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Sammanfattning 
Alltsedan Sverigedemokraternas entré inom den politiska makten har flertalet ansatser gjorts 

för att undersöka deras framgångar och söka kategorisera partiet. SD har framförallt gjort sig 

kända genom att förespråka en restriktiv invandringspolitik, vilket återspeglas i många av de 

frågor partiet berör. I denna uppsats studeras Sverigedemokraternas utveckling och förändring 

mellan åren 1999 och 2010, genom att partiprogram från angivna tidsperiod analyseras. 

Tillsammans med analyser av partiprogrammen granskas vallokalsundersökningar över 

svenska folkets åsikter i sakpolitiska frågor under samma tidsperiod, för att undersöka 

huruvida det finns ett samband mellan förändringen i partiets förespråkade politik och 

opinionens rörelser.  

Inom statsvetenskapen finns omfattande belägg för att opinion och policy påverkar varandra. 

Hur återspeglar sig detta i fallet Sverigedemokraterna? Kan ett mönster skönjas som påvisar 

att allmänhetens åsikter influerat partiets policy? Eller har SD i själva verket påverkat 

allmänhetens åsikter och format opinionen i de frågor vilka partiet verkar för? 

Den här studien påvisar att resultaten är svårtolkade. Undersökningen visar att partiet under 

den tidsram vilken studien omfattar har genomgått stora förändringar, också inom 

grundläggande politiska områden.  Partiet har dock inte vid varje mättillfälle valt att fokusera 

på de politiska frågor vilka rankas högst av allmänheten vid val. Dock kan skönjas att 

Sverigedemokraterna och partiets policy tycks mer influerade av opinionen, än vad opinionen 

tycks ha influerats av SD:s policy.   
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1. Inledning 
När Sverigedemokraterna (SD) tog plats i den svenska Riksdagen 2010, genom att erhålla 5,7 

procent av det totala antalet röster, påbörjades en ny politisk era i Sverige. Ända sedan intåget 

på den politiska arenan har partiet, deras åsikter och ståndpunkter, tillsammans med partiets 

förflutna, debatterats i omfattande utsträckning av allmänheten och andra politiker. Av vissa 

betraktade som populister, av andra som högerextremister, står det klart att många har en åsikt 

om Sverigedemokraterna (Larsson & Ekman 2001, s.24). 

I en studie visade sig Sverigedemokraterna med bred marginal vara det minst omtyckta partiet 

i Sverige (Holmberg, 2007, s.159). På vilket sätt förhåller sig Sverigedemokraterna till den 

allmänna opinionen? Vilka steg har partiet tagit, eller inte tagit, för att nå röster och öka sin 

popularitet? Studerade över tid blir det tydligt att partiet har förändrats många gånger om. SD, 

vilka 1999 kallade sig nationalister, ser sig nu som ett socialkonservativt parti och har tonat 

ned en stor del av sina nationalistiska och kulturella inslag. Är denna förändring beträffande 

åsikt och ideologi en företeelse orsakad av strategier för röstmaximering och resultatet av 

opinion som påverkar policy? Eller är detta resultatet av ett parti i förändring vilket formar 

opinionen och sätter agendan för den politiska diskussionen i Sverige idag?  

Opinion och policy interagerar, detta visar ett antal studier inom statsvetenskapen (Page, 

1994, s.25; Burstein, 2003, s.29). I figuren nedan illustreras förhållandet mellan opinion och 

policy. Den övre pilen illustrerar att opinion påverkar policy. Den nedre pilen belyser att 

policy i sin tur påverkar opinion.  

 

Vilken av pilarna är mer framträdande vad gäller fallet Sverigedemokraterna? Detta, 

tillsammans med hur partiet och förändrats över tid, ämnar uppsatsen studera.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i fallet Sverigedemokraterna, undersöka 

partiets förändring över tid, tillsammans med förändringar i allmänhetens åsikter under 

samma tidsperiod. Denna undersökning ämnar i och med detta undersöka huruvida partiet kan 

betraktas vara opinionsbildare eller opinionsföljare. Många försök har gjorts att kategorisera 

partiet. Har de framgångsrikt påverkat opinionen inom sina viktigaste politiska frågor, eller 

Opinion Policy 
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har de format sig efter den allmänna opinionen och därigenom ökat i popularitet? Partiets 

åsikter jämförs gentemot opinionens uppfattning i politiska sakfrågor, och studeras över tid, 

för att närmare granska hur SD förhåller sig till väljarna och dessas åsikter.  

 Har Sverigedemokraternas partiprogram utvecklats och formats efter de politiska 

stämningarna och allmänhetens åsikter om vilka frågor som är viktiga och avgörande?  

 Eller har SD i själva verket varit pådrivande och format opinionen kring de frågor 

partiet verka starkast för?  

Genom att studera dessa frågor får vi en i en inblick i hur opinion och policy samspelar och 

påverkar varandra vad gäller fallet Sverigedemokraterna. Även om Sverigedemokraterna inte 

är en del av regeringsmakten i Sverige idag, så är partiet en del av riksdagen och påverkar 

därigenom den politik vilken förs.  Politiska partier har dessutom möjligheten att, genom 

diverse kanaler, påtala sina ståndpunkter för allmänheten och försöka vinna gehör för sina 

idéer.   

1.2 Metod och material 
Huruvida Sverigedemokraterna är att betrakta som opinionsbildare eller opinionsföljare 

undersöks genom en komparativ studie där SD:s partiprogram för åren 1999, 2005 och 2010 

granskas och jämförs. Dessa åsiktsdokument, innehållande Sverigedemokraternas politiska 

ställningstaganden, studeras tillsammans med opinionens rörelser under samma tidsperiod. 

Partiprogrammen jämförs med relevanta delar ur SVT:s vallokalsundersökningar från åren 

2002 och 2006. I dessa undersökningar har väljarna bland annat tillfrågats om vilka politiska 

sakområden de anser ha varit betydande för valet av parti vid riksdagsvalen dessa år. 

Partiprogrammen från 1999 och 2005 har beställts via e-post från Sverigedemokraternas 

kansli, medan partiprogrammet från 2010 finns att tillgå på Sverigedemokraternas hemsida 

(se referenser för hänvisning). Vallokalsundersökningarna har beställts från Svensk nationell 

datatjänst.  

Ett antal områden för jämförelse beaktas vad gäller Sverigedemokraternas politik. De frågor 

vilka partiet själva påtalar och framhäver i sina partiprogram granskas, tillsammans med de 

politikområden vilka hamnar i topp i de vallokalsundersökningar som nyttjas i studien. 

Utifrån denna insamlade information genomförs en analys, i vilken Sverigedemokraternas sätt 

att förhålla sig till opinionen granskas. Detta testas utifrån två på förhand givna hypoteser 

vilka presenteras efter teorikapitlet.  
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Sverigedemokraternas partiprogram undersöks i denna studie både genom en kvantitativ och 

kvalitativ textanalys. En kvantitativ analys beaktar i hög utsträckning förekomsten av 

innehållsliga kategorier i en text. Denna metod nyttjas för att mäta hur frekvent ord eller 

kategorier förekommer, eller hur stort utrymme en viss kategori får i en text (Esaiasson et al 

2010, s. 223-224). I denna uppsats används den kvantitativa analysen för att undersöka vilka 

politiska områden som får mest utrymme i SD:s partiprogram, detta genom att räkna antal ord 

som varje sakområde innehåller i partiprogrammen från 1999 och 2005. I partiprogrammet 

från 2010 räknas antal punkter, detta då de politiska sakområdena består av ett antal punkter 

med förslag inom området. En punkt är således lika med ett förslag. Som komplement till den 

kvantitativa innehållsanalysen används även den kvalitativa.  

En kvalitativ textanalys innebär att materialet i fråga granskas noggrant för att finna helheten 

och ståndpunkten i budskapet, samt vilka argument och idéer som framförs för dessa, varpå 

en tolkning görs av texten (Esaiasson et al, 2010 s. 238-253). I denna uppsats sker detta 

genom att partiprogrammens innehåll analyseras och jämförs för att finna förändringar över 

tid, vilket sedan jämförs gentemot opinionens rörelser under samma tidsperiod. Detta för att 

söka utröna om en koppling finns mellan eventuella förändringar i policy och förändringar i 

opinion.  Ett alternativ till de textanalyser vilka nyttjas i studien hade varit att genomföra 

intervjuer med personer aktiva inom Sverigedemokraterna och ställa frågor om partiets 

förändring och hur denna relaterar till den allmänna opinionen. Risken med att använda sig av 

intervjuer kan dock vara att svaren färgas av intervjupersonernas egna åsikter (Esaiasson 

2007, s.299) och att partiets ståndpunkter därmed inte framkommer lika tydligt.  

