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Abstract 

The purpose of this study has been to perform an ideological positioning of the 

Sweden Democrats. In order to carry out this study I have chosen to use two 

separate political dimensions, one sociocultural and one economic. Furthermore, 

traditional literature and established theories within the field of ideological 

positioning are used as a theoretical foundation. The study is based on the latest 

official party documents released by the Sweden Democrats, these include: 

“principle program”, election manifesto, perception programs and information 

from the party website where they present definitive opinions on various political 

issues. An ideology analysis has been applied via a qualitative textual analysis in 

order to more effectively identify and present an overall picture of the ideological 

position of the Sweden Democrats according to my political dimensions. My 

study shows a party with an ideological position that varies depending on the 

issue at hand. Within the economic dimension my study identifies a party with an 

ideological home in the middle of the conventional left/right dimension. Within 

the sociocultural dimension, on the other hand, the Sweden Democrats clearly 

belong to the ideological right. Thus the Sweden Democrats cannot, given the 

result of this study, be considered a purely right-wing party.  
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1 Introduktion 

Hur kan vi uppfatta Sverigedemokraternas ideologiska position utifrån en 

ekonomisk och socio-kulturell dimension? 

  

De senaste fyra åren i svensk politik har i hög grad präglats av 

Sverigedemokraternas närvaro och den instabilitet detta partis intåg i riksdagen 

medfört. Den tidigare cementerade blockpolitiken fick en ny utmaning i 

Sverigedemokraterna och deras vågmästarroll. Detta nya parti och deras påstådda 

högerpopulistiska profil blev genast något alla ville ta avstånd från och det parti 

ingen ville tala med. Idag efter resultatet från riksdagsvalet 2014 blir 

Sverigedemokraternas roll allt mer relevant och likadels undersökningar av 

partiet. Vad för kärnvärderingar kan man finna om man söker på samma sätt som 

man skulle sökt om det gällde Socialdemokraterna eller Moderaterna? Hur går 

man till väga för att hitta dessa svar, och när allt är klart, vad är 

Sverigedemokraterna egentligen för parti? Dessa frågor har lett mig till min 

frågeställning som lyder: ”Hur kan vi uppfatta Sverigedemokraternas ideologiska 

position utifrån en ekonomisk och socio-kulturell dimension?” som kommer 

förklaras och förtydligas nedan.  

Jag vill alltså inom ramen för denna studie undersöka var 

Sverigedemokraterna kan positioneras ideologiskt utifrån två olika 

idédimensioner, en ekonomisk och en socio-kulturell. De politikområden som 

dessa idédimensioner innefattar kommer att tydligt definieras för att läsaren enkelt 

ska kunna följa mitt resonemang. Studien kommer att genomföras som en 

ideologianalys av Sverigedemokraterna i syfte att pröva min tes, att det är något 

problematiskt och kanske förenklat att påstå att Sverigedemokraterna är ett parti 

som okontroversiellt kan sägas höra hemma på den politiska högerkanten. Denna 

tes bygger på en förförståelse som jag har, att Sverigedemokraterna inte tydligt 

kan liknas vid ett traditionellt högerparti då jag tror att deras åsikter, inom de två 

idédimensioner jag valt, faktiskt skiljer sig åt. Jag tror att partiets position inom 

den ekonomiska idédimensionen inte kommer vara tydligt höger eller vänster utan 

snarare representera något av ett mittenparti. Jag tror dock, att partiet mycket 

tydligare kan anses föra en högerpolitik inom den socio-kulturella dimensionen. 

Jag kommer inte att diskutera Sverigedemokraternas populistiska etikett eftersom 

jag anser att detta inte är av essentiell relevans för en studie som syftar till att 

undersöka en konkret ideologisk värdegrund. Detta val kommer att vidare 

diskuteras nedan. Jag kommer strukturera denna studie på ett sätt som gör det 

enkelt för läsaren att förstå mina val och resonemang. Således kommer jag först 

att presentera den relevans jag anser att studien har. Vidare följer diskussioner 

kring teori, metod och material som sedan öppnar upp för själva undersökningen.  
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1.1 Studiens Relevans 

Jag vill argumentera för att min frågeställning banar väg för en undersökning som 

är både inomvetenskapligt- och utomvetenskapligt intressant. Det 

inomvetenskapliga intresset anser jag ligger i ett antal olika områden. Det är för 

mig okontroversiellt att hävda att vidare kumulativ forskning om 

Sverigedemokraterna som en medlem i den, eventuellt, nya partifamilj som bildats 

kring liknande högerpopulistiska partier är inomvetenskapligt intressant. En studie 

som den jag ämnar genomföra borde vara intressant för forskare som är 

intresserade av Sverigedemokraterna som individuellt parti men även för forskare 

som är intresserade av ideologisk positionering i allmänhet. Det finns alltså enligt 

min mening ett inomvetenskapligt intresse i att studien ska kunna vara 

generaliserbar, och i sin tur användas för att på liknande sätt undersöka andra 

partier. Det utomvetenskapliga intresset, menar jag, finns i problematiserandet av 

den syn som många intuitivt har på partiet, nämligen att det just är ett högerparti. 

Att problematisera och studera detta påstående borde vara av intresse för 

allmänheten såväl som för den etablerade forskningen. Jag vill betona att denna 

studie bör ses som principiellt intressant på grund av Sverigedemokraternas nu 

ännu starkare position i den svenska riksdagen. Eftersom partiet fortfarande är 

något av ett irritationsmoment för de dominerande blocken och nu dessutom även 

riksdagens tredje största parti (valmyndigheten, 2014), blir det viktigt för 

statsvetare och för dem som vill bemöta och/eller kritisera Sverigedemokraterna, 

att veta vilka specifika ideologiska ställningstaganden som ligger till grund för 

den politik partiet för. 
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2 Metodologi 

2.1 Teori 

Det teoretiska ramverk jag valt att bygga denna undersökning på består av den 

etablerade forskningen inom ideologisk positionering.  Eftersom jag vill studera 

Sverigedemokraterna som om de vore vilket parti som helst, och inte ett 

populistiskt ”utbrytarparti”, behöver jag använda mig av teorier och litteratur som 

tidigare applicerats på andra partier inom den mer traditionella höger/vänster 

dimensionen. Detta blir även viktigt i syfte att främja det inomvetenskapliga 

intresset, som jag talat om tidigare, eftersom jag tror att den traditionella 

litteraturen kommer ge mig en god möjlighet till teoretisk generalisering: den 

dialog som finns mellan min undersökning och tidigare forskning samt dess 

ackumulerade kunskap (Teorell & Svensson 2007, s: 44). Det är viktigt för 

uppsatsens intersubjektivitet att jag tydligt klargör vad som ligger till grund för de 

tolkningar som kommer att styra denna undersökning. 

Undersökningar som försöker positionera politiska partier utefter ideologi har 

traditionellt följt ett antal olika metoder. Jag kommer här att kortfattat beskriva 

dessa, för att sedan i metodkapitlet motivera vilken av dessa som är mest förenlig 

med min undersökning och varför detta är fallet. Det finns fyra olika metoder som 

traditionellt använts för att positionera politiska partier, ”expert surveys”, ”manual 

content analysis”, ”dictionary approach” och ”wordfish approach” (Backlund 

2013, s: 7). De två förstnämnda innehar en mer kvalitativ karaktär medan de två 

sistnämnda använder sig av ett kvantitativt tillvägagångssätt. En ”expert survey” 

innebär att respondenter med kunskap på expertnivå, angående det givna 

partisystemet, placerar partiet i fråga längs en given ideologisk skala (Backlund 

2013, s: 15-16). Det tillvägagångssätt som benämns som ”manual content 

analysis” betyder att forskaren placerar politiska begrepp i olika kategorier. Detta 

betyder i praktiken att man utefter ett kodschema förutsätter att en viss hållning 

gentemot ett givet politikområde innebär en viss ideologisk ståndpunkt (Backlund 

2013, s: 16-18). Den metod som ”dictionary approach” representerar innebär att 

forskaren använder sig av en kvantitativ ordräkning där man ser till frekvensen av 

ett antal givna ord. Betydelsen av dessa ord har definierats av forskaren på 

förhand så, att resultatet effektivt kan avläsas efter att man räknat de olika ordens 

frekvens inom den aktuella texten (Backlund 2013, s: 18-19). Den sista av de 

traditionella och etablerade metoderna gällande ideologisk positionering, 

”wordfish”, använder sig av avancerade statistiska algoritmer för att analysera den 

givna texten utifrån olika ordkategorier. Man letar här efter stycken i texten där 
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diskussioner kring ett antal begrepp räknas för att på så sätt avgöra hur texten 

förhåller sig till olika politikområden (Backlund 2013, s: 19-20). Det är alltså 

dessa metoder som traditionellt används för att identifiera en ideologisk position 

på en höger/vänster dimension. 

