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ABSTRACT 

In this essay, the core values of the Sweden Democrats Party will be reviewed on the basis of 

political party programs available since 1989. The Sweden Democrats entered the Swedish 

parliament in 2010 and are now making major political progress as the third largest party in 

the Swedish parliament. They are acclaimed by many, and perhaps equally feared for their 

historical background. The purpose is   to investigate if the values that make up the school's 

values are expressed in SD's party program. The method used is content analysis with the 

interest of the party’s formulated values and how the Sweden Democrats relate to the core 

values. The results that will be presented are that Sweden Democrats have a historical 

background that they never can escape from. They have made progress from the year 1989 

and  have become more accepted. Today Sweden Democrats represent a conservative society 

with Christian values. 
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SAMMANFATTNING 

I denna uppsats kommer värdegrunden i Sverigedemokraternas parti att granskas utifrån de            

partipolitiska program som finns tillgängliga sedan 1989. Sverigedemokraterna kom in i           

Sveriges riksdag år 2010 och gör nu stora politiska framsteg som tredje största partiet i               

svensk riksdag. De är hyllade av många och kanske precis lika fruktade för sin historiska               

bakgrund. Syftet är att undersöka om de värderingar som utgör skolans värdegrund uttrycks i              

SD:s partiprogram. Metoden som har använts är en innehållsanalys med intresse för partiets             

formulerade värdegrund och hur Sverigedemokraterna förhåller sig till värdegrunden.         

Resultatet som presenteras är att Sverigedemokraterna har en historisk bakgrund som de inte             

kommer ifrån. De har utvecklats från år 1989 och de har blivit mer rumsrena. Idag företräder                

Sverigedemokraterna ett konservativt samhälle som har kristna värderingar.  
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1.0 INLEDNINGSKAPITEL 

1.1 Inledning 

I denna undersökning kommer Sverigedemokraternas partiprogram att granskas utifrån         

skolans värdegrund, etik och värderingar. Deras ideologi kommer att ställas i relation till             

skolans värld. I skolans värld ska elever formas och utvecklas till goda medborgare.             

Sverigedemokraterna som parti kommer att undersökas i relation till olika begrepp som ingår             

i skolans värdegrund såsom människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla           

människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. 

Sverigedemokraterna gjorde valsuccé vid 2014 års val och de har sedan dess fått ett ökat               

inflytande inom svensk politisk makt i Sverige. SD fick samma år 12,9 % av alla röster och                 

blev det tredje största partiet och vågmästare i svensk riksdag. SVT:s tidiga prognos visade på               

ett rekordval för Sverigedemokraterna, där de i en vallokalsundersökning skulle få 10,5 % av              

rösterna. Resultatet blev cirka två procentenheter över prognosen. Statistiska centralbyrån          1

betraktas allmänt som den mest tillförlitliga myndighet för statistik då de har det största              

frågeunderlaget. De gör enligt beslut av riksdagen två årliga partisympatiundersökningar, i           

maj och november, för att visa det aktuella politiska opinionsläget i landet. Under årets sista               

mätning, det vill säga den som gjordes i november 2015, framkom det att             

Sverigedemokraterna har ökat med ytterligare sju procentenheter sedan valet 2014.   2

 

Det pågår en ständig debatt om Sverigedemokraternas partipolitiska ideologi och de får ofta             

kritik för sina ståndpunkter angående invandring och asylpolitik. Efter ett sommartal som            

partiledare Jimmie Åkesson höll i Sölvesborg 2014, menar statsvetaren Jonas Hinnfors att det             

blir svårare för Sverigedemokraterna att hävda att de är ett icke-rasistiskt parti. Åkesson valde              

att flera gånger lyfta fram islamism som något negativt och att islamism är det största hotet                

globalt sett, mot fred och mänskliga rättigheter. ”Islamism är vår tids nazism och             

kommunism”, sade Jimmie Åkesson.   3

1 Sveriges Radio, Val 2014 - Framgång för Sverigedemokraterna,  (2014) 
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4657&grupp=20696&artikel=5964502 
2 Statistiska Centralbyrån, Valresultat ”om det hade varit val idag  , (2015) 
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Demokrati/Partisympatier/Partisympatiundersokningen
-PSU/12436/12443/Partisympatier-PSU/27391/ 
3  Svenska Dagbladet, Svårare för SD att förneka rasismen, (2014) 
http://www.svd.se/svarare-for-sd-att-forneka-rasismen/om/sverige 
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Ett parti kan i dagens samhälle ha avvikande åsikter och ändå ha en plats i svensk riksdag,                 

eftersom vi har en yttrandefrihetsgrundlag i vårt land. Enligt Valmyndigheten så finns det             4

inga regler för hur ett parti bildas i Sverige, inte heller för hur ett parti ska vara organiserat.  5

I den senaste mätningen av IPSOS når Sverigedemokraterna sin högsta notering och får 19 %.               

Mätningen är genomförd för SvD och den visar att under det senaste halvåret har              

Sverigedemokraterna ökat med fyra procentenheter. Opinionschefen för IPSOS, David Ahlin,          

säger att det just nu inte finns något som tyder på att stödet för SD skulle minska. IPSOS är                   6

ett av världens största researchföretag och de arbetar med marknads-, opinions- och            

samhällsundersökningar.  7

Skolväsendet vilar på demokratins grund och utbildningen ska förmedla och förankra respekt            

för de mänskliga rättigheterna. Det gäller även för de grundläggande demokratiska           

värderingar som det svenska samhället vilar på. Sverigedemokraternas politiska program för           8

den svenska skolan fokuserar bland annat på att skoleleverna ska ”lära sig kritiskt tänkande,              

respekt för demokratin och för vårt lands kultur och historia. Ett Sverige där varje elev               

behandlas som en unik individ och får möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar”.   9

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att undersöka om de värderingar som utgör skolans värdegrund uttrycks i SD:s              

partiprogram. Undersökningen ska analysera SD:s partiprogram för år 1989, 1999 och 2010,            

samt jämföra dessa för att se om innehållet har förändrats beträffande dessa värderingar. Detta 

gör jag genom en innehållsanalys med intresse för partiets eventuella formulerade värdegrund            

och hur de förhåller sig till värdegrunden. Mina huvudsakliga forskningsfrågor  är följande: 

 

4 Sveriges riksdag, Yttrandefrihetsgrundlagen . (2013) 
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Demokrati/Grundlagarna/Yttrandefrihetsgrundlag/  
 
5 Valmyndigheten. Bilda parti.  (2015-04-20). www.val.se 
6 Svenska Dagbladet, http://www.svd.se/sd-framat-i-ny-matning/om/opinionsmatningar, (2016-09-21) 
7 IPSOS, Nobodyś Unpredictable, http://www.ipsos.se/om-oss, (2017-01-21) 
8 Lärarens handbok, Läroplaner, Skollag, Yrkesetiska principer, FN:s Barnkonvention . Lund: Studentlitteratur, 
2011, s. 41 
9 Sverigedemokraterna, Trygghet & Tradition - Manifest  (2014) 
https://sd.se/valmanifest/en-trygg-svensk-och-kunskapsinriktad-skola/. 
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● Vilka värderingar utgör skolans värdegrund enlig skollagen? 
 

● Vilka av dessa värderingar uttrycks i SD:s partiprogram 1989, 1999 respektive 2010? 
 

● Vilka likheter och skillnader finns mellan de tre partiprogrammen beträffande det sätt            
som dessa värderingar uttrycks? 

 
● Om det finns skillnader, hur kan man tolka dessa skillnader? 

 
 

1.3 Avgränsningar 

Sverigedemokraternas partiprogram för åren 1989, 1999 och 2010 är intressanta att undersöka            

för att stämma av hur deras förhållningssätt är till värdegrunden i de olika partiprogrammen.              

De två första för att partiet fortfarande stod utanför riksdagen när de skrevs och 2010 års                

partiprogram för att det var då Sverigedemokraterna tog sig in i riksdagen. Vad som har hänt i                 

partiprogrammets utformning och hur har det eventuellt reviderats under åren är viktigt att             

undersöka. För att avgränsa mitt arbete har jag valt att endast beröra demokratiska värderingar              

som uttrycks i skollagen genom värdegrunden, såsom människolivets okränkbarhet,         

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet           

mellan människor, samt etik och värderingar. 

 

 

1.4 Tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring Sverigedemokraterna, för att få med en             

tydlig spegling och olika vinklingar av dem ur ett historiskt perspektiv, med anledning av              

föreliggande studie. Relevant för denna undersökning är att lyfta fram en skribent inom             

området som heter Anders Hellström, han är statsvetare. Hellström har skrivit en bok som              

enbart behandlar Sverigedemokraterna. Hans bok heter Vi är de goda och med hjälp av den               

vill Hellström förstå partiets roll och position i svensk politik. Boken har två huvudargument              10

där det första är att Hellström argumenterar för att SD radikaliserar de traditionella partiernas 

10 Anders Hellström, Vi är de goda  - Den offentliga debatten om Sverigedemokraterna och deras politik, 
Finland: Tankekraft förlag, 2010, s. 14 
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politik och retorik. Med andra ord skulle detta betyda att SD utgår från och accentuerar               

etablerade stämningar och strömningar för att föra fram sin politik. Stämningar och            

strömningar som redan finns representerade bland de traditionella partierna. Det andra           

argumentet Hellström för fram är den offentliga debatten om SD och att deras politik spelas ut                

i ett moraliskt register mellan gott och ont. Det snarare än mellan höger och vänster som har                 

präglat svensk blockpolitik traditionellt sett.  11

 

Det finns de som utmålar SD och deras parti som en avvikelse i svensk politik och historia                 

och Hellström argumenterar för att SD snarare utgår från och radikaliserar de traditionella             

partiernas retorik och politik. Med start och avstamp i aktuell forskning om            

främlingsfientlighet och populism i Europa visar Hellström hur SD försöker etablera sig i den              

svenska offentligheten genom att balansera mellan det politiskt konforma och det politiskt            

utmanande. En annan bok som har skrivits är Politik, protest, populism: Deltagande på nya              12

villkor och den är författad av redaktörerna Joakim Ekman och Jonas Linde, även dessa två är                

statsvetare. Den beskriver hur medborgare i Sverige inte längre engagerar sig i svensk politik i               

samma utsträckning. Författaren uttrycker frågan om det pågår en kris i den moderna             

demokratin och beskriver också att de politiska partierna ständigt tappar medlemmar. Den            

politiska misstron har ökat och inte minst för EU utan även för sina förtroendevalda. På               13

medborgarnivån finns missnöje som observeras genom valstatistik och opinionsmätningar och          

det avser till exempel misstro mot politiker, missnöje med demokratin, upplevt utanförskap,            

försvagad mellanmänsklig tillit och bristande politiskt engagemang. Avsikten med denna bok           

