta med just Moderaterna och 
Kristdemokraterna, som de gör i de berörda kommunerna, under en längre tid. På samma sätt 
är det inte heller givet att partiet kommer stå fortsatt utan samarbetspartner i de resterande 
kommunerna.18     
 
2.5 Partiidentitet  
 
Johan Wänström går i en annan studie in på väljarnas syn på samarbete och koalitioner. För 
vissa väljare, särskilt de så kallade gräsrötterna och de mest engagerade, är partiidentifikationen 
och blocktillhörigheten en stark drivkraft, i vissa fall den huvudsakliga drivkraften. Även om 
specifika partiidentifikationer minskar bland befolkningen i stort finns den ändå kvar bland 
framförallt äldre väljare och bland gräsrötterna. Dessa väljare är inte nödvändigtvis de mest 
insatta i detaljerna kring kommunala frågor. Deras engagemang bottnar ofta i en vi mot dem-
känsla som i vissa fall leder till emotionella förslag som missgynnar motståndarsidan men som 
inte per automatik gynnar kommunen eller det egna partiet.19 Detta bekräftar teorin om den 
partiinterna arenan, där Socialdemokraterna och Moderaterna nämndes som exempel. Delar av 
deras väljarkår ser motparten som den största konkurrenten och fienden, någon som man aldrig 
ska förhandla eller samarbeta med, även om de i dagsläget kan stå nära varandra rent 
sakpolitiskt. Samma teori går förmodligen att applicera på Sverigedemokraterna. Många partier 
utmålar de som sin huvudmotståndare, både nationellt och lokalt, som ett sätt att öka 
engagemanget och mobilisera gräsrötterna. Detta oaktat hur långtifrån Sverigedemokraterna de 
egentligen står rent sakpolitiskt.  
 
 

                                                        
17 Wänström (2016), Kommunal styrning och koalitionsbildning i ett nytt parlamentariskt landskap, s. 32. 
18 SKL (2018), Koalitionsbildningsprocesser i ett nytt politiskt landskap, s. 29–30.   
19 Wänström (2016), Kommunal styrning och koalitionsbildning i ett nytt parlamentariskt landskap, s. 23.  
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2.6 Nya partier 
 
En faktor som spelar roll när det kommer till möjligheten att bli del av en styrande koalition är 
huruvida partiet är nytt eller inte. Traditionella partier brukar generellt sätt stänga ute nya partier 
från koalitionsförhandlingar och andra samarbeten. Den vanligaste förklaringen är att det råder 
en osäkerhet från de traditionella partiernas sida kring var ett nytt parti befinner sig ideologiskt 
och sakpolitiskt. Särskilt svårt är det för ett nytt parti att ta sig in i en styrande koalition jämfört 
med en oppositionskoalition. Styrande partier brukar vilja behålla sin koalition under en ny 
mandatperiod i så stor utsträckning som möjligt, förutsatt att det finns mandatmässiga 
förutsättningar för det. Detta eftersom man kan varandras preferenser väl och har utvecklat 
personliga relationer sinsemellan. Att som regerande koalition ta in ett parti riskerar således att 
skapa så kallade transaktionskostnader så som onödiga konflikter och nya kompromisser.20 
Sverigedemokraterna är som bekant ett nytt parti vars inträde i Sveriges kommuner anses ha 
skett 2006. Svårigheterna att kunna samarbeta med andra partier beror som sagt på en rad olika 
faktorer, men den nyligen nämnda faktorn kan vara en av förklaringarna till det. Oaktat 
Sverigedemokraternas historia kan det helt enkelt vara så att de andra partierna inte vet var de 
kan placera partiet i dagliga kommunala frågor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                        
20 Bäck (2009), Intra-party Politics and Local Coalition Formation, s. 3–4. 
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3. Kommunstyren och kommunal parlamentarism, annorlunda jämfört 
med på den nationella nivån  
 
Det här kapitlet är en genomgång om vad det kommunala självstyret innebär, hur styret i en 
kommun väljs och på vilket sätt den kommunala parlamentarismen skiljer sig från riksdagen. 
Det är av betydelse att dessa teknikaliteter benas ut så att läsaren under resterande del av texten 
kan relatera till och förstå begreppsdefinitioner som är vanligt förekommande, exempelvis 
kommunstyrelsens ordförande. När det gäller det kommunala självstyret är det något som 
lokalpolitikerna i flera av intervjuerna tar upp, vilket gör att det är befogat att i detalj förklara 
vad det innebär.   
 
3.1 Det kommunala självstyret  
 
I mina forskningsfrågor ställer jag mig bland annat undrande till hur Moderaterna och 
Kristdemokraterna i vissa kommuner har valt att bygga koalitioner med Sverigedemokraterna 
trots partiledningens motstånd. Det kommunala självstyret och lokala politikers möjlighet att 
forma samarbeten som de själv anser är rimliga kan ses som en inledande förklaring till mina 
frågeställningar.    
 
Sveriges 290 kommuner har ett långt gående självbestämmande och en omfattande verksamhet. 
Regeringsformen 1:1, där vi har den klassiska formuleringen om att all offentlig makt utgår 
från folket, förklarar att det förverkligas genom kommunal självstyrelse. Det ska dock 
poängteras att det är den svenska staten som har skapat kommunerna, jämfört med federala 
länder där självständiga enheter gått samman och bildat en stat. Det svenska kommunerna har 
således fått sin makt uppifrån, från staten. Trots nämnandet i regeringsformen är den 
kommunala självstyrelsen i praktiken inte konstitutionellt skyddad. Det är inte konstant givet 
vilka verksamheter som är statliga respektive kommunala. Antalet kommuner, deras 
självbestämmande och verksamhetsområden förändras över tid och bestäms av riksdagen. 
Exempelvis har skolan gått från att vara en statlig verksamhet till att bli en kommunal 
verksamhet medan polisen har gått i motsatt riktning.21  
 
Ett historiskt exempel på den hierarkiska ordningen med staten högst upp är de omfattande 
kommunsammanslagningar som skett på 1900-talets andra halva. År 1950 hade Sverige 
fortfarande ungefär 2 500 kommuner. En storkommunreform påbörjades och genomfördes i 
olika etapper med ett slutdatum 1974. Då hade antalet kommuner reducerats till något färre än 
totalt 300. Till en början var det frivilligt för kommuner att delta i sammanslagningarna. Det 
lokala motståndet visade sig dock vara för stort vilket gjorde att staten ändrade den principen 
och istället tvingade kommunerna att slås samman.22    
 
Trots den nyligen beskrivna komplexiteten finns det ändå i dagsläget ett par lagar i framförallt 
kommunallagen som slår fast att kommunerna har rätt att sköta sina egna angelägenheter. Det 
innefattar bland annat rätten att forma politiska koalitioner och styren efter sina egna premisser 
och utifrån de förutsättningar och möjligheter som finns i kommunen. Detta under premissen 
att en styrande koalition inte får bryta mot lagen och inte fatta beslut som man inte har 
befogenheter till.23  
 
                                                        
21 Erlingsson & Wänström (2015), Svenska kommuner, s. 51–53.  
22 Petersson (2017), Svensk politik, s. 39.  
23 Bäck, Erlingsson & Larsson (2015), Den svenska politiken, s. 203. 
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Argumenten för det kommunala självstyret grundar sig bland annat i begrepp som frihet och 
gemenskap. För en individ är det lättare att finna gemenskap och samspela med andra 
människor inom kommunens storlek än med nationalstaten. Mycket av den svenska kulturen 
och identiteten genom historien har dessutom formats på lokal nivå snarare än nationell. 
Givetvis varierar gemenskapen och samspelet beroende på kommunens storlek, men det 
handlar i stor utsträckning om närhet och deltagande. I en kommun finns det en närhet till 
beslutsfattarna, såväl politiker som tjänstemän, som i regel saknas på nationell nivå. Det blir 
därför lättare för individer att samverka och påverka det politiska innehållet och beslut som har 
vardaglig betydelse. I framförallt mindre kommuner är det också lättare för en individ att 
tilldelas samhälleliga poster.24 I Sverige misstror vi däremot lokalpolitiker mer än politikerna i 
riksdagen och regeringen, vilket är tvärtemot hur det ser ut i alla EU-länder. Generellt sett är 
det så att ju närmre en politiker är medborgarna desto större blir förtroendet och tilliten.25 Detta 
talar således till viss del emot argumentet om närheten och deltagande.  
 
Argumenten mot ett för långt gående kommunalt självstyre kan faktiskt vara samma som de 
ovan nämnda. Frihet, gemenskap och grundläggande rättigheter bör inom vissa områden 
säkerställas av den statliga nivån. Den svenska principen är att offentliga tjänster som 
exempelvis skola, sjukvård, äldreomsorg och kollektivtrafik ska garantera en viss miniminivå 
och finnas tillgänglig oavsett var i landet man bor. För att det ska uppnås krävs det att staten 
antingen sköter uppgifterna eller för en tillsyn med rätt att inskrida mot de kommuner som inte 
lever upp till kraven. Med ett för långt gående kommunalt självstyre finns det en risk att nivån 
och utbudet på dessa tjänster varierar i allt för stor utsträckning.26          
 
3.2 Så väljs styret i en kommun   
 
Kommunvalen sker vart fjärde år, på samma dag som valet till riksdagen och landstingen. Vad 
väljarna röstar kring i kommunvalet är representationen i kommunfullmäktige, på samma sätt 
som att det nationella valet handlar om riksdagens sammansättning. Kommunfullmäktige kan 
således beskrivas som kommunernas motsvarighet till riksdagen. Däremot finns det inte riktigt 
någon rimlig kommunal motsvarighet till regering. Det är kommunfullmäktige som väljer de 
verkställande kommunala organen, det vill säga ledamöter till kommunstyrelsen och de olika 
nämnderna. Praxis är att alla partier som finns representerade i kommunfullmäktige får platser 
i kommunstyrelsen och nämnderna. Svenska kommuner har således samlingsstyren vilket inte 
är fallet på nationell nivå. Det som då avgör vilka partier det är som i praktiken styr kommunen 
är tillsättandet av de viktiga ordförande- och vice ordförandeposterna i de verkställande 
organen. Dessa poster väljs med majoritetsval vilket innebär att partier som går samman och 
når över 50 procent de facto styr kommunen och får sin politik igenom. Det är alltså positiv 
parlamentarism som gäller inom kommunpolitiken, också det en skillnad mot den nationella 
politiken där regeringen och statsministern utses utifrån negativ parlamentarism.  
 
Fullmäktige består av mellan 21 och 71 ledamöter, något som regleras i kommunallagen 
beroende på kommunens befolkningsstorlek. Stockholms stadsfullmäktige utgör dock ett 
undantag med 101 ledamöter. Till riksdagen krävs det fyra procent av rösterna för att ett parti 
ska få representation. I kommunvalet ligger spärren på antingen två eller tre procent. Om en 
kommun är en enda valkrets är spärren två procent medan kommuner som har flera valkretsar 
har en treprocentspärr.27   
                                                        
24 Molander (2003), Staten och kommunerna, s. 11.  
25 Erlingsson & Oscarsson (2015), Röstdelning i Sverige, s. 361.   
26 Molander (2003), Staten och kommunerna, s. 13. 
27 Petersson (2017), Svensk politik, s. 45. 
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Kommunstyrelsen har den ledande rollen. Alla beslut som ska fattas av kommunfullmäktige 
måste först bearbetas av kommunstyrelsen. Om enskilda ledamöter vill lämna motioner måste 
de gå via kommunstyrelsen först, som bestämmer huruvida motionen skall tas upp för 
omröstning i fullmäktige. Formellt är inte styrelsen överordnad de olika nämnderna, men i och 
med att den oftast utgörs av partiernas ledande företrädare blir det i realiteten en hierarkisk 
ordning.28              
 
Den som är ordförande i kommunstyrelsen blir således den ledande politikern som representerar 
kommunen utåt, likt en borgmästare i andra länder. När man talar om ”kommunens starke man” 
är det kommunstyrelsens ordförande som åsyftas. Posten blir motsvarigheten till statsminister, 
och måste alltså få en majoritet av rösterna i kommunfullmäktige för att kunna tillsättas. 
Partikoalitioner blir därför en viktig förutsättning för att kunna styra kommunen, förutsatt att 
ett enskilt parti inte får över 50 procent av rösterna. Dessa majoriteter skapas oftast genom 
informella förhandlingar och med stort hemlighetsmakeri, åtminstone i de fall där partierna före 
valet inte gett ett tydligt besked om vilka koalitioner man avser styra kommunen med. Denna 
kommunala modell brukar bland statsvetare beskrivas som kvasiparlamentarisk. Kommunerna 
har formellt sett inget parlamentariskt system med exempelvis statsministeromröstningar och 
missförtroendeomröstningar. I praktiken blir det dock som det beskrevs ovan några partier som 
regerar och några som utgör opposition.29 
 
3.3 Valsystemet  
 
I Sverige har vi ett proportionellt valsystem även i de kommunala valen. Ett sådant valsystem 
innebär att mandaten i kommunfullmäktige fördelas proportionerligt utifrån andelen röster 
partierna får. Ett parti som får 35 procent av rösterna ska således tilldelas antal mandat som i 
så nära utsträckning som möjligt motsvarar just 35 procent. Detta gör att det till skillnad från 
en del andra länder med majoritetsvalsystem är svårt för ett enskilt parti att få egen majoritet i 
kommunfullmäktige. Det proportionella valsystemet innebär också att fler partier får 
representationer i kommunfullmäktige jämfört med majoritetsvalsystem där rösterna ofta 
koncentreras kring ett fåtal partier. Svensk kommunpolitik har därför en lång historia av 
partisamarbeten och koalitioner. Med Sverigedemokraternas ökade valresultat har det blivit allt 
svårare för olika partikoalitioner att få ihop en egen majoritet utan deras mandat.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
28 Bäck, Erlingsson & Larsson (2015), Den svenska politiken, s. 212. 
29 Erlingsson & Wänström (2015), Svenska kommuner, s. 113–115. 
30 Bäck, Naurin & Teorell (2017), Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin, s. 31.  
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4. Vilka är Sverigedemokraterna? Historisk kontext om Skånes 
politiska utveckling och Sverigedemokraternas koalitionssvårigheter  
 
I det här kapitlet följer en genomgång om Sverigedemokraterna. Jag förklarar varför de beskrivs 
som ett högerpopulistiskt parti, jag går igenom deras historia och jag försöker förklara hur det 
kommer sig att partiet är så pass mycket större i Skåne än vad de är i övriga Sverige.  
 
4.1 Pariapartier  
 
Sverigedemokraterna tillhör den grupp partier i Europa som inom forskningen har beskrivits 
som pariapartier. Dessa partier uppskattas inte av de traditionella partierna då de för fram nya 
frågor, konfliktdimensioner och problemformuleringar. Det finns även pariapartier på 
vänsterkanten, men på det stora hela gäller detta främst högerpopulistiska partier. Resultatet av 
deras framfart har i många länder historiskt varit att till en början utesluta dem från alla former 
av samarbete och koalitioner.31 Att utesluta Sverigedemokraterna från allt politiskt inflytande 
har varit en central strategi för riksdagens övriga partier, och samma har gällt på kommunal 
nivå, även om denna policy nu håller på att luckras upp.  
 
Studier från europeiska länder med högerpopulistiska partier likt Sverigedemokraterna visar att 
andra partier närmar sig och börjar inleda samarbete med dem när väljarstödet för dessa partier 
börjar stiga över 10 procent. För partier som i stor utsträckning drivs av viljan att erhålla och 
behålla regeringsmakten blir högerpopulistiska partier som vuxit sig stora till slut en alltför 
lockande koalitionspartner.32 Kan Sverigedemokraternas lokala storlek vara en av 
förklaringarna till det påbörjade samarbetet? Hur stora är Sverigedemokraterna i dessa fem 
kommuner jämfört med resterande kommuner? I kommunvalet 2018 fick Sverigedemokraterna 
över 20 procent av rösterna i 33 kommuner, men det är bara i fyra av dessa kommuner, 
Bromölla, Hörby, Trelleborg och Sölvesborg, som partiet numera är med i ett aktivt samarbete. 
I studiens återstående kommun, Staffanstorp, samlade partiet bara runt 11 procent av rösterna, 
något som till och med är klart lägre än riksdagsresultatet.33  
 
4.2 Sverigedemokraterna, ett högerpopulistiskt parti?   
 
Sverigedemokraterna beskrivs ofta som ett högerpopulistiskt, högerradikalt och/eller 
högerextremt parti, både av politiker, debattörer, journalister och forskare. Den nederländska 
statsvetaren Cas Mudde har lyft fram vad som är gemensamt för Europas högerpopulistiska 
partier. Han menar att högerpopulismen finner sin kärna i synen på ett samhälle som är uppdelat 
i två homogena och motställda grupper, där vanligt och hederligt folk står på ena sidan medan 
den korrupta eliten står på den andra sidan. En annan kärna är, enligt Cas Mudde, idén om att 
föra samman den politiska enheten, det vill säga staten, med den kulturella enheten, det vill 
säga nationen. Det innebär att för många kulturer inom en stat ses som ett problem och att 
åtgärderna mot det antingen är assimilering eller repatriering.34  
 
Det som gör att dessa populistiska partier kännetecknas som just höger baseras i stor 
utsträckning på de sociokulturella frågorna. De har oftast en konservativ syn när det kommer 

                                                        
31 De Lange (2008), From Pariah to Power, s. 47.  
32 Bäck, Naurin & Teorell (2017), Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin, s. 92–93. 
33 Valmyndigheten, 2019-02-19, Val till kommunfullmäktige, 
https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/K/rike/index.html 
34 Mudde (2004), The Populist Zeitgeist, s. 7–12. 
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till exempelvis familjefrågor, lag och ordning samt försvaret. Däremot står de dock inte långt 
till höger när det gäller den ekonomiska politiken, utan ligger där i många fall snarare åt vänster 
eller i mitten. Det är således den tydliga nationalistiska och kulturella politiken som gör att 
benämningen höger används. Den ekonomiska politiken har heller aldrig varit en huvudfråga. 
Det är snarare värden som betonas än materiella ting. Således har det varit relativt enkelt för 
högerpopulistiska partier att skifta sin ekonomiska position, dels utifrån vad de för stunden 
anser är bäst för nationen men också för att kunna öka sitt väljarstöd.35 Ett exempel på det är 
Frihetspartiet i Österrike som gick från att vara ekonomiskt nyliberala, frihandelsförespråkare 
och EU-positiva till att bli EU-motståndare och förespråka handelstullar.36 Även många andra 
högerpopulistiska partier har gått från att vara ekonomiskt nyliberala till att försvara 
välfärdssamhället, medan andra högerpopulistiska partier har rört sig åt det andra hållet.37   
 
Den ovanstående beskrivningen stämmer väl in på Sverigedemokraterna. De pratar gärna om 
det politiska och mediala etablissemanget som något negativt och framhäver sig själva som ett 
anti-etablissemangsparti som står på det vanliga folkets sida. De övriga sju riksdagspartierna 
benämns ofta som ”sjuklövern” där syftet är att konstruera en bild av sig själva som det enda 
alternativet till en ny politik medan de övriga partierna för samma politik och egentligen bara 
konkurrerar med varandra på låtsas. De har en tydlig nationalistisk profil, även om de idag 
själva benämner sig som socialkonservativt än just nationalistiskt, och lägger stor vikt vid 
kulturella värden. Vidare har deras ekonomiska politik ändrats genom åren, i detta fall mer åt 
höger och inte åt vänster som exemplet ovan visade. De kan dessutom klassas som höger då de 
själva förespråkar samarbete med främst Moderaterna och Kristdemokraterna, både nationellt 
och lokalt. På europeisk nivå samarbetar eller regerar deras systerpartier med högerregeringar, 
medan det finns få exempel på samarbete eller koalitioner med vänsterregeringar.38   
 
Terminologin är inte en huvudfråga i denna uppsats, men i de sammanhang en definition krävs 
för att definiera partiet kommer jag använda benämningen högerpopulistiskt. Även om det som 
sagt finns några reservationer, främst mot den ekonomiska politiken, är det utifrån de kriterier 
jag nyligen gått igenom den rimligaste benämningen av partiet idag.   
 