Men vad anser då litteraturen om vad som kan kategoriseras som antingen 

höger eller vänster? Vad är det som konstituerar dessa begrepp och den dimension 

de verkar inom? En politik som är förenlig med den traditionella högerkanten kan 

vara både liberal i termer av ekonomi och konservativ i sociala frågor. Man har 

traditionellt använt sig av ett antal kategorier för att exemplifiera politiska 

konfliktområden förknippade med antingen vänster- eller högerpolitik där 

följande exempel representerar några av de vanligaste: resursfördelning, de-

/centralisering, konservativ eller progressiv vilket ibland även benämns som 

auktoritär/liberal, främlingsfientlighet eller mångkultur (Huber & Inglehart 1995, 

s: 78). De är dessa konfliktområden som man inom litteraturen sedan delar upp i 

olika idédimensioner varav två bildar grundpelare för min undersökning, 

nämligen de socio-kulturella samt ekonomiska dimensionerna. De båda 

dimensionerna är inom den etablerade forskningen ett resultat av det 

endimensionella höger/vänsterperspektivets brister när det gäller att positionera ett 

parti utefter ideologi. För att bättre kunna placera ett parti ideologiskt behöver 

man använda sig av ett flerdimensionellt perspektiv där då den socio-kulturella 

dimensionen kompletterar den mer traditionella ekonomiska dimensionen för att 

positionera ett parti åt höger eller vänster (Backlund 2013, s: 9-10). Hur dessa två 

idédimensioner kommer att operationaliseras inom ramen för denna undersökning 

kommer att klargöras i nästkommande kapitel. 

  

 

2.2 Metod 

För att undersöka min fråga har jag valt att använda mig av en kvalitativ 

textanalys. Detta för att tydligare kunna identifiera ett helhetsintryck när jag 

studerar ett partis ideologiska position. Den kvalitativa textanalysen kommer 

genomföras i enlighet med en ideologianalys för att mer effektivt kunna se till de 

specifika idédimensioner som ligger till grund för Sverigedemokraternas politik. 

Den kvalitativa metod, som jag valt att använda mig av, har ett antal centrala 

fördelar som gynnar den textanalys jag ämnar genomföra. Fördelar som innebär 

att valet av en kvalitativ studie framför en kvantitativ blir något enklare för mig 

som forskare inom ramen för denna studie. Denna metod innebär även, att min 

undersökning mer effektivt kan identifiera vilka ställningstaganden som för det 

första är mer ideologiskt präglade, och för det andra hur dessa ställningstaganden 

är prioriterade inom partiets politiska värdegrund vilket i sig kommer tydliggöra 

den idologiska kopplingen (Mudde 2007, s:38-39, Esaiasson et al. 2012:210). Det 

blir för mig värdefullt att exemplifiera argument som förfäktar den kvalitativa 

metodens fördelar, i syfte att göra det tydligt för läsaren varför jag gjort detta 
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metodologiska val. Följande argument presenteras i Cas Muddes bok Populist 

Radical Righ Parties – in Europe: 

 

Qualitative content analysis is a far more effective approach to studying phenomena 

like core features of party ideology. It provides the proximity to the data and the 

flexibility in operationalization necessary for studying highly complex concepts […] 

(Mudde 2007, s: 39) 

 

Ideologianalysen kommer i min undersökning att fungera som ett verktyg för att 

tolka ideologiska budskap inom det material jag kommer använda mig av. Den 

kvalitativa textanalysen och ideologianalysen kommer vidare att bidra med en 

förmåga att identifiera de såväl manifesta som latenta budskap som materialet 

presenterar. Detta är något som en kvantitativ innehållsanalys skulle ha svårt med 

eftersom ordräkning har svårare att uppfatta vilken kontext ord presenteras inom. 

Det är alltså genom ideologianalysen jag vill gå på djupet i Sverigedemokraternas 

politik för, att som ovan nämnts, kunna identifiera vilka idologiska 

ställningstaganden partiet bygger sin politik på (Beckman 2005, s: 56-57). 

Eftersom ideologianalysen traditionellt är starkt kopplad till idékritiken blir det 

ytterst centralt att här förklara och motivera varför jag inte väljer att även använda 

mig av detta metodologiska verktyg. Det traditionella syftet med idékritik har 

varit att studera ideologiska texter i syfte att identifiera logiska brister och olika 

empiriska orimligheter för att på så sätt kunna argumentera för och belysa 

grundläggande fel inom texten i fråga (Beckman 2006, s: 331-334). Jag väljer att 

inte inkludera idékritiken just eftersom dess syfte, enligt min mening, inte tjänar 

min studie. Eftersom denna undersökning kommer undersöka de politiska åsikter, 

argument och budskap som ligger till grund för konkreta ideologiska 

ställningstaganden inom olika politikområden ser jag inget tydligt behov av 

idékritiska inslag i traditionell mening. För att ytterligare förtydliga detta 

metodologiska val vill jag betona, att undersökningen alltså inte kommer försöka 

påvisa diverse logiska brister utan istället påvisa konkreta ideologiska 

ställningstaganden (Beckman 2006, s: 331-342). 

Som jag nämnde inledningsvis kommer jag inte att adressera 

Sverigedemokraternas populistiska etikett. Detta eftersom jag inte anser att det har 

någon central relevans för min undersökning av partiers ideologiska position 

utefter traditionella idédimensioner. Ytterligare en anledning till att en diskussion 

kring populism utelämnas är det faktum att denna politiska profil inte ses som en 

ideologi inom den litteratur jag studerat. Populism ses istället som ett politiskt 

perspektiv fokuserat på konflikten mellan folket och den ”korrupta eliten” 

(Rydgren 2007, s: 245). Ytterligare en anledning till att partiets populism 

utelämnas är min ambition att göra en undersökning som i så hög grad som 

möjligt liknar ideologiska positioneringar av traditionella partier såsom 

Socialdemokraterna eller Moderaterna. Eftersom populism inte är en egenskap 

som inkluderas i de idédimensioner som jag bygger denna studie på, är det inte 

något som konkret gynnar eller berikar denna undersökning. Att undersöka 

Sverigedemokraternas populistiska egenskaper är givetvis intressant för andra 

undersökningar men jag menar att det faller utanför ramen av min uppsats. 
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Den kvalitativa ideologianalys jag ämnar genomföra kommer vara mest förenlig 

med ”manual content analysis”, som nämnts ovan. Detta metodologiska val är 

gjort på basis av de fördelar som det mer kvalitativa tolkandet av material innehar. 

Dessa fördelar centreras kring, såsom jag nämnt ovan, den kvalitativa metodens 

förmåga att tolka och förstå resonemang i den kontext de presenteras inom. Det 

är, som tidigare nämnts, här den kvantitativa metoden får problem då dess 

ordräknande inte kan garantera att varje räknat ord presenterats inom önskad 

kontext (Backlund 2013, s: 29). Jag kommer som tidigare nämnt att använda mig 

av två separata politiska idédimensioner för att studera Sverigedemokraterna, en 

socio-kulturell och en ekonomisk dimension. Valet av just dessa två 

idédimensioner baserar jag på dess relevans för den etablerade forskningen inom 

ideologisk positionering, där dessa två dimensioner ses som i hög grad centrala, 

speciellt inom den europeiska kontexten (Jungar & Jupskås 2014, s: 222). Vad 

dessa två dimensioner innefattar inom ramen för denna studie kommer att 

konkretiseras av mig som forskare, vilket i sig svarar mot min ambition att 

använda en teknik liknande den som kallas ”manual content analysis”. Jag 

kommer alltså att på förhand, utefter vad man traditionellt ser som centrala 

politikområden för att identifiera höger/vänster politik, definiera vad de två olika 

idédimensionerna innefattar (Backlund 2013, s: 16-18). 

