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1. Inledning 

 

1.1 Problemformulering  

Radikala högerpopulistiska partier har under de senaste decennierna vuxit runt om i hela 

Europa. Front National i Frankrike var startskottet för en mängd olika partier med framförallt 

kritiken av det mångkulturella samhället i fokus (Rydgren, 2005:7-8). Sverige har länge varit 

ett av få länder med ett nationellt parlament utan ett invalt nationalistiskt främlingsfientligt 

parti. Men i riksdagsvalet 2010 fick Sverigedemokraterna 5,7 procent av rösterna och 20 av 

totalt 349 mandaten (Valmyndigheten, 2012). Den svenska sociologen Jens Rydgren har 

utvecklat teorier om idéer och ideologi för radikala högerpopulistiska partier, vilket kommer 

vara det teoretiska ramverket i denna uppsats. Eftersom Sveriges Riksdag aldrig tidigare haft 

ett nationalistiskt främlingsfientligt parti invalt, och Sverigedemokraterna inte har suttit med i 

mer än två år, är det fortfarande lite oklart hur det går att förvänta sig att partiet agerar i olika 

forum och frågor. Den tidigare forskningen över hur radikala högerpopulistiska partier agerar 

i nationella parlament finns för exempelvis Frankrike och Danmark (Rydgren, 2004). Men för 

Sverige är det fortfarande både en ny och oerfaren situation, vilket gör att forskningen på 

detta område inte är vidare omfattande.  

Sveriges Riksdag har 15 utskott, plus EU-nämnden, där varje riksdagsparti tilldelats 

ett proportionerligt antal ledamöter. EU-nämnden har en karaktär som samrådsorgan mellan 

regeringen och riksdagen rörande alla frågor som behandlas inom EU, varje möte är en slags 

ventilering för regeringen som förklarar vilken linje som gäller och söker stöd för denna linje 

hos alla partier (Riksdagens hemsida, 2012). Partier med en nationalistisk grundsyn är i regel 

starkt kritiska till all överstatlig, men även mellanstatlig, inblandning. Det kan därför antas att 

Sverigedemokraterna verkar efter en ideologisk grund vad gäller ställningstaganden och 

ageranden i EU-nämnden. Men hur ser det egentligen ut? Mot detta antagande står den 

sammanställning som Riksdagens utredningstjänst gjort, rapporterat i Dagens Nyheter, där 

statistiken visade att Sverigedemokraterna i den offentliga debatten har visat stöd för den 

borgerliga regeringen i en stor majoritet av ärenden i Riksdagen (Nilsson, 2011). Kommer 

Sverigedemokraterna att följa antagandet som menar att ideologin får genomslag i EU-

nämndsarbetet eller kommer partiet även här, i en stor majoritet av frågorna, att stödja den 

borgerliga regeringen? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syfte är beskriva och förklara Sverigedemokraternas ställningstaganden i EU- 
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nämnden mellan perioden 2010-10-13 till 2012-03-21.  

 

- Hur har Sverigedemokraterna agerat, genom ställningstaganden, i miljö, ekonomi 

(ekonomisk krishantering, stöd till EU länder och Europluspakten) samt migration och 

Schengensamarbetet? 

- Hur har dessa ställningstaganden motiverats? 

- Är ställningstagandet i EU-nämnden ett uttryck för Sverigedemokraternas ideologi? 

 

För att undersöka detta kommer en ideologianalys att användas vid granskning av de valda 

ämnesområdena och stenografiska uppteckningarna från EU-nämnden. Vid analysen kommer 

de tre centrala delarna i RHP-teorin; antipluralismen och nationalismen, auktoritärt 

förhållningssätt samt de populistiska idéerna och retoriken om att föra folkets talan, att 

användas som dimensioner för att besvara frågeställningarna och det övergripande syftet med 

uppsatsen. Uppsatsen begränsas till att behandla endast tre ämnesområden som EU-nämnden 

har på sitt bord. Detta främst på grund av att analysen ska få ett tillräckligt djup för att bli 

intressant, men hänsyn har också tagits i respekt till tidsaspekten och riktlinjerna för 

omfattningen av en C-uppsats. Protokollet från det första EU-nämndssammanträdet då 

Sverigedemokraterna deltog till det sista tillgängliga protokollet då arbetet med uppsatsen 

startade sätter ramen för tidsperioden i uppsatsen och analysen. 

 

1.3 Disposition 

Det kommande avsnittet behandlar och presenterar uppsatsens teoretiska ramverk som är 

teorin bakom radikala högerpopulistiska partier, med fokus i de centrala delarna som sedan 

kommer användas som analysverktyg i metoden. I avsnitt 3 behandlas studiens design, 

material samt metod. Under detta avsnitt kommer också val av studiedesign, val av material, 

val av metod och metodkritik att presenteras genomgående i texten. Avsnittet avslutas med 

operationaliseringen av teori och metod. Avsnitt 4 behandlar empirin och analysen, med en 

kort bakgrundsbeskrivning av EU-nämndens arbete och Sverigedemokraterna i EU-nämnden, 

för att få en förståelse för materialet som presenteras i empirin. Den sammanfattande analysen 

i slutet av avsnittet kopplar samman resonemangen till teorin och metoden. Det sista avsnittet 

innehåller en avslutande diskussion med en sammanfattning över vad analysen kom fram till i 

mer generella drag, vilket följs av en rekommendation för framtida forskning inom ämnet.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Denna uppsats kommer bestå av framförallt två teoretiska utgångspunkter. Framförallt 

kommer Jens Rydgrens (2002, 2004, 2005, 2007) tankar och teser om den radikala 

högerpopulistiska (RHP) teorin att användas som ett teoretiskt ramverk, och då med fokus i 

de tre centrala delarna inom teorin; radikal, höger och populism. Inom RHP är etno-

nationalism och etno-pluralism viktiga delar, och för denna uppsats är just begreppet 

nationalism centralt för att koppla teorin till syfte, metod och empiri. Därför presenteras 

doktrinerna om etno-nationalism och etno-pluralism, följt av en kort redogörelse till varför 

Sverigedemokraterna är att anse som ett RHP-parti. Avsnittet avslutas med en motivering till 

det teoretiska ramverket och hur appliceringen till syfte och metod kommer att ske, samt en 

kort sammanfattning av de utmärkande dragen i ideologin.   

 

2.1 Radikal högerpopulism, RHP 

Det finns ingen enig definition till den radikala högerpopulismen, centrala definitioner och 

ideologiska egenskaper kan skifta, däremot finns det en stor enighet vilka partier som kan 

falla under denna teori. Framförallt läggs fokus i populistiska frågor som anti-etablissemanget 

och folkets intresse kontra specialintressen, samt en etno-nationalism och etno-pluralism där 

det finns en vilja att få en nation mer etniskt homogen. Den ideologiska grunden känns ofta 

igen i valmanifest genom en auktoritär och sociokulturell hållning i ämnesområden som 

exempelvis familjefrågor och lag och ordning (Rydgren, 2007:242-243).  

 

2.1.1 Radikal 

I sammanhanget med RHP-partier fungerar radikal som ett synonym till extrem, med 

egenskap och applicering. Det som gör dessa partier och hela partifamiljen radikal är enligt 

Hans-Georg Betz och Carol Johnson (2004) användningen av ett språkbruk som gör partiet 

radikalt i jämförelse med etablerade partier samt att det underliggande politiska projektet kan 

anses radikalt i jämförelse med etablerade partier (Betz & Johnson, 2004:312). Enligt 

Rydgren är de radikala inslagen mest framträdande då kritiken riktas mot egalitära och 

universella värden som exempelvis mänskliga rättigheter eller allas likhet inför lagen, vilket 

inom den liberala demokratiska utformningen är att se som viktiga demokratiska värden 

(Rydgren, 2004:26-27). 
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2.1.2 Höger 

RHP-partier brukar själv inte vilja dela in sig på en höger och vänster skala, men för 

utomstående står det klart att populister kan tillhöra såväl den politiska vänstern som den 

politiska högern (Rydgren, 2005:11-12). Det största problemet är att RHP-partier ofta har en 

underutvecklad politik med socioekonomisk karaktär och tar sällan ställning i den 

ekonomiska debatten när det handlar om plånboksfrågor, att då markera på en höger och 

vänster skala var partiet står är svårt eftersom ekonomiska frågor får en underordnad roll 

(Kiiskinen & Saveljeff, 2010:47-48). Istället för att mäta konfliktdimensionen på en 

socioekonomisk skala från höger till vänster går det att titta på en sociokulturell skala från 

höger till vänster, och som Rydgren (2002), beskriva höger som auktoritärt förhållningssätt 

och vänster som ett liberalt förhållningssätt. I det sociokulturella räknas frågor som nationell 

identitet, lag och ordning, immigration och abort (Rydgren, 2002:12). Rydgren analyserar att 

RHP-partier i alla dessa ämnesområden intar en strängare hållning för regelverk inom 

invandringspolitiken, en värdekonservativ hållning inom frågor som rör kärnfamiljen och 

synen på abort samt en auktoritär inställning till lag och ordning (Rydgren, 2004:26). 

 

2.1.3 Populism 

Populism är för många ett skällsord och ett uttryck för politiker eller partier som vill ge allt åt 

alla, eller bara som en förenklad form av viljan att vara populär. Det är sällsynt, om ens 

verklighet, att grupperingar i ett samhälle är renodlade populister enligt den populistiska 

ideologin, dock är det vanligare att det finns en populistisk strategi. En av grunderna inom 

populismen är den fientliga inställningen till den representativa demokratin (ses ofta i uttryck 

av viljan att se mer direktdemokrati), vilket grundar sig i att eliten eller etablissemanget är 

skiljt från folket, som anses vara harmoniskt och homogent. För att förstå populism som 

ideologi redogör Rydgren (2005) för fyra punkter, demokratisyn, föreställningen om folket, 

ekonomi och anti-intellektualism (Rydgren, 2005:11-12). 

Demokratisynen inom populismen är inte, till skillnad från fascistiska tankar, 

antidemokratisk. Det finns alltså en tydlig skillnad mellan populism och utomparlamentarisk 

högerextremism. Populistiska rörelser säger sig föra folkets talan och är kraften som verkar 

för folkviljan. Dessa rörelser kan lätt kännetecknas av en stark misstro och misstänksamhet 

till statliga institutioner, massmedia, utbildningsväsendet och samhälleliga institutioner i 

allmänhet. Korruption och utvecklingen från ett allmänintresse till specialintressen gör att 

politiker och den politiska eliten blir föremål för stark kritik från populistiska grupperingar. 

Just här går det att finna den största skillnaden mellan högerpopulistiska och 
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vänsterpopulistiska grupperingar, högerpopulistiska tenderar att peka ut invandare, feminister 

och homosexuella föreningar som specialintressen. Detta är bakgrunden till varför populismen 

ofta ser den representativa demokratin som något i grunden dåligt, varpå direktdemokratin 

lovordas som det sanna demokratiska styret (Rydgren, 2005:12).  

Vilken eller vilka som inkluderas i begreppet folket är oklart, men just 

föreställningen om folket har en central roll inom populismen som ideologi. Folket kan betyda 

alla utom just eliten och etablissemanget samtidigt som det kan betyda att endast de som 

tillhör den egna etniska nationaliteten räknas in i folket. Det sista är ett exempel på den 

etniska nationalistiska synsätt som många RHP-partier praktiserar. Resultatet är en monolitisk 

bild av folket, vilket kan bli problematiskt eftersom det innebär att klasskillnader och 

konflikter mellan klasser förnekas. Populistiska grupperingar säger sig representera folkets 

bästa och klassintressen blir i det sammanhanget särintressen vilket gör att dessa partier och 

dess företrädare kallar sig för klasslösa. I offentliga debatter blir då uttryck som ”vanligt folk” 

och ”den lilla människan” vanligt förekommande, snarare än arbetarklassen eller 

låginkomsttagare, för att tala till specifika väljargruppare (Rydgren, 2005:13). 

Populismen som ideologi motsätter sig klasstänkande, centralisering, 

arbetsindelning, produktion på storskalenivå, globalisering av ekonomin och synsättet där 

ekonomin och den ekonomiska tillväxten är det övergripande målet i samhället. Bland annat 

anses dessa kategorier hota den gemenskap som folket känner för varandra, samtidigt som det 

också är ett uttryck för eliten och etablissemangets tankar och idéer. Ofta förknippas dessa 

idéer med liberalismen och socialismen. Principiellt är inte populistiska grupperingar emot 

ekonomisk ojämlikhet, så längde denna ojämlikhet inte har sin grund i och är orsakad av 

institutioner man samtidigt inte gillar (Rydgren, 2005:14). 