4.3 Skånes politiska historia   
 
Sverigedemokraterna har sitt starkaste stöd i södra Sverige i allmänhet och i Skåne i synnerhet. 
Det var i Skåne som partiet på allvar slog igenom och de rönte stor nationell uppmärksamhet 
när de 2006 fick 22,3 procent av rösterna i Landskronas kommunval. I riksdagsvalet 2018 blev 
Sverigedemokraterna största parti i 20 av Skånes 33 kommuner. I kommunfullmäktige blev de 
det största partiet i totalt 11 av landskapets kommuner. En av förklaringarna som ges är närheten 
till Malmö. Många av kommunerna i Skåne har inte en högre andel invånare med 
invandrarbakgrund än genomsnittliga svenska kommuner. De är inte heller drabbade av stor 
gängkriminalitet, radikal islamism, hög brottslighet, hederskultur och liknande frågor kopplat 
till invandring som Sverigedemokraterna ofta lyfter fram. Närheten till Malmö och 
nyhetsrapportering därifrån verkar i många fall fungera som en avskräckande faktor. Många 
skånska kommuner är helt enkelt rädda över att Malmös problem ska spilla över på dem.39 Men 
det går inte enbart att titta på nutida händelser och faktorer. För att förstå Sverigedemokraternas 

                                                        
35 Rydgren & Widfeldt (2004), Från Le Pen till Pim Fortuyn, s. 25. 
36 Wirtén (2000), Populisterna, s. 272–273. 
37 Rydgren & Widfeldt (2004), Från Le Pen till Pim Fortuyn, s. 25. 
38 Bäck, Naurin & Teorell (2017), Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin, s. 91.  
39 SVT, 2018-09-10, SD störst i elva skånska kommuner, https://www.svt.se/nyheter/val2018/vinnarna-och-
forlorarna-i-det-skanska-valet 
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stora väljarstöd i Skåne måste vi gå tillbaka och studera landskapets historia och politiska 
utveckling.      
 
Forskningen visar att det i Skåne sedan lång tid tillbaka har funnits ett motstånd mot invandring 
och att det sedan 1980-talet funnits lokala populistiska partier med invandringskritiska 
programpunkter. Jämfört med övriga landet har inställningen mot invandring varit mer 
restriktiv bland snittväljarna i Skåne jämfört med övriga landet.40 I demokratiutredningen från 
1999 fokuserade författarna på främlingsfientliga och populistiska lokala partier. 
Sverigedemokraterna var som sagt små den tiden med enbart några få kommunrepresentationer, 
men utredningen slog fast att det fanns en rad olika lokala partier med en liknande politik som 
samlade ett stort väljarstöd. Dessa lokala partier var i hög utsträckning koncentrerade till Skåne, 
något som lade grunden till Sverigedemokraternas växande framgångar. Anledningen till att 
denna typ av partier fick fäste i Skåne kan förklaras med bland annat den starka 
landsbygdskulturen och den stora bonderörelsen som finns där. Traditioner, levnadssätt och 
värderingar som är enkla för högerpopulismen att projektera på. Idéer som direktdemokrati, 
lokalt självstyre, självständighet och ett motstånd mot Stockholm har haft ett starkt fäste under 
Skånes historia. En annan förklaring som ges är den geografiska närheten till Danmark. Den 
danska invandringsdebatten skiljer sig åt mot den svenska. Den kan beskrivas som antingen 
mer öppen, rakt på sak eller invandringskritisk beroende på vilka politiska glasögon man har 
på sig. Danmark har dessutom haft populistiska idéer och populistiska partier sedan 1970-talet, 
något som har inspirerat skånska politiker och partier.41   
   
Sjöbo kommun anordnade 1988 en lokal folkomröstning där invånarna fick ta ställning till om 
kommunen skulle emot flyktingar. En klar majoritet röstade mot, siffrorna skrevs till 64,5 
procent nej mot 31 procent ja. Omröstningen och det som visade sig vara ett stort lokalt 
motstånd väckte intresse från övriga delar av landet. En av de drivande lokalpolitikerna bakom 
omröstningen var centerpartisten Sven-Olle Olsson. Han var kommunstyrelsens ordförande i 
16 år och han argumenterade för nej-sidan under omröstningen. I samband med det uteslöts han 
ur Centerpartiet. 1991 grundade han istället det lokala Sjöbopartiet. I valet samma år fick partiet 
31 procent av rösterna och Sven-Olle Olsson blev återigen kommunstyrelsens ordförande, en 
post han behöll fram till 1998. Sverigedemokraterna använde omröstningen i Sjöbo som en 
slogan på sina affischer. ”Sjöbo visar vägen” var budskapet, och de rekryterade Sven-Olle 
Olsson till partiet 2002.42  
 
Folkomröstningen i Sjöbo blev en symbol i Skåne för det missnöje som fanns mot den statliga 
invandringspolitiken vars effekter man menade drabbade framförallt Skåne. Från den tiden och 
framåt diskuterades invandringsrelaterade frågor betydligt mer i Skåne än i övriga Sverige, 
dessutom oftast på ett mer pragmatiskt sätt. Debattklimatet ansågs vara mer öppet och som sagt 
inspirerat av Danmark vilket gjorde att en så pass känslig fråga trots allt kunde diskuteras.43   
 
Den svenska historikern och författaren Gunnar Wetterberg har skrivit tre böcker om Skånes 
historia. I del tre, som sträcker sig från 1720 till 2017, förklarar han Sverigedemokraternas 
skånska framgångar. Under 1900-talets andra halva började tankar om skånsk regionalism och 
till viss del skånsk separatism att få fäste bland skåningar. Den rödgula flaggan började 

                                                        
40 Sannerstedt (2013), Skånska attityder till flyktingar och mångkulturalism, s. 75.  
41 SOU 1999:10, Demokratins förgörare, s. 164–165, https://data.riksdagen.se/fil/AE043946-6B21-46D1-B2B1-
948212AB9C31  
42 Ystads Allehanda, 2005-11-28, Sjöbopartiets grundare är död, http://www.ystadsallehanda.se/new-
articles/sjobopartiets-grundare-ar-dod/ 
43 Bengtsson (2009), Högerpopulismen, s. 19.  
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användas mer flitigt och skolorna började i högre utsträckning undervisa om Skånes äldre 
historia. De första populistiska partierna på 70-talet anspelade först bara på de svenskfientliga 
och separatistiska åsikterna. Det svenska systemet ifrågasattes och de förde krav på att befria 
Skåne från saker som TV-monopolet, de höga skatterna och Systembolaget. Invandringen fick 
uppmärksamhet först på 80-talet, bland annat i samband med en libanesisk flyktingvåg 1984. 
Det högerpopulistiska Skånepartiet fångade upp det motståndet och fick i kommunvalet 1985 
7,2 procent av rösterna i Malmö. Detta innebär att de borgerliga partierna tillsammans med 
Skånepartiet kunde bryta Socialdemokraternas 66 år långa maktinnehav och ta över styret i 
kommunen.44 Skånepartiet gick senare samman med 15 lokala partier för att satsa på de skånska 
regionalvalen under namnet Skånes väl. De fick en vågmästarställning i regionfullmäktige efter 
valet 1998, men 2006 ställde Skånes väl inte längre upp i några val utan uppmanade istället sina 
väljare att rösta på Sverigedemokraterna.45  
 
Skåne drabbades av en ekonomisk nedgång under 70- och 80-talet, något som drabbade 
industristäderna allra hårdast. Den tidigare solida sammanhållningen utsattas för påfrestningar 
i en del områden där arbetslösheten ökade. De nedlagda industrierna skapade en rotlöshet och 
en framtidsoro. Misstron riktades mot ett elitistiskt etablissemang, något som kom att 
kanaliseras av de högerpopulistiska lokalpartierna och sedermera Sverigedemokraterna. 
Kommunsammanslagningarna på 70-talet innebar att det politiska landskapet till viss del 
ritades om. Många av de större städerna fick då en betydligt större del av väljargrupper från 
landsbygden i sina kommunval vilket ändrade en del spelregler och förutsättningar. Detta 
minskade dominansen från de stora partierna och högerpopulistiska partier började träda fram 
under 80-talet.  
 
I slutet av 90-talet, när Sverigedemokraterna allt mer började etablera sig, började många 
skånska populistledare att ansluta sig till partiet. Detta gjorde att fler skåningar fick upp ögonen 
för partiet. I kommunvalet 2002 fick de 29 mandat i landskapet, bland annat i städer som 
Malmö, Helsingborg, Trelleborg och Ystad. Valet 2006 blev Sverigedemokraternas definitiva 
genombrott i Skåne då man tog 114 mandat och kom in i kommunfullmäktige i alla skånska 
kommuner förutom Vellinge och Burlöv. I och med denna etablering har de tidigare nämnda 
skånska självständighetsidéerna trappats av. Sverigedemokraterna har aldrig lagt något fokus 
på skånsk separatism, snarare tvärtom. De värnar om ett starkt och enat Sverige, där den svenska 
historien, kulturen och nationalstaten står i fokus snarare än skånska traditioner och kulturarv.46  
 
De lokala högerpopulistiska partierna förespråkade som sagt lägre skatter och samarbetade 
främst med de borgerliga partierna. Att Sverigedemokraterna idag har fört sig mer åt höger i 
den ekonomiska politiken och helst ser ett samarbete med Moderaterna och Kristdemokraterna 
kan ses som en effekt av det skånska arvet.47     
 
Skåne blev alltså den region som Sverigedemokraterna tidigt satsade på. Den organisatoriska 
basen och maskineriet byggdes till stor del upp där vilket gjorde att det var lättast att mobilisera 
väljare därifrån. Majoriteten av partiets ledande företrädare kommer än idag från främst Skåne. 
Lokalt förankrade partier hade öppnat en väg för partiet och skapat ett debattklimat som innebar 
att personer som var kritiska till den svenska invandringspolitiken inte sågs som varken rasister 
eller nazister.48  
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4.3 Sverigedemokraternas politiska historia  
 
För att förstå det motstånd och avståndstagande som råder bland de andra partierna gentemot 
Sverigedemokraterna måste en historisk kontext behandlas. Partiets rötter och ideologiska 
positionering genom åren används ofta som en förklaring till varför de än idag i stor 
utsträckning är politiskt marginaliserade.  
 
Sverigedemokraterna grundades i Stockholm 1988 av personer som tidigare varit medlemmar 
i Bevara Sverige Svenskt (BSS) och andra högerextrema organisationer. En bit in på 90-talet 
bestod fortfarande partiets kärna av personer som huserade i den högerextrema och aktivistiska 
miljön. Det kunde exempelvis röra sig om äldre människor som på 40-talet var med i den tyska 
frivilligt rekryterade militära enheten Waffen-SS. Bland de yngre medlemmarna var det vanligt 
att vid sidan av Sverigedemokraterna engagera sig i nynazistiska organisationer. Partiet valde 
till en början att utse två talespersoner, likt Miljöpartiets modell med två språkrör. Den första 
ensamma ordförande blev Anders Klarström, som innehöll posten mellan 1989 och 1995. Han 
hade tidigare varit aktiv i det öppet nazistiska Nordiska Rikspartiet, något som han senare i 
egenskap av partiledare tog avstånd ifrån.4950   
 
1993 förstamajtalade Vänsterpartiets ledare Gudrun Schyman i Kungsträdgården. I samband 
med det grep polisen tre män i publiken varav en av dem bar på en skarpladdad handgranat. 
Trion bestod bland annat av Robert Vesterlund, ordförande för partiets ungdomsförbund, och 
Niklas Irberger, som tidigare hade suttit i partistyrelsen. Vesterlund släpptes men Irberger 
dömdes till ett års fängelse. Trots denna händelse valdes Vesterlund några månader senare till 
ledamot i partiets arbetsutskott. Vesterlund var också under denna period aktiv inom 
Stockholms Unga Nationalsocialister.51 En annan händelse från den tiden var när Tina Hallgren 
Bengtsson, som tidigare varit vice ordförande under tre år, avslöjades ha deltagit på ett möte 
1996 ordnat av Nationalsocialistisk front. På mötet var hon klädd i full nazistmundering. Under 
mötet skanderas nazistiska slagord och det anordnades ett bokbål där böcker av judiska 
författare brändes. Hennes man, Jan Bengtsson, som suttit i partistyrelsen var också närvarande. 
En annan som deltog vid bokbålet var Anders Westergren, partiets andre vice ordförande och 
fullmäktigeledamot i Höör. Evenemanget anordnades dessutom på hans arrenderade mark. En 
ytterligare sverigedemokrat som deltog var Jerker Magnusson, en av de åtta personer som 
grundade partiet. Ingen person från bokbålet uteslöts från partiet. Anders Westergren fortsatte 
sitta i kommunfullmäktige i Höör fram till 2015 då han själv valde att avgå.52             
 
1995 tog Mikael Jansson över partiledarskapet. Han hade en bakgrund inom Centerpartiet och 
hade som ett av sina huvudmål att göra partiet mer rumsrent. Han införde snabbt ett uniforms- 
och alkoholförbud för att få bort folk med nazistiska sympatier och ungdomar som bara var 
med för att stöka, slåss och dricka sig fulla. Under hans ledning började man också slipa på 
partiprogrammet för att göra det mindre radikalt. I slutet av 90-talet togs dödsstraff bort från 
programmet och den så kallade 70-regeln ströks. Den regeln gick ut på att alla invandrare från 
främmande kulturer som kommit till Sverige efter 1970 skulle bli tvingade att återvända till 
sina hemländer. Ytterligare exempel på en mildare politik var att motståndet mot utomeuropeisk 
adoption också togs bort.53 Den nuvarande partiledaren Jimmie Åkesson tog över ledarskapet 
2005 och fortsatte i än tydligare utsträckning med att göra partiet mer rumsrent. Inför valet 2006 
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byttes den dåvarande partisymbolen, en hand hållandes en fackla i svenska flaggans färger, ut 
mot en blåsippa.54 
 
År 2008 avslöjade Expo att sex stycken företrädare i Sverigedemokraterna bidragit med 
ekonomiskt stöd till flera nazistiska organisationer. Det rörde sig om nämndemän, ledamöter i 
kommunfullmäktige och lokala styrelser. De utpekade personerna fick lämna alla uppdrag inom 
partiet.55 I mars 2009 publicerade Sverige Radio sitt program kaliber där de under 6 månader 
hade låtit tre reportrar med påhittade identiteter gå med i Sverigedemokraterna för att kunna ta 
del av partiet inifrån. Reportaget visade att flera aktiva sverigedemokrater sinsemellan på 
interna möten och tillställningar uttryckte sig rasistisk om invandrare. Kaliber visade också en 
konferensresa till Tallinn där högt uppsatta personer inom partiet och ungdomsförbundet på 
båten dit sjöng sånger skrivna av högerextrema band och även en satirramsa om Olof Palmes 
död.5657    
 
Hösten 2012 avslöjade Expressen den så kallade järnrörsskandalen, som anses vara den största 
skandalen sen riksdagsinträdet. I en film visas hur Kent Ekeroth, Christian Westling och Erik 
Almqvist, alla aktiva i Sverigedemokraterna, efter en utekväll i Stockholm 2010 bland annat 
tjafsar med, och senare trakasserar, komikern Soran Ismail. De förklarar för honom att han 
varken är svensk eller har något i landet att göra. Vidare blir en kvinna i klippet kallad för hora 
och en berusad man för ”blatteälskare”. En lång sekvens följer där det munhuggs mellan de tre, 
den berusade mannen och andra personer runtomkring. Efter att ha lämnat platsen beväpnar de 
sig med metallrör från en byggnadsställning, vilket fått händelsen att kallas för just 
järnrörsskandalen. Med metallrören i händerna går de tillbaka mot platsen där de tidigare 
händelserna utspelats. När de via sirenerna hör att polisen anländer till platsen lägger de ifrån 
sig metallrören. Filmen som publicerades kommer från Kent Ekeroths mobilkamera som han 
filmat med under händelsen. Hur Expressen kom över filmklippet är än idag inte förklarat.58  
 
På morgonen den 14 november publicerade Expressen den första halvan av videoklippet där 
främst Erik Almqvist var den aktiva aktören. Några timmar efter publiceringen anordnade 
Sverigedemokraterna en presskonferens där de förklarade Erik Almqvists omedelbara avgång. 
Kent Ekeroth fick tills vidare vara kvar. Dagen efter publicerade Expressen den andra halvan 
av videoklippet som bland annat innehöll delen med järnrören. Sverigedemokraterna svarade 
med ett pressmeddelande där det förklarades att Kent Ekeroth skulle ta politisk timeout från 
alla sina uppdrag.59      
 
Dessa historiska händelser är en stor akilleshäl för Sverigedemokraternas ambition att bli ett 
statsbärande och inflytelserikt parti. Skandalerna har likt en röd tråd följt med partiet och ses 
än idag som en av huvudanledningarna till att de traditionella partierna helst undviker samarbete 
med partiet. Det sakpolitiska innehållet behöver nödvändigtvis inte vara problemet. Många 
partier står idag inte alltför långt ifrån Sverigedemokraterna i exempelvis invandrings- och 
migrationspolitiken, men deras historia och snedsteg från företrädare fungerar som en 
bromskloss för eventuella samarbeten.        
                                                        
54 Expo, 2019-03-07, Sverigedemokraterna (SD), https://expo.se/fakta/wiki/sverigedemokraterna-sd 
55 Expo, 2008-01-29, Sverigedemokrater stödjer nazister, https://expo.se/2008/01/sverigedemokrater-stödjer-
nazister 
56 Sveriges Radio, 2009-03-29, ”Det dubbla ansiktet” – Sverigedemokraterna granskas, 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=2728776 
57 Sveriges Radio, 2009-04-05, ”Olof Palme gick på bio” – om jargongen inom SD, 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=2747224 
58 Tamas (2016), Det svenska hatet, s. 274–280.  
59 Tamas (2016), Det svenska hatet, s. 411–415.  



