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Abstract 

 
This essay is about change in ideology in the Social Democratic party of Sweden. Since 1960 there 

have been large changes in Swedish society. These changes appear to have affected the long time 

ruling party of Sweden as well, the Social Democratic party. Their politics appeared to change, but 

did their ideology change as well? My question is: Have Social Democratic ideology changed? To 

be able to study this, I used the party programmes from 1960, 1975, 1990 and 2001. In the party 

programmes I checked if a selected amount of ideological words had increased or decreased. To use 

the words I also had to construct an ideal type with the most important features of Social 

Democratic ideology. I also compared the top five ideological words from each programme to see if 

there had been a change. I found a change in the amount of ideological words used, but I also found 

that the programmes themselves had increased in length. There was a slight difference in how the 

words were used, but the two most used words were the same throughout all of the four 

programmes. However some of the other much used words changed from programme to programme.  
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Inledning 

 
Hösten 2010 så gjorde det svenska Socialdemokratiska arbetarepartiet sitt sämsta val i modern tid. 

Med endast 30,6% av rösterna så var man knappt största parti och fick finna sig i att för andra 

gången i rad stå utanför regeringen. Regeringsmakten gick istället till en borgerlig allians bestående 

av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Socialdemokraternas val hade 

misslyckats, vad hade man gjort fel? Många la skulden på partiledaren Mona Sahlin och efter valet 

fick hon mycket snart avgå som ledare för partiet. Partiet stod nu inför ett vägskäl, vem skulle bli ny 

partiledare? Vilken ideologi skulle partiet föra? Hade väljarna tröttnat på Socialdemokraternas  

ideologi? Alla dessa var frågor var relevanta när jag hösten 2010 började skriva min uppsats i 

statsvetenskap. De var relevanta inte bara för mig, utan även för gemene man. 

 

 Socialdemokraterna intresserade mig även då de ofta anses vara (eller ha varit) det statsbärande 

partiet i Sverige. För första gången sedan Olof Palmes tid har socialdemokraterna nu förlorat två val 

i rad (2006 samt 2010). De två valen som socialdemokraterna förlorade under Palme var 1976 och 

1979. Denna utveckling med minskad valframgång skulle kunna tyda på att väljarkåren har flyttat 

sig åt höger på en vänster-högerskala
1
 och nu för tiden föredrar ett mer liberalt/borgerligt alternativ. 

 

Hur kunde detta komma sig? Massmedia, väljare och statsvetare hade under senare år hävdat att 

socialdemokraterna hade rört sig in mot mitten på en höger vänster skala i politiken
2
. Men har också 

partiets ideologi påverkats? Eller kan det vara så att den förda politiken har blivit mer praktiskt lagd 

men att partiprogrammen inte har ändrat sig i någon större grad?  Jag beslutade mig för att 

undersöka innehållet som fanns i partiprogrammen som socialdemokraterna hade givit ut. 

 

Politiska partiers partiprogram är intressanta att studera då de ger en inblick i hur partier ser på sig 

själva och vad för ideologiska ståndpunkter som ligger i partiets kärna. Genom att studera 

partiprogram så kan man få vetskap om vad partiet står för, rent ideologiskt, men också vilka som 

har varit med och utformat den och vad partiet har för planer för framtiden. Ett valmanifest kan tex 

vara väldigt kortsiktigt. Ett partiprogram är istället mer långsiktigt vad partiet ska arbeta mot för 

mål över den kommande tidsperioden.
3
 Detta märks speciellt hos socialdemokraterna där det endast 

har kommit fyra stycken partiprogram på över 50 år. Detta kan också vara en effekt av att 

                                                 
1
 http://www.dn.se/debatt/var-tredje-s-valjare-bytte-block-pa-grund-av-ohly 10/1 2011 

2
http://www.expressen.se/nyheter/1.1761880/socialdemokraternas-framtid 21/10 2010 

3
 S.2. Pylad,Charles. Europeiska unionen – öppet för europa? 2005. Linköping: Linköpings universitet, Ekonomiska 

institutionen 

http://www.dn.se/debatt/var-tredje-s-valjare-bytte-block-pa-grund-av-ohly%2010/1
http://www.expressen.se/nyheter/1.1761880/socialdemokraternas-framtid
http://www.expressen.se/nyheter/1.1761880/socialdemokraternas-framtid
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socialdemokraterna som parti alltid har varit villiga att kompromissa och se världen som den är 

istället för att så säga, stirra sig blinda på en utopi.
4
 

Socialdemokraternas partiprogram har givits ut sedan 1897
5
 och det senaste partiprogrammet är från 

2001. Stora förändringar har skett i samhället sedan det första gavs ut fram till att det senaste slogs 

fast och gavs ut, dessa förändringar är inte endast språkliga utan även samhälleliga
6
. Därför skulle 

det vara intressant att jämföra det första partiprogrammet med det sista och se hur de skiljer sig åt, 

dock är detta inte sättet som jag hade tänkt mig att gå till väga på, då jag anser att det skulle bli 

väldigt problematiskt att avgränsa mitt arbete samt att de olika partiprogrammen ser helt olika ut 

beroende på vilket år de är ifrån (de blir längre och längre). 

 

Att studera detta kan vara intressant både för forskare som vill veta mer om Socialdemokraternas 

partiprograms utveckling, samt för de väljare som röstar på socialdemokraterna då man får kunskap 

om var partiet kommer ifrån och vad de egentligen står för rent politiskt. 

Det kommer även att vara intressant att se om socialdemokratins ideologi har förändrats på något 

märkbart sätt eller om den har varit beständig trots de samhälleliga förändringar som har hänt under 

dessa 40 år. Det kommer vara speciellt relevant att göra den här undersökningen på de Svenska 

socialdemokraterna då de har haft makten i Sverige under en så pass lång tid och de andra partierna 

har varit nästan tvingade att förhålla sig till socialdemokraternas frågor för att bli relevanta i den 

politiska debatten.
7
 

 

Syfte 

Mitt syfte är att undersöka hur socialdemokraternas partiprogram har förändrats från 1960 till 2001 

för att med detta kunna dra slutsatser om socialdemokraternas ideologi i stort. 

 

Frågeställningar 

 

Min frågeställning är som följer: 

 Har den socialdemokratiska ideologin förändrats? 