En politik baserad på förenklingar, en anti-intellektuell politik, är ofta förordad av 

populister. Det finns en vilja att försöka påvisa att många sakfrågor som behandlas inom 

politiken i själva verket är mindre komplicerade än vad som framställs, detta för att visa på 

etablissemangets vilja att hålla folket borta från makten och då bibehålla den för sig själv. En 

konsekvens av detta är att det ofta finns krav på mer transparenta beslutsprocesser och en 

demokrati i mer direkt demokratisk anda önskas (Rydgren, 2005:14).  

 

2.2 Etno-nationalism och etno-pluralism  

Nationalismen är en bred ideologi och innefattar många grenar. Både etno-nationalism och 

etno-pluralism är beståndsdelar i nationalismen och dessutom har dessa doktriner fångats in i 

teorin om RHP-partier. Etno-nationalismen har sin bakgrund i nationalismen som ideologi 
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och är en utveckling av densamma, etno-pluralismen betonar etnicitet och kulturella särdrag. 

På 1970-talet lanserades tankarna om både etno-nationalism och etno-pluralism av den nya 

högern i Frankrike, tänkt som ett alternativ till det gamla biologibaserade rastänkandet var 

detta en form av ny rasism inriktad mot kulturer. I rak motsats till den franska vänsterns 

tankar om skillnader (différence), som ligger till grunden för den mångkulturella 

samhällsidén, hävdar doktrinen om etno-pluralism att folk av olika etniciteter måste hållas 

åtskiljda. Om detta inte uppfylls kommer en konsekvens att vara ett upphävande av de unika 

kulturella särdragen och i slutändan upphöra att vara väl avgränsade folkgrupper. Ännu ett 

tema inom den etno-pluralistiska doktrinen är att folk från olika kulturer eller etniciteter inte 

är kompatibla, dvs. de kan inte förenas i en fredlig samvaro eller existens. Hårddraget betyder 

det att ett samhälle endast kan bestå av en etniskt homogen befolkning för att vara fredlig. 

Men både etno-nationalismen och etno-pluralismen som doktriner skiljer sig på en viktig 

punkt från den traditionella rasismen; det finns nödvändigtvis ingen hierarkisk ordning, alltså 

att etniciteter och folkslag inte rangordnas som bättre eller sämre utan klumpas ihop som 

annorlunda och inte kompatibla (Rydgren, 2005:17).  

 

2.3 Sverigedemokraterna som ett RHP-parti 

Både Kiiskinen & Saveljeff (2010) och Rydgren (2005) är tydliga med att placera in 

Sverigedemokraterna under kategorin RHP-parti. Kiiskinen & Saveljeff beskriver det genom 

att granska Sverigedemokraterna, deras åsikter och deras företrädare. Det radikala syns i de 

antipluralistiska tankarna och kritiken mot det mångkulturella samhället. Högerpolitiken 

märks bland annat i partiets traditionella familjesyn som anses konservativ. Dessutom har 

företrädare för partiet uttryckt kritik mot det politiska etablissemanget och, precis som 

populismen säger, beskrivit det som en kamp mellan folket och eliten (Kiiskinen & Saveljeff, 

2010:55-67).  Rydgren riktar även han in sig på antipluralismen och den etno-nationalism som 

en stark motivering till Sverigedemokraternas indelning under RHP-partier. Dessutom menar 

Rydgren att det finns en stark anti-etablissemangsstämpel som har tydliga populistiska drag. 

Detta kombinerat med att Sverigedemokraterna väljer att fästa stor vikt vid familjepolitik 

(familjen som utöver nationen är den viktigaste enheten i samhället) och lag och ordning gör 

att partiet kan uppfattas som högerauktoritärt (Rydgren, 2005:118-126). Dessa analyser har 

dragits utifrån Sverigedemokraternas parti- och principprogram samt vissa uttalanden och 

intervjuer av partiets företrädare.  
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2.4 Val och applicering av teorin 

Det teoretiska ramverket för denna uppsats kommer att till stor del bygga på teorierna som 

ligger bakom den väletablerade beteckningen för RHP-partier. Bland annat har Rydgren 

utvecklat denna teori och visat att tre centrala teman, radikalism, högerpolitik och populism, 

är de viktigaste beståndsdelarna inom teorin. För att väva ihop dessa centrala delar med 

nationalismen kommer redogörelsen för etno-nationalism och etno-pluralism bli viktiga, då 

dessa mer än något annat också påvisar att det finns en vilja att nationalstater ska vara 

oberoende av varandra och helst inte samarbeta i någon större utsträckning. Framförallt 

Rydgren och Kiiskinen & Saveljeff pekar på att Sverigedemokraterna är att räkna som ett 

RHP-parti, det styrker motivet att använda just den teorin för att besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Även om Sverigedemokraterna själva anser att de är ett socialkonservativt 

parti med en nationalistisk grundsyn finns det mycket forskning som visar på att partiet passar 

in i teorierna för RHP-partier, vilket gör att dessa teorier kan användas som en ideologisk 

grund till och för analys av Sverigedemokraternas agerande i olika sammanhang. Varför valet 

av teori inte faller på socialkonservatismen som ideologi är för att den teorin kan ses som en 

del i RHP-teorin, invävd i bland annat populismen och synen på exempelvis familjefrågor, lag 

och ordning, välfärdsfrågor osv.  Konservatismen i stort handlar mycket om att det finns ett 

traditionalistiskt synsätt på saker i samhället och en vilja att bevara institutioner, traditioner 

och seder, men dessa tankegångar kan alltså fångas upp av de tre centrala delarna inom RHP-

teorin.  

 

2.5 Sammanfattning 

Jens Rydgrens forskning visar att Sverigedemokraterna är ett RHP-parti och i teorin ovanför 

har en genomgång av de olika delarna inom den teoribildningen, ideologin, beskrivits. Den 

skillnad som beskrivs mellan den klassiska nationalismen och den etno-nationalism och etno-

pluralism som ett RHP-parti företräder är viktig i detta sammanhang. Kritiken mot det 

mångkulturella samhället är centralt i exempelvis partiprogram eller andra åsiktsyttringar. 

Detta är, i jämförelse med redan etablerade partier, ofta en radikal åsiktsyttring och det som 

framförallt skiljer RHP-partier från andra partier. Men de mer renodlade nationalistiska 

tankarna, att en nation inte ska vara beroende av någon annan nation och alltid vara 

självständig, finns också som en central del i dessa åsikter. Lika som den traditionella 

familjesynen och synen på lag och ordning visar på ett auktoritärt förhållningssätt hämtad till 

höger på den politiska orienteringskartan. Det populistiska inslaget hittas i retoriken som 
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syftar till att visa på skillnaden mellan folket och eliten, eliten som i detta sammanhäng slutat 

att tjäna folket och istället tittar åt sina egenintressen och agerar efter eget vinstsyfte.  

Arbetet med empirin kommer att ske genom den metodologiska utgångspunkten i 

idé- och ideologianalys, vilket gör kopplingen till teoriavsnittet extremt viktigt. Fokus på en 

stark nationalstat med etno-nationalistiska och nationalkonservativa meningar ger 

nyckelbegrepp i antipluralismen och nationalismen, auktoritärt förhållningssätt, samt 

populismen i retoriken om att föra folkets talan och då förespråka mer direkt demokrati. Dessa 

nyckelbegrepp är det huvudsakliga och centrala delarna av det teoretiska ramverket som 

kommer användas i operationaliseringen tillsammans med analysverktyget. Nyckelbegrepp 

kommer ställas mot deras raka motsats i innebörd, dvs.; antipluralismen och nationalismen 

mot pluralismen och internationalismen, ett auktoritärt förhållningssätt mot ett liberalt 

förhållningssätt, samt (förenklat) direkt demokrati mot representativ demokrati.  

 

3. Metodologisk utgångspunkt 

I detta avsnitt kommer uppsatsens metodologiska utgångspunkt att presenteras, vilken design 

som studien har, vilka ämnesområden i EU-nämnden som ska granskas, vilket material som 

kommer att användas i empirin, samt en presentation av idé- och ideologianalysen som är den 

metodologiska utgångspunkten. Val och motivering till metodologisk utgångspunkt diskuteras 

genomgående i avsnittet för idé- och ideologianalys. Sist kommer punkten om 

operationaliseringen där metoden kopplas till teori och syftet med uppsatsen. 

Tillvägagångssättet kommer beskrivas samt en beskrivning av uppsatsens dimensioner, som 

är det analytiska verktyget. 

 

3.1 Studiens design 

Uppsatsens design kommer ha karaktären av en fallstudie. En fallstudie ger en noggrann 

granskning av en eller flera händelser eller fenomen, däremot kan en fallstudie inte alltid ge 

information som är tillförlitlig för den bredare klassen. Men det kan vara användbart i de 

inledande skedena av en utredning, eftersom det ger hypoteser som kan testas systematiskt 

med ett större antal fall. Genom att välja en fallstudie så är det inte så mycket ett metodiskt 

val, eftersom enhet som ska analyseras kan studeras på ett antal olika sätt, exempelvis 

kvalitativt eller kvantitativt. Men det är inte avgörande för om det skulle vara en fallstudie 

eller inte, det handlar istället om avgränsningen för enhetens gränser, dessutom ska studien 

innefatta en detaljrikedom, fullständig och varierande än vad exempelvis en cross-unit analys 

erbjuder. Det som också kan nämnas är att fallstudier fokuserar på relationer till omgivningar, 
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kontexter, vilket gör att gränsdragningen bestämmer vad som räknas som fall och vad som 

räknas som kontexter inom ett fall (Flyvjberg, 2011:301-302). Esaiasson et al (2007) menar 

att en studie där bara en analysenhet undersöks är i strikt mening en fallstudie, men att en 

fallstudie ändå kan innehålla i alla fall ett par analysenheter för att dessa ska kunna jämföras 

mellan varandra. En typ av jämförande fallstudie är då analysenheter registreras inom två 

olika kontexter, medan en traditionell och strikt fallstudie endast har en kontext att ta hänsyn 

till (Esaiasson, 2007:121-122).  

Det fall som studeras är Sverigedemokraternas agerande i EU-nämnden ur ett 

ideologiskt perspektiv, något som motiverar att det rör sig om en fallstudie. Eftersom denna 

uppsats tar upp en specifik företeelse, utvalda delar i ett större sammanhang, som ska 

analyseras för att kunna ge en förståelse till helheten klassas det som en fallstudie. Valet att 

studera Sverigedemokraternas agerande i EU-nämnden har sin grund i att partiet är ett såkallat 

RHP-parti och har alltså nationalistiska grundinslag och vilja att ha arbeta för en stark 

nationalstat, vilket gör det intressant att titta på hur ett sådant parti agerar i EU-frågor. Ett 

alternativ till denna uppsats kunde vara att jämföra Sverigedemokraternas agerande i EU-

nämnden mot agerandet i ett annat utskott, dvs. en uppsats med en jämförande karaktär. Men 

det är något som skulle ta längre tid att utföra vilket gör det opassande för tidsramen för denna 

C-uppsats.  

 

3.1.1 Val av ämnesområden 

I denna uppsats kommer tre ämnesområden, av frågor som behandlas i EU-nämnden, att 

analyseras. De ämnesområden som är aktuella är; miljö, ekonomi (ekonomisk krishantering, 

stöd till EU länder och Europluspakten) samt migration och Schengensamarbetet. 

Andrea Lenschow (2010) menar att just miljöpolitiken har, de senaste decennierna, 

vuxit till att bli ett stort och viktigt område inom EU-samarbetet. Från bildandet av EEG har 

flertalet institutioner vuxit fram och ansvarsfrågan har fått en helt annan innebörd, ofta 

materiell (Lenschow, 2010:307-309).  EU har delade befogenheter tillsammans med 

medlemsländerna i miljöfrågor, vilket regleras i artikel 4 i fördraget om EU:s funktionssätt 

(Fördraget om EU:s funktionssätt). Eftersom miljöpolitiken är en tung gren inom EU arbetet 

är det lämpligt att titta närmare på den i den senare analysen i den här uppsatsen.  