I denna rapport är bedömningen att undersökningen tjänar på att utföras genom textanalyser 

både kvantitativt och kvalitativt, då dessa tillvägagångssätt kompletterar varandra i syftet att 

granska partiprogrammens förändring över tid, samt för att göra en uppskattning av vilka 

områden som behandlas var, och i hur stor utsträckning, i texten. Studien utförs som en 

fallstudie, vilket innebär att ett specifikt fall, här Sverigedemokraterna, granskas. Valet föll på 

SD då partiet är nya i riksdagen, har visat sig svåra att kategorisera och är mycket 

omdiskuterat. Med denna uppsats görs ett bidrag till den ständigt pågående granskningen av 

Sverigedemokraterna. Här belyses partiets förändring under elva års tid, tillsammans med en 

studie av hur opinionens åsikter inom politiska sakområden rört sig under samma tid.  
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De vallokalsundersökningar vilka används till denna studie jämförs i rapporten gentemot 

partiprogram vilka i vissa fall uppkommit flera år före eller efter vallokalsundersökningen. 

Detta kan anses påverka resultatens trovärdighet. Dock är tendensen i 

vallokalsundersökningarna att samma ämnen tenderar att hamna i toppen respektive botten år 

efter år. Detta motiverar användandet av valundersökningarna, och bidrar till studiens 

trovärdighet, även om den information vilken brukas är några år gammal i förhållande till 

dess jämförelsepunkt.  

1.2.1 Källkritik 

Sverigedemokraterna är Sveriges minst omtyckta parti. Detta visar en undersökning av Sören 

Holmberg där frågan ställts om hur mycket ett visst parti gillas, eller ogillas av befolkningen 

(Holmberg, 2007, S.159). Sverigedemokraterna betraktas ibland som ett extremistparti, med 

radikala åsikter om invandring och flyktingpolitik (Larsson & Ekman 2001, s.24). En sådan 

uppfattning om ett parti kan tänkas influera den litteratur vilken syftar till att kartlägga partiet 

och dess framfart på den politiska arenan, eller undertecknad som författare av denna studie. 

Denna undersökning kommer dock inte att fokusera på att värdera och placera de åsikter vilka 

SD kan tänkas besitta, eller har besuttit. Undersökningen kommer istället att fokusera på hur 

partiets åsiktsdokument har förändrats över tid, samt hur denna förändring i sådana fall 

förhåller sig till den allmänna opinionens åsikter. Utformningen av studien på detta sätt 

innebär att lika stort beroende inte placeras på att det material vilket nyttjas till studien är 

strikt opartiskt författat och ställer således heller inte samma krav på författaren av studien 

som objektiv till partiets förda politik.  

De svårigheter vilka kan uppstå i denna undersökning kan istället tänkas vara relaterade till 

den relation viken söks mellan allmänhetens åsikter om politiska sakfrågor kopplat till SD:s 

åsiktsdokument. Att dra klara slutsatser utifrån dessa studier tillsammans med partiets 

åsiktsdokument kan försvåras, då opinioner tenderar att variera över tid, och influeras av en 

mängd orsaker. Viss riktning bör dock kunna urskiljas vad gäller Sverigedemokraternas vara 

eller icke vara som opinionsbildande eller opinionsföljande parti. Den information vilken 

framkommer ur de analyser vilka utförs bör åtminstone ge en fingervisning om huruvida 

Sverigedemokraterna är att betrakta som det ena eller det andra.  

1.3 Avgränsning   
Min undersökning sträcker sig från 1999 till 2010, med två vallokalsundersökningar som 

referenspunkter däremellan. Partiet och dess utveckling kan naturligtvis granskas över 
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ytterligare tid. Det är dock min bedömning att denna tidsram bör ge åtminstone en 

fingervisning om hur partiet förhåller sig till opinionen. Partiprogrammet från 2002 har valts 

bort i denna undersökning, detta då programmet ligger mycket nära i tiden med 

vallokalsundersökningen 2002, samt endast är en revidering av partiprogrammet från 1999.  

Partiprogrammet från 1999 väljs här för att granskas mot opinionsmätningen 2002. 

Partiprogrammet presenterat 2003 undersöks inte heller i denna studie, då programmet, med 

undantag från en enda mening, är identiskt med partiprogrammet vilket utkom 2005.  

Partiprogrammet 2005 bedöms tidsmässigt vara lämpligare att granska gentemot opinionen. 

SD har under årens lopp utkommit med en handfull handlingsprogram inom vissa 

politikområden. Dessa har dock endast utkommit en gång per sakområde, de flesta efter 

intåget i riksdagen 2010, vilket gör att dessa dokument inte är lämpade för jämförelser 

beträffande partiets förändring över tid. Partiprogrammen, vilka har för avsikt att klargöra 

partiers grundläggande värderingar (Internet 5), anses här vara bättre lämpade för en studie av 

denna karaktär. 

Inom demokratiska styren finns ett antal olika medel vilka medborgarna kan använda sig av 

för att uttrycka politiska ståndpunkter, så som allmänna val, föreningsliv och möten i 

vardagen (Wohlgemuth 2006, s.12).  I denna uppsats kommer koncentrationen dock att vara 

valbeteende, med fokus på vem vi lägger vår röst på, och av vilken anledning. Detta studeras 

tillsammans med Sverigedemokraternas förhållande till medborgarnas åsikter beträffande 

politiska sakfrågor. Sverigedemokraternas valdes till denna studie då partiet är nytt i 

riksdagen, omdiskuterat och vida debatterat. Partiet har rönt stor uppmärksamhet och 

svårigheter att placera SD på den klassiska politiska skalan (Larsson & Ekman 2001, s.24) gör 

partiet intressant att studera. Ovan nämnda avgränsningar kommer att göras då det är främst 

valbeteende, och Sverigedemokraternas förhållningssätt till detta, jag ämnar granska i denna 

rapport. Allmänna val är också den påverkansform vilken är vanligast och mest utbredd, 

således förefaller den lämplig för en undersökning om hur befolkningen och politiska partier 

agerar i förhållande till opinionen. Då denna uppsats, tillsammans med att granska SD:s 

förändring, syftar till att klargöra Sverigedemokraternas roll som opinionsbildare eller 

opinionsföljare blir valbeteendet ett förhållandevis okomplicerat sätt att mäta och söka finna 

tendenser av något av dessa två slag. För att ytterligare slå fast vem som påverkar vad, och 

hur, kan ytterligare undersökningar göras på temat, vilka fokuserar på andra politiska 
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påverkansformer. Föreningsliv och vardagliga möten vore möjliga studieobjekt för alternativ 

forskning om opinionens påverkan på politiskt beslutsfattande och policy. 

1.4 Disposition 
I uppsatsen presenteras följande avsnitt: I kapitel två introduceras en teoretisk genomgång 

gällande förhållandet mellan opinion och policy och partiers rationella agerande som 

röstmaximerande organ. Begreppen policy och opinion diskuteras och definieras därefter. 

Därpå presenteras de två hypoteser vilka prövas i studien. I det tredje kapitlet äger den 

empiriska undersökningen och en efterföljande analys rum. Först i kapitlet sker en 

introduktion till Sverigedemokraterna och partiets politik, samt en kort sammanfattning av 

SD:s popularitet bland befolkning och övriga partier. Svenska folkets inställning till en av 

SD:s profilfrågor, invandringen, diskuteras därefter. Sedan följer en genomgång av 

Sverigedemokraternas partiprogram för åren 1999, 2005 och 2010, varpå en kortare analys av 

förändringen över tid i åsiktsdokumenten genomförs. Efter detta jämförs partiprogrammens 

mest framträdande sakområden vid de olika tillfällena med SVT:s vallokalsundersökningar 

från 2002 och 2006. Efter varje valundersökning prövas undersökningens hypoteser och 

resultaten analyseras kortfattat.  I slutet av kapitlet återfinns en sammanställning av resultaten. 