                                                 
4
 S.9. Pettersson, Henry. Studier i rött – socialdemokratins idéer. 2005. Stockholm: Premiss förlag 

5
http://www.arbark.se/pdf_wrd/partiprogram_pdf.pdf 21/10 2010 

6
 http://www.dn.se/debatt/varfor-okade-klyftorna-ocksa-nar-s-hade-makten1/10 2011 

7
 S.148. Ljunggren, Stig-Björn. Ideologier. 2008. 3:e upplagan. Stockholm: Hjalmarsson & Högberg Bokförlag 

 

http://www.arbark.se/pdf_wrd/partiprogram_pdf.pdf
http://www.dn.se/debatt/varfor-okade-klyftorna-ocksa-nar-s-hade-makten
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Disposition 

I nästa kapitel, teori behandlar jag uppsatsens teoretiska utgångspunkter och utvecklar min 

analysmodell och uppsatsens hypotes. I metodkapitlet diskuterar jag metod, material och 

operationalisering av min analysmodell. I analyskapitlet analyserar jag resultaten som jag har fått 

fram genom min operationalisering. Slutligen så diskuterar jag mina övergripande resultat i 

slutsatskapitlet.  

 

 

 

Teori 

 

Vad är socialdemokratisk ideologi? 

 

Socialdemokratisk ideologi har under nästan hela 1900-talet varit den dominerande inom svensk 

politik. Den har gått från att ha varit en radikal utomparlamentarisk arbetarrörelse till att vara ett så 

kallat catch-all parti. Socialdemokratin har sina rötter i de orättvisor som lågavlönade människor 

ansåg att de blev utsatta för, ja rentav i Marx böcker om kapitalet. Socialdemokratin har dock 

utvecklats och blivit mindre radikal då samhället har förändrats för att på så sätt kunna följa med i 

tiden när politiken förändras. Det har funnits flera splittringar inom socialismen, först mellan 

reformistisk socialism och kommunism, men sedan också inom den reformistiska socialismen där 

en del av partiet ville behålla kapitalismen och reformera den inifrån och en del ville avskaffa den 

helt. Vad är då kärnan i socialdemokratisk ideologi? Detta har jag försökt förklara nedan. 

 

Henry Petersson skriver i sin bok Studier i rött att socialdemokratin vilar på tre viktiga idéer han 

skriver så här: ”Som jag ser det så har den Svenska socialdemokratin eget bidrag till dessa 

framgångar vilat på tre viktiga idéer eller värderingar. Jag väljer att kalla dem pragmatism, 

modernism och jämlikhet”
8
, även Sven-Eric Liedman som har skrivit boken Från Platon till kriget 

om terrorismen anser att detta är en central del i socialdemokratisk ideologi och om vi då tar upp 

den första av dessa tre idéer som Henry Petersson talade om så är den:  

                                                 
8
 S. 9. Pettersson, Henry. Studier i rött – socialdemokratins idéer. 2005. Stockholm: Premiss förlag 
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Pragmatism: en vilja att anpassa sig till situationer som uppkommer och inte endast hårddra sin 

egna politiska ideologi när man inser att den inte har stöd av folket/inte har stöd av det egna partiet 

eller i parlamentet. Man är mer intresserad av sådan politik som fungerar i verkligheten än av att 

driva sina egna ideologiska tankar in i väggen. Man är helt enkelt villig att anpassa sig till 

situationer som uppkommer även om det inte var vad man tänkte sig från början.
9
 

Den andra ideen säger han(Henry Petersson) är jämlikhet och den beskrivs nedan: 

 

Jämlikhet: Här väver jag in både begreppen jämlikhet och jämställdhet. Skillnaden som finns 

mellan dem är att jämlikhet ska vara mellan alla människor, jämställdhet anses bara vara mellan kön. 

Jämlikhet ska vara alla människors lika förutsättningar och helt enkelt att man inte får förtur till 

något t.ex. p.g.a. sin hudfärg eller p.g.a. sitt kön. Det är här jämställdheten kommer in, den 

koncentrerar sig endast på jämlikhet mellan män och kvinnor. Socialdemokratin ser bägge dessa 

saker som grundläggande och därför är jämlikhet en av stöttepelarna i deras parti.
10

 

Reidar Larsson skriver även att rättvisa alltid har varit en central del i socialdemokratisk ideologi, 

detta får han stöd i utav Stig-Björn Ljunggren som har skrivit boken Ideologier. Han skriver 

att ”Den svenska ideologiska debatten har kretsat kring ett antal nyckelbegrepp som folkhemmet, 

individen, demokrati, frihet, rättvisa, jämlikhet och så vidare”
11

 

 

Rättvisa: Tätt besläktad med jämlikhet(se ovan) men i denna ide så läser man också in en tro på att 

alla människor ska ha rätt att bli behandlade lika tex i rättssaker men även mer generellt. Det 

handlar också om att alla ska bli behandlade på ett rättvist (och jämlikt) sätt inte bli tex bestraffade 

hårdare för något man har gjort än vad en person med tex de rätta kontakterna skulle bli.
12

 

Även begreppet solidaritet har varit mycket starkt förknippat med socialdemokrati, detta kan vi se 

också i Reidar Larssons bok Studier i rött, där han uttrycker sig så här: ”Av traditionella ideologiska 

trossatser torde komplexet rättvisa, jämlikhet och trygghet inta en central position i 

socialdemokratiskt tänkande och särskilt inom den svenska socialdemokratins. Under 60- och 70- 

talen behandlades detta i Sverige under beteckningen ”solidaritet” och detta uttryck anser jag ha 

                                                 
9
 S. 9. Pettersson, Henry. Studier i rött – socialdemokratins idéer. 2005. Stockholm: Premiss förlag 

   S. 246. Liedman, Sven-Eric. Från Platon till kriget mot terrorismen. 2005. 14:e upplagan. Falun: ScandBook AB 
10

 S. 9. Pettersson, Henry. Studier i rött – socialdemokratins idéer. 2005. Stockholm: Premiss förlag 

   S. 84. Larsson, Reidar. Politiska ideologier i vår tid. 2006. 7:e upplagan. Lund: Studentlitteratur 
11

 S. 148. Ljunggren, Stig-Björn. Ideologier. 2008. 3:e upplagan. Stockholm: Hjalmarsson & Högberg Bokförlag 
12

 S. 84-85. Larsson, Reidar. Politiska ideologier i vår tid. 2006. 7:e upplagan. Lund: Studentlitteratur 

     S. 148-149. Ljunggren, Stig-Björn. Ideologier. 2008. 3:e upplagan. Stockholm: Hjalmarsson & Högberg Bokförlag 
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ett värde än idag”
13

 

 