 22 

5. Teorier om fyra politiska arenor     
 
5.1 Politiska arenor  
 
Uppsatsens syfte är att undersöka de fem kommuner där Sverigedemokraterna finns med i den 
styrande koalitionen. För att ta reda på det mer djupgående kommer jag använda mig av teorin 
om de politiska arenorna som kortfattat nämndes i kapitlet om tidigare forskning. Även om 
teorin skrevs 1968 är den applicerbar idag då det politiska systemet ser likadant ut. Det bekräftas 
bland annat av att den har använts av andra forskare i senare sammanhang. Det finns mycket 
som pekar på att den parlamentariska arenan, väljararenan, den partiinterna arenan och 
implementeringsarenan spelar stor roll när det kommer till studiens kommuner och partiernas 
val att samarbeta med Sverigedemokraterna. Dessa politiska arenor används således för att jag 
tror att de kommer appliceras i intervjuerna och sedan bli en stor del av empirin. Nedan följer 
en längre och mer noggrann genomgång om vad teorin innebär.  
 
5.1.1 Den parlamentariska arenan  
 
Teorin tar sin utgångspunkt i att alla politiska partier har som övergripande mål att få igenom 
så mycket som möjligt av sitt partiprogram. För att kunna nå dit krävs det att rätt taktiska beslut 
fattas längs med vägen. Det är på den parlamentariska arenan som politiska idéer och program 
blir till verklighet och reella beslut. Den parlamentariska arenan består av aktörer i form av 
politiska partier. Aktörer som strävar efter att maximera sitt inflytande. I ett tvåpartisystem 
krävs det oftast inte lika många strategiska beslut för att få maximalt inflytande på den 
parlamentariska arenan. Det parti som får flest röster når i regel egen majoritet. För att lyckas 
med egen majoritet i ett flerpartisystem som vi har i Sverige krävs det i nästan samtliga fall att 
tillfälliga eller permanenta koalitioner och samarbeten formas. Det kan dock inte göras hur som 
helst utan måste ske inom några givna ramar. Den första förutsättning är antalet mandat varje 
parti tilldelas, något som bestäms på väljararenan. När mandaten är utdelade gäller det att bilda 
koalitioner som innebär en majoritet i parlamentet. I riksdagens fall handlar det om att inte ha 
en majoritet emot sig medan det, som tidigare redovisats, i de kommunala församlingarna krävs 
en majoritet för att få igenom de styrande ordförandeposterna. Så fort en koalition bildats ökar 
risken för att delar av partiets program inte längre kan realiseras eftersom man troligtvis har 
behövt kompromissa bort en del av sin politik.60  
 
Maximalt inflytande på den parlamentariska arenan kan nås både kortsiktigt och långsiktigt. 
En koalition som för stunden ger ett stort inflytande kan i det långa loppet visa sig vara bräcklig 
och leda till ett minskat inflytande. På samma sätt kan ett parti välja att ställa sig i opposition 
och avstå från politiskt inflytande, trots att sådana möjligheter finns, för att blidka sin tid och i 
ett senare skede programmaximera. Det är inte heller givet att all form av inflytande går att 
finna i regeringsställning. Oppositionspartier som intar en vågmästarroll kan få igenom en stor 
del av sin politik samtidigt som de slipper kompromissa och ta ansvar för resultatet av de 
styrande partiernas politik. Likaså kan ett parti som ingår i en regeringskoalition misslyckas 
med att få igenom sitt politiska innehåll. Alla partier får inte igenom lika mycket i en koalition 
utan det är vanligt att ett parti blir mer dominerande medan ett annat är svagare och i värsta fall 
blir den förlorande parten i de flesta förhandlingar.61        
 

                                                        
60 Sjöblom (1968), Party Strategies in a Multiparty System, s. 79–81.     
61 Sjöblom (1968), Party Strategies in a Multiparty System, s. 255.     
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5.1.2 Väljararenan  
 
På den här arenan handlar det inte om att få genomslag för sin politik utan här fokuseras det 
enbart på att röstmaximera, för att med så många mandat som möjligt få ett bra utgångsläge på 
den parlamentariska arenan. I ett valsystem med enmansvalkretsar behöver fokus inte 
nödvändigtvis vara på att röstmaximera, utan där handlar maximeringen istället om mandaten 
och inte per automatik om antalet röster. I det svenska proportionella valsystemet blir däremot 
röstmaximering det enda väsentliga.62 Enligt Gunnar Sjöblom finns det inget parti som ämnar 
att nå hela väljarkåren. På väljararenan handlar det strategiska istället om att antingen nå ut 
med ett brett budskap som kan appliceras till så många väljare som möjligt eller att gå ut med 
flera olika budskap som är anpassat efter olika målgrupper. Det finns uppenbara risker och 
svårigheter med båda strategierna. Ett stort budskap som är riktat till en stor och bred väljarkår 
riskerar att bli urvattnat och betydelselöst. Spridda budskap som är anpassade efter olika 
väljargrupper riskerar å andra sidan att framställa partiet som idélöst och inte trovärdigt.63  
 
Det finns tre förklaringar till varför ett parti får ett annat väljarstöd från ett val till ett annat; 
väljarkårens sammansättning, valdeltagandet och partibyten. Väljarkårens sammansättning 
påverkas inte särskilt mycket i det korta perspektivet och valdeltagandet i svenska kommun- 
och riksdagsval brukar ligga på en relativt jämn nivå. Således är det väljarnas partibyten som 
spelar störst roll.64    
 
Den röst en väljare läggare på valdagen, antingen på samma parti som senast eller ett nytt parti, 
är vanligtvis ett resultat av flera långsiktiga handlingar från partiernas sida. Ett partibyte 
kommer för de flesta väljare inte hastigt och baseras sällan på någon enstaka händelse. För de 
flesta väljare är det snarare en lång process där man i långsam takt glider ifrån sitt tidigare parti 
och istället börjar sympatisera med ett annat parti. Det blir således viktigt för ett parti att ständigt 
vara närvarande och aktuell i den politiska utvecklingen. Dels behöver de kanalisera de egna 
väljarnas tankar och åsikter, men de behöver också fånga upp den opinion som för tillfället inte 
sympatiserar med partiet, utan att för den skull göra sig ovän med det nuvarande väljarstödet.65      
 
5.1.3 Den partiinterna arenan  
 
Den tredje arenan handlar om att hålla ihop och balansera eventuella olika intressen från 
partiledningen, medlemmarna, lokalpolitiker, partipolitiskt aktiva, gräsrötter och generella 
väljare. Målet är att ena partiet och hålla ihop för att kunna lyckas på de övriga arenorna. Att 
hålla ihop partiet internt är en viktig nyckel för det slutgiltiga målet att lyckas nå ut med sin 
politik. Om partisammanhållningen är svag minskas partiets trovärdighet bland väljarna och 
engagemanget bland medlemmarna och gräsrötterna blir då lidande vilket gör det svårt att 
röstmaximera. Om det saknas en sammanhållning inom partiet och en övertygelse om vart man 
är på väg blir det oerhört svårt att driva en lyckad valkampanj. Möjligheterna att bilda 
koalitioner blir också svårare eftersom ett splittrat parti inte anses vara en särskilt stor tillgång 
på den parlamentariska arenan. Den partiinterna arenan är således en förutsättning för att 
lyckas på både väljararenan och den parlamentariska arenan.66   
 

                                                        
62 Sjöblom (1968), Party Strategies in a Multiparty System, s. 206.    
63 Sjöblom (1968), Party Strategies in a Multiparty System, s. 207.     
64 Sjöblom (1968), Party Strategies in a Multiparty System, s. 208.     
65 Sjöblom (1968), Party Strategies in a Multiparty System, s. 206–207.     
66 Sjöblom (1968), Party Strategies in a Multiparty System, s. 52, 87.    



 24 

Missnöjda medlemmar och gräsrotsväljare kan välja att opponera sig mot partiet antingen 
passivt eller aktivt. Passiv opponering kan exempelvis innebära att man låter bli att rösta på 
partiet, att man inte längre stödjer partiet offentligt eller att man på andra sätt drar ner sitt 
engagemang. Man bidrar inte med några kampanjpengar och man avstår från volontärarbete. 
Passiv opponering innebär helt enkelt att man väljer att vara tyst och inte visar något stöd för 
partiet offentligt. Aktiv opponering innebär att man lyfter fram missnöjet offentligt och aktivt 
tar avstånd från partiets agerande. Det kan göras genom att rösta emot partilinjen på 
partikongresser eller via debattartiklar och andra offentliga kanaler. Det blir särskilt kritiskt för 
ett parti om det aktiva opponerandet konkretiseras och formas i ett gemensamt, organiserat 
motstånd. Både passiv och aktiv opponering leder i slutändan till en svagare partiapparat och 
ett mer ineffektivt arbete i parlamentet.67 
 
Om medlemmarna och de partiaktiva inte tror att den inriktning som partiet har slagit in på är 
den rätta spelar det ingen roll att partiet för stunden har majoritet i parlamentet. De negativa 
effekterna kommer förr eller senare att synas. Detta oaktat huruvida den politik som partiet 
lägger fram faktiskt är effektiv och realistisk. Delas inte den bilden av en majoritet av partiets 
olika aktörer kommer den parlamentariska majoritet man innehar troligtvis försvinna efter det 
nästkommande valet.68    
 
Det handlar inte enbart om att få just medlemmarna och gräsrotsväljarna att dra åt samma håll, 
utan den partiinterna arenan gäller i lika stor utsträckning partiets högre skikt. Om 
partiledningen, underorganisationer, ungdomsförbund, partiets politiker och andra höga 
representanter inte är enade kommer det med stor sannolikhet påverka den generella 
sammanhållningen negativt.69  
 
5.1.4 Implementeringsarenan 
 
Den sista arenan är ett tillägg från 1979 av statsvetaren Axel Hadenius. Implementeringsarenan 
handlar om partiets möjlighet att regera i god samklang med förvaltningen och dess olika 
aktörer. Maximeringen av det politiska programmet måste implementeras väl för att till slut 
kunna förverkligas. Den politiska processen börjar med politiska program och beslut (output) 
och slutar med resultat (outcome) i förvaltningen.70   
 
För att lyckas på implementeringsarenan behöver partiet få makt över förvaltningsapparaten 
och de offentliga institutionerna där policybesluten förverkligas och beslutsprocessen sker. 
Detta sker enklast genom att under en lång period sitta med i det regerande styret, både lokalt 
och nationellt. Myndigheter och förvaltningsinstitutioner lyder visserligen under de politiker 
som styr men de besitter också en inre autonomi. Det gör att ett nytillträtt styre inte kan mata 
på med ständigt nya policyförslag och en politisk inriktning som går på tvären mot vad 
förvaltningen tidigare har arbetat för. Det är således viktigt att man tar hänsyn till det rådande 
klimatet inom förvaltningen och att man förstår att policyförändringar smidigast sker i ett 
rimligt tempo. Givetvis kan viktiga poster bytas ut och tillsättas med mer likasinnade 
tjänstemän, men det kommer ändå finns risk för inlåsningseffekter och en bromsande 
förvaltning.71  
 
                                                        
67 Sjöblom (1968), Party Strategies in a Multiparty System, s. 190–191.    
68 Sjöblom (1968), Party Strategies in a Multiparty System, s. 152.     
69 Sjöblom (1968), Party Strategies in a Multiparty System, s. 184–185.     
70 Bäck, Erlingsson & Larsson (2015), Den svenska politiken, s. 47.    
71 Hadenius (1979), Politiska aktörers preferenser, s. 171.  
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De fyra arenorna och dess syften hänger ihop. De är beroende av varandra för att lyckas med 
det slutgiltiga målet om programmaximering. Det svåra är att få arenorna synkade utan att de 
krockar med varandra någonstans. Exempelvis skulle Socialdemokraterna förmodligen kunna 
vinna en del maktpositioner på den parlamentariska arenan genom att samarbeta med 
Moderaterna. Deras politik är idag inte alltför olika varandra och de skulle ha goda möjligheter 
att få igenom en stor del av sin politik. Däremot skulle ett sådant samarbete troligtvis få negativa 
effekter både på väljararenan och den partiinterna arenan. Konflikten kan även uppstå om 
man vänder på resonemanget. En tydlig och stark konfrontation mellan Socialdemokraterna 
och Moderaterna stärker i många fall väljararenan och den partiinterna arenan men försvårar 
samarbete på den parlamentariska arenan.72      
 
Ett nutida exempel på när arenorna har krockat med varandra för ett högerpopulistiskt parti 
finns i Danmark. Sverigedemokraternas systerparti där, Dansk Folkeparti, valde under den 
borgerliga regeringsperioden 2001 till 2011 att vara kvar i opposition och inte sitta i regeringen 
trots att den möjligheten fanns. Likadant har de gjort sedan 2015 då den nuvarande borgerliga 
regeringen kom till makten, trots att de fick fler röster än det största borgerliga partiet. Fördelen 
med att vara i opposition och där agera vågmästare är att partiet slipper ta del av det ansvar som 
medföljer i regeringsställning samtidigt som de får genomslag för sin politik. Denna taktik 
verkar dock inte delas av väljararenan som sedan flera år tillbaka vill se partiet i 
regeringsställning då de tror att det ger ännu större genomslag för partiets politik.73 Inför det 
kommande valet ser partiet ut att tappa från 21 procent väljarstöd till runt 15 procent. Fallet 
beror givetvis inte enbart på det strategiska handlandet, men det danska exemplet visar ändå ett 
nutida fall där strategin på den parlamentariska arenan krockar med väljararenan.74   
 
5.1.5 Operationalisering  
 
Operationalisering handlar om kopplingen mellan vad forskarna Gunnar Sjöblom och Axel 
Hadenius skriver om i de politiska arenorna och hur de sedermera blir synliga i studiens 
intervjuer. Jag behöver ställa specifika frågor för att komma åt hur aktörerna tänker och hur 
deras argumentation är grundad. Kopplingen mellan teorin och de valda kommunerna kommer 
användas som en grundläggande faktor i intervjuerna och därefter synas i empirin. Teorin om 
de politiska arenorna kommer således operationaliseras genom att testas under intervjuerna, 
både i direkta frågor, men också i stora övergripande teman. Kommunpolitik och valet av 
koalitionsstyren utgår från spelregler som i stor utsträckning kan härledes till de fyra arenorna, 
vilket gör att de med största sannolikhet är närvarande under hela intervjumomentet. Även om 
lokalpolitikerna troligtvis inte känner till teorin om de politiska arenorna kan mina frågor visa 
att denna typ av strategitänkande finns med i deras beslutsfattande, detta oaktat varifrån 
politikerna har hämtat sina strategier.  
 
Det strategiska tänkandet var en av anledningarna till att jag valde att fokusera på den teorin. 
När jag inför uppsatsens början läste Gunnar Sjöbloms avhandling kändes teorierna som en 
högst förklarande del till de nya kommunstyrena. Att så är fallet ämnar jag empiriskt bevisa 
efter intervjuerna. Operationaliseringen av det teoretiska materialet framkommer således i 
intervjukapitlet och i resultatdelen.75    

                                                        
72 Bäck, Erlingsson & Larsson (2015), Den svenska politiken, s. 46–48. 
73 Dagens Samhälle, 2017-09-13, Så går det när populister tar makten, https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/sa-
gar-det-nar-populister-tar-makten-18585 
74 Fokus, 2019-04-25, Så blev DF en politisk pölsefabrik, https://www.fokus.se/2019/04/sa-blev-df-en-politisk-
polsefabrik/ 
75 Esaiasson m.fl. (2017), Metodpraktikan, s. 55–56.  
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Nedan följer en tabell som visar arenornas övergripande utgångspunkter. Många av de frågor 
som ställs i intervjuerna kommer ha teorierna och denna modell som utgångspunkt. I den 
empiriska avslutningen kommer tabellen vara med, tillsammans med informanternas 
förklaringar, för att se om det stämmer överens med de politiska arenorna. 
     
Tabell 1 – De politiska arenorna  

Arena Begrepp Aktörer Mål 
Parlamentariska arenan Taktik/strategi, 

kompromisser  
Partier Majoritet av mandaten, 

programmaximering 
Väjararenan  Breda/spridda 

budskap  
Väljarna Röstmaximering 

Partiinterna arenan Trovärdighet, 
engagemang 

Partiaktiva, 
medlemmar 

Sammanhållning 

Implementeringsarenan Hänsyn, 
samklang 

Kommuntjänstemän Få igenom politiken  
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6. Metod 
 
I det här kapitlet redogörs uppsatsens metod.  Det som tas upp är vilken design som används, 
tillvägagångssättet, urvalet, vilka avgränsningar som gjorts, materialvalet, hur intervjuerna 
formeras och hur stark validiteten och reliabiliteten är.  
  
6.1 Forskningsdesign  
 
Uppsatsen undersöker de fem kommuner där Sverigedemokraterna numera är med och styr, 
något som sker via koalitionssamarbete med andra partier. De fem styrande kommunerna är 
Sölvesborg, Staffanstorp, Hörby, Bromölla och Trelleborg. Syftet är att ta reda på de borgerliga 
partiernas syn på detta samarbete, hur processen har gått till och hur de motiverar det nya styret.  
 