är att diskutera nya former av samhällsengagemang och riskerna med det folkliga missnöjet             

eller ointresset.   14

 

Sverigedemokraterna har precis som Dansk Folkeparti arbetat med att framstå som ett            

”rumsrent” parti och de har uteslutit medlemmar som har trampat i klaveret i yttranden som               

har varit främlingsfientliga. Sverigedemokraternas ursprung och historia är en av orsakerna           

till att Sverigedemokraterna fortfarande har pariastatus i den nationella politiken. När SD  

11 Ibid, s. 15 
12 Ibid, omslag 
13 Joakim Ekman, Jonas Linde, Politik, protest, populism - deltagande på nya villkor.  Malmö, Författarna och 
Liber AB, 2010, omslag  
14 Ibid, s. 8 
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bildades år 1988 fanns det samröre till det radikalt invandringskritiska nätverket BSS (Bevara             

Sverige Svenskt). Anders Klarström, som var den för partiet första partiledaren, hade tidigare             

dömts för olaga hot och skadegörelse. Klarström hade även ett förflutet i det öppet              

nationalsocialistiska Nordiska Rikspartiet. Det förekom även grov misshandel som utfördes          

av en av partiets kommunala kandidater under SD´s första valrörelse och denne tvingades att              

hoppa av. En kombination av dessa historiska kopplingar till mer extrema organisationer har             

varit ett handikapp i partiets strävan mot det politiska genombrottet. Även en del av partiets               

offentliga framträdanden som ofta resulterade i mer eller mindre allvarliga oroligheter har            

varit klavertramp. Ekman & Linde skriver i sin bok att SD har försökt att rensa ut företrädare                 

med ett komprometterande och skamligt förflutet och dess partiprogram har avradikaliserats           

men den historiska belastningen finns kvar som ett kvarstående resultat.  15

 

Högerpopulismen är en antologi skriven av redaktören Håkan A Bengtsson m fl. Anna-Lena             

Lodenius, som är en av de övriga författarna, inleder första kapitlet med att skriva om               

Sverigedemokraternas historia. Författaren ställer sig frågorna - Hur går det med muslimers,            

asylsökandes och homosexuellas rättigheter om Sverigedemokraterna får mer att säga till om?            

Är SD höger, vänster eller mittemellan? Eller kanske något helt eget? Sverigedemokraterna            

har en lång historia men framgångarna har kommit sent. Lodenius skriver att det stora              16

språnget togs i valet 2002 då partiet mer än tredubblade röstetalet. Från ungefär 20 000 röster                

i valet 1998 till cirka 75 000 röster och 49 kommunala mandat.  17

 

Dan Andersson har skrivit boken Så fick Sverigedemokraterna makt. Här beskriver författaren            

att det finns tre orsaker till att högerpopulismen har fått stöd i Sverige. Konkurrens om knappa  

resurser, ekonomisk begränsning och en intolerant attityd till invandrare. Det finns både            

internationell och svensk forskning som grund till förklaringar och slutsatser om orsakerna till             

att människor sympatiserar med Sverigedemokraterna. Reportern Pontus Mattson har skrivit          18

reportaget Sverigedemokraterna in på bara skinnet där avsikten är att göra en ordentlig             

granskning av partiet.  Mattson beskriver och redogör för sina möten med partiets företrädare  19

15 Ibid, s. 176 
16 Håkan, A,  Bengtsson. Högerpopulism  - En antologi om Sverigedemokraterna. Finland: Bookwell, 2009, s. 11 
17 Ibid, s. 17 
18 Dan Andersson, Så fick Sverigedemokraterna makt.  Finland: Bookwell, 2014, s. 7 
19 Pontus Mattson, Sverigedemokraterna in på bara skinnet.  Stockholm: Natur & Kultur, 2009, s. 8 
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såväl partiledning och vanliga människor. Vad står de för? Vilka är de? Vad har partiet för                

möjligheter att förverkliga sina politiska visioner?  20

 

Roger Fjellström har skrivit en bok om etik i skolan; Skolområdets etik: En studie i skolans                

fostran. Fjellströms syfte är att etablera en etisk studiedisciplin för skolans del och             

skolområdets etik. Skolan som är ett viktigt område ur etiskt perspektiv har länge varit              

eftersatt enligt Fjellström. Boken ska bidra till klarhet om målet med fostran och dess              

innehåll, skolans värdegrund analyseras och preciseras. Principerna om respekt för          

människors lika värde, integritet och välbefinnande ges mycket plats i boken. Värdegrund,            21

demokrati och tolerans är en bok som är skriven av Pia Nykänen och den handlar om skolans                 

fostran i ett mångkulturellt samhälle. Den svenska skolan vill fostra elever till tolerans,             

demokrati och mångkulturalism - värden som kan anses att vara självklara i vårt samhälle              

idag. Nykänen granskar diskussionen runt skolans värdegrund och fokus ligger då på den             

svenska läroplanen. Boken är hennes doktorsavhandling i praktisk filosofi. Tidigare          22

examensarbeten finns framarbetade inom detta område. Ett av dem som förstärker orsaken till             

denna uppsats är ett arbete som har författats av Elin Lennartsson och Johan Nygren,              

Linneuniversitetet i Kalmar och som heter Konfliktfylld” - Sverigedemokraterna, demokrati          

och skolans värdegrund (2013). Lennartsson & Nygren tar i sitt arbete upp ett konstaterande              

att det inte verkar finnas så mycket forskning kring Sverigedemokraterna efter 2010 då partiet              

kom in i riksdagen.  

 

1.5 Metod  
 
I detta avsnitt presenteras den valda undersökningsmetoden, samt hur undersökningen har           

genomförts för att komma fram till ett resultat. Jag har tillämpat och genomfört en              

innehållsanalys med redovisningar av olika delar som rör skola och värdegrund från            

Sverigedemokraternas (SD) partipolitiska program. Innehållsanalys som metod innebär analys         

av dokument och texter som kan vara tryckta, handskrivna eller i elektronisk form. Metoden              

20 ibid, omslag 
21 Fjellgren, Roger. Skolområdets etik: en studie i skolans fostran. Studentlitteratur AB, 2004, omslag 
22 Nykänen, Pia. Värdegrund, demokrati och tolerans. Om skolans fostran i ett mångkulturellt samhälle. 
Stockholm: Thales, 2009. omslag 
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är mycket flexibel och den kan användas i samband med ett flertal olika typer av media.                

Innehållsanalysen innebär ett angreppssätt som åsyftar att studera dokument och texter.  

Betraktelsen av en innehållsanalys brukar dock vara som en forskningsmetod genom dess            

distinkta synsätt på analysen. Alan Bryman skriver att innehållsanalysen har fler fördelar            23

och en av dem är att det är en “öppen” forskningsmetod. Det är enkelt att på ett konkret sätt                   

beskriva hur man har gjort sitt urval och uppföljningsstudierna är lätta att göra. Det vill säga                

att det är enkelt att beskriva hur man har gått tillväga i sin undersökning och metoden anses                 

därför vara objektiv eftersom det är enkelt för andra forskare att kontrollera resultatet. En              

annan fördel är att tillvägagångssättet är mycket flexibelt som kan tillämpas på flera olika              

slags ostrukturerad information.  

 

Innehållsanalysen har också svagheter och en av dem är att en innehållsanalys kan bara vara               

så bra som de dokument är som analysen bygger på. Jag har gjort vissa etiska överväganden                24

innan jag började att arbeta med min undersökning. Etiken är viktig att reflektera över i min                

ansats till detta arbete, precis som den är en viktig del av undersökningen och som jag även                 

kommer att behandla. Enligt Jan Trost finns det alltid mer eller mindre etiska problem              

närvarande och det gäller att minimera dem. Trost tar upp olika typer av etiska situationer och                

den som alltid gör sig gällande är den fristående etiken, vilken man alltid ska tillämpa med ha                 

ett gott uppförande. Att alltid vara ärlig och uppriktig och inte handla mot de övergripande               

etiska principerna.  

 

Konsekvensetiken är också en etisk modell som Trost penetrerar i sin bok och den innebär ett                

avvägande i vad vissa valda situationer kan få för konsekvenser. Att mitt ämnesområde kan              25

väcka reaktioner och starka känslor är fullt möjligt, likväl som nyfikenhet. Jag har dock inte               

upplevt eller oroat mig för att mitt ämnesval skulle komma att bli ett misslyckande. Jag har i                 

min beräkning antagit att det finns en möjlighet att jag hittar brister vad gäller etik och                

värdegrund, i Sverigedemokraternas partiprogram. Dock är jag från början inställd på och fast             

beslutsam om att det är den faktiska informationen som är intressant och relevant i min               

undersökning. Det kan ses paradoxalt i denna undersökning, där jag själv gör dessa             

23 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB, 2002, s. 190 
24 Ibid, s. 203 
25 Trost, Jan. Att skriva uppsats med akribi. Lund: Studentlitteratur AB, 2014, s. 28 
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avväganden och att jag även gör etiska observationer hos det politiska partiet            

Sverigedemokraterna. Det är oavsett intressant och lärorikt att fördjupa sig i partiets historiska             

framväxt fram till nutid.  

 

1.6 Material 

Texterna som jag har analyserat är SD:s partiprogram från år 1989, 1999 där det senaste               

justerades 2002 och det partiprogram som är aktuellt idag och som har sitt ursprung från år                

2010. Sverigedemokraternas partiprogram från 1989 antogs vid årsmötet den 10 juni.           

Nästkommande partiprogram från 1999 antogs i januari samma år under ett extrainsatt            

årsmöte. De båda partiprogrammen är relativt tunglästa men ett långt textflöde innehållande            

olika rubriker beroende av vilket avsnitt som behandlas. De två första partiprogrammen är             

uppskattningsvis ungefär 11-12 sidor långa vardera. Texten kommer i ett långt flöde med             

rubriker som strukturerar upp innehållet. Det är därför lite svårt att uppskatta ett exakt antal               

sidor. Det framgår inte vem som har skrivit partiprogrammen eller vem som ansvarar för att               

de uppdateras. Partiprogrammet från 2010 har en liknande struktur, men som ändå upplevs             

mer lättläst med tydligare struktur, mer överskådliga rubriker och större teckenstorlek.           