Solidaritet: i grunden en idé om att alla människor ska bete sig som goda medmänniskor och hjälpa 

varandra i allt som de har möjlighet att hjälpa varandra med. I socialdemokratin innebär det också 

en idé om att folk ska hjälpa varandra över nationsgränserna och inte endast se till det nationella 

intresset utan även till de som har det sämre ställt i andra länder. Detta har genomsyrat 

socialdemokratiskt tänkande sedan dess början och kan ibland gå lite stick i stäv med 

socialdemokratins ide om att man ska sätta det nationella intresset i främsta rummet. Här skedde 

också en brytning mellan socialdemokraterna och andra socialister, speciellt kommunister som 

ansåg att det var den internationella revolutionen som var mest väsentlig.
14

 Man har dock i de flesta 

fall lyckats nå någon slags kompromiss mellan dessa. Detta är speciellt exemplifierat i den politik 

som den svenska (socialdemokratiska) staten förde under kalla kriget, då man ofta tog mindre 

staters parti i en konflikt med en av de båda stormakterna USA och Sovjet.
15

 

Som vi såg ovan så anser Petersson att även Trygghet är en central ide inom socialdemokratisk 

ideologi: 

Trygghet: I begreppet läses in både trygghet på det civila planet, gentemot tex brott och 

statsövergrepp, men även trygghet på ett rent militärt plan. Från rent militära angrepp utifrån. Man 

måste då ha ett starkt försvar för att kunna avskräcka andra makter från att ta till militära 

tvångsmedel. Det handlar dock inte endast om militär och civil trygghet. Det handla också om att 

man som människa ska känna en trygghet i allt man gör och tar sig för. Man ska kunna känna sig 

trygg inför sin pension och inför en eventuell uppsägning för man vet att staten har ett starkt socialt 

skyddsnät som fångar upp en.
16

 

Om man då ska se vad som skiljer socialdemokrati eller reformistisk socialism från dess broder 

kommunism så anser jag att nästa punkt är väldigt viktig. Så viktig så att den blir en av de viktigaste 

punkterna inom socialdemokratisk ideologi. Henry Petersson skriver så här: ”En ”socialdemokrat” 

ville på sin höjd ansluta sig till delar av Marx tänkande och en socialdemokrat förespråkade också 

långsamma och stegvisa reformer”: 

 

Långsamma stegvisa reformer: Detta är vad som i mångt och mycket skiljer socialdemokratin 

från den mer radikala socialismen, eller marxismen som den också kallas. Istället för en revolution 

                                                 
13

 S. 10. Pettersson, Henry. Studier i rött – socialdemokratins idéer. 2005. Stockholm: Premiss förlag 
14

 S. 244-257. Liedman, Sven-Eric. Från Platon till kriget mot terrorismen. 2005. 14:e upplagan. Falun: ScandBook AB 
15

 S. 10,81. Pettersson, Henry. Studier i rött – socialdemokratins idéer. 2005. Stockholm: Premiss förlag 
16

 S. 35. Pettersson, Henry. Studier i rött – socialdemokratins idéer. 2005. Stockholm: Premiss förlag 

   S. 257. Liedman, Sven-Eric. Från Platon till kriget mot terrorismen. 2005. 14:e upplagan. Falun: ScandBook AB 
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där man slänger av sig kapitalets bojor så tror man på stegvisa reformer som kommer ge folket 

makten efter en tid. Ingen revolution måste nu ske och ett övertagande av makten sker med så liten 

förlust av liv och av ordningen som möjligt. Det handlar också om huruvida kapitalismen ska 

avskaffas eller reformeras. Socialdemokratin anser att den inte behöver avskaffas utan att den 

istället kan reformeras med välfärdsstat som utfall. Socialdemokratins tro på demokrati genomsyrar 

även denna ideen då man ser det som oetiskt att införa en så kallade ”proletariatets diktatur” då den 

inte skulle styras av folket utan endast ha folkets bästa i åtanke.
17

 

 

Reidar Larsson skriver i sin bok Politiska ideologier i vår tid att: ”Den representativa demokratin 

med fri partibildning, allmän rösträtt och parlamentarism är sedan länge den politiska styrelseform 

som de europeiska reformistiska socialisterna sätter högst”
18

. Att demokrati ska vara en viktig idé 

inom socialdemokratin får han stöd uti av Sven-Eric Liedman som i sin bok Från Platon till kriget 

mot terrorismen skriver: Bernstein och andra revisionister tänkte sig också att om väl allmän 

rösträtt infördes, skulle arbetarklassen genom sin överlägsna numerär snabbt vinna majoritet i 

parlamentet”
19

 

 

Demokrati: Demokrati är som jag nämnde ovan en idé som starkt genomsyrar allt 

socialdemokratiskt tänkande. Så starkt så den har fått en egen punkt i min idealtyp. Demokrati i 

dess grundtanke betyder folkstyre. Alltså att folket ska styra. Detta sker i de flesta västerländska 

demokratier i ett så kallat representativt system och det är också detta som socialdemokratin ställer 

sig bakom. Man förkastar alltså odemokratiska tillvägagångssätt och arbetar istället inom lagens 

riktmärken på den demokratiska arenan för att vinna val och få makt.
20

 

 

Speciellt inom svensk socialdemokrati så anser man att ett starkt samarbete mellan partiet och 

fackföreningarna är viktiga, detta skriver Henry Pettersson om i sin bok Studier i rött. Han skriver 

som följer ”Den centrala organisationen vid sidan av partiorganisationen var dock just 

fackföreningsrörelsen. Dess roll för socialdemokratisk idéutveckling och strategi är oerhört 

väsentlig”
21

.  

 

                                                 
17

 S. 12. Pettersson, Henry. Studier i rött – socialdemokratins idéer. 2005. Stockholm: Premiss förlag 

  S. 175-184. Ljunggren, Stig-Björn. Ideologier. 2008. 3:e upplagan. Stockholm: Hjalmarsson & Högberg Bokförlag 
18

 S. 87-88. Larsson, Reidar. Politiska ideologier i vår tid. 2006. 7:e upplagan. Lund: Studentlitteratur 
19

 S. 251. Liedman, Sven-Eric. Från Platon till kriget mot terrorismen. 2005. 14:e upplagan. Falun: ScandBook AB 
20

 S. 251. Liedman, Sven-Eric. Från Platon till kriget mot terrorismen. 2005. 14:e upplagan. Falun: ScandBook AB 

   S. 87-88. Larsson, Reidar. Politiska ideologier i vår tid. 2006. 7:e upplagan. Lund: Studentlitteratur 
21

 S.59. Pettersson, Henry. Studier i rött – socialdemokratins idéer. 2005. Stockholm: Premiss förlag 
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Stark folklig anknytning: Denna idé är helt enkelt en ide om att politiken man för ska ha en stark 

folklig grund. Den ska stödjas av alla i partiet och helst också av partiets motståndare i.o.m. att den 

ska vara det som är bäst för folket. Men det är också en idé om starkt samarbete med 

fackföreningarna och att ha stöd i dessa. Man resonerar som så: de flesta som arbetar är med i 

facket, om facket stödjer oss så stödjer också folket oss.
22

 