Det blir även viktigt att diskutera inom vilken kontext den ideologiska 

positioneringen kommer ske. Eftersom jag inte kommer att diskutera 

Sverigedemokraternas ideologiska positionering i förhållande till andra svenska 

partier, behöver jag något annat som fungerar som jämförelsepunkt för att 

undersökningen ska förbli principiellt intressant. Här finns det olika metoder att 

använda där en av dessa hanterar idealtyper. Idealtyper inom höger/vänster 

dimensionen skulle kunna exemplifieras med nattväktarstaten på högersidan och 

sovjetunionen på vänstersidan. Att positionera Sverigedemokraterna på denna 

skala skulle förmodligen inte säga så mycket om partiets ideologiska position då 

de flesta partier kommer befinna sig någonstans emellan dessa två extremer. Om 

man då använder en specifik nationell kontext möter man ett nytt problem. Man 

kan då säga något konkret om var partiet står i förhållande till de övriga partierna 

inom kontexten, men partiets ideologiska hemvisst blir svår att säga något konkret 

om. Man skulle kunna exemplifiera detta med Moderaterna i Sverige, där partiet i 

fråga kan placeras högerut inom den nationella kontexten men om Moderaterna 

skulle placeras i den amerikanska kontexten skulle utfallet vara annorlunda. Jag 

anser att en bättre jämförelsepunkt skulle kunna vara ”status quo”. Begreppet 

staus quo betyder inom ramen för denna uppsats ”dagsläget”. Detta innebär att jag 

ser till hur Sverigedemokraterna ställer sig i förhållande till status quo inom de 

båda idédimensioner jag valt. Med status quo som jämförelsepunkt kan jag peka 

på en politisk riktning som partiet vill förespråka. Om Sverigedemokraterna 

exempelvis argumenterar för en skattesänkning som riktar sig mot de rikaste i 

samhället, kan jag relativt oproblematiskt hävda att partiet vill se en mer 

högerinriktad politik än vad som förs i status quo. På så sätt kan jag effektivt och 

konkret peka på olika politiska riktlinjer inom de två idédimensioner jag ämnar 

undersöka. Inom litteraturen används dessa politiska riktlinjer genomgående för 

att ideologiskt positionera och identifiera politiska aktörer. Man pratar i 
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litteraturen om starkare eller svagare fackföreningar, ökad eller minskad 

resursfördelning och skatter, statens ökade eller minskade roll i praktiken 

(Rydgren 2007, s: 243-245). Diskussioner och formuleringar likt dessa anser jag 

styrker mitt val av status quo som jämförelsepunkt eftersom detta som sagt bidrar 

med att tydligt peka på huruvida partiet i fråga argumenterar för mer eller mindre 

av en viss sakpolitisk ställning. 

Nedan följer således min operationalisering av de två politiska idédimensioner 

Sverigedemokraterna kommer undersökas utifrån. 

2.2.1 Ekonomisk idédimension 

 

För att operationalisera den ekonomiska idédimensionen har jag valt 

politikområden som traditionellt ansetts vägledande för att positionera ett parti på 

en ekonomisk höger/vänster dimension. Partiets syn på statlig beskattning är en 

fråga som i hög grad varit central för ideologisk positionering inom en ekonomisk 

idédimension. Jag kommer i denna fråga se till hur Sverigedemokraterna förhåller 

sig till skatteförändringar: om sådana ska ske och i så fall inom vilka områden i 

förhållande till status quo. Vidare kommer statens roll i förhållande till marknaden 

att adresseras. Denna fråga kommer att analyseras utifrån hur partiet ser på ökat 

eller minskat statligt inflytande över marknaden. En annan fråga, som är viktig för 

att bestämma paritets ekonomiska position, är huruvida marknaden ska ta över fler 

av de uppgifter som i status quo sköts av det offentliga. Till sist kommer jag även 

att undersöka Sverigedemokraternas resonemang kring arbetsmarknadsfrågor i 

samhället. Frågan är här hur partiet förhåller till en stärkt eller minskad makt till 

arbetsgivaren (Boréus 1994, s: 80-81, Huber & Inglehart 1995, s: 84-85, Backlund 

2013, s:17, Jungar & Jupskås 2011, Rydgren 2007, s: 243-245). 

För att exemplifiera hur denna idédimension kommer att användas i 

undersökningsmomentet lyfter jag två politiska argument som båda representerar 

en vänster- respektive högerinriktad politik som pekar på en riktlinje inom ett 

givet politikområde: ”Öka privatiseringen inom vården!”. Ett sådant argument 

anser jag oproblematiskt kan ses som ett argument som pekar på en högerinriktad 

politik. Om Sverigedemokraterna skulle förmulera sig på ett liknande sätt skulle 

jag alltså här hävda, att de vill föra en politik som förfäktar en högerriktning i 

förhållande till status quo, eftersom man i detta fall vill att marknaden ska öka 

antalet uppgifter man sköter i relation till det offentliga. Ytterligare ett exempel: 

”Höj den statliga inkomstskatten!”. Ett sådant argument skulle jag i 

undersökningsmomentet tolka som ett förfäktande av en vänsterinriktad politik då 

man helt enkelt vill se en utökad resursfördelning i samhället. 
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2.2.2 Socio-kulturell idédimension 

Den socio-kulturella idédimensionen kommer att operationaliseras utifrån 

huruvida Sverigedemokraterna argumenterar för en konservativ respektive 

progressiv politik. Här ses en konservativ politik som mer förenlig med ett 

högerperspektiv och en progressiv inriktning som mer förenlig med ett 

vänsterperspektiv. Det är viktigt att läsaren vet vad begreppen 

konservativ/progressiv betyder inom ramen för denna idédimension. En 

konservativ politik innebär här, att man förordar bevarandet av traditionella 

samhälleliga värderingar som ofta är knutna till den traditionella nationella 

religionen och kulturen. En progressiv politik innebär istället, att man förordar en 

politik som ämnar ersätta traditionella värderingar med värderingar och perspektiv 

som är mer ”moderna”, exempelvis att man i allt högre grad genomför 

förändringar som för samhället bort ifrån de religiösa värderingar som länge 

präglat samhället. Inom denna dimension har man i den traditionella litteraturen 

behandlat ett antal politikområden.  Ett centralt område här är 

Sverigedemokraternas syn på abortfrågan. Hårdare reglering av när abort är 

tillåtet representerar ett mer konservativt ställningstagande. En annan fråga, som 

ses som viktig inom den socio-kulturella idédimensionen, är behandlingen av 

homosexuella, bisexuella, trans-och queerpersoner (HBTQ nedan). Här är frågan 

om partiet förespråkar en mer konservativ eller progressiv utveckling inom 

HBTQ-politiken i förhållande till status quo. Ytterligare en viktig fråga, som man 

traditionellt diskuterat, är hur positiv eller negativ man är till multikulturalism. 

Frågan blir här hur Sverigedemokraterna ser på ett mer eller mindre 

multikulturellt samhälle. Frågan kring multikulturalism följs i litteraturen ofta av 

frågan huruvida partiet i fråga eftersträvar bevarandet av den nationella identiteten 

och den traditionella och kulturellt homogena livsstilen. Kanske av särskilt 

intresse är även hur partiet förhåller sig till bevarandet av den traditionella 

religionen som del av den nationella kulturen (Huber & Inglehart 1995, s: 78, 

Jungar & Jupskås 2011, Backlund 2013, s: 10-11, 26-27, Rydgren 2007, s: 243-

245). 

Jag vill även här ge exempel på hur den socio-kulturella idédimensionen 

kommer att analyseras i undersökningsmomentet. Följande två exempel 

representerar vad som kan tolkas som progressivt respektive konservativt: 

”Minskad reglering för vem som får göra abort, samt när detta får ske!”. Detta 

argument skulle tolkas som ett tydligt progressivt ställningstagande där man 

tydligt vill frångå de kulturellt/religiöst förankrade traditioner som kan finnas i 

samhället. ”Multikulturalism leder till ökad segregering och en urholkning av den 

inhemska kulturen, således bör invandring kraftigt reduceras!”, detta argument 

skulle i undersökningsmomentet tolkas som klart konservativt då man värnar om 

den unika nationella kulturren och kanske i förlängningen dess påstådda 

egenvärde. 
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2.3 Material 

Som underliggande material för en beskrivning av Sverigedemokraternas 

ideologiska positionering kommer jag att använda mig av officiella 

partidokument. Mitt val av material baseras på två huvudsakliga egenskaper: 

materialet ska vara både omfattande och representativt. Materialet ska vara 

omfattande i den bemärkelsen att det är rimligt för uppsatsens tidsbegränsning 

samt de begränsade resurser jag har till mitt förfogande. Materialet ska i sitt 

omfång även vara tillräckligt för att erhålla den information som behövs för att 

genomföra den givna undersökningen. Materialet jag valt att undersöka är 

följande: Sverigedemokraternas valmanifest 2014, Sverigedemokraternas 

principprogram 2011 (version 2.0 från 2014), Sverigedemokraternas olika 

sakpolitiska insiktsprogram samt den information jag får från paritets hemsida och 

det som står under fliken ”vår politik A till Ö”. Jag menar att detta material är 

omfattande då jag kommer analysera det utifrån två olika operationaliserade 

idédimensioner vilket enligt min mening innebär att mängden material både är 

rimlig och tillräcklig.   

Jag vill även argumentera för mitt materials representativitet. Att materialet 

kan anses vara representativt innebär, i mitt fall, att jag utan tvivel kan anse att 

dokumenten i fråga representerar hela partiets samlade politiska åsikter 

(Bergström & Boréus 2012, s: 44). För att svara på frågan ”vem pratar för 

partiet?” måste man se till vad/vem/vilka som egentligen representerar partiet - är 

det medlemmarna och/eller ledaren? Även om ett parti kan ses som en samling 

medlemmar och deras ledare, är partiet inte begränsat till dessa aktörer. Ett 

politiskt parti är mer än denna samling av individer. Partiet är i sig en egen aktör 

och kan således endast representeras av sig självt. Detta innebär att officiella 

partidokument såsom princip/partiprogram och valmanifest är det material som 

bäst fyller kravet om representativitet (Mudde 2007, s: 37-38). Detta val av 

material bygger även på den typ av material man traditionellt använt sig av när 

man genomfört ideologisk positionering. Den traditionella forskning som jag 

bygger denna undersökning på, använder genomgående officiella partidokument 

som grundläggande material för de kvalitativa metoder jag diskuterat ovan. 