Uppskattningsvis är mängden text samma som för de föregående partiprogrammen. Även här            

saknas namn på författare eller namn på ansvarig person för eventuella uppdateringar. I min              

strategi för att lyckas ställa de olika värderingarna såsom människolivets okränkbarhet,           

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och            

solidaritet mellan människor, i relation till de olika partiprogrammen så har min avsikt varit              

att försöka göra en noggrann avstämning. Jag har helt enkelt läst och letat efter skolans               

värdegrund under aktuellt avsnitt i de olika partiprogrammen från år 1989, 1999 och 2010, för               

att se om den har tagits med. Vidare har arbetet fortlöpt med att analysera och försöka göra                 

en bedömning om och isåfall hur nära Sverigedemokraterna finns i förhållande till de olika              

värderingarna som utgör skolans värdegrund. Det har krävts en koncentrerad och medveten            

lässtrategi för att eventuellt upptäcka och det jag söker och efterlyser, nämligen skolans             

värdegrund samt etik och värden. 
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Fortsättningsvis har jag också undersökt Pia Nykänens avhandling ”Värdegrund, demokrati          

och tolerans”. De områden som jag har valt att ta med från SD:s partiprogram i min                

undersökning är de som har förändrat SD:s politik, på så vis att de har hittat en väg in i                   

riksdagen. Värdegrunden bottnar i kristen etik och den finns instiftad i vår grundlag och              

byggs på demokratiska värderingar. Ola Sigurdson är professor och har skrivit “Den goda             

skolan: Om etik, läroplaner och skolans värdegrund” där han bland annat redogör för vem              

som bestämmer vilka etiska värden som ingår i ett gott demokratiskt liv. Denna bok har jag                

valt dels för att hitta en forskningsteori och teorier som förklarar och definierar vad etik och                

värden samt vad skolans värdegrund är. Avsnittet som jag har använt heter Liberalism och              

handlar om den universella etiken, om moralpsykologiska och moralfilosofiska traditioner.          

Boken utgör min huvudsakliga källa för den teoretiska anknytningen. Jag har sedan försökt att              

applicera Kohlbergs resonemang och redogörelser i min undersökning i förhållande till den            

eventuellt uttalade värdegrunden i Sverigedemokraternas partiprogram från åren 1989, 1999          

och 2010. Jag har resonerat och problematiserat samt analyserat det jag har kommit fram till. 

 

Sökandet efter material har inneburit både biblioteksbesök och sökande efter lämpliga artiklar            

på internet. Mitt undersökningsmaterial består av böcker, artiklar från internet, artiklar från            

DN och ett nyhetsinslag från radio. Jan Trost rekommenderar fler sätt i sökandet och ett är att                 

titta efter i kurslitteraturen om det kan finnas någon hänvisning till aktuell litteratur. Vidare              

från den kan det finnas ytterligare användbara tips. Jag har frågat bibliotekarier om tips på               

böcker och även letat själv vilket har visat sig vara en bra metod. Precis som Trost beskriver                 

kan sökandet vara en långvarig och ibland deprimerande process. Min erfarenhet är att det              26

kan vara svårt att få tag i en del böcker som är populära. Fjärrlån är något som jag har                   

underskattat förut men som har visat sig fungera helt fantastiskt. Jag har haft en viss kritisk                

inställning till litteraturen där kravet om trovärdighet har varit viktig. Jag har, precis som              

Trost rekommenderar, tagit ställning till dess innehåll och avgjort trovärdigheten inom ämnet.            

Om författarintentionen är att smutskasta eller fara med osanning har den källan lagts åt sidan               

och jag har genast tittat efter en ny. Visserligen kan andra människors tolkningar och              

uttalanden om Sverigedemokraterna ibland vinklas till den nyansen som författaren vill           

uppnå. I vilket fall är den källan användbar så länge som den uppenbarligen inte leder till rena                 

26 Ibid, 2014, s. 31 
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lögner, för det är inte min avsikt att bygga undersökningen på osanningar. Trost uppmanar till               

att vara kritisk när val kring litteraturen görs och det anser jag att jag har levt upp till.                  27

Avsikten har varit att hålla en röd tråd genom rapporten. 

 

1.7 Centrala begrepp och teoretisk anknytning 

Under detta avsnitt avser jag att redogöra för två centrala begrepp, skolans värdegrund och              

etik och värderingar. Som stöd för teorierna kring de olika begreppen har jag valt att använda                

Pia Nykänens bok Värdegrund, demokrati och tolerans och Den goda skolan: Om etik,             

läroplaner och skolans värdegrund skriven av professor Ola Sigurdsson. Jag valde att använda             

båda då jag anser att de har sina styrkor och förtjänster, eftersom de redogör lite olika                

nyanserat för begreppen som ska användas i min undersökning. Jag har även valt att använda               

Nationalencyklopedin för att redogöra för en definition av etik. De olika värderingarna i             

skolans värdegrund är människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla          

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Dessa värden talar sitt            

tydliga språk och jag avser inte att vända ut och in på dem för att definiera dem bokstavligen.                  

Med utgångspunkt i Sverigedemokraternas olika partiprogram och eventuella uttalade         

värdegrund ska värderingarna först lokaliseras och jämföras med skolans värdegrund. Sedan           

ska de diskuteras med de olika teoretiska resonemangen som jag med hjälp av Kohlberg              

kommer fram till för att slutligen appliceras  i undersökningsdelen. 

Pia Nykänen återger en teoretisk definition av begreppet värdegrund som är hämtad från en              

portalparagraf som fanns inskriven i läroplanen LPO 94. Nykänen framhåller genom denna            

att värdegrunden har sin grund och sitt ursprung i den etik som förvaltas av kristen tradition                

och västerländsk humanism. Definitionen står för människolivets okränkbarhet, individens         

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet            

med svaga och utsatta. Dessa normer och värderingar har funnits i svenska läroplaner sedan              

långt tillbaka och möjligen har termen värdegrund bidragit till att de får mer uppmärksamhet              

idag. Ordet ”grund” indikerar en utgångspunkt som är fundamental för dessa normer och 

27 Ibid, 2014, s. 32 
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värderingar. Ordet värdegrund som bottnar i kristen etik är vanligt förekommande och            28

används i ett flertal sammanhang. Bland annat så har regeringen givit Statens skolverk             

uppdraget att genomföra insatser som främjar, stärker och sprider kunskap om skolans            

värdegrund på så sätt som den beskrivs i läroplanerna. Den etiska värdegrunden följer därmed              

med oss in i 2010-talet och kan inte ses som ett fenomen som endast uppstod under                

1990-talet.  29

Ola Sigurdsson teoretiserar och presenterar en liknande definition av skolans värdegrund som            

är hämtad från regeringens utredning En värdegrundad skola - idéer om samverkan och             

möjligheter från 1997. Där tillkännager man att “värdegrunden” inte är ett väl definierat             

begrepp som är känt för varken skolans personal, dess elever eller andra. Det finns en               

arbetsgrupp som står bakom arbetet av definitionen “värdegrund” och den lyder - “de             

grundläggande värden som samhället vilar på och som skolan ska bidra till att föra över från                

en generation till nästa”. Sigurdson drar en slutsats om att “människolivets okränkbarhet,            30

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och            

män samt solidaritet med svaga och utsatta” utgör det svenska samhällets värdegrund och             

därmed även den värdegrund som skolan har som uppgift att förmedla. Sigurdson konstaterar             

att värdegrunden handlar om denna uppsättning av värden. Fortsättningsvis skriver han att            

värdegrunden i sig inte verkar vara “västerländskt humanistisk” eller “kristen”.  31

Kristen etik har sitt ursprung i bibeln med teologiska etik-traditioner. Det dubbla kärleksbudet             

som handlar om kärlek till Gud och till medmänniskorna, utgör ett gemensamt bibliskt arv i               

judiska och kristna etik-traditioner.  32

En annan definition av etik i denna undersökning står Ola Sigurdson för, som skriver att man                

kan urskilja tre olika beståndsdelar i läroplanernas formuleringar som handlar om skolans            

värdegrund: etikens innehåll, etikens motivering, och etikens förmedling. Där innehållet för           

etiken är rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. På något åtskiljande sätt           

definieras och motiveras etik i läroplanerna Lpo 94, Lpf 94 och Lpfö 98 utifrån “västerländsk               

28 Nykänen, Pia. Värdegrund, demokrati och tolerans. Om skolans fostran i ett mångkulturellt samhälle. 
Stockholm: Thales, 2009, s. 11 
29  Ibid, 2009, s. 12 
30 Sigurdson, Ola. Den goda skolan: Om etik, läroplaner och skolans värdegrund , Studentlitteratur AB, 2002, s. 
13 
31 Ibid, s. 13 
32 Nationalencyklopedin, Etik.  http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/etik 
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humanism” och “kristen tradition”. Dessa motiveringar är både vaga och vida och det gör              

användandet av dem förhållandevis oklart.  33

Demokrati betyder folkmakt eller folkstyre och ordet används på många områden för att             

beteckna olika företeelser och nivåer av samhället. Inom politiken finns flera varianter av             

politisk demokrati som till exempel socialistisk, liberal eller konservativ demokrati. I           34

läroplanen från 1994 (LPO 94) återfinns ett antal formuleringar om demokrati vilka framgår i              

Pia Nykänens kapitel om demokrati, fostran, utbildning och undervisning. Till exempel ska            

undervisningen bedrivas i demokratiska arbetsformer och den ska också förbereda eleverna           

för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Nykänen framhåller att det i skollagen 1 kapitel 2§               

står att skolans verksamhet ska utformas i överensstämmelse med grundläggande          

demokratiska värderingar.   35

Angående definitionen av demokrati hänvisar Ola Sigurdson till två formuleringar i           

utredningen där den första innebär att läroplanernas mål är att forma barn och ungdomar till               

demokratiska människor som har demokratiska värderingar. Skolan ska vara bärare av de            

demokratiska värdena och samtidigt vara en kultur där demokrati kan läras, upplevas och             

praktiseras. Den andra formuleringen innebär att många olika tolkningar och värderingar ska            

kunna överföras i ett pluralistiskt samtal där man tar utgångspunkt i respekten för människors              

lika värde. Enligt detta synsätt utgör den kulturella mångfalden tillsammans med demokrati            

en utgångspunkt för tolkningen av värdegrunden och det innehåll som den har. Utifrån dessa              

formuleringar drar Sigurdson slutsatsen att den svenska skolans värdegrund skall vara           

demokratin och som framställs i vissa värden som både skall omfattas och gestaltas. Därefter              

skriver Sigurdson att man förutsätter att denna värdegrund ska vara gemensam för flera olika              

traditioner, oavsett om det rör sig om “västerländsk humanism” eller “kristen tradition”. Ingen             

av traditionerna har monopol på värdegrunden men båda traditionerna har varit delaktiga i att              

förvalta de värden som den utgör och troligtvis även i dess historiska framväxt.            36

33 Sigurdson, Ola. Den goda skolan: Om etik, läroplaner och skolans värdegrund , Studentlitteratur AB, 2002, s. 
14 
 
34 Nationalencyklopedin, Demokrati.  http://ww.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/demokrati 
35 Nykänen, Pia. Värdegrund, demokrati och tolerans. Om skolans fostran i ett mångkulturellt samhälle. 
Stockholm: Thales, 2009, s. 54 
36 Sigurdson, Ola. Den goda skolan: Om etik, läroplaner och skolans värdegrund , Studentlitteratur AB, 2002, s. 
13-14 
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Fortsättningsvis hänvisar Sigurdson till andra sammanhang, som till exempel Skolverkets          

Temabild Med demokrati som uppdrag där det insinueras att värdegrunden har med demokrati             

att göra. Då menas inte demokrati endast som en form utan som ett innehåll som ska både                 

gestaltas och omfattas. Till eleven ska en demokratisk kompetens förmedlas och det är             

skolans uppgift att förmedla den, där eleven lär sig att förhålla sig även till andras åsikt och                 

inte bara till sin egen. Det betonas i den aktuella diskussionen angående värdegrunden att              

demokrati inte bara är en struktur utan också något med substans, ett innehåll eller en               

förmåga.  