EMU är en stark symbol för hela den europeiska integrationsidén, med runt 328 

miljoner människor under en gemensam valuta. Detta har bidragit till att euron ses som en 

stark internationell valuta, vilket i sin tur gett EU självförtroendet att ta tag i taktpinnen i 

världspolitiken. Med den ekonomiska krisen har samarbetet börjat ifrågasättas och inte bara 
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medlemsstaterna har påverkats negativt utan hela EU (Hodson, 2010:158-160). Ekonomiska 

och finansiella frågor har ett stort utrymme inom EU, men eftersom en analys av alla frågor 

under den kategorin skulle bli allt för omfattande kommer endast frågor om ekonomisk 

krishantering, stöd till EU-länder samt frågan om ett svenskt deltagande i den så kallade 

Europluspakten att analyseras. Ytterst handlar det om vilket ansvar övriga länder har för 

länderna i kris, samtidigt som allt fler krisande länder drar ner tillväxten för, i dagsläget, icke-

krisländer. Dessa frågor är intressant att titta närmare på och analysera vidare i denna uppsats.  

Schengensamarbetet var från början inte en del av EU, men skrevs in i 

Amsterdamfördraget som trädde i kraft 1999 vilket gjorde att alla medlemsländer automatiskt 

blev bundna till regelverket i Schengen (Schengensamarbetet, 2010). Samarbetet och 

regelverket syftar till att avskaffa de fysiska gränserna mellan medlemsstaterna, genom att 

underlätta passkontroller osv. (Nugent, 2010:336).  Schengensamarbetets huvudspår var att 

fysiska gränser skulle suddas ut och för att motverka illegal immigration och organiserad 

brottsligheter över gränserna ska polismyndigheterna i medlemsländerna samarbeta. Vissa 

kan nog påstå att det är ett steg närmare en federation medan andra hävdar att det är bra 

åtgärder för att komma tillrätta med problem som hur som helst är gränsöverskridande. Detta 

gör detta ämnesområde intressant att analysera vidare i denna uppsats.  

 

3.2 Material  

Det empiriska materialet i denna studie består framförallt av protokoll och stenografiska 

uppteckningar från EU-nämnden mellan perioden 2010-10-13 till 2012-03-21. Perioden 

sträcker sig från det sammanträde då Sverigedemokraterna för första gången deltog efter valet 

2010 då partiet kom in i Riksdagen, till det att denna uppsats började författas och det sista 

sammanträdet efter det. Det finns två typer av protokoll från EU-nämnden, dels protokoll och 

dels stenografiska uppteckningar. Protokollen innehåller information över vilka ledamöter 

som deltog under mötet, vilka frågor som behandlades samt när och i så fall vilket/vilka 

partier som hade en avvikande åsikt i en fråga gentemot regeringen. Protokollen kommer att 

användas i denna studie till att göra en översiktlig sammanställning över vilka frågor som 

behandlats, vilken Sverigedemokratisk ledamot som deltog och vilka ämnesområden som 

berördes i EU-nämnden under den specifika perioden. Därefter kommer de stenografiska 

uppteckningarna att användas för att få material över hur ställningstaganden har motiverats 

och vad som allmänt kom fram under sammanträdet. Valet av vilka stenografiska 

uppteckningar som ska användas faller på vilka frågor och ämnesområden som fokus kommer 
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att ligga i. Under operationaliseringen kommer valet av ämnesområden som ska analyseras 

vidare för denna uppsats att beskrivas och motiveras.  

Vad gäller protokollen och de stenografiska uppteckningarna finns ingen anledning 

att tro att de skulle vara partiska åt något håll. Det är offentliga myndighetsdokument från en 

nämnd med utskottsfunktion. Pålitligheten är därmed svår att ifrågasätta, däremot är ett 

kritiskt förhållningssätt alltid önskvärt. Det är viktigt att i analysen inte lägga någon egen 

åsikt i vad en ledamot uttrycker utan själv hålla en neutral ståndpunkt för att analysen ska bli 

rättvis. En annan aspekt som skulle kunna ha betydelse är dock det faktum att 

Sverigedemokraterna endast har en ordinarie ledamot att tillgå till varje sammanträde, vilket 

gör det problematiskt att veta om denna ledamot uttrycker Sverigedemokraternas åsikt eller 

sin egen åsikt.  

Forskning kring just Sverigedemokraternas partisammanhållning i Riksdagen och 

dess utskott är än så länge inte omfattande, däremot finns tidigare studier om 

partisammanhållning i Riksdagen. Magnus Isberg (1999) menar att partisammanhållningen 

beror mycket på om ett parti sitter i opposition eller i regeringsställningen. En ledamot vars 

parti sitter i opposition har större frihet att agera individuellt än en ledamot för ett 

regeringsparti (Isberg, 1999:84). Detta resonemang kan föras vidare till Katarina Barrling 

Hermansson (2004) som visar på att riksdagspartierna (under mandatperiod 2002-2006) var 

olika individualistiska och kollektivistiska. Exempelvis visade Socialdemokraterna och 

Moderaterna upp kollektivistiska karaktärer med de fem mindre partierna visade en mer 

individualistisk karaktär (Barrling Hermansson, 2004:16).  

Det enda parti som tidigare haft mandat i Riksdagen som är att likna med 

Sverigedemokraterna är Ny Demokrati (mandatperioden 1991-1994). Ny Demokrati bildades 

bara några månader innan valet och hade starka inslag av populism. Sverigedemokraterna har 

till skillnad från Ny Demokrati, en grund i en partistruktur som liknar andra politiska partier, 

vilket gör att det finns en helt annan stabilitet (Fryklund, 2006:78). Trots detta är det svårt att 

slå fast vilken partisammanhållning som finns inom Sverigedemokraterna. Det kan ligga en 

problematik i att det endast är en ledamot som representerar partiet i EU-nämnden, men det är 

verkligheten som ska analyseras och även om medvetenheten om problemet finns går det inte 

att komma bort från problematiken i denna uppsats. 

 

3.3 Idé- och ideologianalys 

En idé kan ses som en tankekonstruktion som har som utmärkande drag en kontinuitet och 

beskriver ofta en föreställning om hur man bör handla eller bara en föreställning om 
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verkligheten. Det är mycket svårt att skilja just idébegreppet från ideologibegreppet, ofta 

innehåller ideologier en rad olika idéer. Därför uppfattas även ideologibegreppet som en 

samling av idéer rörande samhället, politiken och dess utveckling. Den största skillnaden 

ligger i att ideologi beskrivs som mer målinriktad och systematisk vad gäller politiska 

ställningstaganden. Men det finns en mängd olika definitioner på ideologi, framförallt två 

huvudinriktningar där den ena menar att en ideologi är en typ av idésystem, medan den andra 

bygger in ideologins funktion i definitionen. Herbert Tingsten menade att en ideologi 

innehåller tre element; grundläggande värdepremisser, verklighetsomdömen och konkreta 

rekommendationer. Grundläggande värdepremisser visar på vilken syn som finns på 

exempelvis människans natur eller rättvisa. Verklighetsomdömen handlar om en ideologis 

faktiska påståenden om verkligheten och om förhållanden och företeelser i samhället, ett 

försanthållande. Konkreta rekommendationer visar på handlingsförslag, normer över 

handlingsförslag (Bergström & Boréus, 2005:149-151).   

Hur en ideologi ska studeras beskrivs av Sven-Eric Liedman (1989) i uppsatsen Om 

ideologier. Liedman skriver att ideologier kommer till uttryck på många olika sätt, 

exempelvis i partiprogram, uttalanden och handlingar eller åtgärder. En ideologi har en synlig 

yta, men det forskaren söker efter är väsentligheter under denna yta. Det som vi ser av en 

ideologi kallas för det manifest i ideologin vilket framförallt kommer i uttryck i partiprogram 

eller andra skrivna dokument. Det som finns under ytan i en ideologi kallas för det latenta i 

ideologin, vilken görs synlig vid analyser. För att ta partiprogram som exempel brukar dessa 

vara delade i två delar, den första delen är mer resonerande med längre texter och den andra 

delen innehållandes korta satser, ofta i punktform, där konkreta viljor radas upp (Liedman, 

1989:23-25).  

Precis som Tingsten menade, att ideologier innehåller tre element, visar Liedman att 

dessa också finns i praktiken. Enkelt uttryckt säger partiet först vad de gillar och inte, därefter 

beskrivs hur verkligheten fungerar. Sist men inte minst sätter partiet upp basen över hur man 

ska handla, oftast i form av en punktlista (Liedman, 1989:23-25). Men även om ett parti har 

en uttalad ideologi blir en naturlig följdfråga om ideologin tillämpas i praktiken, dvs. om det 

går att hitta ideologin i handlingar, beslut eller i situationer där tankar och idéer förs fram 

(Liedman, 1989:12).  

Först och främst går det att slå fast, utifrån studiens syfte och frågeställningar och 

sett till vilket empiriskt material som kommer att användas, att tillvägagångssättet kommer 

förutsätta en kvalitativ textanalys. Inom just idé- och ideologianalysen är det viktigt vilka 

värderingar som forskaren lägger i just idé och ideologi. Precis som Tingsten och Liedman 
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menar så innehåller en ideologi tre element som handlar om grundläggande värdepremisser, 

verklighetsomdömen och konkreta rekommendationer. Även om RHP-teorin inte är en 

renodlad politisk ideologi i exempelvis bemärkelsen socialism eller liberalism, utan snarare 

samling av olika ideologier som skapats för att passa in på de nya främlingsfientliga partierna 

som vuxit fram med start på 1970-1980-talet, går det ändå att applicera de tre grundläggande 

elementen på RHP-teorin. Därför är en ideologianalys möjlig att utföra just detta avseende, 

om Tingstens och Liedmans tankar och idéer ska anammas.  

 

3.3.1 Inriktningar och val av inriktning 

Denna uppsats kommer rikta in sig på analysen av förekomsten av idéer inom ett specifikt 

ämnesområde som behandlas i EU-nämnden. Bergström och Boréus (2005) skriver om fem 

olika inriktningar inom idé- och ideologianalysen. Den första inriktningen försöker få fram 

och analysera förekomsten av idéer i allmänhet, i debatter eller inom något specifikt sak- eller 

politikområde. Forskningsfrågan formuleras då väldigt allmänt om vilka idéer som kommit 

fram eller varit utmärkande inom det aktuella området. En andra inriktning har ett specifikt 

aktörsperspektiv, men denna inriktning går att kombinera med den första inriktningen. Den 

tredje inriktningen söker efter logiken i en politisk argumentation, en kombination av en 

innehållslig idéanalys och en argumentationsanalys. Den fjärde inriktningen är en funktionell 

idéanalys och både idéers effekter och ursprung ligger i fokus. Den femte inriktningen och 

sista inriktningen är en kritisk ideologianalys, alternativt ideologikritik (Bergström & Boréus, 

2005:155-158).  

Fokus för denna uppsats finns i att få fram och analysera förekomsten av idéer inom 

ett specifikt ämnesområde som behandlas i EU-nämnden, mer specifikt om motiveringar och 

ställningstaganden backas upp av en ideologisk grund. Det skulle också kunna vara en 

tolkningsfråga om även denna studie uppfyller kravet för den andra inriktningen där ett 

aktörsperspektiv antas, eftersom det kommer att handla om just Sverigedemokraternas 

ledmöter och inte de andra deltagande partiernas ledamöter. Men det är redan något som 

forskningsfrågan har förutsatt. Den tredje inriktningen väljs bort på grund av att denna studie 

inte är intresserad av att söka efter en logik i den politiska argumentationen, dessutom finns 

en risk att denna inriktning glider över och blir en argumentationsanalys. Den fjärde och den 

femte inriktningen väljs också bort eftersom dessa kan anses som överflödiga sett till studiens 

syfte och frågeställningar. Den funktionella idéanalysen hjälper inte till med att uppfylla 

varken syfte eller frågeställningar, samtidigt som ideologikritiken fokuserar på systemkritik 

vilket inte heller har med varken syfte eller frågeställningar att göra.  
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3.4 Operationalisering 

En ideologianalys kräver konkreta analysverktyg vid operationaliseringen. Denna uppsats 

kommer använda sig av dimensioner för att kategorisera uttalanden och ställningstaganden. 

Bergström och Boréus (2005) beskriver två analysverktyg som kan användas i en 

ideologianalys; idealtyper och dimensioner. Idealtyper används för att ta fram vissa 

kännetecken och drag för att sedan formulera hypoteser utifrån det. För att skapa en idealtyp 

krävs en politisk-teoretisk referensram (Bergström och Boréus, 2005:159-162). Idealtyperna 

har som fördel att det är lätt att få ordning i materialet, speciellt om materialet är omfattande. 