I studier i rött så har Henry Pettersson tillägnat ett helt kapitel till Socialdemokrati, kristendom och 

liberalism och vad de har för relation till varandra. Han skriver: ”Det sammanfattade omdömet är 

nog att socialdemokratin givetvis verkat utifrån den allmänna kristna kulturella kontexten i Europa, 

men att den såväl som rörelse och ide hade en klart sekulär inriktning då den växte fram”
23

 

 

Sekulär: En grundläggande tro på att människor ska ha rätt att leva sina liv utan att tvingas vara 

medlemmar i någon religiös organisation. Kyrka och stat ska även vara skiljda från varandra då man 

i socialdemokratin egentligen inte vill ha så mycket med kyrkan att göra. Man har dock tagit 

mycket av sin moraliska ”överlägsenhet” från den kristna kyrkan. Man förespråkar även 

religionsfrihet.
24

 

 

Men hur ska då samhällets ekonomi vara ägd, enligt kommunism och traditionell marxism så ska 

allt ägas av folket. Socialdemokratin har en något mjukare inställning till detta men förespråkar 

ändå en stark offentlig sektor.  

 

Offentligt ägande av näringslivet: I socialdemokratins barndom så var ideologin starkt 

sammanknuten med den marxistiska. Detta innebar att man såg ett problem med att en liten del av 

befolkningen ägde hela näringslivet. Detta gjorde att man inom socialdemokratin alltid har haft en 

misstro mot marknaden och har tänkt ut olika sätt att reglera den. Ett av de mest grundläggande har 

alltid varit tanken på att socialisera näringslivet. Helt enkelt att man gör företag till offentliga istället 

för att vara privata. Denna linje har drivits olika hårt av olika socialdemokratiska grupperingar och 

det har också debatterats hur hårt samhället då skulle socialiseras.
25

 

 

Vad har då socialdemokratin för syn på framtiden?  Siktade den mot en utopi eller ville den ha något 

som var eftersträvansvärt redan idag? Stig-Björn Ljunggren skriver såhär i sin bok: ”Vi kan säga att 

                                                 
22

 S. 255-256. Liedman, Sven-Eric. Från Platon till kriget mot terrorismen. 2005. 14:e upplagan. Falun: ScandBook AB 

    S. 156. Ljunggren, Stig-Björn. Ideologier. 2008. 3:e upplagan. Stockholm: Hjalmarsson & Högberg Bokförlag 
23

 S. 23. Pettersson, Henry. Studier i rött – socialdemokratins idéer. 2005. Stockholm: Premiss förlag 
24

 S. 21-25. Pettersson, Henry. Studier i rött – socialdemokratins idéer. 2005. Stockholm: Premiss förlag 
25

 S. 88-89. Larsson, Reidar. Politiska ideologier i vår tid. 2006. 7:e upplagan. Lund: Studentlitteratur 

     S. 46. Pettersson, Henry. Studier i rött – socialdemokratins idéer. 2005. Stockholm: Premiss förlag 
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Per Albin gav en vision, men det bör nog tolkas som en principvision, inte som en utopivision om ett 

helt annat samhälle. En utopivision strävar efter att skapa ett helt annat samhälle än det vi har idag, 

en principversion däremot siktar inte efter att skapa något nytt, utan istället stärka en princip eller 

levnadsregel i det samhälle som finns och antagligen alltid kommer att finnas”
26

 

 

Icke Utopisk: Denna idé är helt enkelt socialdemokratins ovilja att utmåla en så kallad utopi som 

man strävar mot. Denna punkt är även tätt besläktad med den första punkten, pragmatism. Man 

strävar istället mot kortsiktiga mål, att göra det bättre och bättre för folket hela tiden. Man har inget 

slutmål utan målet är istället alltid beroende på vad som har hänt och vad som behöver göras just 

då(det är här pragmatismen kommer in).
27

 

 

 

Min analysmodell 

 

Utifrån den genomgång som jag har gjort ovan så kommer jag här nedan att redogöra för den 

idealtyp som ligger till grund för den undersökning av partiprogrammen jag har gjort. 

Begreppet idealtyp myntades av den tyske statsvetaren Max Weber. En idealtyp är helt enkelt en 

renodling av verkligheten där de viktigaste egenskaperna belyses. Idealtypen är helt enkelt en 

teoretisk tankekonstruktion. Idealtypen nedan baseras på genomgången ovan om det centrala i 

socialdemokratisk ideologi. 

Min idealtyp kommer att vara uppbyggd som följer: 

 Pragmatism 

 Jämlikhet 

 Rättvisa 

 Solidaritet 

 Trygghet 

 Långsamma stegvisa reformer 

 Demokrati 

 Stark folklig anknytning 

 Sekulär 

 Offentligt ägande av näringslivet 

                                                 
26

 S. 151. Ljunggren, Stig-Björn. Ideologier. 2008. 3:e upplagan. Stockholm: Hjalmarsson & Högberg Bokförlag 
27

 S. 85,92. Larsson, Reidar. Politiska ideologier i vår tid. 2006. 7:e upplagan. Lund: Studentlitteratur 

     S. 151, 167. Ljunggren, Stig-Björn. Ideologier. 2008. 3:e upplagan. Stockholm: Hjalmarsson & Högberg Bokförlag 
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 Icke utopisk 

 

Alla dessa begrepp är idéer som socialdemokratin står för, man ska dock inte få för sig att bara för 

att jag har ställt upp dem här så måste alla socialdemokrater stå för dem. Så är det icke utan det är 

endast en ideal socialdemokrat som skulle stå för alla 11 punkterna. En vanlig väljare står troligen 

för en majoritet men inte alla. 

Detta är då min idealtyp som jag ska pröva de fyra olika partiprogrammen mot i en kvantitativ 

undersökning. Detta kommer att operationaliseras så att jag ser frekvensen på ord som är 

förknippade med de olika idéerna i idealtypen och då ser om frekvensen ökar eller minskar. 

 

Mer hur detta ska gå till rent praktiskt kommer gås igenom mer utförligt i metodavsnittet nedan. 

Idealtypen kommer användas i undersökningen för att ge en fast referenspunkt som jag sedan har 

jämfört förändringarna i partiprogrammen mot. I nästa kapitel så gås närmare igenom hur man kan 

förstå partiers agerande.  