Som en teoretisk förankring i denna undersökning har jag valt att använda en av Ola               

Sigurdsons moralfilosofiska traditioner, som är vanligt förekommande i den moralfilosofiska          

diskussionen som finns i Sverige. Sigurdson har valt att benämna dem för traditioner istället              

för teorier och det motiverar han med att de enskilda moralfilosoferna inte är så lika varandra,                

även om de troligen hör hemma inom samma idégemenskap. De tre moralfilosofiska            

traditionerna benämner Sigurdson för liberalism, kommunitarism och postmodernism. Jag         37

har valt att använda den som benämns för liberalism, då jag finner den överensstämma väl               

med skolans värdegrund och den bilden som presenteras om hur det bör se ut i skolan med                 

värdegrund samt etik och värderingar. Anledningen till varför den tilltalar mest att applicera             

på Sverigedemokraternas eventuella struktur vad gäller etiska värden och värdegrund, torde           

vara att den speglar mest vad som borde finnas med i deras partiprogram för att ha en utifrån                  

skollagen tillfredsställande värdegrund. Min uppfattning är att vi behöver ha mer liberalism än             

kommunitarism i samhället, vi behöver individuell frihet mer än konservatism. Jag har sett             

det som nödvändigt att beröra samtliga stadier i Kohlbergs moralutvecklingsteori då de            

fungerar som helheter som är strukturerade och hänger samman för att organisera tanken.  38

Ola Sigurdson har valt Lawrence Kohlberg som den banbrytande huvudföreträdaren för denna            

liberala moralfilosofi och han är mest känd för sin kognitiva moralutvecklingsteori. Det            39

stora genombrottet i moralutvecklingsstudier står Lawrence Kohlberg för med en          

doktorsavhandling från år 1958, då han var verksam vid Harwardsuniversitetet. Sigurdson           

framhåller att det som är avgörande är att Kohlbergs teori kan sägas vara både en  

37 Ibid, 2002, s. 17 
38 Ibid, 2002, s. 39 
39 Ibid, 2002, s. 22 
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moralutvecklingsteori och moralfilosofi. Kohlberg anser att det finns sex stadier uppdelade på            

tre nivåer, som barnets såväl som den vuxnes moraliska utveckling kan indelas i. Se              

uppställning nedan: 

 

 Nivå     Stadium 

1. Prekonventionell 1. Heteronom moraluppfattning 
2. Individualism, instrumentellt syfte 

och utbyte 

     2.   Konventionell       3.   Ömsesidiga interpersonella  
            förväntningar, relationer och  
            interpersonell konformitet 
 
      4.   Socialt system och samvete 
 

     3.   Postkonventionell       5.   Samhällskontakt eller nytta och  
            individuella rättigheter 
 
      6.   Universella etiska principer 

 

De har fyra karaktäristiska kännetecken. Till att börja med så finns det kvalitativa skillnader              

mellan de olika stadierna och för det andra följer de varandra i en sekvens som är                

oföränderlig. För det tredje så är de helheter som är strukturerade och hänger samman för att                

organisera tanken. Av den anledningen korrelerar både moralisk och icke moralisk utveckling            

både moralens kognitiva och affektiva sida, på en viss nivå. Till sist är de kognitiva stadierna                

hierarkiska integrationer och det innebär att de högre stadierna ersätter och integrerar de lägre              

stadierna och dess struktur. Det är stadier som enligt Kohlberg växer fram hos barnet när               40

denne interagerar med sin omgivning, med andra ord så är de inte direkt kulturellt betingade.               

För Kohlberg innebär alltså socialisering inte att barnet fostras in i externa strukturer som av               

kulturen är givna, utan om en interaktion som sker mellan individ och kultur. Fortsättningsvis              

redogör Sigurdson för hur Kohlberg orienterar sina undersökningar av moraliska nivåer och            

stadier utifrån ett begrepp som heter rättvisa. Kohlberg identifierar rättvisa med moral och  

40 Ibid, 2002, s. 22 
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därför kommer nivåerna och stadierna att definieras utifrån relationen mellan individen åt det             

ena hållet och samhällets regler och förväntningar åt det andra hållet. 

Till den prekonventionella moralen, som är den första nivån, kan nyckelordet egocentrism            

kopplas. Här står individen själv i centrum för bedömningarna av moralisk karaktär. Den egna              

individen gör själv bedömningen av sina moraliska handlingar utifrån deras konsekvenser och            

som också drabbar individen utifrån handlandet. På denna nivå hittar vi de flesta barn under               

nio år, ett fåtal ungdomar och ett flertal ungdomar och vuxna som är kriminellt belastade. 

Den andra nivån som har benämningen den konventionella moralens nivå, är sociocentriskt            

orienterad. Här är det gruppen som står i centrum för de moraliska bedömningarna.             

Konsekvenserna för aktuell grupp av människor är avgörande för de moraliska handlingarna.            

Hur den enskilde väljer sina handlingar inom gruppen styrs av rollen han/hon har i gruppen. I                

denna grupp finns de flesta ungdomar och vuxna. 

För den postkonventionella nivån som är den tredje, finns ett kriterium om att individen blir               

ett autonomt moraliskt subjekt. Det innebär att den enskildes moraliska handlande leds av             

principer för rätt och fel, dessa principer är universella och de är oberoende av de               

konsekvenser som blir för den enskilde eller för gruppen. Här är ledstjärnan samvetet och              

denna nivå når endast ett fåtal vuxna och då efter 20 års ålder vanligtvis. 

Kännetecknet för de första två stadierna är således egocentrism. Tanken på fysisk bestraffning             

är avgörande för det moraliska handlandet i det första stadiet. I det andra stadiet är siktet mer                 

inställt på att tillfredsställa de egna behoven. En skillnad mellan de olika stadierna är att               

barnet i det andra stadiet är mer medveten om andra perspektiv än dess eget. Det finns också                 

en medvetenhet om att dessa perspektiv kan komma i konflikt med det egna, som i sin tur                 

leder till en viss relativism. De två stadierna som är sociocentriska i sin karaktär kännetecknas               

av att det är gruppen som står i centrum för den moraliska bedömningen. Det är individen                

som försöker att leva upp till de förväntningar som gruppen har.  41

Det tredje stadiet som representerar det första för den konventionella nivån, har kännetecken             

som innebär ömsesidighet i relationerna och en inriktning mot de faktiska och konkreta             

relationerna som individen har. Sista stadiet för den konventionella nivån som är det fjärde              

41 Ibid, 2002, s. 23 
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iordningen, innebär att individen är befriad från att låta de moraliska bedömningarna gå efter              

de direkta och konkreta personliga relationerna. Istället får själva samhällssystemet bli det            

övergripande rättesnöret.  

Slutligen har vi det femte och sjätte stadiet som hör till det postkonventionella nivån, som               

innebär att individen bygger ett generellt perspektiv. Här finner vi samhället som det femte              

stadiet och som ses som ett kontrakt mellan människor förbundet med respekt, detta kontrakt              

ansvarar individen personligen för. De sociala och moraliska förpliktelserna kan hamna i            

konflikt med varandra. Det sjätte stadiet står för att den moraliska bedömningen skall göras              

med utgångspunkt i de universella etiska principer som samvetet är knutet till. Det är              

principer som ska följas, även om konflikt uppstår mellan dem och det som socialt är               

påbjudet. Innebörden av detta postkonventionella stadium är att “lagens och samhällets krav            

utgår från universella moraliska rättigheter, snarare än tvärtom”. Kohlbergs         42

socialisationsteori kommer fram tydligt i beskrivningen av de två sista stadierna som            

postkonventionella. Enligt denna teori har individen en förmåga att göra sig fri från den kultur               

som den omges av och ta moraliska positioner i besittning, som inte är avhängig kulturen. 

Utöver den moralpsykologi som har presenterats ovan med tre nivåer och sex olika stadier så               

måste den kompletteras med en moralfilosofi för att vara fullständig. Detta initiativ står             

Sigurdson för och den indelningen står inte i strid med Kohlbergs uppfattning, då han              

framhåller att en psykologisk teori om etik är ofullständig om inte dess filosofiska             

implikationer skrivs ut. Kohlberg har i sitt arbete hävdat lite olika teser, från att              43

moralpsykologi och moralfilosofi bör arbeta hand i hand, parallellt med varandra som            

“isomorfa” företag, till att de senare endast ska komplettera varandra.   44

Kohlberg är väl medveten om att det skiljer sig mellan olika kulturer om hur vilka               

uppfattningar de har om moral. Kohlberg har beskrivit grundvalarna för sin egen teori med              

några formuleringar, där båda satserna är intressanta för undersökningen. Den första satsen är             

moralfilosofiskt betingad medan den andra är moralutvecklingspsykologisk.  

 

42 Ibid, 2002, s. 24 
43 Ibid, 2002, s. 24 
44 Ibid, 2002, s. 25 
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“Vi hävdar att det finns en universellt giltig form av rationell moralisk tankeprocess vilken alla               

personer skulle kunna artikulera, om vi antar adekvata sociala och kulturella betingelser för             

kognitiv-moralisk stadieutveckling. Vi hävdar att ontogenesen mot denna form av rationellt           

moraliskt tänkande sker i alla kulturer enligt samma, stegvisa, oföränderliga stadiesekvens”.  45

 

Den första satsen bygger på en moralfilosofisk utsaga som gör gällande att det finns en               

universellt giltig moralisk process. Den andra satsen bygger på moralutvecklingspsykologi          

som hävdar att människans moral utvecklas i stadier som hör samman i en viss sekvens.               

Denna sekvens är universell och gäller för andra länder och för både flickor och pojkar.               