Bara idealtypen är väl övervägd kan analysen bli smidig och kategoriseringar blir enkla att 

göra. Den största nackdelen med idealtyper är, precis som för många andra 

klassifikationsscheman, att det är svårt att veta om modellen är en produkt för studien eller en 

produkt av studien. Tidsaspekten är även en nackdel då arbetet med att konstruera en idealtyp 

kräver goda kunskaper om ideologin vilket gör att arbetet kan bli omfattande innan forskaren 

landar i en idealtyp (Bergström & Boréus, 2005:171-172). 

Dimensioner handlar om att forskaren väljer parametrar som anknyter till den 

ideologi som ligger i fokus, det gör att detta analysverktyg är mer allmänt hållet än idealtyper. 

Dimensioner kan kopplas till Tingstens tre element om en ideologi, där exempelvis 

människosynen och samhällsteorin visar på påståenden om verkligheten. Dimensionerna 

bildar en analysram och forskaren kan sedan kategorisera och analysera materialet efter 

ramverket (Bergström & Boréus, 2005:164-166). En fördel med att använda dimensioner är 

att jämförelser är möjliga att göra, vilket passar väl då det finns en lång tidsserie i materialet. 

Dessutom är dimensionerna enklare och snabbare att bestämma, det krävs inte alls lika 

mycket arbete med att arbeta fram en dimension som det gör att arbeta fram en idealtyp. Men 

fördelen att det är snabbt och enkelt är också den största nackdelen, eftersom det kan vara 

svårt att få med alla relevanta delar i en ideologi eller en ideologisk utveckling i de tre 

dimensionerna som beskrevs ovan (Bergström & Boréus, 2005:172-173).  

För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar kommer det teoretiska 

ramverket, med de centrala nyckelbegreppen, att appliceras i dimensionerna. Dimensioner tar 

fasta på de centrala nyckelbegreppen som beskrevs i teoriavsnittet; antipluralismen och 

nationalismen, auktoritärt förhållningssätt och retoriken om att föra folkets talan (direkt 

demokrati). Hur dimensionerna kommer operationaliseras för analys av det empiriska 

materialet illustreras i figur 3.4.1; 
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 Figur 3.4.1. Operationalisering av dimensioner 

 

Antipluralism och nationalism 

  

Pluralism och internationalism 

 

Auktoritärt förhållningssätt 

  

Liberalt förhållningssätt 

 

Direkt demokrati 

  

Representativ demokrati 

 Källa: Egen bearbetning från de teoretiska utgångspunkterna 

 

Till vänster i figuren finns de centrala begreppen från teorin, som är referenspunkter för den 

hållning som Sverigedemokraterna förväntas anta. Till höger finns motsatserna till dessa, 

referenspunkter med en motsatt innebörd. Dessa dimensioner kommer att appliceras vid 

analys av de tre ämnesområden som uppsatsen fokuserar på; miljö, ekonomi (krishantering, 

stöd till EU-länder och Europluspakten) samt migration och Schengensamarbetet.  

Genom att granska och studera de stenografiska uppteckningarna från EU-nämnden 

och först ställa sig frågan; Är Sverigedemokraterna för eller emot regeringens förslag? Det 

underliggande antagandet är att Sverigedemokraterna i regel kommer ställa sig emot 

regeringens linje. Detta genom att läsa hur den föredragande parten (oftast ett statsråd) 

framställer punkten och regeringens ståndpunkt i huvudsak, sedan läsa hur, var och när 

Sverigedemokraterna deltar i debatten. Det finns tre möjliga utfall; det finns ett stöd för 

regeringens ståndpunkt, det finns stöd för regeringens redovisade upplägg inför fortsatta 

förhandlingar eller så anmäler Sverigedemokraterna en avvikande mening i frågan. 

Ordföranden sammanfattar alltid varje punkt med att se om regeringen har majoritet för sin 

linje eller inte, rent krasst behöver alltså inte Sverigedemokraterna vara för regeringens linje 

även om en avvikande mening inte är anmäld. Därför är det en förutsättning och ett antagande 

att Sverigedemokraterna är med på regeringens linje om en avvikande mening inte anmäls.  

En avvikande mening kan motiveras eller lämnas omotiverad. De gånger då en 

avvikande mening har motiverats kan dessa motiveringar studeras och analyseras utifrån de 

ideologiska dimensionerna bestående av centrala begrepp som beskrivits ovan och i 

teoriavsnittet. Det finns också en möjlighet att Sverigedemokraterna kommer att gå med på 

regeringens linje i frågor där även regeringen exempelvis uttrycker en åsikt som skulle 

uppfattas som mindre EU-vänlig, alltså inom en specifik fråga. I det fallet blir ett stöd åt 

regeringen ett uttryck för Sverigedemokraternas ideologi. Utifrån dessa antaganden och 

möjliga utfall kan en analys utföras av Sverigedemokraternas agerande, i form av 
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ställningstaganden i EU-nämnden och därefter kan en diskussion föras kring analysen och 

eventuella slutsatser kan komma att fastslås.  

 

4. Empiri och analys 

I detta avsnitt kommer uppsatsens empiri och analys att presenteras. Innan empirimaterialet 

presenteras kommer en kort bakgrund till EU-nämnden och sedan Sverigedemokraterna i EU-

nämnden. Det empiriska materialet är uppdelat efter de ämnesområden som ska analyseras, 

varje ämnesområde är också uppdelat i en presentation av de stenografiska uppteckningarna 

och en analysdel av dessa för varje ämnesområde. Avsnittet avslutas med en sammanfattande 

analys av alla ämnesområden för att knyta samman dessa med de centrala begreppen 

(dimensionerna) och visa koppling till ideologisk grund i agerande och ställningstaganden av 

Sverigedemokraterna i EU-nämnden.  

 

4.1 Bakgrund 

I denna sektion följer en kort bakgrundsbeskrivning till vad EU-nämnden är och vilket arbete 

som förs i densamma. Det är information som är relevant för att sedan analysera ideologiska 

ställningstaganden inom utvalda ämnesområden som EU-nämnden behandlar. En översiktlig 

sammanställning över EU-nämndens arbete samt vilka ämnesområden som har behandlats 

under den avsedda tidsperioden kommer att presenteras.  

 

4.1.1 EU-nämnden 

EU-nämnden är det organ i Sveriges Riksdag där riksdag och regeringen möts för att 

diskutera frågor som berör EU. Skillnaden mellan EU-nämnden och övriga utskott i 

Riksdagen är att EU-nämnden är ett samrådsorgan och kan alltså inte förbereda frågor till 

beslut i Riksdagen (Riksdagsordningen 10:2). Regeringen söker ett stöd för agerande i EU, 

dessa förhandlingar sker främst i EU-nämnden. Främst handlar det om vilka 

ställningstaganden Sverige ska anta inför beslut i EU:s ministerråd. Men detsamma gäller för 

ställningstaganden som Sverige tar inför möten i det Europeiska rådet, dvs. möten mellan 

EU:s stats- och regeringschefer. Det finns inga regler som säger att Regeringen är bunden att 

följa EU-nämndens beslut, men konstitutionsutskottet menar att Regeringen bör ha mycket 

goda skäl för att avvika från EU-nämndens mening. Inom vissa frågor kan regeringen också 

informera eller förhandla med övriga av Riksdagens utskott innan frågan slutligen hamnar på 

EU-nämndens bord. Även om det inte direkt handlar om att beslut ska tas i Ministerrådet eller 

i Europeiska rådet kan ställningstaganden som görs vara svåra att ta tillbaka i ett senare 
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skedde, därför måste alla ställningstaganden också ha stöd av en majoritet i EU-nämnden. 

Underförstått är EU-nämndens funktion att ta ställning i EU-frågor med fokus på hur ett 

ställningstagande påverkar hela den fortsatta EU-politiken. Ansvariga ministrar deltar då 

deras ämnesområde berörs i EU-nämnden, och inför EU-toppmöten delar statsministern vid 

sammanträdet. Alla sammanträden i EU-nämnden har stenografiska uppteckningar, vilka blir 

offentliga handlingar efter renskrivning och justering (Riksdagens hemsida, 2012).  

EU-nämnden har en likande mandatfördelning som utskotten i Riksdagen har. Efter 

valet 2010 sitter 17 ordinarie ledamöter i EU-nämnden, Socialdemokraterna har sex (6) 

ledamöter, Moderaterna har fem (5) ledamöter och Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet, 

Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har en (1) ordinarie ledamot var. 

Bakom de ordinarie ledamöterna finns 41 suppleanter, vilka alla representerar något 

riksdagsparti (Riksdagens hemsida, 2012).  

Alla frågor som berörs av arbetet inom EU kan komma att tas upp i EU-nämnden. 

Fokus i denna uppsats är perioden från det att Sverigedemokraterna kom in i Riksdagen, dvs. 

efter valet 2010 till idag. Protokoll och stenografiska uppteckningar som finns tillgängliga 

visar att EU-nämnden har haft 75 sammanträden mellan 2010-10-13 och 2012-03-21. Tabell 

4.1.1. visar en sammanställning över hur många gånger ett ämnesområde funnits med på 

dagordningen under den givna perioden.  

 

Tabell 4.1.1. Sammanställning av antal gånger varje ämnesområde funnits med 

som ett ärende på dagordningen i EU-nämnden. 

Allmänna frågor 19 

Ekonomisk- och finansiellpolitik 24 

Infrastruktur 11 

Inför Europeiska rådet 12 

Integration 4 

Jordbruks- och fiskepolitik 16 

Jämställdhet 4 

Konkurrenskraft 10 

Kultur och idrott 3 

Miljö 6 

Rättsligt och inrikespolitik 10 

Socialpolitik 8 

Sysselsättningspolitik 8 

Utbildning och ungdom 5 

Utrikespolitik 21 

 Anm.: Sammanställningen avser tidsperioden 2010-10-13 till 2012-03-21. 

 Källa: Protokoll från EU-nämndssammanträden (Protokoll (a)).  
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De allmänna frågorna kan handla om allt från det praktiska arbetet i EU-nämnden till 

specifika ämnesområden men är i regel informationspunkter. Utrikespolitiska frågor innefattar 

många olika ämnesområden som exempelvis försvarsfrågor, handelsfrågor och migration. 

Fördelningen av vilka ämnesområden som har behandlats i EU-nämnden är inte förvånande 

eftersom exempelvis socialpolitik, integration och utbildning är frågor som medlemsstaterna 

är självständiga i och inblandning från EU sker på eget bevåg. Medan exempelvis 

utrikespolitiska frågor är något som EU har stort inflytande över jämfört mot den enskilda 

medlemsstaten, vilket gör att dessa frågor är mer förekommande. Precis som finansiella och 

ekonomiska frågor som får stort utrymme på grund av den gemensamma valutan inom EMU 

samt det bekymmersamma läget i Europa i och med finanskrisen under denna period.  

 

4.1.2 Sverigedemokraterna i EU-nämnden 

Sverigedemokraterna har en ordinarie ledamot i EU-nämnden samt ett antal ersättare. Partiet 

har haft en ledamot närvarande vid 73 av 75 sammanträden. Vid dessa 73 tillfällen har 

Margareta Sandstedt varit närvarande 56 gånger och Johnny Skalin närvarande 8 gånger. 

Därefter finns ett antal ledamöter med färre närvaranden. Det finns en liten problematik vid 

analys av Sverigedemokraternas ideologiska ställningstaganden när partiet endast har en 

ordinarie ledamot, men med resonemanget i 3.2 (material) förutsätts att åsikter, motiveringar 

och ställningstaganden som framställs är förankrat i Sverigedemokraterna som parti. 

 

4.2 Ämnesområden att analysera 

Ämnesområden att analysera kommer vara miljö, ekonomi (ekonomisk krishantering, stöd till 

EU länder och Europluspakten) och migration och Schengensamarbetet. De ämnesområden 

som ska analyseras är antingen ett eget ämnesområde eller så är det en del av ett eller kan (i få 

fall) ingå i flera ämnesområden. Stenografiska uppteckningar som kommer att användas går in 

på ämnesområdena; miljö, ekonomiska och finansiella frågor, utrikespolitiska frågor, 

allmänna frågor, Europeiska rådet och rättsliga och inrikesfrågor. Varje ämnesområde 

tilldelas en egen sektion där framställning och analys kommer att ske innan nästa 

ämnesområde börjar redovisas. I början av varje sektion finns en tabell över hur många 

gånger Sverigedemokraterna tagit ställning för regeringens ståndpunkt, visat stöd för 

regeringens redovisade upplägg för fortsatta förhandlingar, samt haft en avvikande mening i 

frågan. Kommentarer och en diskussion till en jämförelse av tabellerna mellan de tre 

ämnesområdena kommer att föras i sektion 4.6 (analys av samtliga ämnesområden).  
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4.3 Miljö 

I tabell 4.3.1. redovisas en sammanställning av hur många punkter om miljö som varit uppe 

på dagordningen under perioden 2010-10-13 till 2012-03-21, samt vilket ställningstagande 

som Sverigedemokraterna har gjort i samtliga dessa punkter (Protokoll (b)). Genomgång och 

analys av motiveringar och ställningstaganden följer från samtliga sammanträden där miljö 

varit på dagordningen. 