 

 

 

Hur agerar partier och varför? 

 

Här nedan så kommer jag diskutera teorier som hjälper oss att förstå hur partier agerar och varför. 

Utifrån detta resonemang ska jag sedan utveckla en hypotes för om det har skett en förändring eller 

inte. 

Min teoretiska grund som jag bygger hela undersökningen på är den så kallade Rational Choice 

inriktningen av statsvetenskap
28

. Denna bygger på att aktörer är nyttomaximerande och gör det dom 

måste för att nå så stora framgångar som möjligt. Aktören i mitt fall är Socialdemokratiska 

arbetarepartiet, och så stora framgångar som möjligt är då att vinna val. Aktören är även som 

namnet påvisar Rationella.  Inom denna teori så finns det en tanke om att det mest 

nyttomaximerande och rationella för partier att göra är att gå in mot mitten. I.o.m. att i mitten så 

finns det flest väljare och man får då större möjlighet att komma åt dessa väljare. Detta är dock 

mindre sant i ett flerpartisystem som Sveriges än i t.ex. ett tvåpartisystem som U.S.A.:s dock så 

stämmer det in bra även på hur partiet i Sverige skulle kunna bete sig för att försöka få fler röster, 

                                                 
28

S. 42-57. Marsh, David, Stoker, Gerry. Theory and Methods in Political Science. 2010. 3rd Edition. Great Britain: 

Palgrave Macmillan 
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detta då de stora partierna flyttar in mot mitten för att få tag på så stort antal väljare som möjligt. 

Detta dock med risk för att få små nichpartier på kanterna som stjäl åt sig ett mindre antal väljare. 

 

  Partierna har nu större chans att ta väljare från de andra partierna. Ett exempel skulle vara om både 

moderaterna och socialdemokraterna förflyttar sig in mot mitten i sin politik. De skulle nu hamna 

närmare den åtråvärda mittenväljaren. Jag inser att detta även har inslag av rational choice 

institutionalism, men jag anser att jag fokuserar mer på förändring än på hur institutioner uppstår 

och då känner jag att Rational choice i sig ger en bättre teoretisk grund att stå på. 

 

Även teorin om catch-all partier kan här användas. Om man ser hur partier har utvecklats över tid så 

har de gått från att från början vara så kallade kaderpartier. Ett parti som helt enkelt bildades inom 

parlamentet mellan likasinnade för att stärka deras makt. Dessa partier uppstår före demokratins 

införande i ett land. Ett sådant parti är inte beroende av väljarna utan är helt enkelt ett elitparti. Ett 

exempel på ett parti som ansågs ha starka sådana tendenser var Moderata samlingspartiet vid dess 

grundande. 

Nästa sorts parti som uppstår är det så kallade masspartiet. Det uppstår först som en folkrörelse som 

sedan får sina representanter invalda i parlamentet. De har en stark folklig anknytning och är helt 

beroende av sina medlemmar för intäkter och anses därför ofta vara det mest ”demokratiska” partiet. 

Ett exempel som anses ha haft stora inslag av detta var det svenska socialdemokratiska partiet fram 

till 1950-1960 tal. 

Den tredje sortens parti är det så kallade catch-all partiet. Det har ingen egentlig politisk ideologi 

utan dess enda uppgift är att samla tillräckligt mycket röster för att komma i en regeringsställning. 

Detta görs enklast genom att man flyttar sin ursprungliga ideologiska position på vänster-

högerskalan så att man hamnar där man har störst chans att få så många väljare som möjligt. Ett 

exempel på ett parti som ofta anses ha haft sådana inslag är socialdemokraterna efter 1960 talet. 

Den fjärde och sista sortens parti är det så kallade kartellpartiet. Det har ingen egentlig politisk 

ideologi utan kämpar precis som catch-all partiet för att hamna i regeringsställning. Dock så är 

kartellpartiet inte beroende av att sitta i regeringsställning för att överleva. Dess inkomster har redan 

blivit lagstadgade genom statligt partistöd. Man har nu inte någon egentlig morot för att nischa sig 

och föra egen politik utan det är säkrare att bara flyta med strömmen. Då de andra partierna tänker 

likadant så blir det lätt en kartell liknande situation där partierna samarbetar och byts av vid makten 

för att hålla uppstickare på plats. Man brukar säga att partierna som nu sitter i den svenska 
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riksdagen uppvisar sådana inslag.
29

 

 

 

En tredje teori utgår ifrån att ett parti arbetar på tre stycken arenor. Dessa arenor har alla olika 

spelregler och partiet måste därför bete sig på olika sätt på varje arena för att bli framgångsrikt. 

 

 

Om man då tänker sig socialdemokraterna, så agerar de på de olika arenorna, en av dem är den 

parlamentariska arenan. Gentemot de andra partierna, där måste man bete sig på ett visst sätt. 

Troligen måste man vara mer villig att kompromissa än vad som väljarkåren hade varit villig att 

göra. Politiken riskerar nu att bli urvattnad men det är dock vad man får acceptera. Fortsätter man 

driva en mycket starkt ideologiskt grundad politik så finns risken att man förlorar makt och 

inflytande på den partiparlamentariska arenan. Detta då de andra partierna kan se partiet som svårt 

att samarbeta med och att det bara ser till sina egna intressen. Ett exempel på detta skulle kunna 

vara sverigedemokraterna, som trots att dem säger att de vill samarbeta för att få mer makt vägrar 

kompromissa om sin ideologi. Viktigt att säga är också att partier kan frysas ut av de andra partierna 

även på grund av andra orsaker än bristande kompromissvilja. T.ex. sverigedemokraterna ses ofta 

som en ”politisk utböling”, detta inte bara p.g.a. bristande kompromissvilja utan även på grund av 

att de av de andra politiska partierna anser att de inte uppfyller partipolitiska normer. 

 

För det andra så agerar partiet gentemot väljarkåren, här måste den ha ett starkt ansikte utåt och se 

ut som om de skiljer sig från de andra partierna. Man kan nästan se ut som om man är fiender med 

de andra partierna trots att man samarbetar med dem i mångt och mycket. Här är det viktigt att man 

uppvisar stor ideologisk skillnad gentemot de andra partierna, detta då man måste visa för väljarna 

att deras röst spelar roll och att det finns stor skillnad mellan partierna. Annars skulle en röst på t.ex. 

socialdemokraterna vara nästan samma sak som att lägga en röst på vänsterpartiet. 

 Denna arena blir det dock svårare för partierna att bedriva en självständig politik på när de sluter 

sig samman i block så som hände i valet i Sverige 2010. 