Kohlbergs studier tyder på att moralisk värdering finns i varje kultur och utvecklas i samma               

ordning via samma grundläggande vägar. Det framgår även att Kohlberg inte har funnit några              

viktiga skillnader i utvecklingen av moraliskt tänkande mellan protestanter, katoliker, judar,           

muslimer, buddhister och ateister. Däremot har Kohlberg kommit fram till att de två högsta              

stadierna inte går att finna hos preliterata och semiliterata bysamhällen. Där de preliterata             46

avser människor som saknar skriftspråk och de semiliterata avser människor som knappt kan             

läsa och skriva.  47

Så försöker vi oss på en redogörelse av Kohlbergs kompletterande moralfilosofi. Kohlberg            

påstår att det finns en universellt giltig moralisk utveckling och då finns det också en               

universellt giltig moral. Den moralfilosofi som Kohlberg representerar kallas för          

“deontologisk etik” och som av han själv definieras som en moral som enbart rör det rätta, till                 

skillnad från det goda. Vidare kan moralfilosofin inte behandla frågan om det goda livet, utan               

bara frågan om det rätta livet. För att definiera moral i termer använder Kohlberg formella               48

karaktärsdrag, att användas för en moralisk bedömning, metod eller synpunkt, termer såsom            

opersonlighet, idealitet, universaliserbarhet och förutsägbarhet. Efter vad Kohlberg framhåller         

1971 så har ingen annan föreslagit en bättre definition av den moraliska principen än den               

formella. Kohlbergs moralfilosofi har i huvudsak att göra med de två sista stadierna.  49

 

45 Ibid, 2002, s. 26 
46 Ibid, 2002, s. 26 
47 Dictionary.com. http://www.dictionary.com/browse/preliterate?s=ts 
48 Ibid, 2002, s. 29 
49 Ibid, 2002, s. 30 
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1.8 Disposition 

I inledningskapitlet finns en genomgång av Sverigedemokraterna som beskriver deras 

framgångar. Kapitlet  beskriver även vilka fördelar och nackdelar detta parti har och vad det är 

som eventuellt skulle göra dem impopulära bland svenska folket och i skolans värld. 

Sverigedemokraterna som parti kommer att undersökas i relation till olika begrepp såsom etik 

och värderingar och skolans värdegrund. Fortsättningsvis presenteras syfte och 

forskningsfrågor och syftet är att undersöka om de värderingar som utgör skolans värdegrund 

uttrycks i SD:s partiprogram. Metoden som har använts är en innehållsanalys som ger 

flexibilitet och möjlighet att analysera olika källor i den pågående debatten om 

Sverigedemokraterna och dess uttalade värdegrund. Materialet som har använts är både 

böcker och artiklar via internet. Sedan presenteras olika värderingar som är adekvata och som 

är viktiga att förstå i kontexten som uppsatsen behandlar. I avsnittet för begrepp och teoretisk 

bakgrund redogör jag för olika definitioner av begreppen som används i undersökningen. Här 

anges även teoretiska resonemang av Pia Nykänen och Ola Sigurdson där den sistnämnda har 

fått utgöra huvuddelen av teoriavsnittet .  

 

I undersökningskapitlet redovisas kontext och bakgrund - det vill säga Sverigedemokraternas 

historiska bakgrund. Hur de har växt fram och hur de har förändrats sedan 1988 då BSS - 

Bevara Sverige Svenskt bildades. Definitioner för vad som kännetecknar SD presenteras och 

som en senare del av uppsatsen undersöks värdegrunden och hur den formuleras i de olika  

partiprogrammen samt hur de mänskliga rättigheterna tas upp. Som en avslutande del 

undersöks hur Sverigedemokraterna förhåller sig till skolans värdegrund, etik och värderingar. 

Sist kommer en diskussion med reflektioner och en sammanfattning av undersökta delar. 
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2. UNDERSÖKNINGSDEL  
2.1 Kontext och bakgrund 

Det är fördelaktigt att åter nämna syftet med uppsatsen som är att undersöka om de               

värderingar som utgör skolans värdegrund uttrycks i SD:s partiprogram. För att kunna få en              

tydlig överblick av Sverigedemokraterna och deras ideologi som ett nationalistiskt parti i både             

historisk och nutida kontext, måste en historisk bakgrund belysas. År 1988 grundades            

Sverigedemokraterna som ett ”intresseparti för Svenskar”. Det man var överens om och det             50

som enade medlemmarna var att den förda invandringspolitiken sågs som ett ekonomiskt och             

socialt hot mot det egna landet. Några av de första anhängarna hade tidigare varit aktiva i                

rasistiska och nationalistiska rörelser såsom Sverigepartiet och Bevara Sverige Svenskt.          

Anders Klarström var en av de första aktiva figurerna och han var partiets talesman under               

åren 1989-92 och även partiledare mellan åren 1992-95. Som tonåring var Klarström medlem             

i det nynazistiska Nordiska rikspartiet, vilket han senare lämnade och tog avstånd ifrån. 

Det var val år 1994 och Sverigedemokraterna fick fem mandat i kommunfullmäktige och som              

också var deras första. Sverigedemokraterna fick framgång i tre olika kommuner: Ekerö, Höör             

och Dals-Ed. Valet medförde stora skulder och många av de aktiva medlemmarna lämnade             

politiken. Klarström blev ersatt av en ny partiledare vid namn Mikael Jansson. Nya             

partiledaren tog tag i organisationen för partiet och det blev förbjudet för medlemmarna att              

använda bombarjackor och kläder som var snarlika en uniform. I nästkommande val år 1998              

fick partiet ytterligare mandat, vilket de även fick i valet 2002 då Sverigedemokraterna kunde              

tillgodoräkna sig 49 mandat i 29 av landets olika kommuner. 

Jimmie Åkesson, som är nuvarande partiledare, tog över ledningen år 2005. Under hans             

verksamma tid har den främlingsfientliga profilen tonats ner ytterligare inom partiet. En av de              

första åtgärderna som Åkesson genomförde var att ge partiet blåsippan som partisymbol.            

Tidigare var en brinnande flamma lånad av brittiska National Font symbol för partiet. Ett år               

efter att Åkesson tillträdde, det vill säga år 2006, lyckades Åkesson plocka hem 2.9 procent av                

rösterna i riksdagsvalet. Kommande val 2010 blev en stor framgång då Sverigedemokraterna            

tog sig förbi fyraprocentsspärren med 5,7 procent av rösterna. Partiet fick då 20 mandat i  

50 Dagens Nyheter,  Sverigedemokraterna - Historia och ideologi,  (2011-04-26). 
http://www.dn.se/nyheter/politik/sverigedemokraterna-historia-och-ideologi/ 
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riksdagen vilket var fler än vad både Kristdemokraterna och Vänsterpartiet hade. Parallellt            

med denna framgång tog partiet plats i 246 av Sveriges 290 kommunfullmäktige.  

Sverigedemokraternas ideologi och politik bottnar i nationalism. Partiet värnar om landets           

seder och bruk och det som anses vara svenskt. Sverigedemokraterna betecknar sig som ett              

nationalistiskt och demokratiskt parti som är inspirerat av den socialdemokratiska          

folkhemstanken och nationalkonservatism, vilket framgår under rubriken “Ideologi och         

Politik” i artikeln.   51

Expo är en tidskrift med syfte att förhindra intolerans och organiserad rasism. Enligt Expo              52

blev Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson intervjuad vid ett tillfälle år 2014 av            

en psykolog vid namn Paol Peris. Åkesson gav då sin beskrivning av sitt partis ideologi och                

dess väg in i politiken. Det var den intervjun som väckte debatt om SD:s historia och det                 

förflutna. I intervjun vidhöll Åkesson att Sverigedemokraterna aldrig öppet har varit rasistiska            

utan att de problem som hade uppstått kunde härledas till enskilda individer. Åkesson             

berättade att det fanns planer på att göra en vitbok om deras historia som en slutlig uppgörelse                 

med rasism och extremism. Daniel Poohl som är vd för Stiftelsen Expo hävdar att denna               

vitbok är något som SD med Åkesson i spetsen aldrig kommer att kunna förverkliga. Med               

hänvisning till den motivering att Sverigedemokraternas rasism är inget som hör historien till,             

utan den är en del av Sverigedemokraternas partipolitiska idé. Med denna formulering i             53

minnet är det dags att undersöka skolans grundläggande dokument, hur Skolverket resonerar            

angående demokrati för samtliga partier och om alla lämpligen gästar skolans lokaler och             

unga uppdragsgivare. 

Vårt land har tidigare haft invandring som har varit en stor tillgång vad gäller arbetskraft och                

kreativitet och vi har bland annat på så vis byggt upp det Sverige som finns idag.                

Sverigedemokraterna menar att asylpolitiken idag pågår med en skenande fart och att den             

måste förhindras och många anser att partiet är rasistiskt i sin partipolitik. Många hänvisar              

partiets historiska bakgrund till nazismen av den anledningen att SD växte fram ur de 

51 Ibid,  (2011-04-26). 
52 Nationalencyklopedin, Expo  (2015) http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/expo 
53 Expo, Sverigedemokraternas våld, hat och rasism som partiet vill att vi ska glömma.  (2015) 
http://expo.se/sverigedemokraterna/ 
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rasistiska rörelserna Bevara Sverige Svenskt (BSS) och Sverigepartiet. Nazismen har sin           54

prägel av miljön i München åren efter första världskriget. Nazism som ideologi innehåller             

både nationalistisk-folkliga tankegångar och stortysk nationalism. Därför är det väldigt          55

viktigt att placera ett nationalistiskt parti som Sverigedemokraterna i en både historisk och             

nutida kontext. Som tidigare har nämts så finns det enligt Valmyndigheten inga regler för hur               

ett parti bildas i Sverige, inte heller för hur ett parti ska vara organiserat. En av Sveriges                 56

riksdags främsta uppgift är att besluta om Sveriges lagar och förordningar. Vi går vidare i               57

undersökningen och kommer nu att titta på skolans värdegrund och vilka värden som ingår i               

den. 

 

2.2 Partiprogrammen och skolans värdegrund 

 

2.2.1 Värdegrund och värderingar enligt skollagen  

Skolans värdegrund omfattar grundläggande värden som ligger i linje med de värden som vårt              

demokratiska samhälle vilar på. Citaten nedan är hämtade från skollagen i Lärarens             58

handbok. 
 

4§ Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta kunskaper och              

värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att                

lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de             

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.  