 

Tabell 4.3.1. Sammanställning av antal miljöärenden på EU-nämndens dagordning 

samt Sverigedemokraternas ställningstagande. 

Totalt 27 

     varav Sverigedemokratiskt stöd för regeringens ståndpunkt 16 

     varav Sverigedemokratiskt stöd för regeringens redovisade upplägg för 

               fortsatta förhandlingar 

4 

     varav avvikande mening av Sverigedemokraterna 7 

 Anm.: Sammanställningen avser tidsperioden 2010-10-13 till 2012-03-21 

 Källa: Protokoll från EU-nämndssammanträden (Protokoll (b)) 

 

Under EU-nämndssammanträdet 2010-12-17 fanns Andreas Carlgren (C) närvarande i 

egenskap av dåvarande miljöminister. Ett antal punkter på dagordningen handlade om miljön, 

men endast ett fåtal var beslutspunkter. I anförande (anf.) 29 går ordföranden över till punkt 8 

som handlade om ”hållbar materialförvaltning samt hållbar produktion och konsumtion”. 

Denna punkt var en beslutspunkt och under denna punkt (anf. 30) anmälde 

Sverigedemokraterna om avvikande mening med motivationen att de rådsslutsatser som ska 

fastslås är diffusa och svåra att greppa. Argumenten som Sverigedemokraterna förde fram går 

ut på att de diffusa rådsslutsatserna bara medför att resurser läggs i projekt (i detta fall hållbar 

materialförvaltningsprojekt) som inte kommer leda något vart, vilket är ett resursslöseri. 

Vidare ansåg Sverigedemokraterna att mer fokus bör läggas på nationell nivå istället för på 

EU-nivå. I anförande 36 sammanfattar Sverigedemokraterna i vilka punkter som partiet har en 

avvikande mening i och ett genomgående argument är att resurser satsas fel, det är ineffektivt 

och att många punkter leder till ökad administration inom EU, vilket anses vara fel utveckling 

(Stenografisk uppteckning, 2010/11:17).  

Under EU-nämndssammanträdet 2011-03-17 var miljöfrågor (3§) återigen på bordet 

under EU-nämndssammanträdet. Andreas Carlgren (C) var föredragande i miljöfrågorna. 

Sverigedemokraterna anmälde avvikande mening i punkten om den gemensamma 

jordbrukspolitiken och bidrag till EU-terminen, handlade om vilken linje som Sverige skulle 

driva vid kommande mötet i Europeiska rådet. Vid frågan om en grön skatteväxling inom EU 
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argumenterande Sverigedemokraterna (anf. 149) starkt emot regeringens linje och menade att 

grön skatteväxling inte är något som kan anses positivt, lika som energiskatter eller certifikat 

inte heller är något positivt utan bara drabbar den enskilde individen och företagen. I övrigt 

var Sverigedemokraterna med på regeringens linje (Stenografisk uppteckning, 2010/11:26). 

Under EU-nämndssammanträdet 2011-06-17 var Andreas Carlgren (C) närvarande 

representant åt regeringen. Under detta sammanträde anmälde Sverigedemokraterna inga 

avvikande meningar. Mötet bestod till största del av informationspunkter och 

lägesrapportering, dock fanns det i punkt 6 (anf. 127) stöd för regerings linje som handlade 

om rådsslutsatser där Sverige skulle fortsätta driva på ur flera viktiga miljöaspekter när det 

gäller vattenfrågor, framförallt kopplade till Östersjön och strategin för att möta 

problematiken där (något som alla partier var eniga om) (Stenografisk uppteckning, 

2010/11:40). 

EU-nämndssammanträdet 2011-10-07 var det första sammanträdet för den nya 

miljöministern Lena Ek (C). Detta sammanträde hade fokus på det kommande klimatmötet i 

Durban (3§), och miljöministern hade en lång genomgång (anf. 99) av hur läget var inför 

mötet och vad Sverige kunde förvänta sig. Under detta möte anmälde Sverigedemokraterna 

ingen avvikande mening gentemot regeringen, dock fanns några reflexioner (anf. 104) om 

några av rådsslutsatserna kopplade till klimatmötet i Durban. Bland annat att det var oklart 

vad rådsslutsatserna egentligen ville att U-länder skulle ha för ansvar för sina egna utsläpp, 

Sverigedemokraterna påvisade att punkterna i rådsslutsatserna var motsägelsefulla. Dessutom 

förde Sverigedemokraterna en argumentation huruvida Kina är att anse som ett U-land eller I-

land, med den egna åsikten att Kina borde ses som ett I-land och därmed själv ta mer ansvar 

och inte behöva få stöd från EU-länder (Stenografisk uppteckning, 2011/12:14).  

Under EU-nämndssammanträdet 2011-12-16 deltog miljöminister Lena Ek (C). 

Ordföranden konstaterade (anf. 14 och anf. 22) att punkt 7 och punkt 8 var beslutspunkter 

som handlade om biologisk mångfald inom EU fram till 2020. Under dessa punkter anmälde 

Sverigedemokraterna en avvikande mening (anf. 20 och anf. 28), men ingen motivering till 

den avvikande meningen lämnades (Stenografisk uppteckning, 2011/12:18). 

Under EU-nämndssammanträdet 2012-03-02 deltog miljöminister Lena Ek (C). Den 

första beslutspunkten (punkt 3) handlade om färdplanen för ett konkurrenskraftigt 

utsläppssnålt samhälle år 2050.  Ek menade (anf. 59) att regeringen tycker det är viktigt att 

miljörådet kan enas om en inriktning för en långsiktig klimatpolitik, detta för att näringsliv 

och samhälle ska kunna anpassa investeringar som klarar klimatutmaningen. 

Sverigedemokraterna gick på regeringens linje utan motivering. Nästa beslutspunkt, punkt 7, 
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gällde medlemsstaternas möjlighet att förbjuda eller begränsa odling av genetiskt modifierade 

organismer. Det danska ordförandeskapet ville göra en kompromiss och låta medlemstater i 

större utsträckning än idag tillåtas besluta om ärenden i frågan självständigt. Regeringens 

ståndpunkt i frågan uttrycktes av Ek (anf. 81), och gick ut på att Sverige inte kommer stödja 

förslaget som läggs fram. Sverigedemokraterna valde att inte anmäla någon formell avvikande 

mening, men var väldigt tydlig med att påvisa (anf. 83) att partiet stödjer förslaget eftersom 

det är viktigt att detta först ska kunna prövas på nationell nivå, vilket alltså går emot 

regeringens linje (Stenografisk uppteckning, 2011/12:26).  

 

4.3.1 Sammanfattning och analys 

Sverigedemokraterna har generellt inte varit aktiva inom miljöfrågorna under den redogjorda 

perioden ovanför. Vissa gånger har avvikande mening från regeringen anmälts och andra 

gånger har partiet köpt regeringens linje. Något som är genomgående i de fall där den 

Sverigedemokratiska ledamoten redogör för en avvikande mening eller bara argumenterar för 

en åsikt är kritiken mot EU och att beslut tas över de nationella parlamenten. Dessutom målas 

hela EU-apparaten upp som ineffektiv och att program och administration leder till ett 

resursslöseri. Miljöfrågor har, under bara de senaste decennierna, utvecklats till att bli ett stort 

område inom EU-politiken, en utveckling som starkt ogillas av Sverigedemokraterna. Partiets 

nationalistiska syn på att en nation ska vara oberoende av andra nationer lyser igenom stark i 

argumentationen som läggs fram. Men förutom just de nationalistiska inslagen i synen mellan 

EU kontra medlemsländer/nationalstater är de ideologiska dragen svåra att få fram när det 

gäller just miljöfrågor. Teorin om RHP-partier är tydlig med att dessa partier ofta är svåra att 

placera på en höger vänster skala just för att de inte tar ställning i en rad frågor, dvs. fokus 

ligger i antipluralismen och etno-nationalismen. Detta gör att det inte är uppseendeväckande 

att Sverigedemokraterna inte är aktiva inom just miljöfrågor, eftersom fokuseringen och 

intresset för just dessa frågor kan antas inte finns i någon större utsträckning. Principen av att 

det ska vara nationalstaten och inte EU som har beslutanderätt inom dessa frågor väger alltid 

tyngst i argumentationen. Intressant är när Sverigedemokraterna uttrycker sig väldigt negativa 

till grön skatteväxling och motiverar det på ett sätt som kan anses som en form av 

skattepopulism eftersom poängen är att Sverigedemokraterna värnar om de enskilda 

individerna och företagen (liknande Ny Demokratis retorik i början på 1990-talet).   
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4.4 Ekonomisk krishantering, stöd till EU-länder och Europluspakten 

I tabell 4.4.1. redovisas en sammanställning av hur många punkter om ekonomisk 

krishantering, stöd till EU-länder och Europluspakten som varit uppe på dagordningen under 

perioden 2010-10-13 till 2012-03-21, samt vilket ställningstagande som Sverigedemokraterna 

har gjort i samtliga dessa punkter (Protokoll (c)). Genomgång och analys av motiveringar och 

ställningstaganden följer från samtliga sammanträden där dessa punkter funnits med på 

dagordningen. 

 

Tabell 4.4.1. Sammanställning av antal ärenden inom ekonomisk krishantering, 

stöd till EU-länder och Europluspakten på EU-nämndens dagordning samt 

Sverigedemokraternas ställningstagande.  

Totalt 22 

     varav Sverigedemokratiskt stöd för regeringens ståndpunkt 10 

     varav Sverigedemokratiskt stöd för regeringens redovisade upplägg för 

               fortsatta förhandlingar 

5 

     varav avvikande mening av Sverigedemokraterna 7 

 Anm.: Sammanställningen avser tidsperioden 2010-10-13 till 2012-03-21 

 Källa: Protokoll från EU-nämndssammanträden (Protokoll (c)) 

 

Under EU-nämndssammanträdet 2010-11-28 fanns Anders Borg (M) närvarande i egenskap 

av finansminister. Det fanns bara ett ämne på dagordningen, det gällde finansiellt stödpaket 

till Irland. Borg började med ett långt anförande (anf. 2) om vad ärendet gällde, vilket var om 

regeringen skulle vara med och medfinansiera ett stödpaket på 50 miljarder euro som skulle 

användas för att rekapitalisera den irländska staten, vilket vad huvuddraget i stödpaketet. Fem 

punkter redovisades som regeringen ville att EU-nämnden skulle lämna mandat i. 

Sverigedemokraterna anmälde avvikande mening i samtliga punkter med motivering att 

(Stenografisk uppteckning, 2010/11:12); 

 

”som vi ser det är det här en naturlig följd av en valutaunion som vi inte vill vara med och 

betala konsekvenserna av. Man har kunnat misstänka att det skulle bli på det här viset. 

Olika länder kommer in i hög- och lågkonjunkturer, och de blir då extra svåra att parera 

med en gemensam valuta.” (Margareta Sandstedt, Sverigedemokraterna, anf. 19) 

 

På EU-nämndssammanträdet 2010-12-03 hade återigen den ekonomiska krishanteringen och 

frågan om stödpaket till Irland kommit upp på dagordningen, Anders Borg (M) deltog i 

egenskap av finansminister. Under mötet fanns en punkt vilken handlade om att EU-nämnden 

skulle godkänna de överenskommelser som drivits igenom på mötet om stödpaketet till Irland 

några dagar tidigare i Dublin. Sverigedemokraternas avvikande åsikt om stödpaket kvarstod 
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även efter Borgs redogörelse för mötet. I anförande 33 går ordföranden över till punkt 13 på 

dagordningen, en punkt som handlar om krishantering. Borg beskriver (anf. 36) 

krishanteringen som ett gemensamt ramverk för att i framtiden kunna hantera 

gränsöverskridande banker. Ett exempel om att en bank fått dela sig mellan Holland och 

Frankrike över en natt på grund av att krismekanismer inte fanns. Sverigedemokraterna 

anmälde avvikande mening (anf. 35) och motiverade det med att en överflyttning av makt, 

övervakning och krislösningar från nationella myndigheter till en överstatlig nivå är inte rätt 

väg att gå. Speciellt var Sverigedemokraterna kritisk mot att det ska instiftas en lag som 

förhindrar enskilda nationella ingripanden (Stenografisk uppteckning, 2010/11:13).  