I kapitel fyra förs en diskussion kring Sverigedemokraternas förändring av policy under 

tidsramen studien omfattar. Vidare diskuteras SD:s roll som opinionsföljare eller 

opinionsbildare, utifrån de analyser vilka gjorts av partiets åsiktsdokument och resultaten av 

den empiriska undersökningen. I kapitel fen finns en kortare slutsats redovisad utifrån den 

diskussion och den studie vilka presenterats i kapitel tre och fyra. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
De teoretiska bakgrunder vilka används för att anknyta till det material som diskuterats ovan 

är idén att partier är rationella, röstmaximerande organ, samt att opinion och policy influerar 

varandra. Att betrakta partier som rationella och röstmaximerande innebär att antagandet görs 

att partier (i denna studie Sverigedemokraterna), för att nyttja möjligheten att erhålla så stort 

antal röster som möjligt, formar sig efter den allmänna opinionen och profilerar sig inom 

frågor vilka är viktiga för medborgarna (Downs 1957, s.31). 

En av de mest grundläggande förutsättningarna för ett demokratiskt styre är möjligheten 

medborgarna besitter att påverka det politiska beslutsfattandet. De allmänna val som äger rum 

vid vilka befolkningen väljer sina politiska representanter är en fundamental del i detta 

(Wohlgemuth 2006, s.9). Redan på 1950-talet hävdade Anthony Downs, i sin bok An 

economic theory of democracy, att politiska aktörer tenderar att skapa policys vilka leder till 

valframgångar, snarare än att genom valframgångar skapa möjligheten att formulera policys 

(Downs 1957, s.28).  

Empiriska undersökningar på temat visar också att partier vid valtillfällen visar ansatser till att 

inrikta sig på medianväljaren för att attrahera så många väljare som möjligt (Mueller 2008, 

s.39). Politiska partier drivs av en önskan att få fler röster än någon annan för att därigenom 

vinna kontroll över den styrande makten (Downs 1957, s.35). Downs menar att även små 

partier är röstmaximerande till sin karaktär, eftersom fler röster för dessa aktörer kan skapa 

möjligheten att ingå i en koalition. När ett parti ingår i en koalition leder detta till ökade makt- 

och påverkansmöjligheter, samtidigt som fler av partiets företrädare kan nå ledande positioner 

(Downs 1957, s.159).  

Demokrati mäts ofta utifrån hur stora påverkansmöjligheter befolkningen har och kvaliteten 

på demokratiskt styre betraktas många gånger som likställigt med graden av responsivitet 

vilken beslutsfattarna visar gentemot den breda massan och dess önskemål. Ett viktigt mått på 

vidden av medborgarnas influens är den grad till vilken den allmänna opinionen påverkar 

policy. Många samhällsvetare och medborgare anser att väl fungerande demokratiska 

processer och institutioner kommer att vara starkt påverkade av opinionen vad gäller 

policyutfall. Är förhållandet istället det omvända, det vill säga att den policy vilken skapas i 

dessa institutioner och processer inte påverkas av opinionen, betraktas institutionerna och 

processerna inte fungera lika väl. Istället anses då att dessa institutioner och processer har 

upphört att fungera eller blir manipulerade av starka grupperingar (Burstein, 2006, s.2273).  
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Frågor av mer framträdande och avgörande karaktär tycks stärka relationen mellan policy och 

opinion även om det är svårt att avgöra exakt till vilken grad dessa påverkar varandra. Ingen 

skulle godta påståendet att opinion alltid avgör utfallet av policy, men få skulle heller 

acceptera en tes om att opinion aldrig påverkar policy (Burstein, 2003, s.29). Burstein höjer 

ett varnande finger i sin artikel Why Estimates of the Impact of Public Opinion on Public 

Policy Are Too High: Empirical and Theoretical Implications, från 2006 för att vi överskattar 

opinionens betydelse för policyutfallet. Detta, menar Burstein, eftersom studier av policy och 

opinion ofta fokuserar på de frågor vilka är av avgörande betydelse och således är de inom 

vilka beslutsfattarna tenderar att vara mest responsiva. Detta innebär dock inte att människors 

åsikter inom andra områden saknar betydelse, utan är snarare en indikation på att 

befolkningen inom vissa områden inte har några meningsfulla yttranden att komma med. 

Organiserade intressen kan då, inom dessa områden segra utan att medborgarna behöver 

betraktas vara förlorare (Burstein, 2006, s.2273).  

 

Robert Shapiro hävdar att allmänhetens ökade inverkan på politiken är ett resultat av en 

utbredd läs- och skrivkunnighet bland befolkningen, i kombination med de nya 

kommunikationssätt vilka existerar idag. Från att tidigare endast ha påverkats av mindre 

gruppers åsikter, syns det politiska styret nu, för första gången i historien, beakta massans 

uppfattning som den avgörande faktorn vad gäller politiskt agerande (Shapiro, 2011, s.983). 

Relationen mellan policy och opinion är central i normativa och empiriska teorier gällande 

demokratins funktion (Shapiro 2011, s.984) och undersökningar visar att valda beslutsfattare i 

ett demokratiskt samhälle inte tenderar att avvika särskilt långt från väljarnas åsikter (Shapiro 

2011, s.895). Överlag finns starka belägg för att opinion påverkar policy, oavsett hur 

opinionen, politiken och relationen dem emellan mäts. Det kan dock vara svårt att säga exakt 

hur stark relationen är, eller på vilket sätt styrkan korrelaterar med omständigheterna. 

Kausaliteten i dessa studier kan ibland vara svår att avgöra, men klart är att relationen 

existerar (Shapiro 2011, s.895).  

 

Opinionen påverkar således policy, men resultat av studier i ämnet visar även det omvända: 

Policy påverkar opinion. Den politiska eliten arbetar med att alternera preferenser, 

övertygelser och beteenden hos den breda massan (Soss & Schram 2007, s.111). Policyer är 

inte bara tillfredsställande, eller icke-tillfredsställande för medborgarna, de förändrar också 

det politiska klimatet.  Policyer kan forma den politiska agendan och skapa intressen och 

identiteter. De kan influera övertygelser om vad som är möjligt, önskvärt och normalt. 
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Policyer har också förmågan att klargöra incitament och omfördela resurser, samt förmedla 

budskap vilka definierar, upprör eller lugnar valkretsar (Soss & Schram 2007, s.113).  

 

Vad gäller politiska frågor tenderar medborgarna att influeras av parti, ideologi och 

makthavares godkännande av policyn i fråga (Hula, Bowers & Isaac 2013, s.17). Politiker och 

beslutsfattare överväger vid framtagandet av nya policyförslag även förslagens förmåga att 

mobilisera eller stilla opinionen (Soss & Schram 2007, s.111). Dessa aktörer arbetar också 

med att sälja in sina budskap i betydande frågor till allmänheten då medborgare tenderar att ta 

genvägar beträffande information om sakfrågor. Politiska värderingar och massmedias 

formanden av åsikter kan vara sådana genvägar (Hula, Bowers & Isaac 2013, s.1).  

 

En stor mängd material har således behandlats inom statsvetenskapen vilka styrker att det 

råder en betydande relation mellan den rådande opinionen och policy (Page, 1994, s.25; 

Burstein, 2003, s.29). Policy output, vad beslutsfattarna faktiskt gör, tenderar att sammanfalla 

relativt väl med undersökningar vilka visar vad befolkningen önskar att makthavarna gör. När 

policy och opinion sammanfaller kan det dock finnas svårigheter i att avgöra huruvida 

opinionen har påverkat policyn, eller om policyn istället har påverkat den rådande opinionen. 

Möjligheten existerar även att korrelationen är resultatet av en ömsesidig process där opinion 

och policy samspelar och influerar varandra (Page, 1994, s.26).  

2.1 Begreppen opinion och policy  
Begreppet policy är mångfacetterat och förknippat med en rad varierande definitioner. Dessa 

sträcker sig från mycket breda och allomfattande förklaringar, där begreppet inte bara är 

produkten av den politiska processen utan också innefattar såväl beslutsprocess som 

implementeringen av beslut, till mer avgränsade definitioner där större fokus läggs på 

innehållet i beslut (Hall and Jenkins, 1995; Matti, 2009).  Av Dye (1992, s.2) defineras policy 

som “Whatever governments choose to do or not”; och av Stimson, Mackuen och Eriksson 

(1995, s.543) som “a diverse set of acts of elected and unelected officials”.  

Då denna uppsats handlar om utformningen av, och ståndpunkter presenterade i, politiska 

förslag och program, förefaller emellertid dessa definitioner som alltför omfattande. Istället 

följer uppsatsen en mer avgränsad definition, där fokus ligger på “the product emerging from 

the political factory” (Hague and Harrop 2007, s.377). I likhet med Dror (1973, s.14); 

(Premfors, 1989 s.9); (Cochran and Malone, 1995, s.1) betraktar jag i denna uppsats policy 

som politiska förslag, strategier och resonemang kring politiska problem och dessas lösningar, 
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vilka presenteras i politiska program och liknande dokument. Denna definition innebär att det 

i undersökningen är innehållet i Sverigedemokraternas partiprogram jag är intresserad av.   