 
5§ Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar          

och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och          

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en  

  

54 Nationalencyklopedin, Sverigedemokraterna. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sverigedemokraterna. 
55 Nationalencyklopedin, nazism. (2015-12-12) http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nazismKopiera 
56 Valmyndigheten. Bilda parti.  (2015-04-20). www.val.se 
57 Sveriges riksdag. Lagar.  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/ 
58 Skolverket, Värdegrund i förskola och skola.  (2014-04-29) 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund. 
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som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla             

former av kränkande behandling.   59

 

Skolverket har i ett stödmaterial för skolledning och pedagogisk personal givit ut politisk             

information vad gäller demokrati och utgångspunkter för skolan. Idag finns det osäkerhet på             

skolor vad beträffar de förutsättningar som skolan har i förhållande till sina politiska             

omvärldskontakter. Det finns även osäkerhet för hur den kan organiseras och hur skolan ska              

hantera antidemokratiska organisationer och strömningar. Möjligheterna att få komma som          

besökare i skolan kan variera stort för partierna. Det är huvudmannen eller skolan som              

bestämmer vilka politiska partier eller organisationer som ska få tillträde eller bjudas in.  60

 

Skolverket har vävt samman grundläggande fri- och rättigheter i grundlagarna med det            

demokratiska uppdrag som skolan har enligt skolförfattningarna. Man har använt en           

utgångspunkt i de ställningstaganden som Regeringsrätten med Riksdagens ombudsmän (JO)          

och Justitiekanslern (JK) har gjort. Rektorn kan med fördel bjuda in olika partier då skolan               

kan vara mer förberedd på så sätt och styra upp hur partierna ska få verka i skolan. Om                  

rektorn bestämmer sig för att bjuda in politiska partier så får inget parti nekas tillträde på                

grund av dess politiska åsikter. Alla partier måste behandlas lika. En lösning som är tillåten är                

att alla partier nekas tillträde. Den lösningen är däremot svår att förena med skolans              

demokratiska uppdrag och är av den anledningen, enligt Skolverkets bedömning, en mindre            

lyckad lösning. Fortsättningsvis ska vi titta på om skolans värdegrund finns med i             61

Sverigedemokraternas olika partiprogram. 

 

 2.2.2 Värderingar i SD:s partiprogram 1989. 1999 och 2010  

När man läser Sverigedemokraternas partipolitiska program från 1989 och 1999 så kan det             

kort och gott konstateras att det inte finns någon konkret värdegrund presenterad i 

59 Lärarens handbok, Läroplaner, Skollag, Yrkesetiska principer, FN:s Barnkonvention. 2011, s. 84-85. 
60 Skolverket, Politisk information till skolan. ( 2012) 
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww
5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2377.pdf%3Fk%3D23
7 
61 Ibid, s. 5 
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programmen. Sverigedemokraterna hänvisar inte till skolans demokratiska värdegrund i något          

avseende. Inte på något ställe hänvisar Sverigedemokraterna heller till landets demokratiska           62

värdegrund som finns instiftad i vår grundlag. Enligt Pia Nykänen har värdegrunden sin grund              

och sitt ursprung i den etik som förvaltas av kristen etik och västerländsk humanism.              

Definitionen överensstämmer med skollagens definition om människolivets okränkbarhet,        

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet           

mellan människor. Dessa normer och värderingar har funnits i svenska läroplaner sedan lång             

till tillbaka menar Nykänen. I båda partiprogrammen från 1989 respektive 1999 finns följande             

text med där man har plockat in ordet värde:  

Sverigedemokraterna vill slå vakt om alla svenskars lika värde, och våra           

medborgerliga   fri- och rättigheter måste klart uttryckas i lagar och förordningar.  63

Här belyser Sverigedemokraterna alla svenskars lika värde vilket kan tolkas som en            

exkludering av andra nationaliteter i förhållande till lika värde. Vi tar en titt på              

Sverigedemokraternas partiprogram från år 2010 och avsnittet “En trygg och          

kunskapsinriktad skola” där följande uttryck går att finna: 

 

I vårt Sverige genomsyras skolan av demokrati och respekt för andras åsikter, kritiskt 

och konstruktivt tänkande stimuleras och uppmuntras. I vårt Sverige kännetecknas 

skolan av trygghet och studiero, kunskapsförmedling samt ordning och reda. I vårt 

Sverige betonas tidigare generationers samlade kunskap och erfarenhet, den kristna 

etikens och den västerländska humanismens centrala betydelse för vårt samhälle. I 

vårt Sverige förmedlas en djupgående förståelse och acceptans för vårt svenska 

kulturarv – från en generation till en annan. I vårt Sverige bygger skolan på en uttalat 

svensk värdegrund.  

I dagens Sverige går alltför många elever ut grundskolan utan att nå kunskapsmålen. 

Arbetsmiljön är i många fall ohållbar och skolan klarar många gånger inte att leva upp 

62 Internet archive, Sverigedemokraterna - Partiprogram,  (1989). 
http://web.archive.org/web/20030205052958/http://sverigedemokraterna.se/  
*genom att klicka ungefär på svenska flaggan längst upp på sidan kommer en menyrad fram. 
63 Ibid 
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till sitt demokratiska ansvar. Istället för att bidra till att stärka den gemensamma 

identitet och värdegrund som bär upp vårt samhälle, så arbetar skolan i alldeles för  

många fall för att underminera den svenska kulturens ställning och öka rotlösheten 

bland våra ungdomar.  64

I ovanstående citat framgår att skolan genomsyras av demokrati och respekt för andras             

åsikter. Den kristna etikens och den västerländska humanismen har en central betydelse för             

vårt samhälle. I vårt land Sverige bygger skolan på en uttalad svensk värdegrund. Vi tar och                

applicerar Ola Sigurdsons teori och definition av skolans värdegrund här. Den är som tidigare              

har nämnts, hämtad från regeringens utredning om En värdegrundad skola från 1997.            

Sigurdson drar den slutsatsen att skolans värdegrund utgörs av samma värden som det             

svenska samhällets värdegrund, samma definition presenterats i undersökningen av Nykänen          

tidigare i detta avsnitt.  

Det handlar alltså återigen om människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet,           

alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Däremot skriver           

Sigurdson att värdegrunden i sig inte verkar vara “västerländsk humanistisk” eller “kristen”,            

till skillnad mot Nykänen som skriver motsatsen som framgår tidigare i undersökningen.            

Sigurdson menar att definitionerna som presenteras i läroplanerna utifrån “västerländsk          

humanistisk” eller “kristen” är både vaga och vida och gör användandet av dem lite oklart.               

Detta kommer dock inte att analyseras vidare i undersökningen.  

För att lyfta begreppet demokrati i förhållande till Sigurdsons definition av demokrati som är              

en del av värdegrunden, så hänvisar han till två formuleringar i ovan nämnda utredning. För               

det första så innebär demokrati att läroplanens mål är att forma barn och ungdomar till               

demokratiska människor som har demokratiska värderingar. Skolan ska vara den institution           

som håller upp de demokratiska värdena och ska i samma stund vara en kultur där demokrati                

kan upplevas, läras och praktiseras. Den andra formuleringen innebär att ett flertal olika             

tolkningar och värderingar ska kunna traderas i en mångfald med olika kulturinriktningar            

med utgångspunkt i respekten för människors lika värde.  

64 Sverigedemokraternas partiprogram - Sverigedemokraterna Trygghet och Tradition. En återpublicering av 
Sverigedemokraternas partiprogram .(2010-08-24). 
https://sverigedemokraternaspartiprogram.wordpress.com/2010/08/24/vara-asikter/ 
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Som ett politiskt parti handlar det kanhända om att behålla sin ideologi i första hand istället                

för att omforma sin formulering i partiprogrammet med ett demokratiskt förhållningssätt till            

skolans uppdrag och hur det bör vara i linje med regeringens utredning. Här finns det en viss                 

brist i Sverigedemokraternas partiprogram men som inte kommer att vidareutvecklas i           

undersökningen. 

Av den händelse att någon skulle tro att värdegrunden inte var så konkret uttalad under 1990 -                 

talet så har Nykänen svar på tal även för detta. Regeringen gav år 2009 Statens Skolverk i                 

uppdrag att genomföra satsningar som skulle främja, stärka och sprida kunskap om skolans             

värdegrund såsom den skulle användas och beskrivas i läroplanerna. På så vis följer den              

etiska värdegrunden med oss in i 2010-talet och ska inte ses som ett fenomen som endast                

uppstod under 1990-talet. Regeringen var alltså initiativtagare till att den etiska värdegrunden            

skulle synliggöras tydligare i svenska läroplaner och det uppdraget fick Statens skolverk år             

2009. Det vill säga ett år innan Sverigedemokraternas partiprogram från 2010 publicerades.            

Sigurdson skriver i sin bok att värdegrunden inte var ett väl definierat begrepp då Statens               

skolverk fick detta uppdrag om utredning år 1997, det var heller vidare inte känt för skolans                

personal, dess elever eller andra. 

Efter andra världskriget blev det allt viktigare att fostra demokratiska medborgare i allmänhet.             

År 1948 aviserade den dåvarande skolkommissionen i sitt förslag att den främsta uppgiften             

skolan får blir att fostra demokratiska människor.  65

I partiprogrammen från 1989 respektive 1999 finns följande text under avsnitt ”Skola och             

utbildning” och som behandlar begreppet etik: 

Samhället skall ansvara för att skolan ger alla elever normer och disciplin. Etik och              

moral bör finnas på skolschemat, så att eleverna lär sig att samarbeta, visa hänsyn,              

kamratanda och ärlighet. Skolan måste lära ut demokrati och respekt för andra            

människors åsikter och uppfattningar.  66

 

65 Nykänen, Pia. Värdegrund, demokrati och tolerans - Om skolans fostran i ett mångkulturellt samhälle. 
Stockholm: Thales, 2009. s 53 
66 Ibid 
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Samhället skall ansvara för att skolan ger alla elever normer och verkar för god              

disciplin. Etik och moral ska finnas på skolschemat, så att eleverna lär sig att              

samarbeta, visa hänsyn, kamratanda och ärlighet.   67

I partiprogrammet från 2010 finns följande text under avsnittet “En trygg och            

kunskapsinriktad skola” och som behandlar begreppet etik: 

I vårt Sverige betonas tidigare generationers samlade kunskap och erfarenhet, den           

kristna etikens och den västerländska humanismens centrala betydelse för vårt          

samhälle.  68

Etik och moral är till synes viktiga ord, det är viktigt att visa hänsyn, kamratanda och ärlighet.                 

Här har sista meningen fallit bort om att skolan ”måste lära ut demokrati och respekt för andra                 

människors åsikter och uppfattningar”. Begreppet kristen etik står för det dubbla kärleksbudet            

som handlar om kärlek till Gud och till medmänniskorna och har sitt ursprung i bibeln, enligt                

Nationalencyklopedin. Jämförelsevis tittar vi på Pia Nykänens teoretiska resonemang om etik           

och värdegrund med djupgående formuleringar som människolivets okränkbarhet, individens         

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet            

med svaga och utsatta. Sverigedemokraterna har i det stora hela fått med begreppet “etik” och               

andra värderingar som ska verka främjande för hänsyn, kamratanda och ärlighet. 

Pia Nykänens teori grundar sig på läroplanen från 1994 och undervisningen i skolan ska              

bedrivas i demokratiska arbetsformer och den ska också förbereda eleverna för ett aktivt             

deltagande i samhällslivet. Sverigedemokraterna har inte ett nära och trovärdigt          

förhållningssätt till läroplanen i sitt partiprogram från 1999, då de inte använder de mer              

djupgående begreppen som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla          

människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta.  