På EU-nämndssammanträdet 2011-05-13 stod ekonomiskt stöd till Portugal, 

Grekland och Irland på dagordningen, finansminister Anders Borg (M) deltog. Under 

beskattning av finanssektorn (punkt 6), menade Borg att deras hållning var att denna typ av 

skatter, på en bredare global nivå, inte skulle fungera. Även om detta endast var en 

informationspunkt visade Sverigedemokraterna (anf. 26) att de är tveksamma till sådan här 

typer av skatter, och efterlyser istället bättre kontroll, tydligare regleringar och bättre 

riktlinjer. Sverigedemokraterna gick på regeringens linje. Under stödpaket för Portugal, 

Grekland och Irland (punkt 8) uttryckte Sverigedemokraterna en avvikande mening (anf. 38) 

gentemot regeringens inställning att bevilja lån till dessa tre länder. Det går inte att fortsätta 

ge lån till dessa länder bara för att man är rädda för konsekvenserna, de länder som är i kris 

måste ta eget ansvar och stå för deras egna konsekvenser. Ordföranden bad sedan 

Sverigedemokraterna att förtydliga (anf. 41) om detta även gällde Irland, vilket dem svarade 

(anf. 42) att det inte behövde gälla Irland eftersom Irland ändå mest troligt skulle kunna klara 

av sina återbetalningar (Stenografisk uppteckning, 2010/11:33).  

EU-nämndssammanträdet 2011-12-09 handlade om utkast till slutsatser från mötet i 

Europeiska rådet (2§). Information från statssekreterare Katarina Areskoug (anf. 72) om den 

så kallade Europluspakten. Vilken handlar om economic governance och hur den budgetära 

disciplinen för eurons medlemsländer. Även om Sverige inte är medlem i eurosamarbetet 

måste Sverige vara med och godkänna Europluspakten eftersom den innebär en 

fördragsändring. Dessutom informerades om IMF-pengar. Sverigedemokraterna 

kommenterade (anf. 113) informationen om Europluspakten med att unionen som Sverige 

röstade om 2003 inte längre är densamma. Sverigedemokraterna kan respektera att eurons 

medlemsländer vill ändra i fördraget, men att det för svensk del skulle krävas en 

folkomröstning. ”När det handlar om EU-17-länderna och eurozonen kan vi acceptera det om 

vi håller folkomröstning innan vi går med på lagförslag med dessa förändringar.” (Margareta 



26 
 

Sandstedt, Sverigedemokraterna, anf. 121). Hur Sverigedemokraterna ställde sig i frågan om 

IMF-pengarna argumenterades (anf. 113) att det är tveksamt om svenska skattepengar ska 

öronmärkas att rädda euron som beskrivs som ett döende projekt. Svenska folket ska skonas i 

så stor utsträckning som möjligt inför kommande kristider och att Sverige inte ska delta i 

någon stödfond med IMF (Stenografisk uppteckning, 2011/12:17). 

Under EU-nämndssammanträdet 2012-01-20 var den europeiska planeringsterminen, 

vilket innehöll delar av den så kallade Europluspakten, på dagordningen. Finansminister 

Anders Borg (M) deltog under mötet. Sverigedemokraterna flaggade (anf. 12) för att partiet 

tidigare haft en klar uppfattning om att krisländer inom eurosamarbetet får klara sig själva, 

men att de är på väg att ändra uppfattning och att partiet nu var med på regeringens linje om 

fortsatta förhandlingar om nödlån och krispaket. Borg informerade om planeringsterminen 

(punkt 8, ingen beslutspunkt), där anmälde Sverigedemokraterna om avvikande mening (anf. 

24) eftersom partiet inte kan ställa sig bakom att EU eller omvärlden lägger sig i de nationella 

parlamentens budgetprocess i form av att länder ska betygsättas i olika utvärderingar. Under 

punkt 10 informerar Borg om stabilitets- och tillväxtpakten vilket Sverigedemokraterna (anf. 

32) inte vill anmäla någon avvikande mening om, men ändå kommentera att partiet inte delar 

den positiva och entusiastiska syn på tillväxt- och stabilitetspakten som finansministern och 

regeringen har (Stenografisk uppteckning, 2011/12:19).  

Under EU-nämndssammanträdet 2012-01-27 fanns ett utkast till den så kallade 

Europluspakten på dagordningen. Statssekreterare Katarina Areskoug informerar inför det 

möte där man vill nå en överrenskommelse om Europluspakten som syftar till att förstärka 

budgetregler och budgetdisciplin. Något som även icke-medlemsländer i euron frivilligt kan 

ansluta sig till. Sverigedemokraterna började med att förklara (anf. 16) att partiet delar 

uppfattningen om att den ekonomiska kris som många euroländer befinner sig i måste 

åtgärdas. Vidare gav Sverigedemokraterna en historisk beskrivning om hur EU har utvecklats 

sedan det svenska medlemskapet 1995, en utveckling mot en federalistisk stat. EMU:s 

misslyckande är bara ett exempel på att det som har skett har skett för att det var meningen, 

och partiet förstår inte varför man väljer att anförtro sig åt EU-apparaten som så fatalt har 

misslyckats på område efter område. Sverigedemokraterna menade att; 

 

”Den finanspolitiska pakten utgör, som vi ser det, bara ett ytterligare exempel på detta. 

Genom att hänvisa till nödvändigheten och behovet av att rädda den ekonomi som man 

själv har raserat ska deltagande länder införa budgetkrav, rapporteringsskyldighet, tvång 

och bötfällning av länder som sätter självstyret före EU-byråkratin.” (Johnny Skalin, 

Sverigedemokraterna, anf. 16). 
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Europluspakten kan bara leda till nedskärningar och åtstramningar som i slutändan påverkar 

svenska pensioner och också leda till en lönedumpning i förlängningen. Utifrån detta menade 

Sverigedemokraterna att partiet inte ser något som helst värde i att frivilligt delta i 

Europluspakten. I ett senare anförande (anf. 33) beklagade Sverigedemokraterna regeringens 

inställning i frågan om Sveriges deltagande i Europluspakten. En tom stol hade varit ett bra 

ställningstagande för det nej till EMU som folkomröstningen 2003 tydligt visade på 

(Stenografisk uppteckning, 2011/12:20). 

EU-nämndssammanträdet 2012-02-29 handlade om att regeringen ville ha stöd till ett 

utkast av slutsatser till mötet i Europeiska rådet, statsminister Fredrik Reinfeldt (M) deltog på 

mötet. Reinfeldt började med en lång redogörelse om vad mötet skulle handla om, med 

särskilt fokus i Europluspakten. Regeringen krävde hela tiden att fördragsändringen inte 

skulle innebära att icke-medlemsländer bands vid några förpliktelser till Europluspakten. 

Regeringen ville också vara tydlig med att Sverige frivilligt står utanför EMU, men att 

Sverige bör vara med för att främja en starkare budgetdisciplin inom hela eurozonen. Det 

starkaste motivet till detta är att svensk ekonomi och industri är beroende av en stabil 

eurozon. Sverigedemokraterna anmälde ingen avvikande mening (anf. 13) eftersom det bara 

var en informationspunkt, men partiet var inte alls med på regeringens eller statsministerns 

linje. Sverigedemokraterna häpnade över slutsatserna, och då inte bara över det federala drag 

utan även av de liberala dragen som kunde ses i alla slutsatser. Avregleringar och 

konkurrenskrav över hela tjänstesektorn är inget som Sverigedemokraternas ledamot 

personlig tror att medborgarna vill se. Något som Sverigedemokraternas ledamot Johnny 

Skalin fastnade på var Reinfeldts framställning av arbetsmarknadspolitiken och 

trygghetssystemen; 

 

”Menar statsministern att vi när vi har en inhemsk arbetslöshet på 8 procent och dessutom 

svårt att få in ungdomar på arbetsmarknaden ska öka rörligheten och underlätta för 

ungdomarna i Spanien, Grekland och Portugal att komma hit och konkurrera om de få 

arbeten som finns?” (Johnny Skalin, Sverigedemokraterna, anf. 13) 

 

Avslutningsvis menade Sverigedemokraterna att partiet inte kan ställa sig bakom någon av 

punkterna i slutsatserna. Dessutom skickade Sverigedemokraterna med en fråga till Reinfeldt 

om varför Reinfeldt tycker det är ett så stort problem att låta folket rösta om ett svenskt 

deltagande i Europluspakten, vilket är vad som händer på Irland (Stenografisk uppteckning, 

2011/12:25).  
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4.4.1 Sammanfattning och analys 

Detta ämnesområde lyftes ut ur det ämnesområde som behandlar alla ekonomiska frågor inom 

EU, eftersom det vore för omfattande. Sverigedemokraterna och partiets ledamöter har 

generellt varit väldigt aktiva i frågorna om krishantering, stödpaket till krisländer samt 

processen omkring Europluspakten. I slutet av 2010 var Sverigedemokraterna starkt kritiska 

mot hela valutaunionen EMU och dess funktionssätt, dessutom en nationalistisk uppfattning 

att länder i kris (varje nationalstat) får klara sig själv. Kritiken mot att överflyttning av makt 

från nationella myndigheter till överstatliga myndigheter inom EU, i och med förslagen till de 

nya krismekanismer, visar på den nationalistiska synen som Sverigedemokraterna har. Precis 

som i miljöfrågorna får EU skarp kritik och uppfattningen om att även ekonomiska frågor ska 

avgöras i de nationella parlamenten är av överhängande karaktär. Av alla de redogjorda 

sammanträdena är egentligen frågan om den beskattning av finanssektorn den enda fråga var 

Sverigedemokraterna klart följer med på regeringens linje. En global finansskatt är inget som 

Sverigedemokraterna ser som positivt, vilket kan kopplas både till att det då vore frågan om 

en överstatlig institution eller att det handlar om en skatt vilket Sverigedemokraterna tidigare 

uttryckt sig negativa till.  

Fortsättningen på den ekonomiska krisen för framförallt EMU länder gjorde att 

många EU-nämndsmöten under andra hälften av 2011 och början av 2012 behandlade många 

frågor rörande detta. Stödpaket eller inte till Grekland, Portugal och Irland, 

Sverigedemokraterna har tidigare uttryckt att stödpaket är något som är negativt och menat att 

en nationalstat får klara sig själv och ta konsekvenserna av sitt handlande. Sverige ska inte gå 

in och rädda andra länder från konkurs, utan måste tänka på sina skattebetalare. Denna gång 

öppnade Sverigedemokraterna dock för att stödja ett eventuellt stödpaket till Irland. Här kan 

en tydlig koppling till Sverigedemokraternas ideologi ses; att tänka på skattebetalarna och att 

underförstått påstå att styrande partier inte för skattebetalarnas talan tyder på en populistisk 

framtoning. Det går även att se en mjukare framtoning eftersom partiet är beredd att faktiskt 

stödja ett stödpaket till Irland, dock inte till Grekland eller Portugal. Kritiken av EMU 

fortsätter då Europluspakten läggs fram och att just Sverigedemokraterna kräver en 

folkomröstning för att Sverige ska kunna ansluta sig till pakten är ganska väntat eftersom det 

visar på den populistiska framtoning som partier väljer att ha eftersom man tycker att de 

styrande inte tar hänsyn till folket.  

I början av 2012 kan en tydlig åsiktsändring ses i Sverigedemokraternas agerande 

och ställningstagande, Sverigedemokraterna flaggade för att partiet har ändrat åsikt och nu är 

beredd att stödja arbetet med nödlån och krispaket. Dessutom anser partiet nu att den 
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ekonomiska krisen och problematiken med länderna som befinner sig i krisen måste åtgärdas. 

Varför partiet svänger i denna fråga, och på ett sätt överger den totala nationalistiska synen att 

nationalstaten får klara sig själv och att det inte är Sveriges uppgift som nationalstat att hjälpa 

andra nationalstater, ges ingen motivering till. Möjligen kan det vara att partiet gjort en egen 

konsekvensanalys av situationen där en globalekonomi i kris faktiskt påverkar den svenska 

ekonomin negativt. Krisen har också pågått en längre tid och under en tidig fas av den 

ekonomiska krisen var det svårt att förutse allt som ändå inträffat. Det kan också vara så att 

regeringen, som befinner sig i minoritet, har sökt stöd i just dessa frågor (även om EU-

nämnden per definition inte ger bindande beslut). Detta är dock bara spekulationer och 

fungerar inte mer som lösa tankar om vad som kanske kan ha påverkat Sverigedemokraterna i 

svängningen från en stark ideologisk framtoning till att mjukna avsevärt i samma frågor. Men 

detta gör inte att Sverigedemokraterna har mjuknat i frågor som rör internationella och 

överstatliga institutioner, kritiken mot dessa är fortfarande stark och partiet vill se mer makt 

till nationalstaterna.  