Även opinion och allmän opinion betraktas vara begrepp med mycket diversifierad 

användning. Gingras & Carrier redogör för att konceptet allmän opinion inom den liberala 

positivistiska skolan betraktas vara den bland befolkningen dominerande åsikten i en fråga av 

allmänt intresse. Inom kritisk teori betraktas den allmänna opinionen istället åsyfta det 

splittrade resultatet av allmänhetens spridning av politiska och mediala budskap (Internet 7).  

I Opinion and Policy: A Global View behandlar Stimson, MacKuen och Erikson relationen 

mellan policy och opinion. Där talar författarna om den allmänna opinionen som ”citizens 

preferences” (Stimson, Mackuen, Erikson 1994, s.30). Vidare dryftas i studien att opinion kan 

betraktas vara generella åsikter beträffande det politiska styret vilka varierar över tid 

(Stimson, Mackuen, Erikson 1994, s.31). 

Enligt Nationalencyklopedin betraktas Allmänna opinionen vara ett begrepp vilket saknar en 

allmänt godtagen definition. Vanligtvis avses dock med begreppet de åsikter eller attityder 

som en någorlunda stor grupp av människor innehar. Oftast används begreppet för att tala om 

åsikter beträffande samhällsfrågor (Internet 6).  

I likhet med åsynen på opinion inom den liberala positivistiska skolan, samt Stimson, 

MacKuen och Erikson, avser jag i min studie med begreppen allmän opinion och opinion, de 

åsikter vilka de svenska väljarna innehar inom de sakpolitiska områden som studien 

behandlar. Dessa åsikter exemplifieras genom de vallokalsundersökningar vilka används i 

uppsatsen för att diskutera förhållandet mellan opinion och policy.   

2.2 Hypoteser 
Förhållandet mellan opinion och policy testas i denna rapport utifrån två hypoteser. 

Hypotes ett: Följarhypotesen. Sverigedemokraternas politik styrs av opinionen.  

Om Sverigedemokraternas politik styrs av opinionen, så bör detta illustreras genom att de 

frågor vilka SD lägger fokus på i partiprogrammen 2005 och 2010, var de vilka ansågs mest 

betydande av väljarna vid valundersökningarna 2002 och 2006. Opinionen från 2002 skall då 

ha influerat partiprogrammet från 2005 och opinionen från 2006 ha påverkat partiprogrammet 

presenterat 2010. 
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Hypotes två: Bildarhypotesen. Sverigedemokraterna formar genom sin politik den allmänna 

opinionen. 

Om Sverigedemokraternas politik är drivande för opinionens åsikter så bör vi i motsats till 

den första hypotesen här i stället kunna urskilja att partiprogrammet från 1999 har påverkat 

opinionen 2002, samt att partiprogrammet från 2005 har påverkat opinionen 2006. Detta kan 

skönjas om det visar sig att SD:s främsta politikområden från 1999 och 2005 placerar sig högt 

vid valundersökningarna 2002 och 2006.  

Opinioner förändras ständigt, inte enbart baserat på ett enda parti. Påtryckningar, lobbying 

och påverkansmekanismer sker inom politiken från en rad olika håll.  I en fråga så som 

exempelvis invandringspolitiken, vilken SD drivit starkt och profilerat sig inom, bör viss 

påverkan ändå kunna skönjas om det är så att SD påverkar den allmänna opinionen. De övriga 

politikområdena vilka granskas beaktas framförallt för att visa om, eller hur SD har påverkats 

av opinionen att bredda sin politik. I sådana fall på vilket sätt, och med vilka frågor har partiet 

gjort detta?  

Den första hypotesen, följarhypotesen, framstår på förhand som mer trolig. Hypotes två, 

bildarhypotesen, får betraktas som mindre sannolik, då SD under tidsrymden denna studie 

undersöker inte varit ett riksdagsparti och således får antas ha begränsat inflytande över de 

frågor vilka ses i vallokalsundersökningarna. Hypotes två fungerar dock som ett komplement 

till den första hypotesen.  
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3. Empirisk undersökning och analys 
Nedan följer en kort sammanfattning av Sverigedemokraternas historia. Därefter diskuteras 

partiets popularitet hos olika grupperingar, samt svenska folkets attityder till en av SD:s 

hjärtefrågor; invandring/flyktingpolitik. Därefter följer en granskning av partiprogrammen 

från 1999 till 2010, samt en kortare analys av hur policy och parti förändrats över tid. Efter 

detta presenteras en sammanställning av vallokalsundersökningarna 2002 och 2006, med 

tillhörande test av hypotes ett och två. En kort analys av varje hypotestest följer direkt efter 

undersökningen. Sist i avsnittet finns en kortare sammanfattning av de resultat vilka kan 

skönjas i undersökningen.  

3.1 Sverigedemokraterna 
Sverigedemokraterna bildades lördagen den 6 februari 1988 (Internet 2) och har sedan 1990-

talet funnits representerade på kommunal nivå. Vid valet 2010 tog sig partiet in i den svenska 

riksdagen och representeras där av 20 mandat. Partiet fick vid nämnda val 5,7 procent av 

rösterna och är även representerade i Svenska Kyrkans högst beslutande organ. 

Sverigedemokraterna finns i 15 regioner/landsting och innehar totalt 70 mandat. På 

kommunal nivå har partiet 612 mandat fördelade på 246 kommuner. Partiledare är sedan 2005 

Jimmie Åkesson och partiet har i dagsläget cirka 9000 medlemmar och består av 23 distrikt 

(Internet 1). 2011 genomgick partiet en stor omorganisation efter valframgångarna föregående 

år och partiet fick för första gången en egen dag under Almedalsveckan i Visby (Internet 2).  

Partiet kallar sig på sin hemsida socialkonservativt och anser sig varken höra hemma på 

höger- eller vänsterflanken. Istället menar sig SD inneha en pragmatisk hållning inom många 

traditionella höger- och vänsterfrågor, och menar att varje situation måste bedömas 

individuellt. Samhällsnyttan anses vara mer relevant än kategoriska ideologier (Internet 4). De 

tre viktigaste politiska frågorna enligt partiet är invandringspolitiken, krafttag mot 

brottsligheten och äldreomsorgen (Internet 3). Sverigedemokraterna har främst skapat sig en 

identitet genom att förespråka en återhållsam invandringspolitikpolitik, vilket partiet påtalar i 

de flesta områden av sin förda politik (Lodenius & Wingborg 2009, s.9). 

3.1.1  Vem röstar på SD? 

En undersökning av Sören Holmberg visar att många av Sverigedemokraternas väljare finns i 

arbetarklassen. En relativt stor andel av de som röstar på SD är enligt Holmberg arbetslösa 

och människor med kortare utbildning (Holmberg 2007, s.162). En undersökning av 

Demoskop i maj 2008 visar att Moderaternas väljare tillhör den skara vilka var mest positiva 

till SD bland riksdagspartierna. Minst positiva visade sig Folkpartiets och Vänsterpartiets 
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väljare vara. Enligt Holmbergs studie visar resultaten att det istället bland Miljöpartiets och 

Vänsterpartiets väljare finns minst stöd för SD (Bengtsson 2009, s.57). Övriga partier hamnar 

enligt denna studie på samma nivå vad gäller sympatier för SD. Ett tydligt samband tycks 

dock finnas vad gäller ställningen socialt klassmässigt och utbildningslängd. Det finns en 

större möjlighet att medlemmar i LO röstar på Sverigedemokraterna än medlemmar i TCO 

och SACO. Detta beror enligt Holmberg på att de som röstar på SD i grund och botten inte 

känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Bland Sverigedemokraternas sympatisörer finns 

en överrepresentation av män, unga personer, personer med korta utbildningar, arbetslösa, 

förtidspensionärer, människor som bor i mindre samhällen och bland de som bott på samma 

ort under hela sitt liv. Dessa personer är kritiska till EU, och hur demokratin fungerar i 

samhället i stort. Enligt Holmberg är de inte intresserade av politik och läser inte 

morgontidningar eller opinionsmaterial i samma utsträckning som andra medborgare. Stödet 

för Sverigedemokraterna är lägre bland människor som arbetar, vilket tyder på att anslutning 

till en arbetsplats verkar för minskade sympatier för SD. Holmberg drar i sin rapport 

slutsatsen att människor som röstar på SD, eller liknande partier, ofta är socialt utsatta och 

upplever en rädsla för att själva bli marginaliserade i en värld av globalisering och mångkultur 

(Holmberg 2007 s.162; Bengtsson 2009, s.57).  