Tio år senare har inte Sverigedemokraterna förbättrat sin värdegrund, utan det verkar som att              

de har gjort inskränkningar i den eftersom de har tagit bort sista meningen om att skolan                

”måste lära ut demokrati och respekt för andra människors åsikter och uppfattningar. Det  

67 Internet archive, Sverigedemokraterna - Partiprogram,  (1999). 
http://web.archive.org/web/20030205052958/http://sverigedemokraterna.se/  
*genom att klicka ungefär på svenska flaggan längst upp på sidan kommer en menyrad fram. 
  
68 Sverigedemokraternas partiprogram - Sverigedemokraterna Trygghet och Tradition. En återpublicering av 
Sverigedemokraternas partiprogram .(2010-08-24).  
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verkar, som ett helhetsintryck av partiprogrammet 1999, att Sverige enligt SD bör vara ett              

konservativt samhälle med kristna värderingar. 

Slutligen för partiprogrammet från 2010 och elva år senare ligger emfasens på de tre första               

orden “ I vårt Sverige” till skillnad mot de föregående två partiprogram där ordet “Samhället”               

var det inledande ordet. Det verkar som att Sverigedemokraterna har tappat lite fokus på              

begreppet “etik” i skolan och det skrivs inte fram lika väl i detta partiprogram som i de                 

tidigare två. Här kan det vara passande att plocka in Sigurdson och det resonemang han               

återberättar från Lawrence Kohlbergs moralutvecklingspsykologi . Denna undersökningen har         

i första hand skolbarn och ungdomar som målgrupp och därmed skolans värdegrund, det gör              

att vi får begränsa det vi kan använda av den moraliska utveckling som har redovisats tidigare                

i arbetet och som gäller från barn till vuxen ålder. Alla dessa stadier växer enligt Kohlberg                

fram hos hos människan, de högre stadierna ersätter och integrerar de lägre stadierna och              

deras struktur. En förutsättning är att barnet interagerar med sin omgivning och Kohlberg             

menar att de inte är kulturellt betingade, det vill säga att utvecklingen är inte beroende av den                 

kultur som barnet lever i. 

Vi börjar med den prekonventionella moralen, som är den första nivån och hit kan              

nyckelordet egocentrism knytas. Under denna nivå finner vi barn upp till nio års ålder, ett               

fåtal ungdomar och ett flertal ungdomar som är kriminellt belastade. I första hand handlar det               

om skolbarn som är elever i skolan och som i allra högsta grad berörs av skolans värdegrund.  

Den andra nivån som av Kohlberg har fått benämningen den konventionella moralens nivå, är              

sociocentriskt orienterad. Inom denna grupp finns de flesta ungdomar och gruppen står i             

centrum för de moraliska bedömningarna. Konsekvenserna för aktuell grupp av människor           

blir avgörande för de moraliska handlingarna. Här finns en medvetenhet om andras perspektiv             

än det egna och att de kan komma i konflikt med det egna. En form av lyhördhet och                  

anpassning till medmänniskan kanske vi kan tolka in i det, eftersom individen försöker leva              

upp till de förväntningar som gruppen har. 

Vi stannar till lite här och resonerar. Om vi föreställer oss en exemplarisk värdegrund i               

Sverigedemokraternas partiprogram och att den skulle gälla alla barn och ungdomar på            

jorden, eller åtminstone alla barn och ungdomar som vi har i Sverige, inklusive alla              

nyanlända. Låt oss ponera att många nationaliteter integreras och interagerar i sin omgivning             
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med varandra och låt oss ponera att livet utvecklas efter denna moralpsykologiska tradition,             

där kulturen inte är avgörande för att traditionen ska följas. Ja då skulle vilken individ som                

helst i Sverige kunna formas till en demokratisk människa med goda etiska insikter. Vi kan               

återigen ta en titt på vad det stod i Sverigedemokraternas båda partiprogram från 1989 och               

1999 angående ordet värde: Sverigedemokraterna vill slå vakt om alla svenskars lika värde .             

Varje individ skulle under de första nio åren leva med egocentrismen som egenskap, för att               

sedan i den andra nivån formas i grupp och faktiskt styras av konsekvenserna som gruppen               

ställs inför beroende av det egna handlandet. Inför nästa partiprogram från 2010 har             

Sverigedemokraterna filat lite på sin formulering: I vårt Sverige bygger skolan på en uttalat              

svensk värdegrund. Här skulle det vara fullt möjligt att fylla på med de värden som               

värdegrunden representerar och står för - som människolivets okränkbarhet, individens frihet           

och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med            

svaga och utsatta. Men man väljer att begränsa sin formulering och inte skriva ut den               

ordagrant. 

Det tredje stadiet och fortfarande den andra nivån innebär även kännetecken om ömsesidighet             

i relationerna och kännetecken mot det faktiska och konkreta i relationerna som individen har              

omkring sig. I det fjärde stadiet blir individen befriad från att de moraliska bedömningarna              

ska gå efter de direkta och konkreta personliga relationerna. Samhället får istället bli det              

överordnade rättesnöret. 

Återigen kan vi komma tillbaka till den partipolitik som Sverigedemokraterna bedriver, deras            

formuleringar och deras brister vad gäller skolans värdegrund. Om vi föreställer oss att denna              

moralpsykologiska tradition existerar i verkligheten måste samhället motsvara den barriär          

med skyddsnät som barn, ungdomar och den vuxne behöver för att bli starka och              

demokratiska individer. Samhället måste ha en tillfredsställande värdegrund som har utrymme           

för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,           

jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta. Är det då inte inte rent av                

olämpligt att Sverigedemokraterna under avsnittet för etik byter ut emfasens i meningens            

inledning från ordet samhället till I vårt Sverige. som gjordes i partiprogrammen från år 1999               

till 2010? 
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Den postkonventionella nivån som är den tredje och sista kan vi lämna, här finner vi samvetet                

som ledstjärna och en nivå som endast ett fåtal vuxna uppnår som först efter 20 års åldern. 

Vi tar och bekantar oss lite mer med de grundvalar och den moralfilosofi som Kohlberg               

presenterar i sin bok. Den måste arbeta parallellt med moralpsykologin för att denna ska vara               

fullständig, i annat fall blir den ofullständig om inte dess filosofiska implikationer skrivs ut.  

Den första satsen som beskriver Kohlbergs grundvalar om moralen bygger på en            

moralfilosofi om att det finns en universellt giltig moralisk process, vilket förstärker vårt             

tidigare resonemang om den moralpsykologiska processen med tre nivåer. Den andra satsen            

bygger på utvecklingen mot en form av moraliskt tänkande sker i alla kulturer enligt samma,               

stegvisa och oföränderliga stadiesekvens. Den är universell och gäller för andra länder och för              

både pojkar och flickor. Denna moralfilosofiska sats ger oss ytterligare förstärkning och            

bidrar ytterligare till vår övertygelse om att alla människor, oavsett ursprung och nationalitet,             

kan tillgodogöra sig denna universella och moraliska process. 

Kohlbergs framhåller även att han inte har funnit några viktiga skillnader i utvecklingen av              

moraliskt tänkande mellan protestanter, katoliker, judar, muslimer, buddhister och ateister,          

vilket också öppnar upp för en större dos av liberal nyans i samhället. 

Den moralfilosofiska delen har i huvudsak med de sista stadierna att göra och därmed också               

den vuxna människan. Värt att nämna är dock att den benämns som “dentologisk etik” av               

Kohlberg och att den definieras som en moral som enbart rör det rätta, till skillnad från det                 

goda. 

  

2.2.3 Likheter och skillnader mellan de tre partiprogrammen beträffande det sätt som             

dessa värderingar uttrycks   

Utifrån de första partiprogrammen från 1989 och 1999 så kan slutsatsen dras att det finns en 

likhet, det finns inte någon formulerad värdegrund. Vi kan inte hitta den värdegrund som 

finns instiftad i vår grundlag och inte på något ställe hänvisar Sverigedemokraterna till 

skolans demokratiska värdegrund i något avseende. Vad detta beror på kan vi inte med  
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säkerhet bestämma. De hänvisar endast till att de vill slå vakt om alla svenskars lika värde. 

Det finns en skillnad i jämförelse med 2010 års partiprogram där det finns en mening som 

visar att Sverigedemokraterna tycker att i vårt Sverige bygger skolan på en uttalad svensk 

värdegrund. Skolan och utbildningen omnämns inte i Sverigedemokraternas partiprogram från 

1989 och 1999 i förhållande till skolans värdegrund vilket gör att vi kan lämna den delen. 

Skolans värdegrund nämns inte heller i 2010 års partiprogram i avsnittet för Skolpolitik, 

vilket utgör ytterligare en likhet som är gemensam för alla tre partiprogrammen.  69

Sverigedemokraterna uttrycker däremot att de vill slå vakt om alla svenskars lika värde i 

partiprogrammet från 1989 och 1999.  Uttrycket fokuserar mycket på “svenskars lika värde” 70

och tas återigen upp här.  Uttrycket lyder - Alla svenskars lika värde och våra medborgerliga 

fri- och rättigheter måste klart uttryckas i lagar och förordningar.  Det är det mest 71

utmärkande i partiprogrammet från 1989 och 1999 vad gäller fokus på ”svenskar”. Det 

framgår även att våra medborgerliga fri- och rättigheter måste uttryckas klart i lagar och 

förordningar.  

Vi kan dock konstatera att andra nationaliteter är svenskar utesluts, de inkluderas inte i              

Sverigedemokraternas partiprogram från 1989 och 1999 vad gäller begreppet värde. De           

verkar inte finnas med i Sverigedemokraternas föreställningsvärld av det svenska samhället. 

Sverigedemokraternas koncept i detta läge och huvudsakliga ståndpunkt handlar om att           

bevara svenska traditioner och det svenska samhället. I båda ovan nämnda partiprogram hittar             

vi formuleringen att samhället har ansvar för att skolan ger alla elever normer och disciplin.               

Sverigedemokraterna tycker att etik och moral bör finnas på schemat för att de ska lära sig att                 

samarbeta. Även för att de ska lära sig att visa hänsyn, kamratanda och ärlighet samt att                

skolan måste lära ut demokrati och respekt för andra människors åsikter och uppfattningar.  72

69 Sverigedemokraternas partiprogram - Sverigedemokraterna Trygghet och Tradition.  Skolpolitik. 
https://sd.se/var-politik/skolpolitik/ 
70 Internet archive, Sverigedemokraterna - Partiprogram,  (1989). 
http://web.archive.org/web/20030205052958/http://sverigedemokraterna.se/  
 
71 Ibid 
72 Internet archive, Sverigedemokraterna - Partiprogram,  (1989). 
http://web.archive.org/web/20030205052958/http://sverigedemokraterna.se/  
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Etik handlar bland annat om det dubbla kärleksbudet som handlar om kärlek till Gud och till                

medmänniskor och det gäller även i skolan.  73

Det kristna budskapet finns med i SD:s partiprogram från 1989 och begreppet etik står sig väl                

i förhållande till partiprogrammet då det synliggörs relativt väl . Begreppet etik gäller alla              

elever och ingen är exkluderad att omfattas av det. Etik har länge varit eftersatt i skolan enligt                 

Roger Fjellström som har skrivit en bok som heter Skolområdets etik: En studie i skolans               

fostran. Fjellström menar att etik är ett viktigt område i skolan och boken ska bland annat                

bidra med klarhet för skolans värdegrund. Boken har ett rikligt innehåll om människors lika              

värde, integritet och välbefinnande. Sverigedemokraterna har en utvecklad profil vad gäller           

etik och det framför de genom sitt partiprogram.  