Studien är upplagd utifrån en teorikonsumerande metod. Det innebär att det är ett fall som står 
i centrum och inte en eller flera teorier. Utgångspunkten är ett fenomen som finns i verkligheten, 
det vill säga kommuner där Sverigedemokraterna styr tillsammans med andra borgerliga 
partier. Denna verklighet försöker jag förklara med bland annat hjälp av en teori och 
bakomliggande förklaringsfaktorer, vilket gör den till en teorikonsumerande uppsats. En 
teorikonsumerande studie likt denna försöker således via en redan befintlig teori förklara vad 
det är för faktorer som ligger bakom ett särskilt fall. Huvudfokus ligger i att förklara varför det 
har blivit så, det vill säga hur och varför dessa nya lokala styren har skapats. Jämfört med en 
teoriprövande studie är fallet här det primära medan teorin är det sekundära.76 En 
teorikonsumerande undersökning sätter ingen större vikt vid huruvida resultaten kan 
generaliseras till andra fall. Det jag prövar i den här uppsatsen är varför och hur styret har 
formats i just de utvalda kommunerna. Resultaten försöker således inte vara giltiga för de 
kommuner som inte undersöks.77 Undersökningen och resultatet har ett värde för sig själv och 
är intressant för hela det svenska politiska landskapet och framtida koalitionsprocesser, även 
om varje kommunstyre är unikt och trots att det inte går att dra några generaliseringar.78   
 
Uppsatsens studie bygger på ett fåtal kommuner. Förklaringen till det är att fenomenet som ska 
undersökas bara existerar i några enstaka kommuner. På grund av den faktorn blir det 
meningslöst att exempelvis använda en statistisk design eftersom antalet fall snabbt tar slut om 
jag vill kontrollera för flera faktorer. En studie likt denna grundar sig i den naturliga variation 
som finns i verkligheten även om de utvalda kommunerna är lika varandra. De är lika varandra 
på så sätt att den förklaringsvariabel som står i centrum för undersökningen gäller samtliga 
kommuner, men utöver den kan resterande variabler skifta.79 Urvalet och syftet gör att det blir 
en så kallad pilotstudie, eller en explorativ studie, som enbart tittar på de fall där etablerade 
partier har inlett samarbete med Sverigedemokraterna. I en pilotstudie och explorativ studie har 
forskaren ambitionen att generera idéer och prova mätinstrument till framtida studier av större 
dignitet. Uppsatsen kan således ligga till grund för mer storskaliga undersökningar där denna 
studie används som underlag.80   
 
Fallstudie som metod bidrar till kunskap på det sättet att den främst går på djupet i en specifik 
fråga. Den förtydligar och förklarar hur och varför en viss kontext har utvecklats, i det här fallet 

                                                        
76 Esaiasson m.fl. (2017), Metodpraktikan, s. 42–43.     
77 Esaiasson m.fl. (2017), Metodpraktikan, s. 89–90.    
78 Esaiasson m.fl. (2017), Metodpraktikan, s. 154.    
79 Esaiasson m.fl. (2017), Metodpraktikan, s. 101–102.    
80 Esaiasson m.fl. (2017), Metodpraktikan, s. 37, 189.    
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kommunstyren med Sverigedemokraterna. De undersökta kommunerna kan ses som en 
förstudie till fördjupade kommun- och koalitionsstudier. Jag vill bidra med en utforskande 
undersökning som försöker skapa kunskap inom det här relativt sett outforskade området. 
Designen ger en möjlighet att förklara händelseförloppet i detalj och redogöra för avgörande 
aspekter. Informationen i denna studie, både intervjuerna och de andra delarna, används för att 
förstå de bakomliggande orsakerna till varför det som uppsatsen kretsar kring har uppstått. Den 
bidrar således till kunskap som senare kan användas i större forskningssammanhang.81    
 
Nackdelen med en fallstudie som design är att det inte går att dra allt för säkra slutsatser om 
svenska kommuners styren och koalitionsbildningar. Detta beror på de få analysenheter som 
finns och att det inte sker någon jämförelse med andra kommunstyren som kan vara en grund 
för generaliseringar. De kommuner och samarbeten som undersöks är också baserade under en 
begränsad period, som dessutom är pågående just nu. Det innebär att det inte finns några 
möjligheter att jämföra olika mandatperioder och utifrån det dra några slutsatser och samband 
mellan tid och rum.82 Däremot kan studien bidra till samhällsvetenskapen och vara till grund 
för andra jämförelser och ytterligare forskning. En studie likt denna där man studerar 
kommunerna nära inpå har också en funktion att fylla i teoriprövande sammanhang då det kan 
leda till nya teoriutvecklingar.83 Svagheten och risken med en fallstudie av denna storlek är att 
teorin och intervjuerna visserligen kan komma att täcka in alla detaljer och ge konkreta svar 
men vars material kanske egentligen inte säger något allmängiltigt.84    
 
Svårigheten med att kunna dra generaliseringar av kvalitativa fallstudier brukar anföras som en 
svaghet jämfört med kvantitativa metoder. Det går att diskutera vad som i en sådan 
argumentation menas med generaliseringar. Det är rätt på så sätt att ett mönster som konstaterats 
och studerats i ett fall inte garanterat kan gälla för flera andra situationer. Det är endast en 
statistisk studie som kan redogöra sannolikheten för huruvida konstaterande samband är en 
slump eller om generalisering kan göras. Om vi däremot tittar från ett kunskapsrealistiskt 
perspektiv där mönster och tendenser har en stor betydelse kan en studie om svenska 
kommunstyren vara önskvärda. Tillämpningsområdet, svenska kommuner, är utvidgningsbart 
och de bakomliggande mönster som framkommer kan användas i nya empiriska 
undersökningar.85 Det går även att vända på kritiken och fråga sig hur stora generaliseringar 
kan dras av ett enda experiment. Vetenskapliga rön är sällan baserade på enbart ett enda 
experiment utan bygger på flera uppsättningar av experiment som har upprepats vid olika 
tillfällen. Det tillvägagångssättet kan användas av statsvetenskapliga fallstudier också. Min 
fallstudie kan därför också ses som generaliserbar utifrån teoretiska hypoteser om 
kommunstyren och partikoalitioner, men inte om populationer.86      
 
Fallstudier kan användas och designas på flera olika sätt. Som det tidigare nämnts menar en del 
kritiker att fallstudier enbart kan användas under en explorativ fas, men det finns flera typer av 
fallstudier som genom historien fått betydande effekt på statsvetenskapen. Den amerikanska 
statsvetaren Graham Allison gjorde 1971 en fallstudie om Kubakrisen, en studie som sedan 
dess har varit en bästsäljare inom den statsvetenskapliga litteraturen. Allison fokuserade på 
endast ett fall, det vill säga Kubakrisen, och formulerade tre olika teorier som en förklaring på 
krisen och dess utveckling. Teorierna kunde konkurrera med varandra men också hänga ihop. 

                                                        
81 Yin (2011), Fallstudier: design och genomförande, s. 30–31.  
82 Esaiasson m.fl. (2017), Metodpraktikan, s. 85.  
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Han jämförde dessa teorier med varandra och försökte förklara händelseförloppet under 
Kubakrisen med hjälp av dem, det vill säga Sovjetunionens val att placera offensiva missiler 
och robotar på USA, varför USA reagerade med en blockad istället för ett militärt agerande, 
och varför Sovjetunionen till slut tog tillbaka missilerna. Allisons fallstudie fungerade inte som 
en explorativ studie utan gav en förklarande lärdom som har generaliserats och sedan använts 
av politiker, regeringar, forskare och utrikespolitiska aktörer.87       
 
En annan historisk fallstudie som har fått betydelse för statsvetenskapen är sociologen William 
F. Whytes studie från 1943 om en stadsdel i Boston och dess sociala strukturer. Studien 
fokuserade på subkulturer och karriärmöjligheter för ungdomar från låginkomstområden och 
deras möjligheter att bryta banden med sin destruktiva omgivning. Trots att bara ett enda 
område studerades drogs många generaliseringar. Forskare som studerar andra områden, socialt 
utanförskap och gruppstrukturer kan än idag hitta spår från Whytes fallstudie.88      
  
Uppsatsens analys tar en kvalitativ ansats. Det innebär exempelvis att vissa svar och delar i 
intervjuerna bedöms vara viktigare än andra delar i intervjun. Det är inte mängden svar och 
längden på intervjun som räknas utan vad som kvalitativt sägs. Det gäller att fånga helheten av 
intervjuerna snarare än ta med varje enskild svarsdel. Detsamma gäller med litteraturen och 
teorin, det väsentliga innehållet skall tas fram och sättas in i den kontext som forskningsfrågan 
ingår i. De intervjuade politikernas poänger ska fångas upp får att sedan tolkas mot och stödjas 
av litteraturen och teorien. De huvudsakliga och väsentliga argumenten ska benas ut och kunna 
landa i slutsatserna.89 En kvalitativ intervjuansats används således för att få fram en mer 
detaljerad och nyanserad bild av koalitionsbildningarna. Avsikten med intervjuerna och den 
kvalitativa metoden är att få fram fylliga beskrivningar och förklaringar. I en kvantitativ ansats 
hade jag istället skickat frågeformulär och enkätundersökningar där politikerna ombetts kryssa 
i vilka faktorer som spelat roll i koalitionsbildandet. Detta hade dock med största sannolikhet 
inte levererat några djupare svar och förståelser kring hela processen, både före och efter, som 
jag får med kvalitativa intervjuer.90     
 
Risken med att arbeta med en så pass öppen och kvalitativ design är det lätt kan bli så att nya 
trådar och intressant svar öppnar upp för ett större arbete. Trådar och inriktningar som är 
intressanta i sig men som är irrelevanta för forskningsproblemet och uppsatsens syfte. Det gäller 
således att behålla fokus på huvudspåret och inte börja analysera sidospår.91  
 
6.2 Urval  
 
Uppsatsen behandlar ett ämne som verkat inom en kort tidsperiod. Dessa koalitionsbildningar 
är som sagt ett nytt fenomen vilket gör att det inte finns särskilt mycket data att samla in. Det 
är i skrivande stund fortfarande nya styren och koalitioner. Fokus kommer därför ligga på 
processen som skedde inför, under och efter valrörelsen då de nya samarbetena formades.    
 
En stor del av arbetet kommer ägnas åt att intervjua lokala politiker från de berörda 
kommunerna och låta de berätta sin syn på samarbetet. Jag väljer alltså inte ut kommunerna 
slumpmässigt utan väljer specifikt ut de kommuner där aktivt samarbete existerar. Aktivt 
samarbete innebär att Sverigedemokraterna sitter med i kommunstyret och har tilldelats 
                                                        
87 Yin (2011), Fallstudier: design och genomförande, s. 19–20.  
88 Yin (2011), Fallstudier: design och genomförande, s. 21.  
89 Esaiasson m.fl. (2017), Metodpraktikan, s. 211.  
90 Johannessen & Tufte (2003), Samhällsvetenskaplig metod, s. 20–21.  
91 Esaiasson m.fl. (2017), Metodpraktikan, s. 223–224. 
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ordförandeposter i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunnämnderna. Kravet på 
ordförandeposter kan lite förenklat jämföras med ministerposter på nationell nivå. Om ett parti 
inte har några företrädare med ministerposter sitter de inte i en regering. Ordförandeposter i 
kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och nämnderna kan således ses som motsvarigheten till 
ministerposter. På så sätt smalnas urvalet ner till fem kommuner. Hade jag valt kommuner där 
exempelvis borgerliga partier styr med passivt stöd av Sverigedemokraterna hade urvalet blivit 
alldeles för stort för att kunna genomföras.    
 
På samma sätt väljer jag inte ut slumpartade politiker från dessa kommuner utan det blir 
intervjuer med de ledande företrädarna, i den mån det är möjligt, för de partier som valt att börja 
samarbeta med Sverigedemokraterna. Detta eftersom det är av stor vikt att få svar från personer 
som själva har varit en del av samtalen och den process som lett fram till samarbetet. Med 
ledande personer rör det sig i detta fall oftast om kommunfullmäktiges ordförande, 
kommunstyrelsens ordförande och gruppledaren i respektive kommun. Intervjuer kommer 
också ske med motsvarande företrädare från Sverigedemokraterna för att se om deras bild av 
utvecklingen eventuellt skiljer sig åt. Intervjuerna kommer vara semistrukturerade med öppna 
frågeställningar som baseras på teorien och den tidigare forskningen. Det blir rimligt på så sätt 
att det ger de intervjuade möjlighet att svara relativt fritt och utförligt. De intervjuade 
politikerna fungerar således som informanter snarare än respondenter.92  
 
Som det har förklarats tidigare i uppsatsen är kommunala styren mer diffusa och 
koalitionsbildningsprocessen mer komplicerad än vad som är fallet på nationell nivå. Det 
parlamentariska systemet beskrivs som kvasiparlamentarisk i och med att de styrande partierna 
inte har någon formell position. Det gör att det är svårt att hitta fullständiga data om exakt vilka 
partier det är som styr i varje kommun.93 Den data jag har använt mig av kommer från Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) som har frågat kommunerna om vilka partier som är med i 
styret. De utvalda kommunerna kan ses i tabellen nedan.  
 
Tabell 2 – Kommunstyren med Sverigedemokraterna  

Kommun Partier i styret  
Trelleborg  M, KD och SD  
Sölvesborg SD, M, KD och SoL 
Hörby  SD, M och SPI 
Staffanstorp  M och SD  
Bromölla  SD, M, KD och Alt  

94 
6.3 Avgränsningar   
 
Materialet har begränsats till att omfatta koalitionsbildningar på lokal nivå. Nationella 
koalitionsbildningar och om den processen eventuellt påverkar kommunpolitiken tas inte upp. 
Studiens tidsmässiga och kapacitetsmässiga begränsningar innebär att kommuner där 
Sverigedemokraterna står helt utanför det politiska inflytandet inte studeras. Det hade annars 
varit ett intressant alternativ att jämföra denna studies kommuner med de kommuner som 
fortsätter behandla Sverigedemokraterna som ett pariaparti.    
 
                                                        
92 Bryman (2011), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 470–472. 
93 Bäck, Erlingsson & Larsson (2015), Den svenska politiken, s. 210.  
94 SKL, 2019-01-23, Samtliga kommunstyren klara efter valet 2018, 
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/samtligakommunstyrenklaraeftervalet2018.26242.html 
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Som nämndes i delen om forskningsdesignen innebär det begränsade urvalet att inga större 
generella slutsatser kan dras. Hur koalitionsprocessen och samarbetet ser ut i de utvalda 
kommunerna ger inga svar och slutsatser på hur det fungerar i landets övriga kommuner. Det 
är inte heller tanken med uppsatsen, utan syftet är att analysera och förstå dessa få kommuner 
som står för något nytt och politiskt banbrytande. Uppsatsens karaktär och upplägg gör att den 
som sagt kan ses som en så kallad ministudie som förebygger en djupare studie där fler 
kommuner jämförs och större slutsatser dras.     
 
Studien berör en fråga som i många avseenden kan beskrivas som väldigt känslig. 
Sverigedemokraterna är ett pariaparti vars blotta närvaro har stigmatiserat en stor del av den 
politiska debatten. Huruvida det är lämpligt att samarbeta med dem eller inte är en fråga som 
har gäckat särskilt borgerligheten i snart ett decennium. Benägenheten bland kommunpolitiker 
att ställa upp på en intervju av denna karaktär har visat sig vara tämligen liten. Många har låtit 
bli att överhuvudtaget svara på min intervjuförfrågan och några har svarat med att de inte har 
tid eller lust att ställa upp. Till min förvåning var även Sverigedemokraternas företrädare inte 
särskilt tillmötesgående eller angelägna om att delta. Huruvida uteblivna svar beror på en vilja 
att undvika ämnet eller om det beror på faktorer som hektiskt schema och dylikt låter jag vara 
osagt. Det stora bortfallet innebär att det blir färre intervjuer än vad som var tanken från början. 
Hörby kommun faller bort helt och hållet då ingen representant därifrån ville ställa upp. Även 
de som väljer att ställa upp kan eventuellt utelämna vissa delar i förhandlingsprocessen som de 
anser är för känsligt. Eftersom intervjuerna är en stor del av materialet är det av yttersta vikt att 
de blir så utförliga och öppna som möjligt.  
 
Jag tar inte någon ställning i huruvida det politikerna säger är sant eller falskt, utan fokus ligger 
i att bena ut argumenten. Jag förklarar hur politikerna argumenterar för de nya koalitionerna 
och på vilket sätt de framför argumenten.95      
 
6.4 Intervjuer  
 
De intervjuer som jag utför baseras på en kvalitativ metod då jag vill förstå hur enskilda 
kommunpolitiker resonerar och agerar. Det innebär att jag kommer ställa raka och enkla frågor 
som politikerna kan ge komplexa och innehållsrika svar på. Efter att intervjuerna är genomförda 
sitter jag förhoppningsvis på ett rikt material med många olika mönster, samband och 
förklaringar.96 Intervjuerna blir således semistrukturerade med öppna frågeställningar. De 
intervjuade politikerna ska kunna svara så fritt och utförligt som möjligt. De fungerar således 
snarare som informanter än respondenter.97 Denna metod är en viktig grundregel när det 
kommer till samtalsintervjuer av den här studiens karaktär. Frågorna ska vara korta, lätta att 
förstå och inte innehålla svårbegripliga ord eller akademiska termer som behöver förklaras. En 
måttstock på hur en bra intervju utvecklas är om frågorna är korta och svaren är långa. Är 
utvecklingen det motsatta måste upplägget ändras om.98   
 
Inför intervjuerna tänker jag både på innehåll och form. Innehållet innebär att jag knyter an till 
forskningsproblemet, syftet och teorin och formar frågor efter dem. Form innebär att jag skapar 
en behaglig intervju där intervjupersonen känner sig motiverad att berätta om sin syn på 
kommunstyret och koalitionsbildandet. Ett sätt att bidra till det är att undvika 
frågeformuleringar som innehåller ordet ”varför”. Sådana frågor kan ge en förhörskänsla och 
                                                        
95 Watt Boolsen (2007), Kvalitativa analyser, s. 140–141.    
96 Trost (2010), Kvalitativa intervjuer, s. 25.  
97 Bryman (2011), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 470–472.  
98 Esaiasson m.fl. (2017), Metodpraktikan, s. 274. 
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ett intryck av att mitt syfte är att skriva negativt om kommunen. Varför de har agerat som de 
har gjort är dessutom snarare min uppgift i analysstadiet. Syftet med intervjun är snarare att få 
politikerna att berätta så mycket som möjligt vilket gör att frågor i deskriptiv form är mest 
lämpliga. ”Vad hände då? Hur gick det till? Vad innebär det?”.99   
 
Det semistrukturerade upplägget innebär en låg grad av standardisering. Med standardisering 
menas graden av huruvida frågorna är identiska och upplägget likadant för alla intervjuade. Ju 
mer avsaknad av variation desto större grad av standardisering. I det här fallet kommer mina 
formuleringar att anpassas efter den intervjuades språkbruk. Ordningen på frågorna och 
följdfrågorna varierar beroende på den intervjuades svar. Låg grad av standardisering som det 
blir i de här intervjuerna innebär stora variationsmöjligheter.100     
 
I och med att uppsatsen är byggd på en kvalitativ metod spelar urvalet av de intervjuade ingen 
roll i statistisk mening. Vid dessa kvalitativa intervjuer är det snarare av vikt att urvalet är 
heterogent och att varje enskild politiker ger mig svar som tillför något nytt värde i min 
undersökning.101  
 
Intervjuerna sker uteslutande via telefon. Från början var tanken att göra en del av intervjuerna 
på plats. En förutsättning för det var dock att jag skulle lyckas samordna så att flera intervjuer 
i de närliggande skånska kommunerna kunde ske inom en viss tidsram, för att inte slösa på de 
ekonomiska och tidsmässiga resurserna. Det visade sig vara lättare sagt än gjort då jag av 
förståeliga skäl fick rätta mig efter politikernas schema istället för tvärtom. Detta ledde till 
beslutet att göra samtliga intervjuer via telefon.  
 