3.1.2 Undersökning om svenska folkets åsikter 

Trots intåget av ett parti i den svenska riksdagen, vilket förespråkar en restriktiv flykting- och 

invandringspolitik, så blir svenska folket överlag allt mer positiva till invandring och 

flyktingmottagande. Institutionen för Samhälle, Opinion och Medier vid Göteborgs 

universitet (SOM-institutet), presenterade i en undersökning 2012 en rapport vilken visar att 

41 procent, vilken är den lägsta siffran någonsin, anser det vara ett bra förslag att ta emot färre 

flyktingar. Vidare anser 31 procent att det vore en dålig idé att ta emot färre flyktingar 

(Demker 2012, s.95).  

Flyktingpolitiken och attityden till flyktingmottagning har under lång tid varit en fråga vilken 

skiljer partierna åt. Moderaterna var länge det minst positiva partiet, men har på senare år 

närmat sig mitten i denna fråga. De övriga mittenpartierna närmar sig fortsatt varandra i 

frågan. Vänsterpartiet och Miljöpartiet, vilka varit de mest positiva i frågan har dock blivit än 

mer positiva. Hos Sverigedemokraterna är flyktingmotståndet starkt. 94 procent av partiets 

anhängare anser det vara en bra, eller ganska bra idé att ta emot färre flyktingar (Demker 

2012, s.95-96).  
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Frågan om flyktingar och invandring har idag blivit en fråga som både partierna vilka driver 

en generösare linje, så som V och MP, och de som vill ha en strängare politik, så som SD, 

profilerar sig inom. Detta medan partierna i mitten står allt närmare varandra i frågan. Tydligt 

är att attityden gentemot flyktingar och invandring är ojämnt fördelad över befolkningen. 

Utbildning och inställning till flyktingar har ett samband. Ju längre utbildning desto 

generösare är inställningen till att ta emot flyktingar. Kvinnor är något mer positiva än män 

och högskoleutbildade är mer positiva än de med kortare utbildning (Demker 2012, s.96).  

I SOM-undersökningen publicerad 2012 ställdes frågan om huruvida invandringen är att 

betrakta som ett problem. Undersökningen visar att det finns en liten del av svenskarna vilka 

anser invandringen vara ett problem och ett hot. Detta samtidigt som mediebilden av 

invandringen och des konsekvenser betraktas opålitlig av denna grupp. Tio procent av 

svenskarna i undersökningen betraktar invandringen som ett hot mot svenska värden och 

svensk kultur. Hos Sverigedemokraterna råder denna uppfattning bland 90 procent av 

anhängarna (Demker 2012, s.99-100).   

Generellt sett kan vi således se att svenska folkets attityder gentemot flyktinginvandringen är 

mer positiv än någonsin, samtidigt som det finns en liten grupp vilken betraktar invandringen 

och dess konsekvenser som ett stort samhällsproblem. Sverigedemokraterna har blivit det 

parti vilket bäst svarar mot dessa personers synsätt. I och med SD:s intåg på den politiska 

arenan tycks en partipolitisk polarisering ha ägt rum vilken ökar möjligheten att mobilisera 

vissa ideologiska led i Sverige (Demker 2012, s.103).  

3.2 Partiprogrammet 1999 
I partiprogrammet från 1999 talar SD om att Sveriges stortartade utveckling skett på grund av 

nationell samhörighet och en avsaknad av främmande minoriteter. Sveriges stora framsteg är 

enligt partiet resultatet av förfäders flit och arbetsinsatser (SD PP 1999, Bakgrund, s.1). 

Sverige betraktas under 1800-talet ha varit en idyll, ett mönsterland för andra att se upp till. 

Detta förändrades under 1960-talet menar SD, då flera politiska misstag begicks vilka ledde 

till en kraftigt utökad offentlig sektor. Detta system uppmuntrade enligt SD till parasiterande, 

fiffel och överbyråkrati. SD menar vidare att Internationalismen, vilken finns inom 

traditionella politiska ideologier, kom att få genomslag inom den förda politiken i Sverige. 

Detta ledde enligt partiet till att den nationella sammanhållningen undergrävdes och begrepp 

som nation, individ och samhälle smutskastades. Resultatet av detta kan enligt 

Sverigedemokraterna skönjas i form av upplösningen av etiska och moraliska principer, vilket 



15 
 

lett till skilsmässor, aborter, hög brottslighet, splittrade hem och en låg svensk nativitet (SD 

PP 1999, Bakgrund, s.1). 

Partiet menar att en internationaliserad nöjesindustri ersatt svenska kulturyttringar och hävdar 

att ledande partier skapat en åsiktsdiktatur genom likriktade massmedia samt radio och tv-

monopol. Sverigedemokraterna hävdar också att andra politiska partier tillsammans med 

massmedia bedriver hatkampanjer mot partier vilka ifrågasätter nuvarande invandringspolitik. 

Detta innebär enligt SD att yttrandefriheten är i fara. Vidare hävdas att moralupplösning, 

ohämmad invandring och lindriga straff har gjort Sverige till en plats för internationella ligor, 

drogsyndikat och terrorister, medan skattebetalarna finansierar dessa personers uppehälle. 

Den förda politiken är enligt SD familjefientlig och bidrar till stora samhällsproblem. 

Disciplinen i klassrummen anses för låg. Familjebildning skall uppmuntras och aborter, 

kriminalitet och moraliskt förfall stävjas genom vägledning i hemmet och skolan (SD PP 

1999, Bakgrund, s.2). 

Statsledningens främsta uppgift, menar partiet, är att slå vakt och värna om sitt folks kultur 

och inhemska traditioner (SD PP 1999, Bakgrund, s.3). I dikten Sverige anser SD att 

författaren Verner von Heidenstam ger ett korrekt och vackert uttryck för den sanna 

fosterlandskärleken. Denna dikt citeras i partiprogrammet från 1999.  

”Sverige, Sverige, Sverige, fosterland! Vår längtans bygd, vårt hem på jorden! Nu spela 

skällorna, där härar lysts av brand, och dåd blev saga, men med hand vid hand svär än ditt 

folk som förr de gamla trohetsorden.  Fall, julesnö, och susa, djupa mo! Brinn, österstjärna, 

genom juni kvällen! Sverige, moder! Bliv vår strid, vår ro, du land, där våra barn en gång få 

bo och våra fäder sova under kyrkohällen” (Citat ut Sverigedemokraternas Partiprogram 

1999, Bakgrund, s.3). 

Därefter konstaterar SD att en kulturellt och etniskt homogen stat har bättre förutsättningar för 

fredlig utveckling än en heterogen och mångkulturell stat. Decentralisering och större inslag 

av demokrati förespråkas, i form av ökat antal debatter och folkomröstningar innan 

beslutsfattande (SD PP 1999, Inledning, s.3).  

De sakpolitiska frågor vilka får mest utrymme i partiprogrammet 1999 är i fallande skala: 

Invandring, med 691 ord, vilken behandlas under rubrikerna Befolkningspolitik (innehåller 

532 ord) och avsnittet Medborgarskap (159 ord). Avsnittet medborgarskap ligger också högst 

placerat i programmet efter inledning och bakgrund. Näst mest utrymme får lag och ordning, 
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vilken omskrivs med 583 ord. Därefter följer sjukvård (470 ord), skola och utbildning (385 

ord) och sedan försvar med 378 ord. Ekonomi beskrivs med 362 ord och innehåller då även 

rubrikerna bank, försäkringsväsende och näringspolitik. På plats tolv utrymmesmässigt ser vi 

arbetsmarknad vilken består av 286 ord. EU får minst plats med 84 ord.  

Sammanfattning: Partiet kategoriserar sig vid denna tidpunkt som ett nationellt mittenparti. 

Nationell samhörighet, frihet och ekologiskt medvetande nämns som grundläggande 

värderingar. I Partiprogrammet från 1999 kritiseras det övriga politiska etablissemanget på ett 

flertal punkter, främst gällande invandrings- och flyktingpolitiken och byråkratin inom 

offentlig sektor. Strängare straff för brottslingar, minskad invandring och ökad 

decentralisering av demokratin påtalas. Invandringsfrågan får störst utrymme (SD PP 1999).  

3.3  Partiprogrammet 2005  
I partiprogrammet 2005 syns en tydlig förändring. Dikten Sverige återfinns inte i 

åsiktsdokumentet. Det talas inte längre om hatkampanjer, eller att internationella ligor huserar 

i Sverige på skattebetalares bekostnad. Strängare straff förespråkas dock fortfarande. 