Demokrati omnämns tydligt i Sverigedemokraternas partiprogram från 1989 och där          

formulerar de sig med att skolan måste lära ut demokrati och respekt för andra människors               

åsikter och uppfattningar. 

Demokrati betyder att alla får vara med och bestämma och syftet med deras ovan nämnda               

åsikt borde vara att alla har rätt att säga sin mening och att alla människor har rätt att uppfatta                   

saker olika. Det vill Sverigedemokraterna att eleverna ska lära sig i skolan, vilket också gör               

att de har täckt in detta begrepp också på ett bra sätt. 

I partiprogrammet från 1999 är fortfarande etik, moral, samarbete, kamratanda, hänsyn och            

ärlighet viktiga begrepp som Sverigedemokraterna fortfarande har med i sitt avsnitt om skolan             

och dess uppdrag. Däremot har följande mening fallit bort - Skolan måste lära ut demokrati               

och respekt för andra människors åsikter och uppfattningar. Här faller det, de har alltså tio år                

senare tappat en otroligt viktig del som präglas av demokrati och respekt för andra              

människors åsikter och uppfattningar. Det borde anses som ett allvarligt steg tillbaka i             

utvecklingen och Sverigedemokraterna tappar styrka och tillit i förhållande till begreppet           

demokrati. I Sverigedemokraternas partiprogram från 2010 och avsnittet en kunskapsinriktad          

skola hittar vi återigen betydelsen av begreppen demokrati och respekt. Sverigedemokraterna           

inleder meningen med i vårt Sverige genomsyras skolan av demokrati och respekt för andras              

åsikter. Om det var ett misstag att denna del föll bort ur 1999 års partiprogram vet vi inte till  

73 Nationalencyklopedin, Etik.  http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/etik 
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hundra procent. Däremot till 2010 års val var det naturligtvis nödvändigt att se över allt               

innehåll och samtliga formuleringar i partiprogrammet, för att anpassa det på bästa sätt.             

Överlag är avsnittet om skolan både längre och fylligare i detta partiprogram.            

Sverigedemokraterna skriver om den kristna etikens och den västerländska humanismens          

centrala betydelse för vårt samhälle. Fortsättningsvis kommer nu som först värdegrunden på            

tal med meningen - I vårt Sverige bygger skolan på en uttalat svensk värdegrund. 

 

2.2.4 Om det finns skillnader, hur kan man tolka dessa skillnader? 
 

Den skillnaden som finns mellan 1989, 1999 och 2010 års partiprogram som berör 

värdegrunden kan tolkas som att Sverigedemokraterna har utvecklats med sitt förhållningssätt 

till värdegrunden, även om den inte är i omfattning av vad den kunde vara. En annan skillnad 

är att Sverigedemokraterna har valt att byta ut inledningen av en mening som vi hittar under 

avsnittet etik. Där har ordet “Samhället” fått backa för “I vårt Sverige” vilket gör att man 

flyttar emfasens, det vill säga tyngdpunkten från samhället till ett vidare begrepp som Sverige. 

En möjlig tolkning av detta kan vara att man breddar sin partipolitiska beredskap och flyttar 

den rent geografiskt i sin formulering. Det kan innebära att Sverigedemokraterna  rustar för ett 

nytt samhälle som de ska förhålla sig till och därför vill de lägga tyngdpunkten intill landets 

gränser.  Det behöver inte ha en betydelse av att utgöra något mindre bra, men i förhållande 

till Kohlbergs moralpsykologi så kan det skapa utrymme för reflektion, eftersom alla 

individer behöver det samhälle som enligt Kohlberg står redo för den vuxna individen. 
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3. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om de värderingar som utgör skolans värdegrund              

uttrycks i SD:s partiprogram för åren 1989, 1999 och 2010. Det är också lämpligt att nämna                

att det inte har genomförts så mycket tidigare forskning om Sverigedemokraterna som skulle             

kunna knytas till diskussionerna i detta avsnitt och som passar de frågeställningarna som jag              

har använt i föreliggande studie.  

Jag har använt mig av fyra forskningsfrågor och jag bearbetar dem en i taget. De värderingar                

som utgör skolans värdegrund enlig skollagen är människolivets okränkbarhet, individens          

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet            

med svaga och utsatta. Dessa normer och värderingar har funnits i svenska läroplaner sedan              

långt tillbaka och möjligen har termen värdegrund bidragit till att de får mer uppmärksamhet              

idag. Nästa forskningsfråga som undersökningen behandlar är vilka av dessa värderingar           

uttrycks i SD:s partiprogram 1989, 1999 respektive 2010? Efter att ha undersökt            

Sverigedemokraternas samtliga partiprogram blir svaret sparsmakat eftersom       

Sverigedemokraternas partipolitiska program från 1989 och 1999 inte presenterar någon          

konkret värdegrund i partiprogrammen. Sverigedemokraterna hänvisar inte heller till skolans          

demokratiska värdegrund i något avseende. I partiprogrammet från 2010 kan man finna            

uttrycket “I vårt Sverige bygger skolan på en uttalat svensk värdegrund”. Detta uttryck             

utvecklar inte värdegrunden nämnvärt mycket i partiprogrammet från 2010. 

Som svar till den tredje forskningsfrågan finner jag att att det finns en likhet, det finns inte                 

någon formulerad värdegrund. Vi kan inte hitta den värdegrund som finns instiftad i vår              

grundlag och inte på något ställe hänvisar Sverigedemokraterna till skolans demokratiska           

värdegrund i något avseende. Det finns en skillnad i jämförelse med 2010 års partiprogram.              

Den skillnaden bygger på en mening som påvisar att Sverigedemokraterna tycker att Sverige             

bygger skolan på en uttalad svensk värdegrund. Skolan och utbildningen omnämns inte i             

Sverigedemokraternas partiprogram från 1989 och 1999 i förhållande till skolans värdegrund           

vilket gör att vi kan lämna den delen. Skolans värdegrund nämns inte heller i 2010 års                
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partiprogram i avsnittet för Skolpolitik, vilket utgör ytterligare en likhet som är gemensam för              

alla tre partiprogrammen. 

Sista forskningsfrågan handlar om eventuella skillnader och hur man kan tolka dem? Den             

skillnaden som finns mellan 1989, 1999 och 2010 års partiprogram som berör värdegrunden             

kan tolkas som att Sverigedemokraterna har utvecklats med sitt förhållningssätt till           

värdegrunden, även om den inte är i omfattning av vad den kunde vara. 

En annan skillnad är att Sverigedemokraterna har valt att byta ut inledningen av en mening 

som vi hittar under avsnittet etik. Där har ordet “Samhället” fått backa för “I vårt Sverige” 

vilket gör att man flyttar emfasens, det vill säga tyngdpunkten från samhället till ett vidare 

begrepp som Sverige. En möjlig tolkning av detta kan vara att man breddar sin partipolitiska 

beredskap och flyttar den rent geografiskt i sin formulering. Det kan innebära att 

Sverigedemokraterna  rustar för ett nytt samhälle som de ska förhålla sig till och därför vill de 

lägga tyngdpunkten intill landets gränser.  Det behöver inte ha en betydelse av att utgöra 

något mindre bra, men i förhållande till Kohlbergs moralpsykologi så kan det skapa utrymme 

för reflektion, eftersom alla individer behöver det samhälle som enligt Kohlberg står redo för 

den vuxna individen. 

SD har blivit mer rumsrena och de företräder idag ett konservativt samhälle som har kristna 

värderingar. Det kan då tolkas som en brist att de inte har med en så pass viktig del som en 

väl utvecklad värdegrund, i båda sina partiprogram från 1989 respektive 1999. en ännu större 

brist att värdegrunden inte finns med i 2010 års partiprogram. Sverigedemokraterna som parti 

har kristna värderingar och värdegrunden har sin grund och sitt ursprung i den etik  som 

förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism.  

Ola Sigurdsons moralpsykologiska tradition om liberalism bidrar med själva essensen i denna            

undersökning, där vi får följa hans resonemang och utredning om moral i olika stadier hos               

människan. Hur den kan uppnås hos alla människor som interagerar med sin omgivning och              

att hans moralpsykologiska tradition inte bygger på den kulturella betingelser. 

Partiet har förbättrat och jobbat på sin image och medlemmar som har uppvisat en              

främlingsfientlig hållning har uteslutits ur partiet. Det borde kunna tolkas som att partiet har              

haft en ambition om att komma i bättre dager än den som finns i deras historiska bakgrund                 
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med nazistiskt samröre. Ekman & Linde anser att Sverigedemokraternas dåliga bakgrundsbild           

och pariastatus beror just på de kopplingarna som de har haft till nazistiska rörelser tidigare.               

Det påståendet är med största sannolikhet inte någon fel slutsats eftersom den meriten inte har               

något med etik, värdegrund och människovärde att göra. På den tiden hade partiet troligtvis              

varken ambitioner eller mål om att komma in i svensk riksdag för att få vara med och besluta                  

om Sveriges välfärd. Det fanns helt enkelt inte förutsättningar för den typen progressionen i              

det läget då man klart och tydligt visade sitt motstånd till invandring.  

Även om Sverigedemokraterna har en mörk och dyster bakgrund så upplever jag att             

Sverigedemokraterna i många fall uttrycker en kärlek till vårt hemland Sverige. Denna åsikt             

grundar sig på ett uttryck som Sverigedemokraterna lyfter fram i sitt partiprogram från 2010              

som exempel; “Vi är det Sverigevänliga alternativet. Vi värnar om tidigare generationers            

arbete och vårdar det som snart ska överlämnas åt nästa. Vi är hela Sveriges parti och vi tror                  

på en förändring framåt”.   74

Det som ändå är det väsentliga och som bidrar med mest substans i denna undersökning är                

Kohlbergs resonemang för den moralpsykologiska traditionen. Den lyfter taket för den           

moralpsykologiska traditionen i det mångkulturella och svenska samhället. 

  

74 Sverigedemokraterna - Trygghet och tradition. https://sd.se/vart-parti/ 
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