Fördelen med att göra en intervju på plats är att en personlig kontakt kan byggas upp och att 
jag kan inge ett förtroende som gör att det blir lättare för den intervjuade att öppna upp sig i 
denna känsliga fråga. Vid en sådan intervju kan även ansiktsuttryck och kroppsrörelser tolkas 
in och ge en viss känsla av vad den svarande menar. Å andra sidan kan en intervju mellan två 
personer, ansikte mot ansikte, upplevas som ett förhör och väldigt formellt. Det, plus frågans 
känslighet, kan leda till att stämningen blir frostig och svaren därefter. Med en intervju via 
telefon försvinner således en bit av den formella och förhörsliknande delen, även om det blir 
svårare att inge ett förtroende och lugn enbart via rösten. Intervjuer via telefon i kvalitativa 
undersökningar har också den ovan nämnda fördelen att det ökar möjligheten att tala med 
människor som befinner sig på annat geografiskt håll.102  
 
Intervjuerna spelas in och transkriberas ordagrant för att jag ska få friheten att kunna 
koncentrera mig på ämnet och dynamiken i intervjun. Att transkribera är också en förutsättning 
och ett krav för att kunna citera svar från politikerna som anses vara betydelsefulla att ha med 
i uppsatsen. Däremot skrivs inte pauser, förändringar i tonläge och liknande ut i 
transkriberingen eftersom det blir ett för omfattande material att analysera. Om jag istället för 
att spela in och transkribera väljer att förlita mig på anteckningar löpande under intervjun 
medför det en del svårigheter. Att ställa frågor, lyssna och anteckna samtidigt kräver stor 
skicklighet. Det insamlade materialet blir reducerat då man helt enkelt inte hinner med att skriva 
ner allt som sägs under intervjun. Vid enbart anteckningar blir det en medveten selektering av 
det som just då känns mest relevant, något som i efterhand kan visa sig ha varit felaktiga 
selekteringar. Detta är särskilt vanskligt när intervjuerna är utformade på ett öppet och 
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 33 

semistrukturerat sätt med långa och komplicerade svar.103 En annan fördel med att spela in och 
transkribera intervjuerna är att jag själv utvecklas av det. Jag lär mig av mina egna misstag 
under de första intervjuerna och av sådant jag gjorde bra. Det leder förhoppningsvis till ökad 
kvalité från min sida vid varje ny intervju.104         
 
Intervjuerna är som sagt av semistrukturerad karaktär med öppna frågeställningar vilket gör att 
frågorna som ställs i respektive intervju varierar en aning. Jag använder mig inte av ett 
frågeformulär med i förväg exakt utvalda frågor. Jag låter istället den intervjuade styra 
ordningsföljden och val av delaspekter. Frågorna formuleras varierande och ibland direkt under 
intervjun beroende på respondentens föregående svar. Jag gör därför innan intervjuerna en 
relativt kort lista med frågeområden som tar upp stora delområden och de politiska arenorna.105 
I den avslutande intervjuguiden efter referenserna tar jag med de övergripande grundfrågorna 
som ställs till samtliga politiker. Utöver det kommer jag även ta med de följdfrågor som 
tillkommer i majoriteten av fallen. Således är intervjuguiden inte ett komplett innehåll med alla 
unika och enskilda frågor för samtliga intervjuer, utan den skall istället ses som en 
grundstomme.106    
 
6.5 Validitet och reliabilitet  
 
En viktig fråga är huruvida uppsatsen empiriskt undersöker det som den teoretiska delen 
förklarar att vi ska undersöka. Det vill säga, mäter jag det jag påstår att jag mäter? 
Begreppsvaliditet handlar om det generella jag undersöker och de konkreta svaren jag får. 
Kommer intervjuerna leda till valida svar som går att applicera på teorin och 
forskningsfrågorna? Svaren kan vara välformulerade och rimliga men samtidigt bara ge en liten 
del av det komplexa problem som forskningsfrågan bär på. En validitetssäkring i detta fall är 
att flera olika politiker och kommuner intervjuas. Även Sverigedemokraterna, som kan sägas 
vara en annan svarsgrupp, intervjuas och används i materialet vilket förhoppningsvis ökar 
indikatorernas rimlighet. Validitet ska inte ses som något definitivt, det vill säga att uppsatsen 
antingen har fullständig validitet eller ingen validitet alls, utan det ska snarare användas som en 
kvalitetskontroll.107  
 
Reliabilitet syftar på tillförlitligheten i en studie. För att en undersökning ska anses ha hög 
reliabilitet bör resultatet bli detsamma oberoende av vem som utför studien och vid upprepade 
tillfällen. En potentiell risk kring reliabiliteten i den här studien är att designen och upplägget 
gör att slutsatserna kan bli allt för beroende av vad som sägs i intervjuerna. Svaren kan vara 
informativa, djupa och relevanta för forskningsfrågan, men samtidigt vet vi inte vilka svar som 
undanhållits. Med en annan design och med andra forskningsfrågor hade kanske svaren blivit 
annorlunda.108 Upplägget på intervjuerna talar dock för mångfacetterade svar. Intervjuerna har 
ingen tidsbegränsning, frågorna är öppna och följdfrågorna varierar beroende på kvaliteten i 
svaren, vilket talar för svar som i tillräckligt stor utsträckning möter upp forskningsproblemet 
och syftet, oavsett vem som utför studien och även vid upprepade tillfällen.    
 
När det gäller ledande frågor kan det ha betydelse beroende på svaren jag får. Validiteten i 
ledande frågor beror på studiens syfte och frågeställning. Om jag misstänker att de intervjuade 
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politikerna och tjänstemännen undanhåller viss information kan en ledande följdfråga vara 
befogad. Mina kvalitativa forskningsintervjuer bygger som sagt på att hitta mönster och 
samband vilket gör att ledande frågor kan fungera väl för att pröva tillförlitligheten och verifiera 
intervjuarens tolkningar. Ledande frågor innebär därför inte att studiens reliabilitet minskar, 
utan det kan snarare öka den. Detta på grund av att ledande frågor kan pröva konsekvensen och 
tillförlitligheten av den intervjuade politikerns svar och tolkningar.109   
 
6.6 Material  
 
Materialet baseras i stor utsträckning på intervjuerna. I tabellen nedan syns det vilka kommuner 
som studien behandlar, vilka partier som är i styrande koalition där, vilka personer som valt att 
ställa upp i en intervju och vilket parti de tillhör. I enlighet med den tidigare diskussionen om 
ämnets känslighet och den låga benägenheten bland lokalpolitikerna att ställa upp redovisar 
tabellen också den kommun där jag inte fick tag i någon informant.     
 
När det gäller ordningen på partierna under rubriken ”styrande partier” utgår den från 
kommunstyrelsen och dess ordförandeposter. Det parti som står först har ordförandeposten. Det 
parti som kommer efter är vice ordförande och så vidare. Därför står Moderaterna som första 
parti i tre av kommunerna medan Sverigedemokraterna står som första parti i de två andra 
kommunerna.  
 
Tabell 3 – Kommunernas informanter   

Kommun Styrande partier  Informant Partitillhörighet 

Trelleborg M, KD och SD Mikael Rubin  Moderaterna 
Trelleborg M, KD och SD Erik Lundström Kristdemokraterna 
Trelleborg M, KD och SD  Helmuth Petersen Sverigedemokraterna 
Sölvesborg110 SD, M, KD och SoL Emilie Pilthammar Moderaterna 
Bromölla SD, M, KD och Alt Mikael Efverman Moderaterna 
Staffanstorp M och SD Åsa Ekstrand Moderaterna 
Hörby  SD, M och SPI -  -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
109 Kvale (2014), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 214.  
110 Under intervjun inträffade komplikationer med den tekniska utrustningen vilket gjorde att ingenting av 
samtalet spelades in. Därför kommer inga direkta citat finnas med under den här passagen till skillnad från de 
andra intervjuerna. 
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7. Resultat och analys  
 
Uppsatsens syfte är att undersöka varför Moderaterna och Kristdemokraterna i några kommuner 
har valt att samarbeta med Sverigedemokraterna i kommunstyret, trots att deras partiledning 
inte vill se en sådan koalition. I det här kapitlet kommer syftet och frågeställningarna besvaras 
genom intervjuer som hållits med lokalpolitiker i de valda kommunerna. Varje kommun 
presenteras var och en för sig eftersom det finns en del skillnader i hur styret är utformat, vilka 
partier som ingår och hur pass aktivt samarbetet med Sverigedemokraterna är.  
 
Efter att intervjuerna i varje kommun har presenterats följer en kort sammanfattning som tar 
avstamp i de politiska arenorna. Kapitlet avslutas med en jämförelse mellan kommunerna där 
likheterna och skillnaderna diskuteras utifrån den tidigare forskningen som redovisades i kapitel 
två. En djupare presentation om de politiska arenornas betydelse kommer i det åttonde och sista 
kapitlet.  
 
7.1 Sölvesborg, ett samstyre med Sverigedemokraterna och Moderaterna som ledande 
partier   
 
I Sölvesborg skedde intervjun med moderaten Emilie Pilthammar.111 Hon är partiets 
gruppledare och är sedan valet 2018 vice ordförande i kommunstyrelsen. Socialdemokraterna 
har dominerat den lokala politiken i Sölvesborg med ett styre som sträckt sig i över 30 år. Detta 
har lett till att partiet har, likt många andra dominerande partier, blivit fartblinda efter så många 
år vid makten. Dåliga beslut har fattats, det har utvecklats en vänskapskorruption där fel 
personer tilldelats betydelsefulla poster och så vidare. Efter valet 2018 bröts dock det 
maktinnehavet när Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och det lokala 
partiet SOL bildade ett majoritetsstyre vid namn Samstyret. Sverigedemokraten Louise Erixon 
fick posten som kommunstyrelsens ordförande medan Emilie Pilthammar som tidigare 
nämndes blev vice ordförande. Samstyret utformades som så att Moderaterna och 
Sverigedemokraterna, som är de två stora partierna i koalitionen, delade upp ordförande- och 
vice ordförandeposterna på ungefär hälften sinsemellan.       
 
Inför valet lade Moderaterna fram en strategi med fyra olika tänkbara tillvägagångssätt. Det 
första alternativet var att bilda ett styre med de övriga allianspartierna. Alternativ nummer två 
var att regera med Sverigedemokraterna. Alternativ nummer tre var att gå ihop med 
Socialdemokraterna och det sista alternativet var att återigen gå i opposition. Dessa fyra 
alternativ kommunicerade man ut till väljarna. Då ett alliansstyre inte var i närheten av att få 
egen majoritet blev alternativ nummer två snabbt det mest realistiska. Liberalerna tänkte vara 
med i koalitionen men ändrade sig dagen innan det skulle offentliggöras. Centerpartiet ville inte 
vara med och den personliga kemin med en av de ledande företrädarna där beskrivs av Emilie 
Pilthammar som en av orsakerna till att det samarbetet sprack. Enligt henne har den personen 
betett sig väldigt aggressivt och hotfullt mot henne, både privat och i kommunhuset.    
  
Emilie Pilthammar ringde partiledningen i Stockholm dagen innan det nya styret presenterades. 
Hon berättade att reaktionen inte var positiv och att relationen även innan det har varit frostig. 
Partiet har sedan tidigare hört av sig till henne och varit kritiska till hennes vänskap och 
umgänge med sverigedemokrater, vilket hon menar är ett oerhört cyniskt och märkligt sätt att 
se på kommunal politik och hur personliga relationer fungerar där. Hon tror att om hon var en 
riksdagspolitiker hade hon blivit utesluten ur partiet för länge sen 
                                                        
111 Allt som sägs i avsnitt 7.1 bygger på intervjusvaren från Emilie Pilthammar  
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Hon beskriver Moderaterna i Stockholms län och i riksdagen som ett oerhört ängsligt och 
verklighetsfrånvändande parti. Den förstår inte hur vardagen ser ut för folk i Blekinge, Skåne 
och på landsbygden. Den politik som bedrivs i Stockholm har inte stöd av väljarna och är fylld 
av ångest och försiktighetstänkande Den berömda åsiktskorridoren är monumental och man är 
hela tiden rädd för vad media och politiska motståndare ska skriva om partiet. Hon nämner 
Moderaternas beslut i Stockholms kommun om att styra tillsammans med Miljöpartiet som ett 
exempel. Att styra tillsammans med Miljöpartiet är för Moderaterna i Sölvesborg helt uteslutet. 
De är enligt henne ett landsbygdsfientligt parti och står för en rakt motsatt politik i de flesta 
frågor. Ett ytterligare exempel på ängsligheten uppe i Stockholm som hon tar upp är Tobias 
Billströms uttalande 2013 om att det måste vara möjligt att diskutera volymer i 
migrationsdebatten. Alla moderata väljare och politiker i Sölvesborg höll med och för dem var 
uttalandet fullt rimligt. I Stockholm däremot blev det en farsartad stämning med avgångskrav 
på Billström, kritik från statsministern Reinfeldt och panikartade interna diskussioner där man 
beslutade att volymer inte alls får nämnas i debatten. Locket lades på och Billström fick ta 
tillbaka sitt uttalande.  
   
Sverigedemokraterna kom in i Sölvesborg redan 1998 då Jimmie Åkesson fick ett mandat i 
kommunfullmäktige. Efter valet 2002 fick de två mandat och har sedan dess fortsatt att öka. 
När Emilie Pilthammar blev invald i kommunfullmäktige 2006 hade Sverigedemokraterna 
redan varit närvarande i kommunen under två mandatperioder. För henne och för de flesta andra 
moderater ses därför Sverigedemokraterna inte som något nytt och radikalt parti utan snarare 
som ett parti bland alla andra med en lång historia i kommunen. Det har under åren byggts upp 
en god relation mellan moderater och sverigedemokrater. Exempelvis är Emilie Pilthammar 
och Louise Erixon i snarlik ålder och de har barn i samma åldrar. Hon poängterar att Sölvesborg 
är en liten kommun där de personliga relationerna är ett naturligt och oerhört viktiga inslag. 
Hon har exempelvis en mycket god relation med de ledande företrädarna för Vänsterpartiet och 
hon skulle utifrån personkemin inte ha några problem alls att samarbeta och styra med dem.         
 
Under Emilie Pilthammars aktiva år inom Moderaterna har hon inte stött på en enda 
sverigedemokrat som har betett sig olämpligt eller uttryckt sig rasistiskt. Via sin goda relation 
med både Louise Erixon och Jimmie Åkesson anser hon sig ha bra ingångar till det ledande 
skiktet inom Sverigedemokraterna. Hennes bedömning är att de är helt vanliga människor och 
politiker och att det inte är någon skillnad på deras representanter och andra partiers företrädare. 
Hon menar att det givetvis finns personer som inte bör representera Sverigedemokraterna men 
att så är fallet i alla partier. Hon har träffat politiker från alla partier som på vissa tillställningar 
och möten uttryckt sig på ett sätt som, taget ur sitt sammanhang, skulle anses vara olämpligt. 
Hon betonar också att Sverigedemokraterna utan tvekan är det parti som har den hårdaste 
bakgrundskontrollen på sina politiker och företrädare samt att de är snabbast på att utesluta 
personer och att ta tag i ärenden som rör olämpliga uttalanden och ageranden. Hon nämner den 
hotfulla centerpartisten som ett exempel. Hade han varit sverigedemokrat hade dels media varit 
väldigt intresserade av att skriva om honom och dels hade partiet själv tagit hand om ärendet 
omgående. I och med att han är centerpartist kan han dock sitta kvar på sina toppositioner.  
 
Enligt Emilie Pilthammar har Sverigedemokraterna genom åren varit konsekvent borgerliga i 
sin politik, i omröstningar och i sitt agerande. De har ytterst sällan ställt sig på den rödgröna 
sidan. Det gör att de blir en naturlig samarbetspartner och det har än så länge fungerat smärtfritt 
med att få igenom budgeten, skattepolitiken och andra avgörande kommunala frågor. Emilie 
Pilthammar poängterar att Sverigedemokraterna med sina 29 procent är ett väldigt stort parti i 
kommunen. Det är omöjligt för Moderaterna, som fick 17,5 procent, att nå makten och bryta 
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Socialdemokraternas över 30 år långa dominans utan Sverigedemokraternas hjälp. Om inget 
oväntat sker kommer det förmodligen förbli så under flera år vilket gör att hon ser dagens 
koalition som starten på ett väldigt långt samarbete.  
 
Reaktionerna bland lokala moderata väljare, medlemmar och partiaktiva har uteslutande varit 
positiva. Det fanns tidigare en äldre generation moderata politiker som var skeptiska till ett 
samarbete med Sverigedemokraterna, vilket är en av förklaringen till att koalitionen bildades 
först nu och inte tidigare trots de nära banden. Dessa äldre politiker är till stor del borta från 
politiken nu samtidigt som en yngre generation med Emilie Pilthammar i spetsen har tagit över. 
Denna yngre generation har som sagt inga problem med Sverigedemokraterna och ser det som 
fullt logiskt att utifrån valresultatet, ideologiska ståndpunkter och det sakpolitiska innehållet 
samarbeta med dem. Endast en väljare har hört av sig med en viss kritik mot samarbetet, även 
om samma person samtidigt förstod att den förda politiken var moderat politik och bra för 
kommunen.    
 
Emilie Pilthammar tror att resultatet av styret i Sölvesborg och studiens andra kommuner 
kommer ha stor betydelse för övriga kommuner och Moderaterna på nationell nivå. Om det 
fungerar bra, vilket hon tycker att det har gjort hittills, kommer andra kommuner ta efter vilket 
förr eller senare spiller över på nationell nivå. För det är ju som så att makten för Moderaterna 
på regeringsplanet, likt Sölvesborg, i princip måste gå via Sverigedemokraterna.    
 
7.1.1 De politiska arenorna i Sölvesborg  
 
Teorin om de politiska arenorna stämmer in på Samstyret i Sölvesborg. Moderaterna är endast 
tredje största parti i kommunen, många procentenheter ifrån Socialdemokraterna och 
Sverigedemokraterna. I en koalition med Sverigedemokraternas många mandat kan de däremot 
maximera sitt inflytande på den parlamentariska arenan och få igenom en stor del av sin 
politik. Dessutom är både väljararenan och den partiinterna arenan positiva till den nya 
koalitionen vilket talar för enighet och väl förankrade beslut. Hon upplever inget motstånd från 
tjänstemännen eller förvaltningen, som vant sig vid ett socialdemokratiskt styre. 
Kommundirektören är öppen och positiv till styret, och övriga delar av förvaltningen 
implementerar de beslut som fattats i en lagom takt. Således uppfylls även den kvarstående 
implementeringsarenan.  
 
7.2 Bromölla, styrs av Sverigedemokraterna via valteknisk samverkan med 
Moderaterna, Kristdemokraterna och ett lokalt parti    
 
I Bromölla skedde intervjun med Moderaternas gruppledare Mikael Efverman. Kommunen 
styrs sedan valet 2018 av Sverigedemokraterna i minoritet. Deras representant Eric Berntsson 
röstades fram som kommunstyrelsens ordförande tack vare en valteknisk samverkan där 
Moderaterna, Kristdemokraterna och det lokala partiet Alternativet röstade på honom. 
Anledningen till detta var att Moderaterna ville få bort det Socialdemokratiska styret, ett styre 
som varat oavbrutet i flera decennier. Moderaterna är med sina 13,8 procent relativt små i 
jämförelse med Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som båda fick runt 30 procent 
av rösterna. Valet av styre stod således mellan de två partierna. Inför omröstningen bearbetade 
Moderaterna tillsammans med övriga allianspartier kring hur de skulle göra. En del ville 
samarbeta med Socialdemokraterna, som enligt Mikael Efverman lovade guld och gröna 
skogar. Sverigedemokraterna lovade däremot inte så mycket, men de var ödmjuka i sin 
framtoning. De ansåg att de inte hade tillräckligt med folk att besätta på alla poster och behövde 
därför kompetent personal från andra partier. Moderaternas strategi var att inte ta några 
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ordförandeposter, får då skulle de i praktiken behöva gå in i ett samstyre, likt exempelvis 
Sölvesborg. Det ville Moderaterna undvika eftersom de inte fick ihop en majoritet av mandaten 
ensamt med Sverigedemokraterna.    