Detta då väljarna måste se vad de vill se när de ser på partiet. Man agerar alltså på ett helt annat sätt 

än på den första arenan. 

 

Den tredje arenan är då den inom partiet självt. Här kämpar falanger med varandra om makten och 

                                                 
29

 S. 12-15. Djurfeldt, Anders. Politiska sekreterare i svenska kommuner - En överlevnadsstrategi för kartellpartier? 

2010. Lund: Lunds Universitet, Statsvetenskapliga institutionen 
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om sakfrågor. Detta betyder att man kan agera mycket ideologiskt här utifrån vad man själv tror på. 

Striderna är ofta mycket hårda men tillslut så måste de enas t.ex. om partiledare och partiprogram 

för att undvika splittring. Splittring kan leda till mer ideologisk likriktning inom partiet, risken är 

dock stor att man delar väljarbasen och förlorar makt, inflytande och väljare. Ett exempel på detta 

skulle kunna vara det socialdemokratiska partiet i England som bröt sig ur Labour. Envisa röster 

hävdar efter valet 2010 att det finns en reell risk för att detta sker med det socialdemokratiska 

partiet i Sverige då en bitter partiledarstrid har utbrutit. Man beter sig också på ett helt annat sätt än 

på de två andra arenorna.
30

 

 

Ovan så talas det mycket om vänster-högerskala, här kommer också en liten beskrivning på vad 

som menas med detta begrepp och med begreppet mittenväljare. Vänster-högerskala är ett sätt att 

mäta de politiska partiernas ideologi på. Ett parti som är långt åt vänster anses vara starkt 

socialistiskt, ett exempel på detta är kommunistpartiet. Ett parti långt ut åt höger på denna skala ska 

vara mycket konservativt och det mest extrema fallen av högerpartier brukar vara de fascistiska 

eller främlingsfientliga. Mellan dessa två extremer så brukar vanliga parlamentariska partier inordna 

sig. Frågor som har ansetts bestämma var ett parti befinner sig på vänster högerskalan har varit 

ekonomiska frågor, t.ex. skatter, offentliga utgifter och bidrag. Men också en sådan central fråga 

som välfärdsstatens omfattning. Anser ett parti att skatter offentliga utgifter och bidrag ska vara 

höga så anses de oftast stå till vänster på en vänster högerskala. Socialdemokraterna har historiskt 

sätt stått ganska långt ut åt vänster, men anses nu har förflyttat sig på vänster-högerskalan mot 

mitten. Ett exempel på ett högerparti som har flyttat sig in mot mitten på senare år är moderaterna. 

Detta i mångt och mycket då man anses ha övertagit en stor del av socialdemokratins diskurs. Detta 

till den grad att socialdemokratin nu ofta får anpassa sig efter de borgerliga partierna, istället för 

tvärtom. 

Som jag skrev ovan så behövs också en definition av vad en mittenväljare är. Mittenväljaren är den 

väljare som står mitt emellan de olika extremerna rent ideologiskt. Han tycker vare sig bättre om 

vänster eller om höger utan han kan ta ideer från båda sidor. OBS denna väljare är precis som 

idealtypen en teoretisk konstruktion och måste inte finnas på riktigt. Denna tankekonstruktion finns 

för att partierna ska kunna veta var dom ska lägga sig rent ideologiskt om de vill röstmaximera. 

Partierna har ett stort intresse av att locka till sig medelväljaren, detta då man då anses ha chans att 

plocka så stor andel av rösterna som möjligt.
 31

 

                                                 
30

 S. 21-26. Loxbo, Karl. Bakom socialdemokraternas beslut. 2007. Växjö. Växjö University Press. 
31

 S. 7-12. Nordblad, Cecilia, Hansson, Sara. Dagens Vänster-Högerskala. 2005. Luleå: Luleå Tekniska Universitet, 

Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 
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Hypotes 

Utifrån dessa tre teorier, Rational choice, teorin om catch-all partier och teorin om partiarenor, så 

ska jag nu diskutera mig fram till uppsatsens hypotes. Hur förhåller sig partiprogrammen till de 

olika arenorna och till hur partiet kan förväntas agera. 

 

Socialdemokraternas partiprogram är menat mest som en ståndpunkt på arenan inom partiet men 

även från partiet till väljarkåren. Väljarkåren anses dock vara mindre intresserad av själva 

partiprogrammet och det anses inte vara det som är viktigast för hur de röstar
32

. Därför har man en 

möjlighet att trots att det rationella vore att göra partiprogrammet mindre ideologiskt fortsätta ha ett 

ideologiskt partiprogram. Om man dessutom tar hänsyn till teorin om olika arenor så kan man på 

detta sätt föra olika sorters politik på de olika arenorna. Jag anser inte att partiprogrammet först och 

främst är ett material som är till för att locka väljare utan man använder det främst inom partiet som 

ett slags ideologisk vägvisare. 

Partiprogrammet är heller inget material som utarbetas på en kvart, utan det är ett material som 

kräver en stor mängd tid och en stor kompromisslusta mellan de olika falangerna inom partiet. Det 

är även en mycket stor maktfaktor i.o.m. att om man arbetar med att ta fram materialet så har man 

makt över hur partiet ser på sig självt och över vad partiet ska göra i framtiden. 

Politiken man för är en helt annan fråga, den är som alltid inom socialdemokratin pragmatiskt och 

man samarbetar helt enkelt med de man behöver samarbeta med
33

. Och var kommer då catch-all 

teorin in i allt detta? Jo den genomsyrar alltihopa. Utifrån min hypotes så kan man förvänta sig att 

partiets förda program är mindre ideologisk och partiprogrammen är en relik som helt enkelt har 

blivit kvar för att partiet ska kunna se sig själv i spegeln och rättfärdiga sin egen existens. Den 

spelar ändå en väldigt liten roll i.o.m. att så få väljare anger att det är viktigt för dem. Det mest 

rationella är nu att föra en röstmaximerande politik istället för en politik som står för en ideologi 

som kanske inte längre fungerar. Utifrån detta blir min hypotes att: 

 

 Socialdemokraternas partiprogram har inte förändrats. 

                                                 
32

 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ME0201_1956I02_BR_ME09ST0402.pdf 10/1 2011 
33

 S.9. Pettersson, Henry. Studier i rött – socialdemokratins idéer. 2005. Stockholm: Premiss förlag 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ME0201_1956I02_BR_ME09ST0402.pdf%2010/1


Erik Weijmar 

2SK300 

HT 2010 

17 

 

Jag förväntar mig därför att den förändring som många talar om att socialdemokraterna har 

genomgått inte kommer återspeglas i materialet jag studerar. 