Avsnittet om åsiktsdiktatur finns inte kvar, inte heller pratet om den offentliga sektorn som 

för stor och en uppmuntran till parasiterande av systemet. Invandringen får fortsatt stort 

utrymme (SD PP 2005). 

Istället förespråkas här en offentlig sektor vilken garanterar bland annat utbildning, försvar 

och omsorg (SD PP 2005, Nationell Solidaritet, s.9). Familjen betonas fortsatt, liksom mer 

demokratiska inslag i form av bland annat fler folkomröstningar. Dock menar partiet 

fortfarande att kulturkrockar bör undvikas eftersom det innebär att grundläggande 

värdesystem kolliderar (SD PP 2005, s.1). Ett befolkningsmässigt homogent samhälle är 

enligt partiet inte möjligt på grund av omständigheterna i Sverige och övriga världen. Den 

nationalistiska principen skall dock eftersträvas så långt det är möjligt. Mångkulturella stater 

med flera starka kulturer leder enligt partiet till att kulturerna utblandas och går under (SD PP 

2005, Den nationalistiska principen, s.2). Fortfarande talar SD om fäderneslandet och 

poängterar även att vi ska låta ”Alla folk vara herrar i eget hus” (Citat SD PP 2005, Den 

nationalistiska principen, s.2). 

De allvarligaste hoten mot den nationalistiska principen anses vara imperialism, invandring 

och överstatlighet (SD PP 2005, Kränkningar av principen s.4). Sverige har enligt SD i 

modern tid erfarit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder. Detta ses om ett hot 
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mot den svenska homogena nationens sammansättning och är enligt partiet en elakartad 

kränkning av den nationalistiska principen. Invandring skall hållas på en så pass låg nivå att 

den inte förändrar befolkningssammansättningen, vilket kan ske genom att etniska enklaver 

uppstår. Om så sker skall återvandring och assimilering tillämpas (SD PP 2005, Begränsad 

invandring, s.4).  

Invandring och ekonomi är de enda sakpolitiska områden vilka får egna rubriker i 

programmet och behandlas i någon större utsträckning. Av dessa får invandringen mest 

utrymme. Mest rum 2005 får nationalismen, vilken först behandlas under rubriken Staten, 

kulturen nationen (471 ord), sedan under Nationalistiska principen (224 ord), Nationell frihet 

(189 ord), Nationell solidaritet (103 ord) och sedan Kränkningar av principen (81 ord). Näst 

mest utrymme får invandringen, under avsnittet Begränsad invandring, vilken innehåller 211 

ord. Därefter följer rubriken Människan med 237 ord. Sedan följer Ekonomi, vilken berörs 

med 191 ord och kan sägas komma på fjärde plats utrymmesmässigt (men tvåa sakpolitiskt) 

efter nationalism, invandring och människan. Rubriker som Fäderneslandet, Låt Sverige förbli 

Sverige förekommer bland andra också men får mindre utrymme än ovan nämnda frågor.  

 

Sammanfattning: Här definierar partiet sig som ett demokratiskt, nationalistiskt parti. De ser 

sig inspirerade av den svenska nationalkonservatismen från förra sekelskiftet och tanken om 

det svenska folkhemmet. Nationalism tillsammans med en önskan om demokratiskt styre är 

enligt Sverigedemokraterna de viktigaste fundamenten i partiets ideologi, och nationalismen 

och nationen diskuteras rymligt i programmet. Begränsad invandring och åtgärder för detta 

får också stort utrymme i åsiktsdokumentet. Motstånd mot överstatliga institutioner påtalas, 

och hårda, snabbt utdelade straff mot brott åberopas, samt fler demokratiska inslag så som 

bland annat fler folkomröstningar. Dessa frågor har dock inte egna rubriker i programmet utan 

berörs kortfattat under andra sakområden. Vad gäller ekonomin berör partiet detta 

övergripande och säger att en marknadsekonomi med långsiktiga mål är att föredra, och denna 

skall också ta hänsyn till ekologin. Viss protektionism anses nödvändig. Skatten berörs med 

ett fåtal ord och skall enligt partiet utformas efter betalningsförmåga. Familjens vikt i 

samhället understryks och får stort utrymme, liksom hembygden och politiska insatser för att 

landsbygden skall hållas levande. Sjukvård och sysselsättningspolitik behandlas inte i 

programmet. Utbildning nämns enbart då SD påpekar att den offentliga sektorn skall ansvara 

för utbildning (SD PP 2005).  
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3.4 Partiprogrammet 2010 
I partiprogrammet från 2010, 99 förslag för ett bättre Sverige, syns ytterligare omfattande 

förändringar. Här har alla uttryck vilka har med etnicitet och homogenitet försvunnit. 

Nationalismen nämns inte med ett ord. Partiet talar istället om kulturell samhörighet (SD PP 

2010, Krafttag mot brottsligheten, s.3) och ett värnande om det svenska kulturarvet (SD PP 

2010, En ansvarsfull invandringspolitik, s.4). Partiet påtalar att det inte finns någon plats för 

kvinnofientliga ideologier och religioner (SD PP 2010, Jämställdhet och ökad trygghet för 

landets kvinnor, s.6).  

I detta program presenterar SD flera konkreta politiska förslag istället för att som i de tidigare 

programmen tala mer om värderingar, önskningar eller kritik av samhället och den förda 

politiken. Mest utrymme i partiprogrammet ges Lag och ordning, vilken består av fjorton 

punkter. Sysselsättningen, vilken är placerat först i partiprogrammet består av tretton punkter. 

Sedan följer utbildning med elva punkter, landsbygd och djur (tio punkter), vården (nio 

punkter), familjepolitik (åtta punkter), invandringen (sju punkter), äldreomsorgen (sex 

punkter), miljö och energi (fem punkter), jämställdhet (fem punkter). Minst utrymme får EU 

och kultur (båda fyra punkter vardera), samt försvaret, vilket behandlas i tre punkter.  

Brottspolitiken innehåller mestadels förslag om straffskärpning, samt ett förslag om en 

sänkning av straffmyndig ålder till 12 år. Invandringspolitiken innehåller sju punkter, vilka 

sammantaget förespråkar en strängare invandringspolitik, assimilering och ett stopp av 

islamiseringen av Sverige (SD PP 2010, En ansvarsfull invandringspolitik).  

Sammanfattning: Partiet kallar sig här ett Sverigevänligt parti och menar att svenskarnas 

intresse alltid bör sättas i första rummet (SD PP 2010, s.2). Här återfinns sysselsättningen som 

första punkt i programmet och stort fokus ligger således på arbetspolitiken. Krafttag mot 

brottsligheten får det största utrymmet i programmet. Utbildning, landsbygdspolitik, vården 

och familjen behandlas också under flertalet punkter. Invandringspolitiken står inte i fokus i 

detta partiprogram och behandlas mindre ingående än tidigare. Försvaret och EU behandlas i 

liten utsträckning. Partiet kommer här med betydligt fler sakpolitiska förslag än tidigare (SD 

PP 2010).  

3.5 Analys 
Studerade över tid blir det uppenbart att Sverigedemokraterna genomgått stora förändringar 

inom den politik vilken förespråkas av partiet. I partiprogrammet från 1999 talar SD om 

drogkarteller finansierade av skattebetalare, konspiration och hatkampanjer mot partier vilka 
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kritiserar den förda invandringspolitiken. Något liknande finns inte att skåda i 

partiprogrammet från 2010. Partiet tycks, 2010, mer fokuserat och den förespråkade politiken 

mer genomtänkt och konkret. Från att ha lagt nationalismen i fokus under sina tidiga år har 

partiet valt att inte beröra denna alls i sitt senaste partiprogram. SD har också valt att stryka 

alla formuleringar vilka påtalar etnicitet och homogenitet. En strängare invandrings- och 

flyktingspolitik påtalas fortfarande av partiet, men får mindre utrymme 2010 än i något annat 

partiprogram som studerats i undersökningen. På hemsidan påtalas dock invandringspolitiken 

fortfarande som en av partiets viktigaste frågor (Internet 3). Sysselsättningspolitiken 

behandlas omfattande av SD 2010, frågan får näst mest utrymme punktmässigt, och är 

placerat överst i partiprogrammet. 1999 kom frågan på tolfte plats utrymmesmässigt och 2005 

behandlades området inte alls. I partiprogrammen från 1999 och 2005 behandlar SD främst de 

värdegrunder vilka partiet representerar. I partiprogrammet från 2010 står politiska sakfrågor 

istället i fokus och partiet lägger fram faktiska förslag till förändringar.  