Eftersom denna undersökning kommer använda sig av en sådan kvalitativ metod 

blir ett val av material, som är traditionellt förenlig med denna metod, ytterst 

relevant (Backlund 2013, s: 13-14, Dinas & Gemenis 2009, s: 428). 

Vidare finns det olika källkritiska frågor som bör adresseras här. En sådan 

fråga är huruvida mitt valda material kan ifrågasättas utifrån äkthetskriteriet. 

Denna fråga besvarar jag med den diskussion jag fört ovan angående 

representativitet. Det bör inte finnas några tvivel om, att den information partiet 

ger ut i form av officiella partidokument, är oproblematiskt ur ett källkritiskt 

perspektiv (Teorell & Svensson 2007, s: 104). Jag vill även argumentera för mitt 

materials goda samtidighet. Eftersom jag hanterar de senaste officiella 

partidokumenten som Sverigedemokraterna släppt bör det inte finnas några 

problem gällande materialets samtidighet (Esaiasson et al. 2012, s: 282-285 & 

Teorell & Svensson 2007, s: 104). Vidare finns det källkritiska kriteriet 
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”centralitet”, som ifrågasätter om materialet innehåller förstahandsuppgifter eller 

andrahandsuppgifter. Denna studie använder sig av material som klassas som 

”förstahandsutgifter” vilket oftast är att föredra och som ytterligare stärker mitt 

val av material ur ett källkritiskt perspektiv (Teorell & Svensson 2007, s: 106). 

När det gäller kriteriet ”tendens” ser jag inga problem för min undersökning då 

detta kriterium handlar om, att till exempel jämföra två källor från två politiska 

motståndare som båda har ett intresse i att få den andra att framstå på ett 

ofördelaktigt sätt. Då skulle man som forskare behöva ta detta i beaktning och 

kanske vara mer kritisk mot den information som ges av den ena politikern 

angående den andre. Detta är inget problem för denna studie då jag endast 

hanterar material från en och samma politiska aktör (Teorell & Svensson 2007, s: 

106). Den sista källkritiska hållpunkten, som man behöver vara medveten om och 

förhålla sig till, är kriteriet ”beroende”. Här handlar det om huruvida tillförlitligt 

materialet är. Frågan är här alltså: ”bygger materialets information på en grund 

som i sig kanske bör ifrågasättas?”. Jag tar ett exempel som presenteras i Teorell 

& Svenssons bok ”Att fråga och att svara” och som väl illustrerar detta problem. 

Två källor hävdar samma sak angående hur valet av Tage Helandet som 

socialdemokratisk partiledare gick till, men båda dessa källor bygger sina 

påståenden på information från Tage Erlanders egna memoarer och litar därefter 

fullt på dessa (Teorell & Svensson 2007, s: 106). Detta blir problematiskt för 

dessa två forskare då de därmed kan bli källkritiskt kritiserade för att deras 

material är ”beroende” på ett källkritiskt problematiskt sätt. 
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3 Undersökning 

3.1 Introduktion till undersökning 

Den undersökning jag nu förberett kommer att genomföras nedan. Jag kommer att 

analysera Sverigedemokraternas officiella partidokument utifrån mina 

operationaliserade idédimensioner. Min ambition är, som jag presenterat ovan, att 

konsekvent använda mig av citat för att illustrera olika politiska 

ställningstaganden inom de politikområden jag kommer undersöka. Nedan 

kommer jag att börja med den ekonomiska idédimensionen där följande frågor 

och politikområden analyseras i ordning: 

 

- Partiets syn på statlig beskattning och skatteförändringar, om sådana ska 

ske och i så fall inom vilka områden i förhållande till status quo. 

- Statens makt och inflytande över marknaden, ska denna utökas eller 

minskas? 

- Ska marknaden ta över fler av de uppgifter som i status quo sköts av det 

offentliga? 

- Partiets syn på arbetsmarknadsfrågor. Hur förhåller sig 

Sverigedemokraterna till en utökad eller minskad makt åt arbetsgivaren? 

 

Partidokumenten kommer sedan att tolkas utifrån den socio-kulturella 

idédimensionen där följande politikområden analyseras i ordning:  

   

- Sverigedemokraternas syn på abortfrågan, och hur/om reglerna för abort 

bör ändras. 

- Partiets syn på HBTQ-politiken, är denna konservativ eller progressiv? 

- Hur ställer sig partiet till frågan om multikulturalism? Bör detta främjas 

eller begränsas i förhållande till status quo? 

- Förespråkar partiet en mer konservativ eller progressiv politik i frågor om 

den nationella religionen? 

 

Dessa två idédimensioner kommer var för sig ge en bild av Sverigedemokraternas 

ideologiska position utifrån den givna dimensionen. Jag kommer därefter att 

jämföra partiets position inom de båda idédimensionerna med varandra i syfte att 

försöka erhålla en tydligare helhetsbild av partiets faktiska ideologiska position. 

Genomgången av varje fråga och politikområde kommer att innehålla en korta 

diskussioner gällande vilket politiskt mönster jag tycker mig finna inom det givna 
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politikområdet. Jag har inte valt att cementera någon konkret ordning vad det 

gäller materialet, jag kommer istället att följa ordningen ovan utifrån var i 

materialet jag hittar informationen jag söker inom varje politikområde.   

3.2 Ideologisk position – Ekonomisk idédimension 

3.2.1 Partiets syn på statlig beskattning och skatteförändringar, om 

sådana ska ske och i så fall inom vilka områden i förhållande till status 

quo. 

De politikområden där Sverigedemokraterna talar om statlig beskattning är 

relativt få men när detta väl sker tycker jag mig se ett visst mönster som ska 

illustreras nedan. 

 

Ett slopande av pensionärsskatten och en kraftig höjning av garantipensionerna. De 

dåliga ekonomiska villkor som många äldre idag tvingas leva under är inte värdigt 

ett välfärdsland som Sverige. Vi vill anslå betydande medel för att redan under nästa 

mandatperiod kunna avskaffa skillnaden i beskattning mellan pension och lön och 

för att kunna förbättra levnadsvillkoren för de äldre, ofta kvinnor, som idag har lägst 

pension (valmanifest 2014, s: 6). 

 

Citatet ovan menar jag pekar på en något tudelad politik. Sverigedemokraterna 

vill här värna om den svenska välfärdsstaten och de äldres levnadsstandard. Den 

tudelade politiken visar sig enligt min mening i formuleringen ”Ett slopande av 

pensionärsskatten och en kraftig höjning av garantipensionerna” där 

pensionärsskattens avskaffande kan ses som en åtgärd som hör hemma på den 

politiska högerkanten. Man vill här som sagt värna om den svenska välfärden men 

detta, menar partiet, ska uppnås genom en minskning av de befintliga 

skatteintäkterna vilket starkt relaterar till ett traditionellt högerperspektiv där 

skatter inte bara generellt bör sänkas utan även ses som en ren börda för samhället 

(Boréus 1994, s: 178). Den kraftiga höjningen av garantipensionerna anser jag, i 

motsats till slopandet av pensionärsskatten, representera en mer tydlig 

vänsterpolitik. Partiet förespråkar här en kraftig höjning av något som i viss mån 

kan ses som ett bidrag då en garantipension innebär att recipienten haft en mycket 

liten eller ingen arbetsinkomst alls under sitt liv (pensionsmyndigheten). Eftersom 

partiet här argumenterar för att staten ska öka sitt ekonomiska ansvar för individen 

och därmed avlösa en del av det ansvar en individ kan anses ha gentemot sig själv, 

menar jag att partiet här förfäktar en politisk riktning som kan ses som 

vänsterinriktad. 

Den tudelade skattepolitik som partiet kan tyckas förfäkta exemplifieras 

ytterligare med hjälp av följande citat: 
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Skatteuttaget får inte vara så lågt att det äventyrar statens möjligheter att värna 

utsatta grupper, hålla ihop samhället eller att erbjuda alla medborgare en hög 

grundläggande välfärdsnivå. Skatteuttaget får dock inte heller utformas på ett sådant 

sätt att det allvarligt begränsar den enskildes förmåga att klara sin egen försörjning, 

undanröjer incitamenten för att vilja bidra till den ekonomiska tillväxten eller 

påtagligt hämmar näringslivets konkurrenskraft (principprogram 2014, s: 30). 