 

I metoden kommer jag gå igenom hur jag går tillväga med att testa hypotesen. 

 

Metod 

Jag vill se hur ideologin i det socialdemokratiska partiet har förändrats genom att använda mig av 

deras partiprogram. De partiprogram som kommer undersökas är de fyra partiprogram som givits ut 

sedan 1960, det vill säga 1960, 1975, 1990 och slutligen 2001. För att kunna utföra detta så behöver 

jag en ingående kunskap om vad som kännetecknar socialdemokratisk ideologi. På grund av detta 

så behöver jag kunna definiera vad som kännetecknar socialdemokratisk ideologi. Jag gör det 

genom att utveckla en idealtyp, för att få med det som är viktigt i socialdemokratisk ideologi och se 

hur dessa kännetecken förändras över tid. Idealtypen operationaliseras på så sätt att man hittar ett 

antal ord eller indikatorer för varje kännetecken. Med dessa indikatorer kan man sedan se om 

frekvensen har ökat eller minskat med tid i socialdemokraternas partiprogram. 

 

Jag kommer här nedan i detalj beskriva hur jag kommer utföra mitt arbete. 

Metoden jag kommer använda är en så kallad kvantitativ innehållsanalys. Detta för att se hur 

frekvensen på ett antal utvalda ord (Ett antal som listas nedan) förändras i socialdemokraternas 

partiprogram. Detta görs då jag vill se om ideologin har förändrats och jag använder helt enkelt 

språket som en indikator för ideologi. Uttrycken är utvalda med hjälp av en idealtyp som jag har 

kommit fram till genom att använda mig av tre stycken läroböcker om politisk ideologi och en bok 

specialiserad på socialdemokraterna. Användningen av en idealtyp är både problematisk och 

användbar. Problematisk i den mening då den med nödvändighet måste bygga på att författaren (jag) 

gör en sammanställning och ett urval av centrala drag baserad på tidigare litteratur, och mycket 

användbar såtillvida att jag får ett fast objekt att förhålla de olika partiprogrammen till. 

 

Metoden jag kommer använda kommer vara en kvantitativ innehållsanalys. Detta då jag vill se hur 

många gånger som mina utvalda begrepp nämns i partiprogrammen. Dessa ord är utvalda då de 

ligger i kärnan för den socialdemokratiska idealtypen som jag kommer ta upp nedan. Dessa ord är 

ord som har funnits i socialdemokratin sedan dess början och har varit enormt viktiga sedan dess, 

främst som idéer och mål att sträva mot men även som vägar för att uppnå dessa överhängande mål. 

Även om det är förekomsten av begreppen som jag mäter så måste jag också göra en kvalitativ 
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kontroll av sammanhanget eftersom resultaten annars kan bli missvisande. Ett exempel: jag 

använder ordet solidaritet för att mäta hur dess frekvens har förändrats, jag får fram att det har 

minskat från 30 till 10 gånger under min 40 års period, dock så har ordet i början endast stått i 

meningar som ”Solidaritet är av ondo” och ”solidariteten måste minskas”. Då måste man även titta 

på kontexten så att ett validitetsproblem inte uppstår, men främst så kommer det vara frekvensen 

(hur många gånger) de har nämnts som mäts. Detta kommer ge mig information om hur många 

gånger orden nämns i texten och då kommer jag kunna dra slutsatser utifrån detta (om hur språket 

har förändrats, och om det har förändrats, blivit mindre ideologiskt laddat e.t.c.). Detta kan man 

genom kvantitativ innehållsanalys göra ganska enkelt då man med enkla siffror kan se en förändring 

om en sådan har inträffat. För att illustrera detta resonemang, om orden nämns 300 gånger i ett 

partiprogram från 60 talet men bara 30 gånger i ett partiprogram från 2000 talet. 

 

Kvantitativ innehållsanalys kan även användas för att mäta utrymme i t.ex. ett tv-program eller i en 

radiosändning
34

. Detta tillvägagångssätt kommer dock inte vara aktuellt för mig då jag endast ska 

mäta frekvensen på mina tre utvalda ord i ett enda medium, Socialdemokratiska arbetarepartiets 

partiprogram. När man använder sig av kvantitativ innehållsanalys så bygger man upp en så kallad 

datamatris
35

 denna består av analysenheter (partiprogrammen) och variabler med deras 

variabelvärden (orden). Dessa ordnar man sedan i ett så kallat analysschema.  Därefter så kan man 

med enkla statistiska redskap läsa ut förändring över tid. 

 

 

När man som jag väljer att göra en kvantitativ innehållsanalys så har man också ett val av material 

att göra. Valet av partiprogram har för mig varit självklart men jag ska här förklara ytterligare varför 

de är intressanta för att göra en studie av ideologi. Ett partiprogram anser jag vara ett partis 

långsiktiga handlingsplan
36

. Det är också en slags spegelbild av hur partiet ser på sig själv och 

därför kan man anta att det speglar partiets inställningar och dess ideologi. Jag anser även att 

partiprogram är mer än bara ett valmanifest, det ger författarna mer frihet att uttrycka sin 

ideologiska övertygelse och inrikta sig på mer långsiktiga mål samtidigt som man måste förhandla 

inom gruppen av författare och inom partiet för att få fram ett resultat som är acceptabelt för alla 

parter. Mitt val var ganska självklart då jag redan visste vad det var jag skulle undersöka och därför 

hade jag inte speciellt stor valfrihet. Hade jag inte vetat vad jag ville studera, eller haft så enkel 

                                                 
34

S. 223-225. Esaiassion, Peter et al. Metodpraktikan. 2009. 3e Upplagan. Vällingby: Nordstedts Juridik AB 
35

S. 227-235. Esaiassion, Peter et al. Metodpraktikan. 2009. 3e Upplagan. Vällingby: Nordstedts Juridik AB 
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tillgång till materialet som jag faktiskt kommer ha, så hade arbetet kunnat bli mycket mer 

omfattande för att bara få den information jag behöver för att kunna utföra min undersökning. 

Man hade även kunnat välja enligt en stordriftsfördel, alltså att man väljer ut material strategiskt för 

att få svar på sina frågor utan att granska allt material som finns tillgängligt. Detta är arbetssparande 

då ett stort antal analysenheter och variabler finns och man kan få samma resultat och dra samma 

slutsatser utifrån ett mindre antal eller enligt en analytisk synvinkel, där man då försöker dela upp 

materialet i inte alltför lättförstådda analysenheter.  

 

Jag ska även göra ett så kallat reliabilitetstest. Detta innebär att man efter sin undersökning går 

igenom en del (eller hela) datamaterialet igen för att undvika misstag och felinmatningar. 