3.6 Vallokalsundersökning 2002  
Nedan presenteras en sammanställning av resultatet i vallokalsundersökningen 2002, gällande 

frågan om avgörande politikområden vid riksdagsvalet 2002.  

Hypoteserna granskar här huruvida partiprogrammet från 1999 har påverkat opinionens 

åsikter vid valundersökningen 2002, samt huruvida valundersökningen 2002 har påverkat 

Sverigedemokraternas utformning av partiprogrammet 2005. Siffrorna visar antal personer 

vilka angivit nedanstående frågor som viktiga när valet av parti gjordes. 

Sakområde 

Mycket stor 

betydelse 

Ganska stor 

betydelse Totalt Placering 

Sjukvården 5250 2300 7550 1 

Utbildning 5442 2079 7521 2 

Svenska ekonomin 4445 2784 7229 3 

Sysselsättning 4046 3084 7130 4 

Äldreomsorg 4404 2424 6828 5 

Barnomsorg 4266 2256 6522 6 

Lag och ordning 3730 2762 6492 7 

Skatterna 2882 3227 6109 8 

Miljön 2715 3391 6106 9 

Jämställdhet  3535 2395 5930 10 

Flyktingar/Invandring 2475 2975 5450 11 

Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 2356 2956 5312 12 

Företagen 2472 2818 5290 13 

Partiledare                                                                                    1624 3510 5134 14 

Energi/Kärnkraft 2289 2767 5056 15 

EU/EMU 2145 2665 4810 16 

       Tabell 1                                                                             Sifforna i denna tabell är hämtade från VALU 2002 
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I valundersökningen 2002 toppas mätningen av sjukvård, följt av utbildning och Sveriges 

ekonomi. Enligt min första hypotes, följarhypotesen, bör detta innebära att SD i sitt nästa 

åsiktsdokument, partiprogrammet från 2005, fokuserar på dessa frågor. Enligt hypotes två, 

bildarhypotesen, bör frågornas topplaceringar istället vara resultatet av att 

Sverigedemokraterna lyfte och gav stort utrymme till dessa områden i partiprogrammet från 

1999. Hypotes två prövas här först.  

Hypotes två, bildarhypotesen: I partiprogrammet 1999 fick invandringen, lag och ordning 

och sjukvård mest utrymme. Invandring och flyktingpolitik hamnar långt ner i 

valundersökningen, på plats elva av sexton och lag och ordning på plats sju. 

Sverigedemokraternas två mest diskuterade frågor i partiprogrammet 1999, invandringen och 

lag och ordning tycks därmed inte fått något lyft av det faktum att SD givit dessa frågor stor 

uppmärksamhet. Sjukvård, utbildning och ekonomi, vilka får relativt stort utrymme i 

partiprogrammet, toppar valundersökningen. Även om Sverigedemokraterna har givit en del 

utrymme åt sjukvård, utbildning och ekonomi, har dessa områden inte behandlats i samma 

utsträckning av partiet som invandring och lag och ordning. Därför anses SD här inte ha 

lyckats driva fram sina viktigaste ämnen som mest betydande för de svenska väljarna.  

Hypotes ett, följarhypotesen: Sjukvård och utbildning, vilka låg i topp i 

Vallokalsundersökningen 2002 berörs inte i partiprogrammet 2005. Ekonomin, vilken i 

partiprogrammet 2005 omnämns näst mest av de sakfrågor partiet diskuterar, kommer på plats 

tre i VALU 2002. Invandringen, vilken SD ger mest utrymme av sakfrågorna i 

partiprogrammet hamnar först på plats elva i valundersökningen 2002. Även om ekonomin 

ligger högt hos både hos SD och i valundersökningen, så kan vi inte dra slutsatsen att SD lyft 

undersökningens viktigaste frågor i efterföljande partiprogram. Detta då partiet inte alls lyfter 

frågorna om sjukvård och utbildning, samt fortsätter fokusera på invandringsfrågan, trots dess 

svaga placering i valundersökningen.  

3.7 Vallokalsundersökning 2006 
Nästa undersökning görs med utgångspunkt i vallokalsundersökningen 2006. Hypoteserna 

granskar här om partiprogrammet från 2005 tycks ha influerat opinionen i valundersökningen, 

samt huruvida resultaten i denna mätning har påverkat Sverigedemokraternas partiprogram 

2010. Siffrorna visar antal personer vilka angivit dessa frågor som viktiga när valet av parti 

gjordes.  
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Sakområde 

Mycket stor 

betydelse 

Ganska stor 

betydelse Totalt Placering 

Sysselsättning 6252 3817 10069 1 

Utbildning 6147 3766 9913 2 

Svenska ekonomin 5655 4159 9814 3 

Sjukvården  5835 3873 9708 4 

Äldreomsorg 5191 3688 8879 5 

Privatekonomin 4894 3760 8654 6 

Lag och ordning 4606 3879 8485 7 

Skatterna 3659 4708 8367 8 

Barnomsorg 4577 3529 8106 9 

Miljön 3439 4612 8051 10 

Energi/Kärnkraft 3893 4103 7996 11 

Företagen 3916 3770 7686 12 

Jämställdhet 4103 3516 7619 13 

Partiledare                                                                                    2454 4607 7061 14 

Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 2517 4132 6649 15 

Flyktingar/Invandring 2750 3792 6542 16 

EU/EMU 2185 3426 5611 17 

    Tabell 2                                                                              Siffrorna i denna tabell är hämtade från VALU 2006 

Här kommer sysselsättningen överst, som den viktigaste faktorn när svenska folket väljer 

parti. Därefter följer utbildning och svensk ekonomi. Ett sakområde har tillkommit i denna 

mätning, privatekonomi, vilken hamnar på plats sex. Enligt min första hypotes, 

följarhypotesen, bör resultaten i denna valundersökning leda till att SD i nästa partiprogram, 

2010 i detta fall, väljer att lägga stort fokus på sysselsättningspolitiken, utbildning och 

Sveriges ekonomi. Enligt min andra hypotes, bildarhypotesen, så bör svaren från denna 

valundersökning istället vara resultatet av att SD drivit dessa frågor i sitt tidigare 

partiprogram, från 2005. Även här prövas hypotes två först. 

Hypotes två, bildarhypotesen: De enda politikområden vilka SD behandlar som egna 

sakområden i partiprogrammet 2005 är invandring och ekonomi.  Invandringsfrågan får där 

mest utrymme, och ekonomi hamnar på fjärde plats utrymmesmässigt (tvåa sakpolitiskt, då 

bara två politiska sakområden behandlas). Frågan om flyktingar och invandring placerar sig i 

2006 års valundersökning som sextonde av totalt sjutton frågor och har således tappat flertalet 

placeringar sedan mätningen 2002, trots att partiet drivit denna fråga starkt. Svensk ekonomi 

ligger kvar på plats tre i valundersökningen. Sverigedemokraterna har inte drivit frågan om 

sjukvård, utbildning eller sysselsättning i partiprogrammet 2005, men dessa frågor ligger högt 

i mätningen 2006. Även om ekonomin fortsatt placerar sig högt i valundersökningen så har 

invandringsfrågan tappat flera placeringar från föregående valmätning. SD tycks således inte 

ha lyckats med att driva fram sina viktigaste ämnesområden som betydande för väljarna.  
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Hypotes ett, följarhypotesen: Sysselsättningspolitiken ligger i topp i valundersökningen 

2006, och i partiprogrammet 2010 har Sverigedemokraterna valt att tydligt profilera sig inom 

denna fråga. Området är placerat överst i partiprogrammet och tilldelas näst störst utrymme 

(tretton punkter) efter lag och ordning (fjorton punkter). Utbildningen, tvåa i 

valundersökningen 2006, är också placerad högt upp i programmet och innehåller elva 

punkter med förslag för att förbättra utbildning och skola. Svensk ekonomi, på tredje plats i 

VALU 2006, behandlas inte i partiprogrammet. Invandringsfrågan lyfts relativt högt i 

partiprogrammet, men består av sju punkter vilket får betraktas som att frågan får litet 

utrymme i jämförelse med tidigare partiprogram.  Även om ekonomin inte avhandlas i 

partiprogrammet 2010 tycks det som att SD:s förda politik här sammanfaller mer än tidigare 

med de politikområden vilka ligger i topp i valundersökningarna.  