 

Jag anser att partiet här formulerar sig på ett nästan neutralt sätt. Att säga att 

skatteuttaget inte får vara för högt eller lågt, eftersom båda resultat skulle medföra 

negativa konsekvenser, är en ganska intetsägande formulering. De flesta partier 

skulle förmodligen argumentera för att skattetrycket inte får vara ”för” lågt eller 

”för” högt då detta, enligt dem, förmodligen skulle medföra liknande negativa 

konsekvenser. Denna typ av formulering representerar Sverigedemokraternas 

skattepolitik ganska väl, då man som sagt inte tydligt positionerar sig utefter 

traditionella ideologiska markörer. 

För att då försöka identifiera ett ställningstagande i skattefrågan där 

Sverigedemokraterna är mer entydiga, använder jag mig av följande citat: 

 

Sverigedemokraterna har en pragmatisk syn inom skattepolitiken och ser ingen 

betydelse att låsa sig vid specifika skattenivåer. Stor försiktighet måste råda på 

skatteområdet då medborgare aldrig ska beskattas högre än nödvändigt. På längre 

sikt är det eftersträvansvärt att åstadkomma en sänkning av skattetrycket men 

skattesänkningar får aldrig ske på bekostnad av välfärden (Sverigedemokraterna 

”vår politik A till Ö - skatter”, 2014). 

 

Man fortsätter här förvisso i viss mån med samma mångtydiga formuleringar som 

jag tidigare presenterat, dock med ett undantag. Partiet skriver här ” På längre sikt 

är det eftersträvansvärt att åstadkomma en sänkning av skattetrycket”, en 

formulering som jag menar representerar en klar högerpolitik. Att det finns ett 

övergripande mål om att på längre sikt sänka skatterna tycker jag vittnar om 

partiets syn på skattesänkningars intrinsikala värde. Det är även detta citat som jag 

anser representerar den avgörande bilden av partiets skattepolitik. Den förändring 

i relation till status quo som man vill genomföra kan, enligt min uppfattning, 

tydligare associeras med det jag ovan definierat som högerpolitik inom den 

ekonomiska idédimensionen. 

3.2.2 Statens makt och inflytande över marknaden, ska denna utökas 

eller minskas? 

I diskussionen kring statens roll och det inflytande staten bör ha över marknaden, 

ser jag Sverigedemokraternas ställning som relativt entydig. Följande citat menar 

jag påvisar en något försiktig hållning gentemot högerpolitikens tro på en 

avreglerad och fri marknad. 
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Sverigedemokraterna[sic] bedömning är att marknaden inte ensam kan garantera alla 

medborgare rätten till en bostad. Stat och kommun bör därför bära ett gemensamt 

ansvar för att förse även resurssvaga grupper med ett värdigt boende 

(principprogram 2014, s: 29). 

 

I citatet ovan visar Sverigedemokraterna på en misstro mot marknadens förmåga 

att effektivt och rättvist fördela samhälleliga resurser (i detta fall bostäder). Jag 

menar att denna misstro pekar på en hållning som är mer förenlig med en 

vänsterpolitik. 

 

En ansvarsfull, reglerad marknadsekonomi, byggd på långsiktigt tänkande, är för oss 

självklar. Tillväxt är nödvändigt för att kunna upprätthålla vår välfärd, men måste 

balanseras mot viktiga samhällsvärden såsom folkhälsa, kulturarv, miljö, socialt 

kapital och nationellt självbestämmande (principprogram 2014, s: 30). 

 

Detta citat, menar jag, förtydligar ytterligare partiets positiva hållning gentemot en 

reglerad marknad. Man formulerar sig här på ett vis som jag anser tydligt 

förmedlar partiets syn på marknaden och den tillväxt denna ska generera. Att 

tillväxten ”är nödvändig för att kunna upprätthålla vår välfärd” och att den ”måste 

balanseras mot viktiga samhällsvärden” visar på att partiet inte ser tillväxt som ett 

intrinsikalt värde, utan att ett främjande av välfärd istället kanske bör ses som 

tillväxtens syfte. Denna typ av ställningstagande, menar jag, representerar en 

politik som är mer vänsterinriktad än högerinriktad. 

Jag använder nedan ett sista exempel för att vidare förtydliga 

Sverigedemokraternas, enligt min mening, återhållsamma inställning till 

marknadens frihet. 

 

En nödvändig insikt för att långsiktigt kunna slå vakt om en stabil och 

tillväxtskapande ekonomi är att ekonomin och den ekonomiska politiken inte är ett 

område som existerar för sig självt, avskiljt från andra samhällsområden 

(principprogram 2014, s: 31). 

 

I citatet ovan förtydligar Sverigedemokraterna sin syn på tillväxt som ett 

extrinsikalt värde. Man argumenterar för att tillväxten, och i förlängningen 

marknaden, inte existerar för sig självt vilket jag menar tyder på att man förfäktar 

en reglering av marknaden snarare än en avreglering. Detta innebär, i enlighet 

med vad jag ovan beskrivit som höger/vänster i denna fråga, att partiet vill se en 

verklighet som är mer förenlig med en vänsterinriktad politik inom detta område. 

Denna vänsterinriktade politik ser jag även som representativ för den helhetsbild 

jag tycker mig finna angående Sverigedemokraternas syn på marknadens 

inflytande i relation till staten. Jag skulle även vilja hävda, att man inom denna 

fråga inte presenterar en politik som förordar en distinkt förändring av status quo, 

men att man trotts detta använder sig av argument som jag anser vara mer 

vänsterinriktade än högerinriktade. 
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3.2.3 Ska marknaden ta över fler av de uppgifter som i status quo 

sköts av det offentliga?  

Med föregående fråga i åtanke är det relevant att vidare diskutera relationen 

mellan staten och marknaden, och hur Sverigedemokraterna ser på denna relation. 

Jag hävdade ovan, att partiet innehar en något negativ inställning gentemot 

marknadens förmåga att effektivt fördela resurser inom olika politikområden. 

Nedan kommer jag att undersöka huruvida partiet innehar en liknande inställning 

gällande frågan om marknaden ska ta över fler av de uppgifter som i status quo 

sköts av det offentliga. 

 

Stat och kommun skall stå för finansieringen och tillsynen av vården, skolan och 

omsorgen, men när det gäller utförandet av dessa välfärdstjänster skall alternativa 

och privata driftsformer vara tillåtna (principprogram 2014, s: 34). 

 

I citatet ovan förmedlar Sverigedemokraterna ställningstagande som är i enlighet 

med status quo och alltså inte en förändring av detta dagsläge. Den statliga 

finaniseringen av välfärden representerar här ett traditionellt vänsterperspektiv 

som kompletteras med det mer högerinriktade tillåtandet av privata driftsformer 

inom välfärden. Detta citat styrker alltså att partiet vill behålla status quo. Detta är 

ett ställningstagande som genomgående förmedlas av Sverigedemokraterna. 

 

Vi anser att hälso- och sjukvården ska vara solidariskt finansierad via skattesedeln, 

ges efter behov och ha god tillgänglighet.[…] Vi lägger heller inget egenvärde i vem 

som driver sjukvården. Vår ledstjärna är bästa möjliga vård per krona, oavsett om 

vården drivs i offentlig eller privat regi. Privata aktörer som är skattefinansierade 

ska vara jämställda offentliga aktörer (principprogram 2014, s: 35). 

 

Här fortsätter partiet med en argumentation som förfäktar bevarandet av status 

quo. Sverigedemokraterna hävdar här, att man inte lägger något egenvärde i vem 

som driver sjukvården vilket ytterligare påvisar deras tro på både offentliga och 

privata alternativ inom välfärden. 

Citaten ovan representerar Sverigedemokraternas syn på relationen mellan 

staten och marknaden och vem som ska sköta vad. Partiet för, likt jag beskrivit 

ovan, en argumentation för bevarandet av status quo där inslag av både 

traditionell höger och vänsterpolitik återfinns. Jag ser alltså ingen strävan efter att 

förändra samhället i någon definitiv riktning inom detta område. 

3.2.4 Partiets syn på arbetsmarknadsfrågor. Hur förhåller sig 

Sverigedemokraterna till en utökad eller minskad makt åt 

arbetsgivaren? 

Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitik verkar ha en central roll för partiets 

politik då detta område ges märkbart mer utrymme än tidigare diskuterade 

politikområden. Nedan kommer jag att söka svar till partiets syn på 
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arbetsmarknadsfrågor och försöka identifiera en bild av hur partiet ser på 

relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Vill partiet här ge mer makt åt 

någon av dessa två parter? 

 

Ett införande av ett statligt stimulansbidrag för att slopa den första karensdagen för 

de grupper av offentliganställda som arbetar med vård och omsorg av sjuka 

människor i situationer där smittorisken är hög (valmanifest 2014, s: 8). 

 

Sverigedemokraterna argumenterar i citatet ovan för en arbetsmarkandspolitisk 

åtgärd som skulle vara i klar fördel för arbetstagaren. Att avskaffa den första 

karensdagen för anställda inom en viss yrkesgrupp bör, i enlighet med hur den 

ekonomiska idédimensionen operationaliserats, ses som en politisk åtgärd som är 

mer förenlig med en vänsterinriktad politik. Införandet av detta stimulansbidrag 

skulle även innebära en förändring av status quo, en förändring som följer den 

vänsterinriktning jag här presenterat. 