Vi tog på oss att styra ett av de kommunala bolagen, något som vi inte tycker 
är samma sak som att sitta i den politiska styrningen. Vi sitter inte med i 
arbetsutskottet, men däremot tog vi samhällsbyggnadsutskottet och 
individutskottet. Det är inte politiskt, och i samhällsbyggnadsutskottet så 
hade Sverigedemokraterna ingen alls som de kände förtroende för, medan vi 
hade en rutinerad person att tillsätta. Det är väl eventuellt den posten som vi 
känner var fel att vi tog. Vi syns i pressen och får bära ansvaret får en politik 
som egentligen inte är vår. Jag ångrar inte det idag ändå. Samtidigt som vi 
tänker på partiets bästa tänker vi också på Bromölla kommuns bästa. Vi 
gjorde det bästa av en svår situation.  

Utöver samverkan kring ordförandeomröstningen sker inget samstyre likt exempelvis 
Sölvesborg. Moderaterna följer ingen koalition utan för sin egen politik, även om den ofta 
landar i liknande utfall som Sverigedemokraternas. Mikael Efverman anser att 
Sverigedemokraterna för en borgerlig politik som inte är långt från Moderaternas, även om det 
under det nya styret funnits en del frågor där partierna röstat olika. Än så länge är det för tidigt 
att utvärdera styret, men Sverigedemokraterna är mer återhållsamma med skattepengarna än 
vad Socialdemokraterna var och de prioriterar frågor som är viktiga för moderata väljare.    

Sen är det annorlunda på det lokala planet. Det är mer praktiska frågor, det 
är inte så mycket värderingsfrågor. Det är inte alls som på riksnivå med 
värderingar och att man inte kan rösta tillsammans för att det handlar om 
människosyn. Det är inte alls så här. 

Bland partiets aktiva medlemmar, politiker och väljare finns det ett brett spektrum av åsikter 
kring hur denna fråga ska hanteras. En del moderater vill agera likt Liberalerna och inte alls 
befatta sig med Sverigedemokraterna. I den andra sidan finns det de som i princip vill gå ihop 
och bilda ett parti med Sverigedemokraterna. Med det sagt tror kärnan i partiet att de har tolkat 
en majoritet av de moderata väljarna i Bromölla rätt. Den samlade synen är att man ska prata 
med alla och respektera alla. Från den nationella partiledningen har reaktionen på det nya styret 
uteblivit.   

Vi har inte hört någonting. Det är lite beklagligt. Vi lever rätt långt ifrån 
Stockholm. Vi här i Skåne och runtomkring pratar mer med varandra, men 
man hör väldigt sällan ifrån Stockholm. Det är klart att det är bra att de inte 
kommer med riktlinjer och pekpinnar men man hade önskat en liten dialog 
och ett intresse, men det finns inget sånt. Vi samarbetar ganska tätt med 
Kristdemokraterna lokalt, och de fick från början höra att de inte skulle gå 
för tätt ihop med Sverigedemokraterna, de fick lite pekpinnar och sådant. 
Men nu har det öppnat upp sig, nu är det annorlunda för Kristdemokraterna. 
De har från början haft en dialog, men vi hör ingenting. 

Sverigedemokraterna kom in i kommunfullmäktige 2006 och betraktades då som ett 
missnöjesparti. Mikael Efverman var inte med i politiken då men han har hört att de buade i 
kommunfullmäktige och bar sig illa åt. Då var den samlade bedömningen att partiet bara var en 
tillfällighet som skulle försvinna efter den mandatperioden. Så har det som bekant inte blivit 
utan de har ökat för varje val som gått, och med tiden har de blivit mer rumsrena.  
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Idag märker man att de är som vilka Svenssons som helst. Det går att prata 
med dem, de är inga knäppgökar. Det finns knäppgökar inom partiet, inte i 
Bromölla, men det finns på andra ställen. Det hör man i samband med riktigt 
märkliga uttalanden och så vidare. Det hade vi aldrig accepterat här i 
Bromölla, men här är de som vilket parti som helst.  

Enligt Mikael Efverman fungerar implementeringen av den nya politiken förvånansvärt bra. 
Han trodde det skulle uppstå svårigheter eftersom kommuncheferna och tjänstemännen alltid 
jobbat med Socialdemokraterna, men det visade sig istället att de var trötta på den gamla 
maktdominansen. Enligt de uppgifter han får från Eric Berntsson och andra på plats så vill 
tjänstemännen att det nya styret lyckas implementera sin politik.     
 
Mikael Efverman avslutar med att poängtera skillnaden i styret mellan Bromölla, Sölvesborg 
och Staffanstorp.  

I Sölvesborg har du en annan situation. Jag känner Emilie Pilthammar väl. 
De har gått in i ett aktivt samarbete och det finns en personkemi mellan 
Louise Erixon och Emilie Pilthammar som sträcker sig långt bakåt. Där är 
det inte så konstigt att de har kommit längre i det samarbetet. Det handlar 
mycket om personliga relationer i kommuner. Man måste givetvis ha vissa 
värderingar som stämmer överens, men så är det oftast om personkemin 
fungerar. I Staffanstorp är Moderaterna väldigt starka. De kunde valt att 
samarbeta med Alliansen om de hade velat, men valde Sverigedemokraterna 
av andra anledningar. De tror att det är enklare att få igenom sin politik 
tillsammans med Sverigedemokraterna. 

7.2.1 De politiska arenorna i Bromölla  
 
Teorin om de politiska arenorna stämmer till viss del in på Bromölla kommun. Moderaterna är 
i jämförelse med Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna ett litet parti. Genom att bryta 
Socialdemokraternas långa maktinnehav och istället låta Sverigedemokraterna styra med en 
politik som är mer snarlik Moderaternas skapar det ett större inflytande på den parlamentariska 
arenan. När det kommer till väljararenan och den partiinterna arenan är det mer splittrat, även 
om en majoritet verkar vara överens om att det var bra med ett nytt styre och att politiken som 
nu förs är mer moderat. Implementeringsarenan verkar fungera förvånansvärt bra, vilket talar 
för fortsatta möjligheter för partiet att få igenom sin politik.       
 
7.3 Trelleborg, styrs av Moderaterna och Kristdemokraterna via en valteknisk 
samverkan och gemensam budget med Sverigedemokraterna   
 
I Trelleborg inledde jag med att intervjua Mikael Rubin. Han är sedan valet 2018 
kommunstyrelsens ordförande. Han tilldelades den posten efter en valteknisk samverkan 
mellan Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.  
 
Sverigedemokraterna blev efter valet kommunens största parti, med ungefär 25 procent av 
rösterna, medan Socialdemokraterna och Moderaterna blev lika stora sett till antal mandat, även 
om Socialdemokraterna fick en procentenhet fler röster. Valet var unikt på det sättet att det var 
första gången någonsin som Socialdemokraterna inte blev kommunens största parti. De tappade 
från 18 till 12 mandat. När detta konstaterades hade Moderaterna en sittning med sin 
fullmäktigegrupp där tre alternativa styren lades fram. Det ena alternativet var att regera 
tillsammans med Socialdemokraterna, det andra alternativet var att regera tillsammans med 



 40 

Kristdemokraterna och då med stöd av Sverigedemokraterna. Det tredje och sista alternativet 
var att styra tillsammans med hela Alliansen. I det sista scenariot hade Socialdemokraterna fått 
den avgörande rösten att antingen släppa fram Sverigedemokraterna eller Alliansen. 
Moderaterna har en dålig relation med Centerpartiet i kommunen, så de ville inte ha med dem 
i styret. Konflikten baseras på personrelaterade frågor. Den personen som leder Centerpartiet 
har gjort bort sig inför alla moderater, så de har ingen förtroende för honom. Mikael Rubin ville 
inte gå in på några detaljer men de såg det som helt omöjligt att ha med honom i styret. Att 
samarbeta med Socialdemokraterna sågs inte heller som ett bra alternativ. Moderaterna har gjort 
det tidigare och straffats hårt av väljarna.      

Vi har dålig erfarenhet historiskt av samarbete med Socialdemokraterna. De 
är ett maktparti och är väldigt bra på att styra, men det innebär att 
samarbetspartnern lätt blir uppäten. Det är en komplimang till dem, ingen 
kritik. Vi tappade väldigt mycket på att samarbeta med Socialdemokraterna. 
De har historiskt sett styrt ensamma. Sedan allmän rösträtt infördes har de 
styrt kommunen oavbrutet fram till 2006.  

Inför valet anade Moderaterna att Sverigedemokraterna skulle gå starkt framåt och kanske bli 
kommunens största parti. De var därför öppna med under hela mandatrörelsen att en moderat 
ordförande i kommunstyrelsen och nämnderna får stödjas av vem som helst. De tog kontakt 
med Sverigedemokraterna för att säkerställa ett nytt styre med Moderaterna och 
Kristdemokraterna. Tanken var att ha med Liberalerna, men de ville inte det. Kvällen innan 
presskonferensen där styret presenterades ringde Mikael Rubin upp företrädaren för Liberalerna 
och berättade att de fortfarande hade en chans att ångra sig om de ville vara med, men de sade 
fortfarande nej. Mikael Rubin ser det inte som något negativt att Sverigedemokraterna blir en 
del av den beslutsfattande processen, snarare tvärtom.  

Vi har gjort allt för att hålla Sverigedemokraterna ute, ända sedan 1994, men 
de har bara växt i varje val. Varför inte pröva en ny taktik där man låter dem 
ta ansvar istället? Inför omröstningarna hade vi en dialog med 
Sverigedemokraterna. Vi gjorde en överenskommelse där vi erbjöd dem 
andre vice ordförandeposterna i alla nämnder och i fullmäktige om de 
röstade för Moderaternas kandidat som ordförande och Kristdemokraternas 
kandidat som vice ordförande. Vi lovade att rösta på sju motioner från dem, 
motioner som inte sticker ut överhuvudtaget. Utöver det är 
Sverigedemokraterna fria att rösta på vilka förslag och vilka partier de vill i 
fullmäktige. Moderaterna och Kristdemokraterna styr alltså i minoritet.  

Mikael Rubin betonar att hela den här processen har varit förankrad hos den moderata ledningen 
i Skåne. Lars-Ingvar Ljungman som är förbundsordförande för Moderaterna i Skåne har stöttat 
styret. Beslutet är fattat för att genomföra moderat politik utifrån de lokala förutsättningarna. 
Han poängterar att det finns många kommuner i Sverige där Moderaterna och 
Socialdemokraterna styr tillsammans, och i exempelvis Göteborg styr Moderaterna tillsammans 
med Vänsterpartiet. Det finns väldigt många olika varianter, det enda som gör den här 
uppgörelsen uppmärksammad är Sverigedemokraternas medverkan, men de flesta kommunala 
frågor är inte ideologiskt formade.  

Det ska tilläggas att i ungefär 85 till 90 procent av de kommunala frågorna 
är vi överens med Socialdemokraterna, vi är båda samhällsbyggande partier. 
De sista 10, 15, 20 procenten är ideologiska, resten är inte det. Då gäller det 
att genomföra politiken, och det får vem som helst stödja. Då avdramatiserar 
vi det här med Sverigedemokraterna. Det viktigaste för mig är att genomföra 
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den politik vi har gått till val på. Hela beslutsprocessen fastnar om allt ska 
kretsa kring dem. Om vi får med Sverigedemokraterna på att sälja en 
fastighet som inte har använts på 20 år, ska vi då strunta i att sälja den för 
att dem också vill det?   

När det gäller bemötandet bland väljarna har han bara mött positiva kommentarer. På ICA 
Maxi, golfbanan och på idrottsevenemang kommer folk fram och pratar om att det nya styret 
är klokt hanterat och demokratiskt riktigt. Folk verkar glada över att partiet samtalar med 
Sverigedemokraterna. Det rör sig då inte om enbart sverigedemokratiska väljare utan även 
personer som sakpolitiskt inte gillar partiet kommer fram och säger att Moderaterna har agerat 
korrekt. Även gamla socialdemokratiska politiker och folk som inte gillar det moderata 
politiska innehållet har hört av sig och sagt detsamma. En representant från partiet hoppade av. 
Enligt Mikael Rubin hade den personen officiellt styret som anledning fast det egentligen 
berodde på andra faktorer.  
 
Mikael Rubin tycker det är märkligt att det ens är en diskussion kring huruvida folkvalda 
politiker bör samtala med Sverigedemokraterna eller inte.   

Bara det att den frågan behöver ställas visar att folk inte fattar någonting. 
Det är vanliga människor som har politiska åsikter i ett demokratiskt land. 
Varför ska jag inte få prata med dem? Den frågan är för mig helt befängd, 
om jag ska vara tydlig. Jag känner Helmut sen 15 år tillbaka, även utanför 
politiken. Det är klart att jag kan samtala med honom. Kan jag prata med en 
socialdemokrat, en miljöpartist eller en kommunist måste jag givetvis också 
kunna prata med en sverigedemokrat. 

Däremot har han varit tydlig med, både under presskonferensen och till Sverigedemokraterna 
personligen, att han format detta styre för att få ner Sverigedemokraternas röster till nästa val. 
Han tror att den moderata politik som nu genomförs kommer stärka dem själva.  

Släpper man in Sverigedemokraterna och behandlar dem som vem som helst 
så kommer den del av deras väljare som är så kallade missnöjesväljare att 
rösta på något annat parti. Många av deras väljare ville ha bort 
Socialdemokraterna från makten. Men om det blir för mycket borgerlig 
politik i vårt styre kommer de hitta ett annat missnöjesparti att rösta på, eller 
gå tillbaka till Socialdemokraterna. Jag tror att Sverigedemokraterna 
kommer tappa en del väljare till kommunisterna, eller förlåt mig, 
Vänsterpartiet, i nästa val. De var endast 5 röster från att komma in i 
fullmäktige. Nästa val räknar jag med att de kommer in. 

Mikael Rubin ser således inte Sverigedemokraterna som ett borgerligt parti vars väljare vill ha 
en politik som liknar den Moderaterna för. Åtminstone inte en viss del av deras väljarkår. Han 
ser inte styret som ett nytt högerblock utan ser egentligen bara en gemensam allians med 
Kristdemokraterna. Däremot ser han inte Sverigedemokraterna som vänster heller, utan snarare 
som ett tredje block, och det är osannolikt att de skulle börja samarbeta med 
Socialdemokraterna då de har blivit väldigt illa behandlade av dem. Ett sådant samarbete kräver 
förmodligen ett byte av bådas lokala partiledningar och annan omorganisation vilket ligger 
många år bort i tiden.   

Däremot har väljarna gått från Socialdemokraterna till dem i stor 
utsträckning här. Om vi jämför valet 1994 med 2018; det enda som 
egentligen har hänt är att Socialdemokraterna har tappat och 
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Sverigedemokraterna har blivit största parti. Alla andra partier ligger inom 
felmarginalen.  

Förvaltningen är socialdemokratisk och motsträvig till det nya styret, men det beror inte på 
Sverigedemokratisk utan snarare på den socialdemokratiska historiken. Med det sagt vill 
Mikael Rubin inte genomföra någon borgerlig revolution. Inga kommunala tjänstemän får 
sparken utan han väljer att arbeta med de som finns på plats och försöker få dem att genomföra 
de politiska besluten. Han förklarar att han är tjurig över situationen och tydlig med det men att 
folk inte ska förlora ämbetet på grund av något sådant.  
 
Den andra intervjun i Trelleborg skedde med Erik Lundström. Han är kristdemokrat och vice 
ordförande i kommunstyrelsen. Kristdemokraterna var det parti som i en aspekt gjorde det bästa 
valet. Under den förra mandatperioden hade de ingen representation i kommunen, och mycket 
pekade på att de inte skulle komma in i fullmäktige den här gången heller, men likt partiet på 
nationellt gjorde de en stark slutspurt innan i valrörelsen och fick med 4,8 procent av rösterna 
tre mandat. Efter valet satte sig Kristdemokraterna ner och diskuterade framtiden med de övriga 
allianspartierna. Kristdemokraterna var där tydliga med att de ville ha ett styre med Alliansen. 
Det hade inte inneburit en majoritet men de ville köra på det ändå och söka stöd från andra 
partiet i enskilda frågor. Redan under första mötet var det väldigt tydligt från både Liberalerna 
och Centerpartiet att de inte vill styra utifrån de premisserna utan istället sitta i opposition.    

Både jag och partiet kände att nu när vi hade fått ett bra valresultat så måste 
vi ta ansvar för det. Vi ville vara med och styra. Efter tre möten där 
Centerpartiet och Liberalerna var tydliga med att de inte ville regera så 
bestämde vi oss för att gå vidare. Samma dag säger Moderaterna till oss att 
de vill styra tillsammans med oss via valteknisk samverkan med 
Sverigedemokraterna. Då valde vi att kolla med riksledningen först och höra 
vad de hade att säga om det. Så länge det bara var en valteknisk samverkan 
och inte ett aktivare samarbete än så var det godkänt från deras sida. 
Centerpartiet och Liberalerna lade även fram ett alternativ där de föreslog 
att alla partier förutom Moderaterna och Sverigedemokraterna skulle vara 
med i styret. Det hade inneburit Socialdemokraterna, Miljöpartiet, 
Centerpartiet, Liberalerna, Söderslättspartiet och Kristdemokraterna. Alla 
de partierna krävdes för att få en majoritet. Det såg vi som ett väldigt 
krångligt styre, därför valde vi Moderaternas alternativ.     

När det gäller Moderaternas löfte om att stödja sju motioner från Sverigedemokraterna håller 
Erik Lundström med om att det inte är några märkvärdiga motioner, även om det är en motion 
som Kristdemokraterna inte har kunnat stödja. Styret har fungerat smärtfritt hittills och det är 
ett väl fungerande samarbete åt båda riktningarna. Han tycker Sverigedemokraterna är öppna 
och tillmötesgående. De håller med Moderaterna och Kristdemokraterna i de flesta frågor och 
röstar för deras politik utan några större anmärkningar.    

