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Redan innan alla röster var räknade påbörjades en debatt 
om vinnare och förlorare i valet. En sak råder det dock inget 
tvivel om, och det är att Sverigedemokraterna tillhör valets 
vinnare. De gick inte fram lika mycket som en del hoppades 
och andra befarade, men de gick fram mer än något annat 
parti. En viktig förklaring handlar om att både Socialdemo-
kraterna och Moderaterna gjorde strategiska misstag, vilka 
bäddade för Sverigedemokraterna.

Inom politisk kommunikation är det en etablerad sanning 
att valrörelser i hög grad handlar om en flerdimensionell 
kamp om opinionen. I det sammanhanget utgörs två av de 
viktigaste dimensionerna av kampen om dagordningen och 
kampen om gestaltningarna. Lite förenklat handlar kampen 
om dagordningen om vilka frågor som ska stå i centrum för 
den politiska debatten och mediernas bevakning. Normalt 
sett gynnas ett politiskt parti ju mer den politiska debatten 
och mediernas bevakning handlar om frågor som partiet 
”äger”, det vill säga frågor som det har profilerat sig i och där 
de har ett stort förtroende bland väljarna. Förklaringen till 
varför kampen om dagordningen är så viktig är att det finns 
samband mellan vilka frågor debatten och mediernas bevak-
ning handlar om och såväl vilka frågor som väljarna tycker är 
viktiga som vilka frågor de utgår från när de tar ställning till 
vilket parti de ska rösta på.

Kampen om gestaltningarna handlar lite förenklat om hur 
verkligheten eller olika företeelser i verkligheten, inklusive 
olika politiska förslag och aktörer, gestaltas och framställs. Att 
gestalta innebär i det sammanhanget att välja och framhålla 
vissa aspekter av en företeelse, en fråga, ett förslag eller en 
aktör i den politiska kommunikationen. Det kan exempelvis 
ske genom val av ord, formuleringar och bilder, men också 
genom att selektivt välja vissa fakta. Det kan också ske 
genom att bortse från fakta som talar emot den gestaltning 
ett parti driver. Ur ett strategiskt perspektiv handlar kampen 
om gestaltningarna om att försöka framställa olika aspekter 
av verkligheten på ett sätt som får den egna politiken att 
framstå som lösningen på de problem som finns på dagord-
ningen. Förklaringen till varför kampen om gestaltningarna 
är så viktig är att det finns samband mellan hur medier och 
politiska aktörer gestaltar olika aspekter av verkligheten och 
hur människor uppfattar verkligheten.  

Det sista ett parti borde göra under en valrörelse är därför 
att fokusera på frågor som andra partier äger och att bekräfta 
de gestaltningar av den frågan som andra partier driver. Ändå 
var det precis detta som Socialdemokraterna och Moderaterna 
gjorde under ”den långa valrörelsen” (året före valdagen) när 
de diskuterade invandring och integration. Inte nog med att 
Socialdemokraterna och Moderaterna återkommande lyfte 
fram frågan om invandring och integration och därmed befäs-
te dess position på dagordningen: de gestaltade också invand-
ringen som problematisk och integrationen som misslyckad.

Därmed spelade de Sverigedemokraterna rakt i händer-

na. För Sverigedemokraterna finns det ingen fråga de hellre 
pratar om än invandring, och i princip inget samhällsproblem 
som de inte härleder till invandringen och vad de anser är 
den misslyckade integrationen. Deras gestaltningar av invand-
ring handlar konsekvent om att invandring är ett problem för 
Sverige – ibland ekonomiskt, ibland socialt, ibland kulturellt, 
men alltid ett problem – och att integrationen är misslyckad.  

Så länge bara Sverigedemokraterna drev frågan om invand-
ring och gestaltade den som ett problem fick det ett begränsat 
genomslag i den breda samhällsdebatten, och länge valde de 
mer etablerade partierna att framhålla hur invandring bidrar 
till att utveckla Sverige eller att lyfta fram både de problem 
och de möjligheter som invandring medför. Detta föränd-
rades efter den dramatiska hösten 2015, och successivt har 
Socialdemokraterna och Moderaterna skärpt både politiken 
och retoriken. 

Det strategiska syftet tycks ha varit att stoppa tappet till  
eller vinna tillbaka väljare som har gått till Sverigedemokrat- 
erna och att visa att man ”tar människors oro på allvar”  
(detta trots att forskning visar att fler är oroade för ”ökad 
främlingsfientlighet” än för ”ökat antal flyktingar”). Effekten 
har dock snarast varit den motsatta. Genom att allt oftare 
gestalta invandring som ett problem och anpassa sig till 
Sverigedemokraternas retorik har Socialdemokraterna och 
Moderaterna istället legitimerat Sverigedemokraterna och 
deras problemgestaltningar av invandring. Det har i sin tur 
möjliggjort för Sverigedemokraterna att hävda att de har haft 
rätt hela tiden och att flytta fram sina positioner ytterligare. 
Faktum är att det inte finns något exempel på att etablerade 
partier, genom att anpassa sig till vad som kan kallas invand-
ringsfientliga högerpopulistiska partier, har lyckats stoppa 
deras framväxt. Istället har sådana anpassningar bidragit till 
att förskjuta hela debatten i den riktning som de invandrings-
fientliga högerpopulistiska partierna har önskat.

Detta borde Socialdemokraterna och Moderaterna ha vetat 
om – men de agerade som om de inte gjorde det. Däri ligger 
deras strategiska misstag. Om frågan om invandring och  
integration hade legat högre på dagordningen också under 
”den korta valrörelsen” (månaden före valdagen) hade de 
troligen förlorat ännu mer medan Sverigedemokraterna hade 
vunnit ännu fler röster. Folk väljer sällan kopiorna om de kan 
välja originalet.
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