 

Ett ökat stöd till företagshälsovården samt införandet av ett statligt stimulansbidrag i 

syfte att ge all offentliganställd personal med tunga arbetsuppgifter, i synnerhet 

inom vården och omsorgen, möjlighet till en friskvårdspeng (valmanifest 2014, s: 8). 

 

Här fortsätter Sverigedemokraterna argumentera för införandet av nya 

stimulansbidrag som vars syfte är att gynna de svenska arbetstagarna. Man vill här 

använda det statliga stimulansbidraget för att tillgodose de behov som arbetare 

inom olika yrkesområden kan ha. Jag menar att Sverigedemokraterna här återigen 

presenterar argument som står närmare den ideologiska vänstern än högern inom 

det arbetsmarknadspolitiska området. Även detta förslag skulle innebära en 

förändring av status quo till fördel för en mer vänsterinriktad politik med 

ytterligare stöd för arbetstagaren. 

När jag undersöker och diskuterar Sverigedemokraternas 

arbetsmarknadspolitik är det svårt att undvika att röra vid diskussionen kring Lex 

Laval. Nedan följer Sverigedemokraternas ställningstagande i frågan, taget från 

partiets valmanifest 2014: 

 

Ett slopande av Lex Laval och ett stärkt försvar av svenska kollektivavtal och 

svenska löntagares intressen bland annat genom en minskning av tiden som utländsk 

personal kan vara stationerad i Sverige, krafttag mot den illojala konkurrensen inom 

åkerinäringen genom bland annat registrering av cabotagetransporter, 3-stegsböter 

för åkerier och framförallt speditörer som missköter sig samt införande av den så 

kallade ”vita jobb-modellen” vid offentlig upphandling, innebärande krav på bland 

annat huvudentreprenörsansvar (valmanifest 2014, s: 8). 

 

Sverigedemokraterna vill alltså helt avveckla Lex Laval i syfte att upprätta ett 

starkare försvar av svenska kollektivavtal och de arbetstagare dessa avtal rör. 

Detta är ett ställningstagande som i hög grad kan associeras med en 

vänsterinriktad politik där man alltså även denna gång vill förändra status quo till 

fördel för arbetstagaren. Gällande just diskussionen kring Lex Laval representeras 
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dess kritiker mestadels av de partier som i Sverige hör hemma på den vänstra 

delen av den ideologiska dimensionen. Det är alltså dem Sverigedemokraterna 

inom just detta område är ense med vilket, enligt min mening, ytterligare stärker 

argumentet att sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska position i viss mån 

kan anses vara vänsterinriktad (Sveriges Riksdag, 2010). 

Sverigedemokraterna är dock inte entydigt ”vänsterinriktade” inom sin 

arbetsmarknadspolitik. Det finns även områden och frågor där partiet intar en 

ställning som är mer förenlig med högerpolitik. 

 

En förbättrad situation och minskad sårbarhet för de små och medelstora företagen 

genom ett minskat sjuklöneansvar för alla företag och ett helt slopat sjuklöneansvar 

för de mindre företagen (valmanifest 2014, s: 10). 

 

Detta citat representerar ett politiskt argument som har mer gemensamt med den 

traditionella högerpolitiken än den traditionella vänsterpolitiken. Det minskade 

sjuklöneansvaret för alla företag resulterar i en distinkt fördel för arbetsgivaren i 

relation till arbetstagaren. Det helt slopade sjuklöneansvaret för de mindre 

företagen bör också ses som en högerpolitisk åtgärd då arbetsgivare i små företag 

inte nödvändigtvis behöver ha ont om kapital. 

När det gäller att identifiera höger- och/eller vänster politik inom det 

arbetsmarknadspolitiska området är diskussionen kring den inneboende konflikten 

mellan arbetstagare och arbetsgivare i hög grad relevant. Finns en sådan konflikt 

eller inte? Att poängtera konfliktens existens och vikten av att bekämpa 

asymmetri i denna konflikt kan, enligt min mening, okontroversiellt sägas vara en 

traditionell vänsterfråga. Man argumenterar då för att det finns en oundviklig 

konflikt mellan dessa två aktörer där den rationella arbetsgivaren kommer att 

försöka uppnå så mycket vinst som möjligt, vilket i sin tur ofta innebär att 

arbetsgivaren försöker hålla lönerna nere. Vidare menar man att den rationella 

arbetstagaren alltid kommer försöka få ut så mycket avkastning på sin arbetade tid 

som möjligt. Detta skapar genast en inneboende intressekonflikt mellan 

arbetstagare och arbetsgivare. Att då hävda att denna konflikt inte existerar och att 

relationen mellan dessa två aktörer skulle vara en relation i harmoni, blir således 

ett i hög grad högerpolitiskt uttalande. Nedan följer två citat som speglar 

Sverigedemokraternas syn på denna konflikt: 

 

Den svenska arbetsmarknaden är unik och har länge karaktäriserats av goda 

förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare, goda villkor för arbete och 

företagande och ett utbyggt system för den som tillfälligt blir arbetslös. Trygghet för 

såväl arbetstagare, arbetsgivare och arbetslösa har varit ledord i det som ofta kallas 

den svenska modellen. Den så kallade Saltsjöbadsandan har möjliggjort samsyn på 

arbetsmarknaden och i hög grad förhindrat allvarliga konflikter (insiktsprogram-

arbetsmarknadspolitik 2014, s: 3). 

 

Citatet ovan anser jag tyder på att Sverigedemokraterna förordar en 

diskursförändring där man hävdar att arbetsgivare och arbetstagare inte står i 

konflikt med varandra. Man hävdar att relationen mellan de båda aktörerna 
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”länge” karaktäriserats av goda förhållanden för båda, och att denna konflikt ”i 

hög grad förhindrat allvarliga konflikter”. Jag vill argumentera för att partiet inom 

denna diskussion bör positioneras på den arbetsmarknadspolitiska högerkanten. 

Jag ämnar styrka detta påstående med ytterligare ett citat: 

 

Viktigt att poängtera är dock att arbetsgivare och löntagare inte enbart har 

motstridiga intressen, utan också starka gemensamma intressen i form av stabilitet 

och tillväxt. En god tillgång på arbetstillfällen skänker löntagarna såväl trygghet 

som valfrihet. Tillväxtskapande åtgärder som främjar en sådan utveckling måste 

således vara centrala i en löntagarvänlig politik (principprogram 2014, s: 32). 

 

Även här framför Sverigedemokraterna sin syn på relationen mellan arbetsgivare 

och arbetstagare. Jag menar, att detta citat på liknande sätt som det föregående 

citatet visar på hur partiet förordar en diskursförändring som ifrågasätter 

konfliktens existens och även begränsar diskussionens betydelse. 

3.2.5 Ekonomisk idédimension – sammanfattning 

När man ser till den helhetsbild jag har försökt måla upp gällande 

Sverigedemokraternas ideologiska position utefter den ekonomiska 

idédimensionen tycker jag mig finna stöd för den hypotes jag presenterade 

inledningsvis i uppsatsen, nämligen att det inte är oproblematiskt att hävda att 

Sverigedemokraterna är ett parti som entydigt kan sägas höra hemma på den 

politiska högerkanten. Även den tes jag inledningsvis presenterade gällande 

partiets position på den ekonomiska idédimensionen anser jag nu vara stärkt. Den 

undersökning jag genomfört ovan har resulterat i en helhetsbild som speglar ett 

politiskt parti vars åsikter på den ekonomiska idédimensionen inte är entydiga. 

Man har en skattepolitik som pekar mot en högerpolitisk förändring av status quo. 

I frågan gällande statens inflytande över marknaden samt frågan huruvida 

marknaden ska ta över fler uppgifter som i status quo sköts av det offentliga 

utläser jag en helhetsbild som representerar ett parti som förordar ett bevarande av 

status quo. I båda dessa frågor identifierade jag argument som är förenliga med 

både traditionell högerpolitik och vänsterpolitik. Den sista frågan jag undersökte 

och diskuterade var Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitik, där jag 

identifierade ett antal politiska åtgärder som skulle innebära förändringar av status 

quo till fördel för en vänsterpolitik. Jag kunde även presentera 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder som representerade en status quo- förändring i 

enlighet med traditionell högerpolitik. I denna fråga var det dock partiets syn på 

diskussionen kring arbetsgivare/arbetstagare relationen som klarast representerade 

ett högerpolitiskt ställningstagande. Den sammantagna bilden av 

Sverigedemokraternas ideologiska position på den ekonomiska idédimensionen är 

alltså långt ifrån entydig. I ett försök att ideologisk positionera partiet skulle jag 

hävda att man pratar om ett mittenparti med åsikter från både höger och vänster. 
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3.3 Ideologisk position – Socio-kulturell 

idédimension 

3.3.1 Sverigedemokraternas syn på abortfrågan, och hur/om reglerna 

för abort bör ändras. 