Vi lär våra barn att vi ska prata med varandra, vi ska lösa konflikter mellan 
varandra genom att prata, vi ska inte slåss och så vidare. Samtidigt beter sig 
vuxna politiker tvärtom, det blir väldigt konstigt. Sedan är det givetvis inte 
så att vi röstar för alla förslag Sverigedemokraterna lägger fram. Föreslår 
de något som vi inte gillar säger vi nej, det är inte svårare än så. Jag tror det 
är därför det går så bra för Kristdemokraterna i opinionen nu. Sunt förnuft 
uppskattas.  
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Även Erik Lundström upplever att bemötandet från väljarna till överväldigande del har varit 
positivt. De var öppna med hur förhandlingarna gick till och det uppskattades att de inte var 
passiva och blev ett oppositionsparti. Deras väljare ser att de kan göra avtryck och förändra 
kommunen i en riktning som de själva vill. Det enda motståndet kom från en medlem som 
menade att ett kristet parti som Kristdemokraterna inte kan samarbeta med 
Sverigedemokraterna. Erik Lundström förklarade för honom att Kristdemokraterna är ett parti 
som visserligen vilar på kristendomen, men som inte är ett kristet parti utan istället baserar sina 
ställningstaganden utifrån den politiska ideologin kristdemokrati, som är något annat än 
kristendom. Efter det samtalet och ett samtal med riksledningen accepterade den personen 
beslutet, men det kan beskrivas som en aning turbulent period. När det kommer till den politiska 
skalan ser Erik Lundström Sverigedemokraterna som ett någorlunda högerparti i kommunen. 
Han tycker att Kristdemokraterna och Moderaterna befinner sig väldigt nära varandra på 
högerflanken, och att Sverigedemokraterna ligger där i närheten också. Han avslutar intervjun 
med en någorlunda oväntad beskrivning av det politiska spelet:  

Sverigedemokrater är som vilka politiker som helst i vår kommun. Jag kan 
faktiskt säga att de politiker som är ärligast, de du verkligen kan lita på, det 
är SD-politikerna. Många politiker, båda nationellt och lokalt här i 
Trelleborg verkar ha en tendens att vilja hugga andra i ryggen. Ju hårdare 
man gör det desto mer knådar man sina händer. Detta sker även från 
Moderaternas företrädare ibland, det måste jag erkänna. Men det gör aldrig 
en SD-politiker, vilket jag uppskattar.   

Den tredje intervjun i Trelleborg hölls med Helmuth Petersén. Han är gruppledare för 
Sverigedemokraterna och den som primärt sitter med i förhandlingarna med de andra 
partierna. Efter valet la de ut en förfrågan till samtliga partier att den som ville prata med dem 
var välkommen att göra det. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet 
klargjorde att de inte var intresserade. Däremot var Moderaterna väldigt intresserade medan 
Kristdemokraterna inte svarade alls. 

Deras tystnad såg jag inte som något konstigt med tanke på att de är nya i 
kommunen och förmodligen hade fullt upp med all administration. Vi satte 
oss således ner med Moderaterna och pratade. För mig är inte en titel viktig, 
utan det viktiga är att vår politik genomförs. Vi gick igenom väldigt många 
punkter och Mikael Rubin klargjorde att dem aldrig skulle rösta aktivt på mig 
som kommunstyrelsens ordförande, men att de kunde rösta med oss om vi 
gjorde tvärtom. Jag såg möjligheten för oss att få igenom mycket av vår 
politik i Trelleborg. 

Helmuth Petersén ser det inte som så att partiet vek ner sig och lät Moderaterna få 
ordförandeposten trots att Sverigedemokraterna blev kommunens största parti. De fick igenom 
en del krav, bland annat de tidigare nämnda sju motionerna, vice ordförandeposter i alla 
kommunala bolag, och dessutom en gemensam budget. Det sistnämnda är något som var viktigt 
för Sverigedemokraterna. De ville köra en gemensam budget eftersom de tre partierna har egen 
majoritet och därför var garanterade att få den igenom. Gemensam budget är något som kommer 
fortsätta ske hela mandatperioden. Det viktigaste för Helmuth Petersén är att deras politik 
genomförs, och det gör den på detta sätt. Han känner att mycket ny politik har genomförts i 
kommunen och att det har skett väldigt många förändringar den här mandatperioden.  
 
Den ovanstående bilden delades till en början inte av alla inom partiet. Under de två första 
veckorna fick Helmuth Petersen många samtal från väljare, företrädare och partiaktiva som 
tyckte att Sverigedemokraterna agerade för fegt och vek ner sig. De såg det som ett 
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misslyckande att man gav upp ordförandeposten i kommunstyrelsen. Efter långa förklaringar 
om att det inte hade varit genomförbart har folk till slut accepterat situationen och insett att 
partiet får igenom mest av sin politik med den nuvarande konstellationen.     
 
När det gäller alternativa koalitioner ses ett framtida samarbete med Socialdemokraterna som 
ytterst osannolikt. Partierna står för långt ifrån varandra och Sverigedemokraterna tycker att de 
har skött kommunen på ett dåligt sätt under en lång period. Det är dessutom ömsesidigt, 
Socialdemokraterna har klargjort tydligt att de absolut inte tänker prata med dem.  

Vi är dessutom så pass stora idag att vi inte behöver vika oss för dem. Vi kan, 
likt Moderaterna och Socialdemokraterna, sätta helt andra krav än vad vi 
tidigare har kunnat göra. Sedan 1919 har Socialdemokraterna varit det 
största partiet i Trelleborg, och de hade hoppats på att fira 100 år som största 
parti. Vårdfrågan var en av huvudanledningarna till deras väljarförluster. Vi 
hade exempelvis en välrenommerad avdelning i Trelleborg som sysslade med 
palliativ vård som lades ner. Den som är sjuk och behöver den vården 
skickades istället till Helsingborg som ligger åtta mil bort. Även om det är 
frågor som i huvudsak rör landstinget har Socialdemokraterna i kommunen 
inte visat något intresse alls av att bemöta kommuninvånarnas oro över 
utvecklingen, vilket gjorde att många väljare gick till oss istället.    

Sverigedemokraternas lokala organisation beskrivs som välfungerande och erfaren. De kom in 
i fullmäktige 2002 med två mandat. Den kärna som driver partiet idag har varit med sedan 2006, 
vilket har lett till erfarenheter och en väl fungerande organisation. Medlemstalet och antalet 
partiaktiva har ökat stadigt, och Helmuth Petersén tror att de har tredje högst medlemsantal i 
hela Skåne. Enligt honom hade de utan några problem kunnat inneha ordförandeposten i 
kommunstyrelsen och i nämnderna, men eftersom de hade blivit nedröstade hela tiden fanns 
det som sagt ingen anledning till det.  
 
7.3.1 De politiska arenorna i Trelleborg  
 
Teorin om de politiska arenorna stämmer in väl på styret i Trelleborg. I både Moderaternas och 
Kristdemokraternas fall fanns det både under och efter valrörelsen en önskan från väljararenan 
att bryta Socialdemokraternas maktdominans. Det fanns en tydlig risk att väljarna skulle straffa 
dem om de istället för att ta del av Sverigedemokraternas mandat hade valt att gå på något av 
de andra alternativen, det vill säga att styra tillsammans med de andra partierna, inklusive 
Socialdemokraterna, eller gå i opposition.  
 
Sverigedemokraternas röster är dessutom den bästa förutsättning för att Moderaterna och 
Kristdemokraterna på den parlamentariska arenan ska kunna få igenom en så stor del av sin 
politik som möjligt. De står nära varandra i de flesta kommunala frågor. Dessutom hade ett 
styre med Alliansen inte nått de mandat som krävs för egen majoritet vilket gör att även det 
styret hade varit beroende av Sverigedemokraternas stöd.   
 
På den partiinterna arenan fanns det till en början ett litet motstånd hos båda partierna. De 
problemen har dock rätats ut och det finns idag inga tecken på att styret ska orsaka några 
framtida splittringar. Båda partierna känner sig i dagsläget starka och väl sammanhållna.  
 
Även om det är en bit kvar till nästa val är både Moderaterna och Kristdemokraterna säkra i sin 
förvissning om att detta styre kommer öka deras väljarstöd. De tror sig alltså gå stärkta av detta 
både på väljararenan, den parlamentariska arenan och den partiinterna arenan. Det enda som 
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skulle kunna ställa till det är beskrivningen av implementeringsarenan. Där går det enligt den 
moderata informanten inte lika smärtfritt, vilket på sikt kan försvåra stödet för styret. 
Sverigedemokraterna gav dock en annan beskrivning där de menade att mycket ny politik har 
implementerats och att partierna under den korta tid som varit har förändrat mycket av 
kommunens politik. Utifrån den versionen är kanske inte implementeringsarenan ett särskilt 
stort problem trots allt.  
 
7.4 Staffanstorp, styrs av Moderaterna och Sverigedemokraterna   
 
Staffanstorp styrs sedan valet 2018 av Moderaterna och Sverigedemokraterna i majoritet. 
Staffanstorp är en av de kommuner i Sverige där Moderaterna är som allra starkast, med ett 
väljarstöd på cirka 43 procent i kommunvalet. Differensen mellan utfallet i riksdagsvalet och 
kommunvalet är noterbart. När det kommer till de nationella rösterna är Moderaterna och 
Sverigedemokraterna tämligen jämnstora med 28 procent kontra 23 procent av 
kommuninvånarnas röster. I kommunvalet däremot fick Moderaterna som sagt 43 procent av 
rösterna medan Sverigedemokraterna bara fick 11 procent. Moderaternas valresultat var en 
ökning med över 7 procentenheter medan Sverigedemokraterna, till skillnad från i de flesta 
andra svenska kommuner, stod helt stilla och landade på så gott som exakt lika många antal 
röster som 2014. Det är ett rimligt antagande att många av de som valde att rösta på 
Sverigedemokraterna i riksdagsvalet röstade på Moderaterna i kommunvalet.  
 
Intervjun skedde med Åsa Ekstrand, ledamot i kommunfullmäktige för Moderaterna och 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Hon kom in i kommunfullmäktige 2014 och har 
varit en del i den process som påbörjades då och sedermera mynnade ut i dagens styre.  

Redan två år före valet tog Moderaterna i Staffanstorp beslut om att vi skulle 
vara öppna för att samarbeta med det parti som delade våra åsikter och med 
vilka vi kunde driva igenom mer moderat politik. Under valrörelsen drev 
Moderaterna och Sverigedemokraterna i Staffanstorp flera liknande frågor, 
var parti för sig. Efter att valresultatet stod klart förde vi som största parti 
enskilda samtal med övriga tänkbara samarbetspartners. I de samtalen stod 
det klart för oss att det parti som vi bäst och mest delar åsikter med är 
Sverigedemokraterna.  

Moderaterna ser Sverigedemokraterna som ett borgerligt parti i kommunen och det parti som 
står dem själva närmast. Under den förra mandatperioden röstade de båda partierna, oberoende 
av varandra, likadant i de flesta voteringar. Koalitionen innebar att Moderaterna fick 
ordförandeposten i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och nämnderna, medan 
Sverigedemokraterna tilldelades vice ordförandeposten i kommunfullmäktige och i två 
nämnder. Åsa Ekstrand tycker att det redan nu märks skillnad på det nya styret. Fokus ligger i 
att kommunen ska ägna sig åt sin kärnverksamhet, och hon ser en utveckling där Moderaterna 
får igenom mer av sin politik än tidigare. Eftersom styret har en majoritet av mandaten i 
kommunfullmäktige innebär det att de får igenom det mesta av sina politiska förslag utan några 
större svårigheter.  
 
Åsa Ekstrand nämner, utan att gå in på några detaljer, att styret har mottagits av skepticism från 
den moderata partilinjen.  

Moderaterna i Skåne, och kanske då särskilt Staffanstorp tillsammans med 
några kommuner till, sticker ut och vågar ta ställning i olika frågor oavsett 
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om det stämmer överens med partilinjen. Vi lyssnar till våra väljare och våra 
värderingar.  

Partiet har från de lokala medlemmarna, partiaktiva och väljarna enbart fått höra positiva 
reaktioner. Styret med Sverigedemokraterna är inte ett beslut som har fattats hastigt av den 
lokala partitoppen utan föreningen och dess medlemmar har varit involverade i processen och 
arbetet från allra första början. 
 
Förvaltningen verkar inte visa några tecken på motstånd utan Åsa Ekstrand tycker att 
kommunens tjänstemän utför sitt arbete på ett utmärkt sätt och att de arbetar ordentligt med att 
genomföra styrets politik.  
 
7.4.1 De politiska arenorna i Staffanstorp  
 
När det gäller teorin om de politiska arenorna kan vi i Staffanstorp se att de är i samklang med 
varandra. Moderaterna är tillräckligt stora för att i princip bestämma spelplanen på egen hand. 
Både väljararenan och den partiinterna arenan verkar vara överens om att det maximala 
inflytandet på den parlamentariska arenan uppnås bäst genom att styra tillsammans med 
Sverigedemokraterna. Det verkar inte heller finnas något motstånd på implementeringsarenan, 
så det finns inga tecken på att arenorna framöver kommer krocka med varandra.  
 
7.5 Skillnader och likheter mellan kommunerna   
 
Många av de faktorer om koalitionsbildningar och kommunstyren som den tidigare forskningen 
behandlat visade sig vara högst aktuella och relevanta i studiens kommuner. Samtliga 
informanter har svarat att de ser Sverigedemokraterna som vilket parti som helst i kommunen. 
Partiet har funnits längre i studiens kommuner än i majoriteten av landets övriga kommuner. I 
Trelleborg, Bromölla och Sölvesborg har partiet varit stora och etablerade under en längre tid. 
Historiska exempel har bland annat visat att nya partier har svårt att få förtroende och släppas 
in i koalitioner av de etablerade partierna. Sverigedemokraterna ses inte längre ses som ett nytt 
parti i dessa kommuner. Moderaterna och Kristdemokraterna känner ingen osäkerhet kring var 
Sverigedemokraterna står politiskt, och man litar på att deras företrädare är seriösa och arbetar 
för kommunens bästa. Partiet har funnits länge i kommunerna och har haft tid att etablera en 
relation med främst moderata företrädare.  
 
Statsvetaren Johan Wännströms forskning om storleksmässiga relationer som togs upp i kapitlet 
om tidigare forskning ser vi alltså har betydelse i uppsatsens kommuner. I Sölvesborg, 
Trelleborg och Bromölla har Sverigedemokraterna som sagt varit ett stort parti under flera 
mandatperioder. Deras ledande företrädare är avlönade och går således på många möten 
tillsammans med Moderaternas företrädare. De blir mer eller mindre kollegor med varandra, 
medan de mindre partierna har färre möjligheter att bilda personliga relationer sinsemellan. Att 
ett stort parti, som Sverigedemokraterna i det här fallet är, till slut blir insläppt i en styrande 
koalition är helt enkelt en naturlig utveckling. I både Sölvesborg och Trelleborg är dessutom de 
personliga relationerna med Centerpartiets företrädare på en anspänd nivå vilket försvårade ett 
allianssamarbete och istället gjorde det enklare att motivera en koalition tillsammans med 
Sverigedemokraterna.   
 
I Staffanstorp har Sverigedemokraterna inte den storleksmässiga tyngden, men där kan vi se att 
den tidigare forskningen om minimal winning och minimal range har haft en betydande roll i 
koalitionsprocessen. För Moderaterna räckte det inte med att enbart styra ihop med 
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Kristdemokraterna, de två når inte en egen majoritet. Istället för att då ta med de övriga 
allianspartierna och således bilda en onödigt stor koalition valde man att styra med 
Sverigedemokraterna. Tillsammans har de två partierna 23 av kommunens 41 mandat, vilket 
genererar en lagom stor majoritet. Däremot fanns det en möjlighet att få majoritet tillsammans 
med Liberalernas tre mandat. 21 totala mandat av 41 räcker visserligen men det är en aning 
bräckligare än de 23 mandat de får tillsammans med Sverigedemokraterna. Dessutom står 
Liberalerna längre ifrån partiet rent sakpolitiskt, så ett sådant styre hade inte gett samma 
minimal range-effekt och inneburit mindre moderat politik.112     
 
Partiidentitet är en annan faktor som har tagits upp av tidigare forskare. En stor del av 
Moderaternas och Kristdemokraternas väljarkår ser Socialdemokraterna som den största 
konkurrenten och motståndaren, någon som man aldrig ska förhandla eller samarbeta med, även 
om man i dagsläget kan stå nära varandra rent sakpolitiskt. Den synen har de däremot inte på 
Sverigedemokraterna, utan de ses snarare som en nära allierad som partierna bör samarbeta 
med för att få bort Socialdemokraterna från makten.  
 
Även om det rör sig om ett aktivt samarbete i samtliga fyra kommuner skiljer det sig ändå åt en 
aning när det gäller graden av samarbete och Sverigedemokraternas medverkan i styret. I 
Staffanstorp och Sölvesborg kan man beskriva det som att Moderaterna, och Kristdemokraterna 
i Sölvesborg, har ett mer aktivt samarbete med Sverigedemokraterna än vad de har i Bromölla 
och Trelleborg. I Staffanstorp har Moderaterna aktivt valt att lämna de övriga borgerliga 
partierna för att istället styra ensamt med Sverigedemokraterna. I Sölvesborg har Moderaterna 
och Kristdemokraterna ingått i något som de kallar för Samstyret, där Sverigedemokraterna och 
Moderaterna delar på de tunga ordförandeposterna. I Bromölla däremot går det till viss del att 
påstå att det framförallt är Sverigedemokraterna som själva styr kommunen, via stöd och 
samverkan från Moderaterna och Kristdemokraterna. I Trelleborg är rollerna de ombytta, det 
vill säga att Moderaterna och Kristdemokraterna styr med stöd av Sverigedemokraterna och via 
ett samarbete där budgeten är gemensam och där det har garanterats att Sverigedemokraterna 
får igenom sju motioner. Eftersom jag inte fick tag på någon representant från Hörby vill jag 
inte spekulera i hur styret är utformat där, mer än att Sverigedemokraterna förmodligen är det 
ledande partiet eftersom de har ordförandeposten i kommunstyrelsen.  
 
Det kommunala självstyret och den politiska vardagen var ett vanligt förekommande argument 
bland informanterna. Det förklarades att partiledningen i Stockholm inte har någon rätt att lägga 
sig i hur kommunerna sköts och vilka partikoalitioner som bildas där. Det finns också en 
upplevelse om att partiledningen i Stockholm inte har någon koll på hur den kommunala 
vardagen ser ut. Det är främst i Staffanstorp och Sölvesborg som sprickan är som allra tydligast, 
medan Bromölla och Trelleborg försöker tona ned det hela. Att det just är Staffanstorp och 
Sölvesborg som får utstå mest kritik kan bero på den nyligen nämnda beskrivningen att 
samarbetet är som mest aktivt där. När det gäller Kristdemokraterna i Trelleborg har styret fått 
sitt godkännande av partiledningen, då det inte ses som ett lika aktivt samarbete där utan mer 
som en valteknisk samverkan.  
 
Uppsatsens kommuner är unika i den mening att Sverigedemokraterna är med som styrande 
parti. Utöver det har inte koalitionsprocessen och förberedelserna inför den styrande perioden 
på något sätt skiljt sig åt från vad forskningen visar om kommunpolitik och partisamarbeten. 
Den är grundad utifrån samma förutsättningar och premisser som andra kommunstyren i landet, 
både nutida och historiska.  
                                                        
112 Valmyndigheten, 2018-09-18, Val till kommunfullmäktige i Staffanstorp, 
https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/K/kommun/12/30/valda.html  
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8. Slutsatser  
 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur Moderaterna och Kristdemokraterna motiverar och 
argumenterar för sitt kommunstyre där Sverigedemokraterna finns med som koalitionspartner. 
Frågeställningarna formulerades på följande sätt.  
  