Under det sista sammanträdet är det framförallt Sverigedemokraternas häpnad och 

framställning att slutsatserna från rådslaget har både federal- och liberalkaraktär. 

Sverigedemokraterna som ideologiskt aldrig skulle ställa upp på ett EU som en federal stat 

och dessutom liberala drag i avregleringskrav och konkurrenskrav där Sverigedemokraterna 

ideologiskt kan förväntas ha en motsatt inriktning i en mer konservativ och auktoritär 

hållning. Sverigedemokraterna går sedan hårt åt Reinfeldt och regeringens framställning av 

arbetsmarknaden, som också var punkter i slutsatserna kring hur krisen ska hanteras. Den 

redogörelse som citerades kan antas grundas i en etnisk-nationalism, dvs. även om 

Sverigedemokraterna påstår att det handlar om arbeten och arbetsmarknaden är den 

underliggande meningen svår att missa; svenska jobb åt svenskar.  

 

4.5 Migration och Schengensamarbetet  

I tabell 4.5.1. redovisas en sammanställning av hur många punkter om migration och 

Schengensamarbetet som varit uppe på dagordningen under perioden 2010-10-13 till 2012-

03-21, samt vilket ställningstagande som Sverigedemokraterna har gjort i samtliga dessa 

punkter (Protokoll (d)). Genomgång och analys av motiveringar och ställningstaganden följer 

från samtliga sammanträden där migration och Schengensamarbetet funnits med på 

dagordningen. 
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Tabell 4.5.1. Sammanställning av antal ärenden om migration och 

Schengensamarbetet på EU-nämndens dagordning samt Sverigedemokraternas 

ställningstagande. 

Totalt 15 

     varav Sverigedemokratiskt stöd för regeringens ståndpunkt 0 

     varav Sverigedemokratiskt stöd för regeringens redovisade upplägg för 

               fortsatta förhandlingar 

2 

     varav avvikande mening av Sverigedemokraterna 13 
 

 Anm.: Sammanställningen avser tidsperioden 2010-10-13 till 2012-03-21 

 Källa: Protokoll från EU-nämndssammanträden (Protokoll (d)) 

 

Under EU-nämndssammanträdet 2010-11-19 deltog utrikesminister Carl Bildt (M) under 

utrikesfrågorna (2§) och informerade om EU-toppmötet senare i december. Punkterna på 

sammanträdet var övervägande av informations och diskussions karaktär. I anförande 20 

pekade Bildt på att toppmötet mellan EU och Afrika skulle handla om åtta 

partnerskapsområden som spänner över breda ämnesområden som politik, säkerhet, miljö, 

bistånd, energi och handel. Sverigedemokraterna anmälde en avvikande mening (anf. 24) i 

just frågorna om migration, eftersom partiet inte höll med om skrivningen att EU vill öppna 

upp fler migrationsvägar från Afrika in till Europa. Sverigedemokraterna ansåg att 

arbetslösheten är stor i Europa och i Sverige och att arbetstillfällen först och främst ska gå till 

européer. Bildt svarade (anf. 30) att det inte finns något egenintresse i att öka migrationen 

mellan Europa och Afrika men att det finns ett intresse i att försöka bekämpa 

människosmuggling och trafficking. Genom att gynna en ekonomisk utveckling i Afrika 

kommer migrationstrycket att successivt att minska. Sverigedemokraterna förtydligade (anf. 

31) att partiet är emot och kämpar mot all form av trafficking och människosmuggling, men 

att det fortfarande finns en avvikande mening vad gäller en fortsatt och kanske ökad migration 

till Europa (Stenografisk uppteckning, 2010/11:9).  

Under EU-nämndssammanträdet 2010-11-26 fanns migrationsfrågor under ämnet 

rättsliga och inrikesfrågor (2§), vilken föredrogs av migrationsminister Tobias Billström (M). 

Billström informerade (anf. 53) mötet om ett program för migration och asyl inom EU, 

innehållandes laglig migration, olaglig migration och asyl. Regeringens syn är att arbetet med 

detta program, och att arbetet med att införa ett enhetligt regelverk för asyl i hela EU, bör 

fortsätta. Sverigedemokraterna anmälde avvikande mening (anf. 59) med motivering att 

migration av princip ska vara något som medlemsländerna själv ska fatta beslut i och att 

Sverigedemokraternas ”(…) målsättning är att successivt minska EU:s inflytande över 
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nationalstaterna och [så] även i den här frågan.” (Margareta Sandstedt, Sverigedemokraterna, 

anf. 59) (Stenografisk uppteckning, 2010/11:26).  

EU-nämndssammanträdet 2011-02-18 hade många ämnen på dagordningen, punkten 

om Bulgariens och Rumäniens anslutningsprocess till Schengenområdet fanns under ämnet 

om rättsliga och inrikesfrågor (4§). Föredragande under denna punkt var justitieminister 

Beatrice Ask (M). Ask menade (anf. 140) att det finns ett regelverk som tillämpas när nya 

stater ska ansluta sig till Schengensamarbetet och att Rumänien och Bulgarien har visat att de 

klarar av kraven på ett bra sätt.  Regeringen har full förståelse för att båda dessa länder vill att 

deras medborgare ska ha samma rättigheter att röra sig fritt som övriga medborgare inom EU, 

dock finns det risker att ta hänsyn till vilket gör att vissa reformer är nödvändiga. 

Sverigedemokraterna anmälde avvikande mening (anf. 141) i denna fråga med motivering att 

Asks tilltro till båda dessa länder är naiv och att reformarbetet inrikes känns osäkert. 

Sverigedemokraterna vill inte att ett ställningstagande för dessa länders medverkan i 

Schengensamarbetet ska göras överhuvudtaget, de är inte redo att ingå som det ser ut idag 

(men kanske på längre sikt) (Stenografisk uppteckning, 2010/11:23).   

Under EU-nämndssammanträdet 2011-06-08 fanns både Schengensamarbetet och 

migrationsfrågor på dagordningen. Under rättsliga och inrikesfrågor (2§) var justitieminister 

Beatrice Ask (M) föredragande. Ask föredrog (anf. 101) återigen om Bulgariens och 

Rumäniens anslutning till Schengensamarbetet och informerade om en utredning som visade 

att båda länderna nu var fullt kapabla att implementera Schengens regelverk. 

Sverigedemokraterna anmälde en avvikande åsikt från regeringens linje kort och gott därför 

att partiet ser ett generellt problem med Schengensamarbetet i de avskaffade 

gränskontrollerna. Ordföranden bad (anf. 103) Sverigedemokraterna att precisera om 

ambitionen var att Schengenområdet inte ska utökas mer överhuvudtaget, vilket var en korrekt 

uppfattning (anf. 104). Under samma möte men under 3§ återkom programmet om gränser, 

migration och asyl upp på dagordningen (punkt 13), Tobias Billström (M) föredrog under 

punkten och menade (anf. 132) att regeringen ställer sig bakom slutsatserna i den aktuella 

versionen av programmet. Slutsatserna som kortfattat bestod av fem olika områden; 

stärkanden av Schengenområdet, stärkanden av skydd av yttre gräns, laglig migration, asyl 

och den globala ansatsen för migration och ett samarbete med tredjeland. 

Sverigedemokraterna ansåg inte att slutsatserna låg i linje med vad partiet vill se och anmälde 

därför en avvikande mening (anf. 138). Schengensamarbetet och borttagandet av 

gränskontroller kom åter i fokus och Sverigedemokraterna menade att partiet hellre ser att den 

gamla modellen, där länder permanent återinför gränskontroller, införs inom hela Europa.  
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Även reglerna kring anhörighetsinvandring skulle behöva ses över enligt 

Sverigedemokraterna. Partiet är skeptiskt till om dessa regler fungerar i verkligheten eller om 

det bara blir som en cirkulär migration där det finns risk att folk stannar och förblir illegala 

invandrare. En gemensam migrationspolitik är något som Sverigedemokraterna inte kan ställa 

upp på. I ett senare anförande (153) förtydligade Sverigedemokraterna att partiet är emot en 

gemensam asyl- och migrationspolitik. En ordväxling mellan ordföranden och 

Sverigedemokraternas ledamot gör att partiet sedan avslöjar att man är helt emot 

Schengensamarbetet och vill se passkontroller mellan alla Europeiska länder (anf. 159) 

(Stenografisk uppteckning, 2010/11:37).  

Under EU-nämndssammanträdet 2011-12-09 fanns justitieminister Beatrice Ask (M) 

närvarande. Första punkten handlade om inrättandet av en utvärderings- och 

övervakningsmekanism avsedd att kontrollera Schengenregelverket. Ask gav en lägesrapport 

(anf. 4) som bland annat informerade om de flesta medlemsstater hade motsatt sig att 

beslutsrätten, för att kontroller vid inre gräns ska kunna återupptas tillfälligt, skulle överföras 

till kommissionen. Men regeringens linje var att detta var något som skulle tillåtas. Med 

anledning av detta anmälde Sverigedemokraterna en avvikande mening (anf. 6) utan vidare 

motivering. I anförande 9 och 13 menar Sverigedemokraterna att partiet delar regeringens 

ståndpunkter förutom den att pengar ska föras över till medlemsstaterna via asyl- och 

migrationsfonden, samt att en avvikande mening och en markering från Sverigedemokraterna 

att migrationsfrågor måste fortsätta vara en angelägenhet för varje enskild medlemsstat. 

Återigen kommer Sverigedemokraterna tillbaka till Bulgarien och Rumänien som är tänkta att 

ansluta sig till Schengensamarbetet och menade att partiet ”(…) tycker inte heller att man kan 

bortse från att det finns problem med de här länderna som är direkt kopplade till korruption.” 

(Margareta Sandsedt, Sverigedemokraterna, anf. 13) (Stenografisk uppteckning, 2011/12:17).  

 

4.5.1 Sammanfattning och analys  

Precis som i tidigare genomgångna ämnesområden uttrycker Sverigedemokraterna en tydlig 

ideologisk grund genom att ständigt trycka på att frågor som EU behandlar egentligen borde 

behandlas i de nationella parlamenten. Migrationsfrågor är en stor del av Schengensamarbetet 

och Sverigedemokraterna är därför inte positivt inställd till varken Schengensamarbetet eller 

det faktum att migrationsfrågor ofta ligger på EU:s agenda. Detta blev uttryckt tydligt av 

Sverigedemokraterna då det klargjordes att partiets målsättning är att minska EU:s inflytande 

över nationalstaterna.  
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Under sammanträdet den 19 november 2010 uttrycktes även en form av etno-

nationalistiska tankar då Sverigedemokraterna lämnade in en avvikande åsikt mot skrivningen 

att EU vill öppna upp fler migrationsvägar från Afrika in till Europa. Motiveringen gick ut på 

att arbetstillfällen i Europa ska falla på europeiska medborgare, speciellt nu då arbetslösheten 

är hög i Europa. Sverigedemokraterna ställer inte upp på en ökad migration från Afrika till 

EU.  

Ett antal sammanträden behandlade frågor om Schengensamarbetet och specifikt om 

Rumäniens och Bulgariens inträdde i samarbetet, något som Sverigedemokraterna inte vill 

ställa sig bakom. Först och främst går det att slå fast att Sverigedemokraternas inställning till 

Schengensamarbetet är i grunden negativ (vilket kan härledas till den ideologi partiet står på) 

på grund av utsuddade gränser, nationer som närmar sig varandra och något som kan börja 

liknas vid en federal stat. Generellt sett ser Sverigedemokraterna problem med 

Schengensamarbetet i de avskaffade gränskontrollerna, som då tillåter exempelvis människor 

och brottslighet att mer eller mindre fritt gå över gränser. Både den nationalistiska och den 

etno-nationalistiska synen kan appliceras på detta ställningstagande. Synen att människor kan 

röra sig fritt/enklare över gränser som negativ kan ha att göra med att människosynen från 

början gör skillnad på människor från olika kulturer och att ett mångkulturellt samhälle, som 

rent teoretiskt blir lättare att forma då gränser suddas ut, då ligger nära. Sverigedemokraterna 

vill därför se införandet av passkontroller i alla länder. Åsikten till att Rumänien och 

Bulgarien skulle ansluta sig grundar sig i en misstro till ländernas politiska system, som sägs 

vara korrupt, och att dessa länder inte är redo utan att genomföra stora reformer för att komma 

tillrätta med exempelvis brottslighet. Just åsikt om passkontroller i alla europeiska länder 

tyder på en auktoritär och också konservativ hållning, där lag och ordning går före människors 

rätt och frihet att röra sig över nationsgränser.  