Sverigedemokraterna har en i hög grad entydig syn på abortfrågan. Partiet 

förordar en politisk åtgärd som bör ses som starkt kopplad till ett konservativt 

perspektiv. Citatet nedan visar partiets entydiga syn på frågan: 

 

Vi ser med stor oro på de höga aborttalen. Vi vill få till stånd en nationell 

handlingsplan för att minska aborttalen. Partiet förordar, liksom de flesta länderna i 

Europa, fri abort fram till den 12:e graviditetsveckan. För abort efter den 12:e 

veckan till följd av medicinska eller andra tungt vägande skäl ska det krävas tillstånd 

av Socialstyrelsen (Sverigedemokraterna ”vår politik A till Ö – abort”, 2014). 

 

Sverigedemokraterna förespråkar här en politisk åtgärd som förändrar status quo. 

Man vill förkorta den tid som kvinnan har för att bestämma sig för om hon vill 

göra abort eller inte. I dagsläget har kvinnan tillgång till denna rättighet under de 

första arton veckorna. Därefter måste hon få tillstånd från det rättsliga rådet vid 

socialstyrelsen (vårdguiden, 2013). Sverigedemokraterna vill alltså förkorta denna 

tid ner till tolv veckor. Partiet förordar en politik som innebär en begräsning av 

den rättighet som kvinnor idag har och politiken tyder på en i hög grad 

konservativ hållning. Det är för mig okontroversiellt att hävda, att denna politik 

står i enlighet med ett konservativt perspektiv. 

3.3.2 Partiets syn på HBTQ-politiken, är denna konservativ eller 

progressiv? 

Likt partiets syn på abortfrågan vill jag argumentera för att Sverigedemokraterna 

innehar en entydigt konservativ syn på HBTQ-politik. Nedan följer ett antal citat 

som jag menar illustrerar detta: 

 

I de fall ett barn har förlorat båda sina biologiska föräldrar bör barnet ha rätt till både 

en man och en kvinna som en ersättning för den far och den mor man har förlorat. 

Detta är orsaken till att vi motsätter oss statligt sanktionerad adoption för såväl 

ensamstående, som samkönade par och polyamorösa grupper. Undantaget från 

ovanstående princip är fall som gäller nära släktingar eller personer som barnet 

redan odlat en nära relation till (principprogram 2014, s: 24-25). 
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Jag anser att Sverigedemokraterna här visar prov på en tydligt konservativ syn 

inom den aktuella frågan. Partiet betonar här det intrinsikala värdet av att ha en 

man och en kvinna som far och mor. Partiet motsätter sig adoption för bland annat 

samkönade par vilka är en av grupperna inom HBTQ-rörelsen. 

Sverigedemokraterna visar här, att man önskar bevara traditionella perspektiv på 

föräldraskap och vilka grupper i samhället som får ta sig an detta ansvar. Detta 

traditionella perspektiv menar jag i hög grad är förenligt med en konservativ 

politik. 

 

Som tidigare nämnts är det Sverigedemokraternas uppfattning att det existerar 

medfödda skillnader mellan de flesta män och de flesta kvinnor som går bortom det 

som kan observeras med blotta ögat. Vi är också av den uppfattningen att de 

manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra och av 

bland annat den orsaken anser vi att alla barn bör ha rätt till både en mor och en far i 

sitt liv (principprogram 2014, s: 24). 

 

Detta citat förstärker, enligt min mening, det jag diskuterat ovan. Partiet driver här 

ett påstående som lägger vikt vid biologiska skillnader mellan män och kvinnor. 

Sverigedemokraterna anser alltså här, att de egenskaper som partiet anser är unika 

för kvinnor och män i sig är essentiella för den uppväxt man anser barn bör få. 

Detta, menar jag, visar på hur partiet återigen för argument som är starkt 

relaterade till ett konservativt perspektiv. Det faktum att partiet bevisligen 

identifierar ett intrinsikalt värde i det biologiska hos mannen och kvinnan tyder, 

enligt min mening, alltså på att man inte förfäktar ett progressivt perspektiv där 

man går ifrån traditionella värderingar som ofta varit knutna till religion och 

kultur. 

Jag vill slutligen använda mig av ett sista citat för att belägga den syn jag 

anser är representativ för den konservativa HBTQ-politik Sverigedemokraterna 

enligt min mening för. 

 

Bortsett från att vi inte anser det vara förenligt med barnens bästa att låta samkönade 

par och polyamorösa grupper adoptera och inseminera samt att det bör vara upp till 

de religiösa församlingarna själva att avgöra huruvida vigselakten skall utsträckas 

till att gälla även andra än två människor av olika kön, så skall personer som tillhör 

någon av de sexuella minoriteterna ha samma rättigheter och skyldigheter som andra 

(principprogram 2014, s: 25). 

 

Citatet visar ännu en gång hur Sverigedemokraterna ser på homosexuellas 

rättigheter till adoption. Partiet adresserar här även HBTQ-personers rättighet till 

giftermål, där man anser att beslut kring denna fråga bör ligga hos landets 

religiösa församlingar. Jag menar att detta entydigt bör ses som ett konservativt 

påstående där man anser att de traditionella och ofta konservativa värderingar som 

präglar religiösa församlingar, ska styra över människors rätt till giftermål. Ett 

sådant politiskt beslut skulle i förlängningen, troligtvis, leda till mycket 

begränsade möjligheter till giftermål för HBTQ-personer, vilket jag menar tyder 

på en konservativ politik. 
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Jag vill hävda att Sverigedemokraterna förfäktar en entydigt konservativ HBTQ-

politik. Partiet argumenterar för en politik, som vid ett genomförande med stor 

sannolikhet skulle innebära en förändring av staus quo till fördel för en mer 

konservativ sådan. En sådan verklighet skulle förmodligen innebära i hög grad 

begränsade samhälleliga rättigheter/möjligheter för HBTQ-personer.  

3.3.3 Hur ställer sig partiet till frågan om multikulturalism? Bör detta 

främjas eller begränsas i förhållande till status quo?     

 

Sverigedemokraternas position i förhållande till frågor angående multikulturalism 

eller mångkulturalism är onekligen central för partiets ideologiska position som 

helhet. Det är partiets konservativa och protektionistiska ställningstaganden inom 

denna fråga som i hög grad urskiljer dem från de resterande svenska 

riksdagspartierna. Nedan följer ett antal citat som konkret förtydligar detta: 

 

Sverigedemokraternas syn på kulturen och dess betydelse för samhällets och 

nationens fortlevnad medför naturligtvis att vi blir starka motståndare till 

mångkulturalismen som politisk idé och samhällssystem (principprogram 2014, s: 

21). 

 

Citatet ovan visar på partiets entydiga position i den givna frågan. 

Sverigedemokraterna fortsätter nedan med resonemang inom andra politiska 

områden som sedan genomgående knyts till frågan om multikulturalism. 

 

Vanor, seder, normer och värderingar har stor inverkan på ekonomin och skiftar från 

kultur till kultur och från nation till nation. Stora kulturella och befolkningsmässiga 

förändringar inom en stat påverkar således alla aspekter av ekonomin och förmågan 

att skapa tillväxt (principprogram 2014, s: 31). 

 

Detta citat är ett gott exempel på hur partiet ser ett problem med en 

multikulturalism som präglar samhället. Här argumenterar man för hur den 

kulturella heterogenitet som multikulturalism medför innebär problem, inte bara 

för bevarandet av den unika svenska kulturen, utan även för landets ekonomi. 

Sverigedemokraterna föreslår även ett antal politiska åtgärder som alla bör ses 

som förändringar av status quo i enlighet med ett konservativt perspektiv. 

 

Vårt alternativ till mångkulturalismen är en återgång till en gemensamhetsskapande 

assimilationspolitik liknande den som rådde i landet fram till år 1975, där 

målsättningen är att invandrare skall ta seden dit de kommer och på sikt överge sina 

ursprungliga kulturer och identiteter för att istället bli en del av den svenska 

nationen. […] Som en logisk konsekvens av detta skall allt statligt och kommunalt 

stöd som syftar till att invandrare skall bevara och stärka sina ursprungliga kulturer 

och identiteter dras in. Parallellt med detta skall stödet till bevarandet och 

levandegörandet av det svenska kulturarvet öka (principprogram 2014, s: 21). 
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Här presenterar Sverigedemokraterna det perspektiv jag nämnt ovan. Att 

invandrare på längre sikt ska ”överge sina urspungliga kulturer och identiteter” är 

ett av de mer tydliga exemplen på en formulering som entydigt bör tolkas som 

politiskt konservativ. Den politiska åtgärd som partiet sedan vill ska förändra 

status quo skulle kraftigt begränsa invandrares möjligheter att bevara sin egen 

kultur och aktivt ”tvinga” dem att anpassa sig till det som Sverigedemokraterna i 

detta fall definierar som svensk kultur. Det är alltså, enligt min mening, tydligt att 

Sverigedemokraterna vill begränsa utvecklingen mot ett multikulturellt samhälle 

vilket i sin tur bör ses som ett konservativt perspektiv.    