• Vilka faktorer har varit avgörande för Moderaterna och Kristdemokraterna när de i 
Sölvesborg, Staffanstorp, Hörby, Bromölla och Trelleborg har valt att ingå samarbete 
med Sverigedemokraterna, trots att deras partiledning på nationell nivå inte tillåter 
det?  

 
• Hur motiverar de detta samarbete?  

 
• Kan deras koalitionsprocess förklaras med hjälp av modellen för politiska arenor? 

 
Svaren på de två första frågorna hänger samman. Det finns i tre av studiens kommuner, 
Bromölla, Sölvesborg och Trelleborg, tre avgörande faktorer som motiverar valet av 
koalitionspartners i kommunstyret.  
 

1. Socialdemokraternas maktdominans  
 

2. De egna mandaten  
 

3. Sverigedemokraternas storlek  
 
Den första faktorn är Socialdemokraterna. De ses av Moderaterna, Kristdemokraterna och deras 
väljare som huvudmotståndaren vars långa maktinnehav behöver brytas. I den bästa av världar 
kan man göra det som ett enskilt parti med egen majoritet, men nu ser verkligheten inte ut så. 
Det för oss till den andra faktorn. De egna mandaten är långt ifrån tillräckliga för att nå en egen 
majoritet. Även om Centerpartiet och Liberalerna ansluter sig är mandaten inte tillräckliga. 
Ytterligare mandat behöver därför komma från antingen Sverigedemokraterna eller 
Socialdemokraterna. Det sistnämnda alternativet är i enlighet med den första faktorn inget 
populärt alternativ. Det förstnämnda alternativet för oss vidare till den tredje faktorn. 
Sverigedemokraternas väljarstorlek innebär att de förr eller senare måste släppas in i den 
politiska värmen. Man upplever att den tidigare strategin med att hålla dem utanför den politiska 
makten bara har gynnat partiet. Moderaterna och Kristdemokraterna anser numera att ju längre 
de väntar med att samtala och samarbeta med Sverigedemokraterna desto mer riskerar dem att 
förlora den allt större väljarkår som vill se dem som en samarbetspartner. Om de istället tar 
hjälp av Sverigedemokraternas mandat kan de lösa både den första och andra faktorn.  
 
Sverigedemokraterna har under tidigare mandatperioder dessutom oftast röstat likadant som 
Moderaterna och Kristdemokraterna. Istället för att låta det fortsätta ske oberoende av varandra 
tar de istället vara på enigheten och använder den till att styra kommunen. Även i Trelleborg, 
där Moderaternas företrädare inte ser Sverigedemokraterna som ett borgerligt parti, anser man 
ändå att de står närmare Moderaterna och Kristdemokraterna än Socialdemokraterna. Ett 
alternativt styre mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna ses som osannolikt. Det 
finns också en förhoppning bland Moderaterna och Kristdemokraterna att dessa styren leder till 
minskat väljarstöd för Sverigedemokraterna. Den tredje faktorn kan således på längre sikt också 
lösa sig.  
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När det kommer till den nationella partiledningens åsikter har det mest varit ett problem för 
Moderaterna. I Kristdemokraternas fall fick de i Trelleborg partiledningens godkännande innan 
de tog sitt beslut. Där valde till och med partiledningen att försvara beslutet och argumentera 
varför samarbetet var nödvändigt inför en lokal medlem som var kritisk. I Bromölla fick de till 
en början viss kritik men det har under 2019 bytts ut mot en mer förstående ton. Utvecklingen 
går således mot mer acceptens, något som kanske även kommer ske inom Moderaterna. För 
tillfället är dock relationerna där mer spända, men det har i praktisk mening ingen egentlig 
betydelse. Lokalpolitikerna betonar det kommunala självstyret och deras rätt att forma de 
koalitioner som de själva anser besvarar väljarnas vilja och den kommunala vardagen.  
 
Staffanstorp skiljer sig som sagt åt gentemot de andra kommunerna med tanke på Moderaternas 
väljarmässiga storlek där. De kan i princip välja vilken koalitionspartner som helst. I 
Staffanstorp är Sverigedemokraterna det parti som sakpolitiskt står allra närmast Moderaterna. 
Även om de väljarmässigt till och med är mindre där än rikssnittet har de varit representerade i 
kommunfullmäktige sedan 2006. De har etablerat en bra organisation och byggt upp den 
trovärdighet där de har legat konsekvent nära Moderaterna sakpolitiskt under en lång tid. För 
Moderaterna är det då inte mer dramatiskt än att man styr kommunen tillsammans med dem för 
att få ut så mycket som möjligt av sitt partiprogram. Moderaterna upplever att de hade behövt 
kompromissa bort sina hjärtefrågor i större utsträckning med andra partier. Då blir ett styre med 
Sverigedemokraterna det logiska alternativet.    
 
Utöver ovan nämnda faktorer bör det också nämnas att den kommunala vardagen och de 
utmaningar som måste hanteras där är en motivering till varför de har valt att samarbeta. 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har alla varit eniga om att deras 
kommuner behöver en ny politisk inriktning. För att få den förändring som de vill ha krävs det 
mindre konfrontation och mer samarbete. Tillsammans tror de att de kan bidra med en ny 
policyinriktning och en vändning av de problem som de menar att tidigare socialdemokratiska 
styren har skapat. Moderata företrädare tycker inte att koalitionslösningen bland dessa 
kommunstyren egentligen sticker ut jämfört med andra kommuner i landet. Moderaterna 
samarbetar i flera fall med partier som står betydligt längre ifrån dem idémässigt och 
sakpolitiskt än vad Sverigedemokraterna gör i dessa kommuner.  
 
Koalitionsprocessen och valet av samarbetspartners kan förklaras med hjälp av modellen för 
politiska arenor. Teorin strukturerades upp enligt följande modell. Efter intervjuerna går det att 
urskönja att de centrala begreppen, aktörerna och syftena i tabellen samtliga var återkommande 
förklaringar i partiernas strategiska handlande.  
 
Tabell 1 – De politiska arenorna  

Arena Begrepp Aktörer Syfte 
Parlamentariska arenan Taktik/strategi, 

kompromisser  
Partier Majoritet av mandaten, 

programmaximering 
Väjararenan  Breda/spridda 

budskap  
Väljarna Röstmaximering 

Partiinterna arenan Trovärdighet, 
engagemang 

Partiaktiva, 
medlemmar 

Sammanhållning 

Implementeringsarenan Hänsyn, 
samklang 

Kommuntjänstemän Få igenom politiken  
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8.1 Parlamentariska arenan  
 
Moderaterna och Kristdemokraterna får inte ihop en majoritet av mandaten i någon av 
kommunerna. De två lyckas således inte ensamma maximera sitt politiska program. För att få 
en majoritet av mandaten krävs det samarbete med fler partier. Den taktiska och strategiska 
avvägningen har då blivit att de två får ut mest av sitt politiska program tillsammans med 
Sverigedemokraterna, inte med Centerpartiet och Liberalerna. I Trelleborg, Sölvesborg och 
Bromölla hade dessutom ett samarbete med de nyss nämnda partierna inte räckt för att få en 
majoritet av mandaten, och de två partierna ville inte sitta i ett styre tillsammans med 
Sverigedemokraterna. Valet stod då helt enkelt mellan att samarbeta med Sverigedemokraterna 
eller låta Socialdemokraterna behålla makten. Hur samarbetet har utformats skiljer sig som sagt 
åt en del, men den gemensamma nämnaren är att de vill få bort Socialdemokraterna från makten 
och ändra styret mot en mer borgerlig politisk inriktning.   
 
I ovan nämnda kommuner har Moderaterna och Kristdemokraterna färre mandat än 
Sverigedemokraterna. I Sölvesborg och Bromölla är de inte ens tillsammans större än 
Sverigedemokraterna. Det är således i princip omöjligt för Moderaterna och Kristdemokraterna 
att nå makten och bryta Socialdemokraternas långa dominans utan Sverigedemokraternas hjälp. 
Om inte valresultaten förändras dramatiskt framöver kommer situationen med stor sannolikhet 
förbli så under flera år. Istället för att fortsätta befinna sig i opposition väljer de att ta del av 
Sverigedemokraternas mandat och programmaximera. Trots storleksskillnaden beskrivs inte 
Sverigedemokraterna som arroganta och svåra att kompromissa med. Tvärtom ställer de istället 
relativt låga krav och accepterar i stora drag den politik som Moderaterna och 
Kristdemokraterna vill föra. Det är ytterligare ett skäl till varför Sverigedemokraterna kan ses 
som den bästa samarbetspartnern på den parlamentariska arenan.  
    
I Staffanstorp är däremot inte Sverigedemokraterna en förutsättning för programmaximering. 
Moderaterna får ett stort inflytande oavsett vilket parti de samarbetar med. Däremot anser de 
att Sverigedemokraterna är det parti som kan få dem att maximera sitt program allra mest. De 
ledande politikerna är övertygade om att väljararenan och den partiinterna arenan delar den 
analysen och därför vill se ett gemensamt styre med Sverigedemokraterna. De ser således inte 
styret som ett stort risktagande eller något som kan få negativa effekter på den parlamentariska 
arenan på längre sikt.    
 
8.2 Väljararenan  
 
Här finns det från båda partiernas väljare krav om att få politiskt inflytande och förändra 
kommunens politiska inriktning. För att lyckas maximera sitt program på den parlamentariska 
arenan behövde de samarbeta antingen med Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna. 
Det första alternativet har prövats tidigare vilket har resulterat i negativa effekter både på den 
här arenan och de tre övriga. Ett sådant samarbete hade med stor sannolikhet återigen inneburit 
förluster och negativa effekter på samtliga arenor, och den politiska inriktningen hade troligtvis 
fortsatt i ett socialdemokratiskt spår. I samtliga kommuner kommunicerades det därför inför 
valet ut att alla former av koalitionsstyren var tänkbara alternativ, inklusive ett samarbete med 
Sverigedemokraterna.  
 
Valresultatet sågs av Moderaterna och Kristdemokraterna i de fyra kommunerna som en 
bekräftelse på att väljarna inte hade något emot ett sådant styre. De tolkade snarare valresultatet, 
medlemsmötena och generella samtal med väljarna som att det skulle uppstå en väldig 
besvikelse om de inte vågade bjuda in Sverigedemokraterna. Att inte ta del av deras mandat 
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och istället gå på något av de andra alternativen, det vill säga att styra tillsammans med de andra 
partierna, inklusive Socialdemokraterna, eller gå i opposition, hade lett till negativa 
konsekvenser på väljararenan.  
 
8.3 Partiinterna arenan 
 
Tidigare samarbeten med Socialdemokraterna har lett till interna splittringar och således 
missgynnat Moderaterna och Kristdemokraterna. Medlemmar, partiaktiva och lokalpolitiker 
har sedan en lång tid tillbaka en god relation med Sverigedemokraternas företrädare, där man 
samtalar och umgås med varandra både inom och utanför politiken. De ses inte som en 
konkurrent och motståndare utan snarare som ett parti vars åsikter och kommunala inriktning 
liknar Moderaternas och Kristdemokraternas. I Sölvesborg har den falang som tidigare på den 
partiinterna arenan var kritisk till ett samarbete med Sverigedemokraterna främst tillhört den 
äldre generationen. De har av naturliga skäl lämnat politiken för att ge plats åt en yngre 
generation som har en annan syn på och relation till partiet.    
 
I Bromölla och Trelleborg har det funnits en del spridda åsikter kring hur frågan ska hanteras, 
så där fanns det en viss risk att komplikationer skulle kunna uppstå på den här arenan. 
Majoriteten verkar dock tycka att beslutet är korrekt. Ju längre tiden går desto fler verkar det 
vara som inser att partierna får ut mest av sin politik genom den nuvarande konstellationen. Om 
inget oväntat sker kommer partierna med största sannolikhet kunna gå in i nästa valrörelse med 
en god sammanhållning och engagerade lokalpolitiker, medlemmar och partiaktiva.  
 
I Staffanstorps fall verkar det inte vara problematiskt alls utan den partiinterna arenan har varit 
helt enig och delaktig i beslutsprocessen. I Staffanstorp finns det inte mycket som talar för att 
denna arena kommer krocka med någon annan.     
 
8.4 Implementeringsarenan  
 
I Trelleborg finns det ett visst motstånd, men det har inte berott på just Sverigedemokraterna 
utan snarare på avsaknaden av Socialdemokraterna, det parti som förvaltningen är van att styra 
med. Moderaterna och Kristdemokraterna hade således mött en del problem på denna arena 
oavsett koalitionspartner. Att avstå från att regera tillsammans med Sverigedemokraterna för 
att undvika problem med implementeringen var därför aldrig ett alternativ. Det nya 
kommunstyret verkar dessutom få igenom en hel del politik trots allt, och förvaltningen 
beskrivs gå i rätt riktning. Ju längre tiden går kommer förvaltningen anpassa sig efter den nya 
policyinriktningen, framförallt om denna konstellation får fortsätta styra i nästkommande 
mandatperioder.  
 
I Bromölla visade det sig, till politikernas förvåning, att förvaltningen var trött på 
Socialdemokraternas maktdominans och att de gärna såg ett nytt styre träda fram. I Staffanstorp 
och Sölvesborg talas det inte om några problem på den här arenan, utan tjänstemännen beskrivs 
i positiva ordalag. I Trelleborg verkar motståndet på implementeringsarenan inte heller vara 
tillräckligt stort och problematiskt för att det ska spilla över och få negativa konsekvenser på 
de andra arenorna. På det stora hela är detta således ingen arena som kommer ställa till det för 
partierna framöver.     
 
Det går alltså att finna att de villkor och premisser som finns på de politiska arenorna har varit 
avgörande i koalitionsprocessen bland samtliga informanter. Flera av kommunerna har en 
historia där Socialdemokraterna under långa perioder styrt oavbrutet och ensamt. En tydlig tråd 
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bland informanterna var de krav som ställs från Moderaternas och Kristdemokraternas 
väljararena och partiinterna arena om att göra allt som krävs för att bryta den dominansen och 
istället få igenom så mycket som möjligt av sin egen politik på den parlamentariska arenan. 
För att lyckas med det krävs det någon form av samarbete med Sverigedemokraterna, annars är 
det troligt att Socialdemokraterna fortsätter styra kommunerna. Sverigedemokraterna ses alltså 
inte som ett parti, på väljararenan och den partiinterna arenan, som man bör ha en tydlig 
konfrontation med, vilket gör att ett samarbete med dem inte får negativa konsekvenser på de 
två arenorna. Huvudmotståndaren är istället i mångt och mycket Socialdemokraterna. 
Möjligheten att regera med Sverigedemokraterna för att bryta Socialdemokraternas 
maktdominans ses inte som ett nödvändigt ont, utan snarare som något positivt. Lokala 
moderata företrädare menar att de har hittat en öppning där de under en lång tid framöver har 
väldigt stora möjligheter till programmaximering på den parlamentariska arenan samtidigt som 
Socialdemokraterna får det svårt att få tillbaka makten och inflytandet över kommunens 
politiska inriktning.         
 
På väljarenan är det en viktig faktor att ligga rätt i den politiska tiden och ta tillvaro på den 
aktuella vilja som finns hos väljarkåren. Hur de traditionella partierna ska bemöta och behandla 
Sverigedemokraterna är en fråga som är högst aktuell. Det är allt fler väljare som vill se sina 
partier bjuda in Sverigedemokraterna till samtal och samarbete, denna ökning gäller särskilt 
bland borgerliga väljare.113 I Skåne har som tidigare nämnts Sverigedemokraterna varit mer 
accepterade under en längre tid. Det är därför ett rimligt antagande att Moderaterna och 
Kristdemokraterna här har fattat ett beslut som stöds av en stor del av väljarkåren och att de 
således har skapat sig ett försprång jämtemot de andra partierna i studiens kommuner. 
 
Moderaterna och Kristdemokraterna har helt enkelt valt att bilda koalitionsstyren utifrån de 
rådande premisser och förutsättningar som finns i studiens kommuner. Dessa premisser och 
förutsättningar åsyftar främst valresultatet, kravet från väljarna att bryta Socialdemokraternas 
maktdominans och istället själva ta den ledande positionen i kommunen, samt 
Sverigedemokraternas stora stöd. Detta leder fram till utfallet att Moderaterna och 
Kristdemokraterna inte längre kan ignorera Sverigedemokraterna om de vill få någon form av 
politiskt inflytande i dessa kommuner. Det är viktigare för dem att själva kunna påverka det 
politiska innehållet och förändra policyutvecklingen än att hindra ett enskilt parti från att 
komma in i det politiska styret.  
 
Avslutningsvis går det att argumentera för att de premisser och förutsättningar som har 
presenterats i studiens kommuner också råder på det nationella planet. Socialdemokraternas 
långa maktinnehav, de borgerliga partiernas otillräckliga mandat, samt Sverigedemokraternas 
storlek är även på riksnivå tre parametrar som Moderaterna och Kristdemokraterna behöver 
förhålla sig till. Det finns därför intresse av att i vidare forskning studera hur de politiska 
arenorna förhåller sig till ett nationellt samarbete med Sverigedemokraterna. Klart är att 
Moderaterna och Kristdemokraterna står inför stora svårigheter med att kunna 
programmaximera i riksdagen och nå regeringsställning utan Sverigedemokraternas mandat.    
 
 
 
 
 
 
                                                        
113 Expressen, 2018-09-28, Fler alliansväljare vill ha ett SD-samarbete. https://www.expressen.se/nyheter/de-
flesta-av-ms-valjare-vill-samarbeta-med-sd/ 
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Appendix  
 
Intervjuguide  
 
Hur ser kommunstyret ut i er kommun? Vilka partier styr och vilka samarbeten finns?  
 
Hur fördelas ordförandeposterna i kommunen? Skedde samtal inför omröstningen? 
 
Anser du att Sverigedemokraterna för en borgerlig politik i kommunen?  
 
Får ni ut mest av er politik via Sverigedemokraterna?  
 
Hur har Sverigedemokraternas historia varit i kommunen? Du beskriver att de har en relativt 
borgerlig politik och står nära er. Är det något som alltid har gällt eller har de svängt i dessa 
frågor?  
 
Om man väljer att stänga ute Sverigedemokraterna från politiskt inflytande ökar de oftast sitt 
väljarstöd, både nationellt och lokalt. Är det något som ni tänker på?  
  
Hur har styret mottagits av partiledningen? Har det någon betydelse för er vad partiledningen 
säger?  
 
Hur ser era väljare på Sverigedemokraterna? Vill de att ni ska samarbeta med dem eller finns 
det ett motstånd mot hur styret har utformats?  
 
Har styret fattats av ett enat parti eller finns det lokala företrädare, medlemmar och partiaktiva 
som hellre hatt sett en annan koalition?   
 
Har ni stött på några problem hos förvaltningen när ni försökt implementera koalitionens 
politik?  