3.8 Sammanfattning av resultat 
I dessa undersökningar kan vi urskilja att SD inte tycks ha lyckats forma opinionen genom sin 

förda politik, åtminstone inte i sådan utsträckning att detta gett utslag över tid i de 

vallokalsundersökningar vilka granskats. SD har framförallt i sina tidiga partiprogram drivit 

invandringsfrågan, vilken inte erhållit något lyft i mätningarna av detta. Istället har frågan 

tappat placeringar och hamnar näst sist i mätningen 2006. Lag och ordning är en annan fråga 

vilken ofta fått stort utrymme i partiets åsiktsdokument, men inte heller denna fråga har 

klättrat i mätningarna.  Hypotes två kan således inte betraktas vara uppfylld enligt resultaten i 

denna undersökning.  

Däremot kan vi urskilja att Sverigedemokraterna i partiprogrammet 2010, i större utsträckning 

än tidigare, tycks ha beaktat opinionens åsikter. Främst genom att lyfta 

sysselsättningspolitiken, vilken låg i topp i vallokalsundersökningen 2006. Partiet har även 

valt att tona ned frågan om flyktingar/invandring och ge den mindre utrymme 2010. Även 

utbildning, vilken låg på andra plats i valundersökningen 2006, ges stort utrymme i 

partiprogrammet 2010. Partiprogrammet 2005 tycks däremot inte lika influerat av 

mätningarna 2002. Ämnen vilka hamnar i topp där, så som sjukvård och utbildning, behandlas 

inte i SD:s partiprogram 2005. Resultaten visar att SD 2010 är mer influerade av opinionen än 

tidigare. Detta är dock inte tillräckligt för att kunna sägas uppfylla hypotes ett.  
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4. Diskussion 
När granskningen av Sverigedemokraternas partiprogram genomförs framträder det tydligt att 

partiet förändrats i stor omfattning. Anmärkningsvärt är att nationalismen, vilken behandlas 

mycket omfattande 1999 och 2005 inte nämns överhuvudtaget i partiprogrammet 2010. Där 

satsar partiet istället starkt på att profilera sig inom sysselsättningsområdet, och breddar sin 

politik avsevärt jämfört med partiprogrammet 2005. Fler politiska sakfrågor än tidigare 

presenteras 2010 och diskuteras utifrån konkreta förslag, vilka partiet önskar att genomföra. 

Den största förändringen beträffande Sverigedemokraternas policy tycks ha ägt rum mellan 

åren 2005 och 2010, då framförallt genom att invandringsfrågan får mindre utrymme, samt att 

etnicitet och homogenitet inte längre omtalas. Förändringar finns även mellan 1999 och 2005. 

Där sker förändringen främst genom att ett antal uttalandena från 1999, de om åsiktsdiktatur, 

hatkampanjer och dikten Sverige, inte återfinns i åsiktsdokumentet från 2005. Partiet 

påminner 2010, mer om andra riksdagspartier i sin förda politik än tidigare, genom att ha 

tydliga idéer presenterade inom fler sakpolitiska områden än tidigare.  

Vad gäller undersökningens hypoteser utläses följande: Hypotes två, bildarhypotesen, vilken 

antog att Sverigedemokraterna genom att driva sina sakfrågor formar opinionen, tycks inte 

trolig efter att ha studerat partiprogram och vallokalsundersökningar. Istället kan en negativ 

korrelation skönjas vad gäller invandringsfrågan, vilken SD driver starkt, då denna fråga 

tappar ett antal placeringar mellan åren 2002 och 2006. Även i SOM-institutets rapport från 

2012 syns liknande resultat gällande attityden till invandring och flyktingmottagande. 

Svenska folket är mer positiva än någonsin till att ta emot flyktingar/invandring, SD:s strikta 

invandringslinje till trots. 

Hypotes ett, följarhypotesen, vilken menar att SD anpassar sin politik efter den allmänna 

opinionen, tycks inte heller stämma fullt ut. Korrelationen att SD lyfter sysselsättningen och 

utbildningen 2010 efter att dessa ansetts betydande 2006 är intressant, och kan tyda på en ny 

strategi av partiet. Detta kan dock inte sägas vara tillräckligt för att betrakta sambandet som 

kausalt. Den första hypotesen betraktas därmed inte heller som uppfylld.  

Partiet tycks 2010 beakta opinionen i högre utsträckning än tidigare. Detta genom att lyfta 

områdena sysselsättning och utbildning, samt ge invandringsfrågan mindre utrymme än 

tidigare. Partiet har genom tiderna starkt förespråkat en strängare invandringspolitik, och gör 

så fortfarande, men låter inte politikområdet ta lika stor plats och genomsyra hela 

partiprogram, vilket varit fallet tidigare. Kanske gör SD här försök att närma sig 
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medianväljaren och tilltala dennes åsikter. Den breda massan i Sverige tycks, enligt de studier 

vilka granskas i denna undersökning, inte betrakta invandringen som ett problem. Trots att SD 

valt en lägre profil i partiprogrammet 2010 gällande invandringsfrågan är det tydligt att 

partiets väljare upplever invandringen som ett problem i högre utsträckning än andra 

partisympatisörer. Medan tio procent av svenska folket betraktar invandringen som ett hot 

mot svensk kultur och svenska värden, så anser 90 procent av sverigedemokraterna att så är 

fallet. För de personer vilka anser invandringen vara ett stort samhällsproblem tycks det som 

att SD har blivit det parti vilket närmast delar dessa personers synsätt. För 

Sverigedemokraterna kan detta bli problematiskt. Vill partiet maximera sitt röstantal bör 

partiet söka attrahera även personer vilka inte betraktar invandringen som ett hot. Risken kan 

dock finnas att partiet, genom att välja en lägre profil i invandringsfrågan, tappar en del av 

sina kärnväljare.  

Precis som antyds i teorikapitlet kan det ibland vara problematiskt att urskilja om policy har 

påverkat opinionen eller om opinionen har påverkat policy. I detta fall tycks det dock som att 

opinionen har haft större effekt på Sverigedemokraternas förändring och policyutformning än 

tvärtom. Resultaten får dock beaktas med försiktighet och vidare undersökningar bör göras på 

temat för att tydligare kunna fastslå ett samband mellan opinionen och Sverigedemokraternas 

policy. Klart är däremot att partiet är bredare politiskt 2010 än någonsin, och avhandlar fler 

politiska sakområden än tidigare. Kanske var detta en bidragande orsak till valframgången 

2010? 

4.1 Framtida forskning 
För att vidare undersöka Sverigedemokraternas roll som möjliga opinionsföljare bör fler 

undersökningar på temat göras. Ett alternativ vore att granska saken ånyo med hjälp av 

kommande riksdagsval och medföljande valundersökning 2014, tillsammans med 

efterföljande åsiktsdokument presenterade av partiet. SD:s förändring mellan 2005 och 2010 

kan vara en ny strategi av partiet vilken inte brukades vid tidigare mätpunkter och därför inte 

kan urskiljas vid valundersökningen 2002 och i åsiktsdokumenten från 1999 och 2005. Om så 

är fallet bör detta mönster kunna skönjas med ytterligare tydlighet i framtiden.  

Undersökningsdesignen i denna rapport, att jämföra åsiktsdokument gentemot 

valundersökningar kan nyttjas även för andra partier eller organisationer för att kartlägga 

eventuella samband mellan opinion och policy.  
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5. Slutsatser 
De slutsatser vilka kan dras av denna studie visar att Sverigedemokraterna har förändrat sin 

policy och sina partiprogram i stor utsträckning under den tidsperiod vilken studien omfattar. 

Partiet tycks dock inte enbart ha format sig utifrån den allmänna opinionens åsikter och har 

heller inte valt att fullt ut inrikta sig på de områden vilka befolkningen anser viktigast vid 

partival. I partiprogrammet 2010 har SD lagt stor vikt vid två av de politiska sakfrågor vilka 

var mest betydande 2006, något sådant tydligt samband syns emellertid inte tidigare i 

undersökningen. Resultaten från denna undersökning blir således svårtolkade vad gäller rollen 

som opinionsföljare. Att Sverigedemokraterna format opinionen inom och utefter sina 

viktigaste frågor anses dock i denna studie inte alls troligt.  

Ingen av hypoteserna får således sägas vara bevisad utifrån denna undersöknings resultat.  

 

Vad gäller relationen mellan opinion och policy är det dock så, i fallet Sverigedemokraterna, 

att opinionen tycks ha haft större inverkan på policy än tvärtom. Detta även om det inte går att 

fastslå att det är resultatet av ett medvetet drag från partiets sida.   

  

Opinion Policy 
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