3.3.4 Förespråkar partiet en mer konservativ eller progressiv politik i 

frågor om den nationella religionen?     

Sverigedemokraterna förfäktar, enligt min mening, ett entydigt konservativt 

perspektiv gällande den nationella religionen och dess relation till andra 

religioner. Ett progressivt perspektiv i denna fråga skulle förmodligen innebära en 

större öppenhet och acceptans gentemot främmande religioners framväxt inom det 

svenska samhället och där man förmodligen skulle argumentera för att detta bland 

annat skulle medföra en önskvärd multikulturalism. Sverigedemokraterna 

förespråkar en inställning som är i rak motsats till en progressiv sådan. 

 

Den svenska staten kan och bör inte vara religiöst neutral. Sverige har varit ett 

kristet land i över tusen år. Kristendomen är intimt sammanvävd med den svenska 

kulturen och identiteten (principprogram 2014, s: 27). 

 

Att likt citatet ovan hävda, att den svenska staten inte ska vara religiöst neutral är 

ett argument, som jag menar är i hög grad förenlig med ett konservativt 

perspektiv. Vidare menar Sverigedemokraterna att: 

 

Kristendomen bör i kraft av sin historia tillåtas att inneha en särställning i 

förhållande till andra religioner i Sverige (principprogram 2014, s: 27). 

 

Detta citat menar jag ytterligare påvisar partiets syn på den essentiella betydelse 

man anser att det kristna religionen och dess kulturarv har. Förutom dessa 

principiella argument där man talar om en generell socio-kulturell idé gällande 

religion, föreslår man även förändringar av status quo likt nedan: 

 

Ett utökat stöd till det kristna kulturarvet genom bland annat ett höjt stöd till 

bevarandet av kulturhistoriskt betydelsefulla kyrkobyggnader och inrättandet av ett 

nationellt kyrkohistoriskt museum (valmanifest 2014, s: 18). 

 

Att partiet här förespråkar ett förstärkt kristet kulturarv samt att liknande 

satsningar till fördel för andra religioner inte nämns tolkar jag som en politiskt 

konservativ åtgärd. 
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3.3.5 Socio-kulturell idédimension – sammanfattning 

Den sammanfattande helhetsbild jag har försökt ge gällande 

Sverigedemokraternas ideologiska och politiska position inom den socio-

kulturella idédimensionen anser jag vara ytterst entydig. I alla frågor jag 

diskuterat inom denna dimension - abort, HBTQ, multikulturalism och religion - 

förespråkar Sverigedemokraterna en entydigt konservativ politik. Inom alla 

områden föreslår partiet förändringar av status quo vilka alla skulle innebära en 

förflyttning mot ett mer konservativt samhälle. Med detta entydiga resultat anser 

jag den förförståelse jag inledningsvis presenterade nu vara stärkt. Jag har, likt 

den traditionella forskningen, operationaliserat denna idédimension som att ett 

konservativt perspektiv i hög grad är förenligt med en ideologisk högerpolitik. 

Detta innebär att den samantagna bilden av Sverigedemokraternas ideologiska 

position inom den socio-kulturella idédimensionen visar på ett parti som är klart 

högerinriktat.   
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4 Resultat 

Målet med denna undersökning har varit att försöka ideologiskt positionera 

Sverigedemokraterna. För att kunna genomföra denna undersökning valde jag att 

använda mig av ett tillvägagångssätt som stöds av den traditionella litteraturen 

inom ämnet ideologisk positionering. Denna litteratur förordar användandet av 

principiella idédimensioner för att mer specifikt kunna framställa en helhetsbild 

av partiet i fråga. De båda idédimensioner som jag använt i denna uppsats har 

alltså byggt på vad man traditionellt sett som centrala frågor inom den socio-

kulturella samt ekonomiska dimensionen. Jag valde sedan att använda mig av 

begreppet ”status quo” i syfte att identifiera en distinkt riktlinje som representerar 

partiets politik och i förlängningen partiets ideologiska position. Jag kunde 

således hävda, att olika argument var mer förenliga med traditionell högerpolitik 

än vänsterpolitik. Vidare har denna undersökning genomförts med ambitionen att 

fastställa Sverigedemokraternas ”faktiska” position och inte den position som 

merparten av allmänheten tenderar att identifiera. Eftersom denna undersökning 

har gjorts på samma sätt som man undersöker de klassiska/”konventionella” 

partierna har jag ämnat presentera en undersökning som i hög grad är annorlunda i 

förhållande till den dominerande diskussionen gällande Sverigedemokraterna, 

nämligen hur främlingsfientliga eller populistiska de är. Det är bland annat detta 

faktum som jag vill hävda gör min undersökning intressant; att jag just undersökt 

något som är utanför den dominanta diskursen. 

Det är för mig relevant att kort diskutera den till synes största svagheten med 

denna undersökning. Ett problem som har varit oundvikligt i genomförandet av 

denna studie har varit att tolkningarna av olika politiska argument har gjorts av 

mig som enskild forskare. Dessa tolkningar har, som jag tidigare nämnt, byggt på 

traditionell teori och litteratur, men detta eliminerar inte problemet helt. Det 

kommer onekligen finnas personer som inte håller med mig i mina tolkningar av 

olika citat, vilket är något, som jag menar inte går att undvika även om jag anser 

att jag tagit nödvändiga steg för att undvika detta problem så mycket som möjligt. 

4.1 Sverigedemokraternas ideologiska position 

Det är så dags att presentera den helhetsbild av Sverigedemokraternas ideologiska 

position som jag försökt identifiera. Den ekonomiska idédimensionen, undersökt 

utefter min operationalisering, gav en bild av ett mittenparti där åsikter och 

argument från både klassisk ekonomisk höger såväl som vänster kunde 

identifieras. Detta resultat ska sedan jämföras med det påfallande entydiga resultat 

jag erhöll från den socio-kulturella idédimensionen, där Sverigedemokraterna bör 
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ses som ett tydligt konservativt parti. När då en konservativ politik, enligt den 

traditionella litteraturen, ses som förenlig med en ideologisk högerpolitik, 

identifierar jag ett resultat som pekar på ett tydligt högerparti inom denna 

dimension. Min undersökning av partiet, inom den socio-kulturella 

idédimensionen, kan verka något kortfattad i sitt omfång. Detta är ett resultat av 

Sverigedemokraternas ställningstaganden i de frågor jag här undersökt, där man 

som sagt är mycket entydiga och där det är svårt att hitta påståenden som man kan 

hävda är progressiva i sin natur. Den sammanfattande helhetsbilden av 

Sverigedemokraterna återspeglar, enligt min mening, ett parti som i hög grad bör 

ses som ett högerparti, dock inte ett renodlat sådant. 

4.2 Vad kan min studie bidra med 

Utöver de ambitioner jag har nämnt ovan har denna studie även gjorts i syfte att 

bygga en grund för vidare diskussion inom olika områden. Ett syfte har varit att 

genomföra en studie av ett ”högerpopulistiskt” parti som kan bana väg för vidare 

forskning, med liknande metoder, på andra högerpopulistiska partier främst i 

Europa. Kanske att sådan forskning kan göras tillsammans med forskning på den 

partifamilj som man eventuellt kan hävda enar dessa partier. Det hade då varit 

intressant att se vad för eventuella skillnader det finns bland dessa partier, inom 

vilka områden dessa partier genomgående är eniga och inom vilka områden det 

eventuellt finnas stora skillnader. Om resultatet här blir, att dessa partier ofta 

skiljer sig ganska markant från varandra, kan man då ifrågasätta huruvida dessa 

partier går att sammanställa i en partifamilj? Ytterligare en ambition har varit att 

bistå med en informativ undersökning som jag anser bör vara intressant för dem 

som vill bemöta och/eller kritisera Sverigedemokraterna och deras politik. Det 

finns idag en livlig diskussion kring hur de övriga svenska riksdagspartierna och 

media hanterar Sverigedemokraterna. Här finns det många, inklusive mig själv, 

som anser att man idag hanterar detta parti på fel sätt. Istället för att utesluta, 

isolera och ständigt ”hacka” på partiet bör man fokusera på att bemöta deras 

faktiska politik med egna goda argument. På så sätt tror jag att man mer effektivt 

kan undvika, om detta är syftet, att vissa väljare ger dem något av en martyrprofil, 

som kanske bara ger dem fler röster då dessa väljare eventuellt finner sympati 

med partiet i fråga. Jag tror alltså att denna undersökning och andra liknande 

undersökningar kan ge den faktiska information man behöver för att bemöta 

Sverigedemokraternas faktiska politik. 
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