 

4.6 Analys av samtliga ämnesområden 

Vid varje EU-nämndssammanträde sammanfattar ordföranden varje punkt med att redovisa 

om det finns ett stöd för regeringens linje eller inte. Vid en analys av tabellerna (4.3.1., 4.4.1. 

och 4.5.1.) är det egentligen bara i fallet migration och Schengensamarbetet som det går att 

påstå att Sverigedemokraterna slaviskt, under den avsedda perioden, följt en ideologisk grund 

och anmält avvikande mening i nästan alla frågor. När det gäller miljö och ekonomi 

(ekonomisk krishantering, stöd till EU-länder samt Europluspakten) finns det många exempel 

där Sverigedemokraterna gått med på regeringens linje. Men det kan kanske också bero på 

karaktären av vad som faktiskt avses i frågan. Många av fallen där Sverigedemokraterna har 
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gått med på regeringens linje har alla partier i nämnden haft samma uppfattning och 

regeringens linje har haft ett hundra procentigt stöd i nämnden. I ett sådant fall går det att 

diskutera och i alla fall misstänka att frågan inte är ideologiskt värdeladdad eller särskilt 

kontroversiell i något avseende. Dessutom finns redan ett inneboende antagande i 

ämnesområdena som gör att skillnaderna inte är särskilt förvånande. Sverigedemokraterna är 

ett parti med många och skarpa åsikter om migration, samtidigt som intresset för miljöfrågor 

kan ifrågasättas, eller enkelt att om en individ har ett intresse för miljöfrågor är inte 

Sverigedemokraterna det första partiet man väljer att engagera sig i.  

Den vanligaste anledningen till varför Sverigedemokraterna anmäler en avvikande 

mening är att ledamoten vill framföra kritik mot EU och den maktkamp som finns mellan 

EU:s institutioner och de nationella institutionerna. Dessa åsikter och motiveringen 

förekommer genomgående inom alla tre områden som blivit granskade ovan.  

Nationalismen och etno-nationalismen är centrala begrepp i teorin bakom RHP-

partier och också i Sverigedemokraternas ideologi. Just dessa delar av ideologin hittades i 

diskussionen om ekonomi och arbetsmarknad där den underliggande meningen var att 

svenska jobb är till för svenska arbetare, samt migrationsfrågan mellan Afrika och EU där 

europeiska jobb är till för europeiska arbetare. En intressant skiljelinje här är hur 

Sverigedemokraterna i relation till vilka geografiska områden som avses har olika definition 

av nationsbegreppet. Vid frågor som rör Sverige går de kulturella och etniska gränserna där, 

men när det gäller EU drar Sverigedemokraterna en gräns mot Afrika.   

Det auktoritära förhållningssättet är också ett centralt begrepp, vilket var tydlig i 

frågorna om migration och Schengensamarbetet. Även om inte någon ledamot rakt ut slår fast 

att så är fallet går det att mellan raderna förstå att det som Sverigedemokraterna vill när de 

säger att alla nationer bör återinföra gränskontroller till alla andra länder även inom EU, är att 

människors rätt och frihet att kunna röra sig över nationsgränser måste begränsas. Något som 

också skulle kunna härledas till människosyn, men framförallt till en auktoritär hållning där 

hårdare gränskontroller blir ett kännetecken. Teorin menar att RHP-partier ofta har en 

värdekonservativ framtoning också, vilken också kan stämma men att det i denna granskning 

inte finns utrymme för analys av detta på grund av de ämnesområden som behandlas. Skulle 

exempelvis andra rättsliga och inrikesfrågor behandlas kan kanske begreppet 

värdekonservativ fått större betydelse.  

Slutligen kan begreppet om att föra folkets talan framförallt fångas i frågorna om 

ekonomisk krishantering, stöd till andra EU länder och Europluspakten. Avfärdandet och 

argumentationen att en folkomröstning (direkt demokrati) måste till för att ansluta sig till 



35 
 

Europluspakten tyder på populism eftersom Sverigedemokraterna gör anspråk på att de 

styrande partierna idag inte följer, eller inte kan följa, folkets vilja men att de själva talar för 

folket. Detsamma gäller när Sverigedemokraternas ledamot Johnny Skalin tydligt talar om att 

folket i Europa inte vill se de federala eller liberala dragen som finns med i Europluspakten, 

återigen görs anspråk på att föra folkets talan. Även under dessa ämnesområden är de 

nationalistiska dragen till ideologin stark, när internationella och överstatliga institutioner 

ständigt får kritik.  

Ämnesområdena i miljö, ekonomi (ekonomisk krishantering, stöd till EU länder och 

Europluspakten) och migration och Schengensamarbetet visade i många fall tydligt var 

Sverigedemokraterna står ideologiskt. Det var relativt enkelt att plocka fram de centrala 

begrepp som analysverktyget och dimensionerna bestod av. Det går att diskutera hur siffrorna 

i de sammanfattande tabellerna ska tolkas, Sverigedemokraterna går i många av fallen på 

regeringens linje, men det är missvisande att enbart titta på statistiken och inte frågornas 

karaktär för att förstå sammanhanget. Vid en djupare granskning och analys av 

ställningstaganden och motiveringar finns det en ideologisk skiljelinje mellan regeringen och 

Sverigedemokraterna i de flesta frågor, precis som analysen ovanför visat. 

 

5. Avslutande diskussion 

Utifrån den empiriska framställningen och analysen har uppsatsen besvarat frågeställningarna 

om hur Sverigedemokraterna har agerat (genom ställningstaganden) i EU-nämnden, hur dessa 

ställningstaganden har motiverats och om det skulle vara ett uttryck för Sverigedemokraternas 

ideologiska grund. Syftet med uppsatsen var att beskriva och förklara Sverigedemokraternas 

ställningstaganden i EU-nämnden. En kort sammanfattning och reflektion av uppsatsens 

resultat och slutsatser blir presenterade, följt med en kort rekommendation till framtida 

forskning som avslutning.   

 

5.1 Reflektion av uppsatsen 

I empirin har Sverigedemokraternas ställningstaganden, och motiveringar till dessa inom de 

tre ämnesområdena, framställts antingen i text eller i tabell. När det gäller de gånger som 

Sverigedemokraterna har gått på regeringens linje är det viktigt att än en gång förtydliga att 

dessa frågor inte alltid kan antas ha någon ideologisk eller kontroversiell betydelse. Detta 

eftersom alla EU-nämndens ledamöter, i många av fallen, ställde sig bakom regeringens linje, 

något som är en indikation på vilken typ av fråga det kan röra sig om. Därmed inte sagt att det 
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är något som alltid ska avfärdas med det argumentet, det är minst lika intressant att faktiskt få 

en överblick över de gånger Sverigedemokraterna gått med på regerings linje som de gånger 

partiet haft en avvikande mening i fråga. Skillnaderna mellan de olika ämnesområdena kan 

tyda på vilken eller vilka frågor som Sverigedemokraterna faktiskt fokuserar på. Det är 

allmänt känt att Sverigedemokraterna är starkt emot invandring, samtidigt som partiet inte lika 

tydligt har en miljöprägel på sin politik. Därför är skillnaden mellan att Sverigedemokraterna i 

fler fall inom miljöområdet, än inom migrationsområdet, går med på regeringens linje inte 

särskilt förvånande.  

Genom det teoretiska ramverket och den metodologiska utgångspunkten i kvalitativ 

textanalys, ideologianalys, har uppsatsens syfte och frågeställningar besvarats. Det teoretiska 

ramverket har bidragit med de centrala begreppen inom RHP-teorin till att omfattas inom 

dimensionerna som integrerats som analysverktyg i metoden och operationaliseringen. 

Slutsatserna från denna studie är att Sverigedemokraterna i stor utsträckning agerar utifrån 

den ideologi som partiet vilar på. Det är framförallt den nationalistiska grundsynen som lyser 

igenom i ställningstaganden och motiveringar genomgående i alla tre ämnesområden. Kritiken 

mot EU på grund av det mellanstatliga och övernationella samarbete som unionen står för blir 

tydligt då ett övergripande syfte i Sverigedemokraternas retorik menar att mer makt och beslut 

måste flyttas tillbaka till den nationella nivån.  

Etno-nationalismen har också visat sig, om än mindre tydligt än just kritiken mot EU. 

Sverigedemokraterna är ett i grunden främlingsfientligt parti, vilket RHP-teorin framhäver, 

vilket också kan ses i analysen av agerandet och ställningstaganden i EU-nämnden. Även om 

det är främst i de ekonomiska frågorna med fokus på sysselsättning i Sverige och EU som 

detta syns tydligast är det ändå så pass tydligt att det går att dra slutsatsen att det visar på att 

åsikterna inte bara är något som finns i teorin utan även något som visar sig i praktiken.  

Ett auktoritärt förhållningssätt har visat sig i framförallt den redovisade 

uppfattningen om Schengensamarbetet, som får stå för ett liberalt förhållningssätt. Slutsatsen 

här är tydlig och det är att Sverigedemokraternas förhållningssätt är åt det auktoritära 

förhållningssättet i och med den uttryckta viljan att återinföra gränskontroller i Europas länder 

som det funnits tidigare.  

Dimensionen ”direkt demokrati” var ett sätt att fånga upp de populistiska tankarna 

där ett RHP-parti vill föra folkets talan och underförstått menar att det politiska 

etablissemanget inte gör det. I slutändan handlar det någonstans om viljan att se mer direkt 

demokrati där folket får vara med och ta beslut själv istället för, som i den representativa 

modellen, välja representanter som tar dessa beslut. När det handlade om Europluspakten ville 
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Sverigedemokraterna att frågan skulle avgöras genom en folkomröstning av precis den 

anledningen att etablissemanget försökte smyga in Sverige i ett EMU-medlemskap trots att 

svenska folket inte ville det. Slutsatsen är att även de populistiska dragen kan ses i 

Sverigedemokraternas agerande i EU-nämnden. Även om de populistiska dragen ibland kan 

vara lite svåra att fånga så är det ändå tydligt att Sverigedemokraterna och deras ledamöter 

försöker få det till att partiet inte tillhör etablissemanget, vilket uppfattas som diffust många 

gånger eftersom det faktiskt efter valet 2010 är en del av just etablissemanget.   

Hur generaliserbara resultaten är varierar förmodligen mellan ämnesområdena. 

Självklart kommer kritiken mot EU som politisk union och maktfaktor gentemot 

nationalstaterna alltid finnas som ett genomgående argument. Men det är förmodligen så att 

de andra dimensionerna går att finna i ställningstaganden och motiveringar även inom andra 

ämnesområden än vad denna uppsats analyserar. Riksdagens utredningstjänst visade på att 

Sverigedemokraterna i Riksdagen stödjer regeringen i en stor majoritet av alla frågor som 

behandlas, men den generella känslan jag får när jag läser de stenografiska uppteckningarna 

från EU-nämnden är att Sverigedemokraterna faktiskt har en ideologisk röd tråd 

genomgående i sitt arbete i EU-nämnden. 

 

5.2 Framtida forskning 

Denna uppsats har visat att Sverigedemokraternas agerande, i form av ställningstaganden, i 

EU-nämnden till stor del kan knytas till deras ideologiska grund. Framförallt är det kritiken 

mot de mellanstatliga, och överstatliga, samarbete som EU står för som får kritik. För 

framtida forskning kan ett fokus vara hur Sverigedemokraterna agerar i utskott där frågor av 

nationell karaktär behandlas. Sverigedemokraterna befinner sig just nu på sin första 

mandatperiod i Sveriges Riksdag, undersökningar och forskning kring partiets agerande i 

Riksdagens utskott kommer därför vara intressant de kommande åren.  

En annan intressant idé att bygga vidare på i framtida forskning vore en jämförelse 

mellan Sverigedemokraterna och andra RHP-partier i Norden och/eller Europa. Danske 

Folkeparti, Fremskrittspartiet och Sannfinländarna är partier med stora likheter med 

Sverigedemokraterna. En jämförelse som fokuserar på skillnaden och likheter mellan dessa 

partiers agerande och ställningstaganden i olika politiska sammanhang vore intressant för att 

förstå vad som är den drivande orsaken bakom och i dessa partiers politiska arbete. 
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