 Begreppen validitet och reliabilitet är viktiga i sammanhanget här då först validitet handlar om man 

mäter rätt saker. Applicerar man detta på min undersökning så vill jag se om frekvensen på mina 

utvalda ord har förändrats eller ej. I detta så anser jag att jag har skyddat mig bra mot de 

validitetsproblem som skulle kunna uppstå då min frågeställning är väldigt fast knuten till den 

metod jag använder och det jag vill få fram. Chansen att jag mäter något annat än det jag säger mig 

mäta är alltså relativt liten. Validitet handlar dock inte endast om att man mäter rätt saker. Det 

handlar också om man använder rätt metod för att mäta sina resultat. Använder man fel metod så 

kan det vara som om en snickare skulle använda sig av en skruvmejsel för att slå i en spik. Han 

kanske gör det på rätt sätt, men han gör det med helt fel instrument. Mitt val av kvantitativ 

innehållsanalys är bra såtillvida att den mycket noga mäter upp skillnader och likheter i mitt 

material. Idealtypen hjälper mig genom att jag har ett fast objekt att förhålla de olika 

partiprogrammen till. Och orsaken till att just partiprogram har blivit utvalda till att göra denna 

studie på är att partiernas ideologi listas mycket väl i partiprogrammet. Partiet kan vara mer 

ideologiskt i partiprogrammet och slippa vara väldigt kortsiktigt och pragmatiskt. Därför är just 

partiprogram mycket intressanta och relevanta att undersöka i mitt fall. Om man istället tittar på 

reliabiliteten (som jag skrev om ovan) så handlar det om hur mycket fel forskaren gör vid sin 

undersökning, t.ex. räkningsfel i min uppsats om jag glömmer att räkna ordet solidaritet en eller ett 

par gånger. Detta skulle utgöra ett så kallat reliabilitetsproblem. Lösningen jag har på detta är det 

som jag skrev ovan, att gå igenom en del (eller hela) materialet igen för att undersöka om jag har 

räknat rätt och fört in rätt siffror i datamatrisen. 

 

Mitt syfte med uppsatsen är att se förändringar i socialdemokratisk ideologi.  

Jag mäter förändring på två sätt, jag tittar dels på hur många gånger mina indikatorer förekommer i 

partiprogrammen. Jag tar även hänsyn till partiprogrammets längd när jag gör detta så att siffrorna 
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blir jämförbara mellan programmen. Detta gör jag genom att dela det totala antalet träffar på 

indikatorerna i ett partiprogram med det totala antalet ord i partiprogrammet. 

Jag tittar även på om tyngdpunkten i partiprogrammet har förändrats och hur relationen mellan 

begreppen ser ut. Alltså helt enkelt vilka begrepp som är vanligare än de andra i de olika 

programmen, och om en förändring har skett över tid.  

En förändring i det första fallet skulle vara om frekvensen har ökat eller minskat. I det andra fallet 

så skulle en förändring vara om relationen mellan begreppen har förändrats. 

 

 

Denna undersökning kommer vara en beskrivande i den mening att den syftar till att få svar på 

frågor som handlar om innehållet i sig, till skillnad från de tv andra sorternas kvantitativ 

innehållsanalys som handlar om hur innehållet ”förhåller sig till normer, alltså hur innehållet bör se 

ut enligt någon form av auktorativ uppfattning”  och förklarande som försöker förklara ett fenomen 

med hjälp av texten helt enkelt 
37

. 

 

Material 

 

Materialet jag använder är som följer: 

 

 Socialdemokratiska arbetarepartiets partiprogram. 

Detta då jag ska studera det med en så kallad kvantitativ innehållsanalys för att se om ett antal 

utvalda begrepp har minskat eller ökat i frekvens. En kvalitativ läsning kommer också ske för att se 

i vilket sammanhang begreppen står i. Detta för att minska risken för validitetsproblem. Begreppen 

har blivit framarbetade genom en så kallad idealtyp och mer om den finns att läsa nedan. Orsaken 

till varför just partiprogram har blivit utvalda finns i materialet ovan. 

  Böcker om politisk ideologi. 

Detta för att kunna utveckla min socialdemokratiska idealtyp utifrån vad som verkligen anses vara 

socialdemokrati och inte utifrån mina egna åsikter. Detta är speciellt viktigt för att all forskning ska 

bygga på tidigare forskning. Detta är mitt sätt att knyta samman min forskning med vad tidigare 

forskare har sagt i detta ämne. Jag anser att materialet är utmärkt för mitt sätt att arbeta då det har 

gett mig en mycket djupare förståelse för vad socialdemokratisk ideologi är för något. Det har även 

                                                 
37
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varit mycket bra då det har hindrat mig från att ange min idealtyp utifrån helt godtyckliga 

utgångspunkter. 

 

Nedan redovisas min idealtyp som min kvantitativa undersökning kommer vara uppbyggd efter. 

Orsaken till att en idealtyp används av mig i den här undersökningen är att jag anser att det lättast 

och bäst ger svar på mina frågor. Detta då den bidrar med en fast referenspunkt att jämföra 

förändringar över tid som kan ha skett i mina fyra utvalda partiprogram. I och med att mitt intresse 

ligger i att se om socialdemokratins ideologi har förändrats, och inte i hur den har förändrats, så 

kommer denna metod fungera mycket bra. 

 

 

Idealtyp och operationalisering av analysmodell 

 

Ett viktigt led i att analysera partiprogrammen är att utforma min idealtyp. Det blir därför mycket 

viktigt att idealtypen görs ordentligt så att inga problem uppstår senare i arbetet på grund av att jag 

har gjort fel med den i början då resten av arbetet bygger på denna grund.  

 

Jag kommer använda mig av denna idealtyp för att komma fram till de begrepp som används i min 

kvantitativa undersökning. Idealtypen utgår ifrån fyra böcker om politisk ideologi, de är som följer: 

 

 ”Från Platon till kriget mot Terrorismen” av Sven-Eric Liedman 

 ”Politiska Ideologier i vår tid” av Reidar Larsson 

 ”Studier i rött, socialdemokratins idéer” av Henry Pettersson 

 ”Ideologier” av Stig-Björn Ljunggren 

 

De första tre böckerna är läroböcker om politisk ideologi, jag använder mig av de delar av böckerna 

som belyser socialdemokratisk ideologi eller reformistisk socialism. Detta ger mig en mycket bra 

överblick över själva rörelsen. De ger en utmärkt historisk bakgrund till socialdemokratins 

uppkomst och utveckling. De passade också utmärkt och gav mig en bra förståelse av de 

grundläggande stenarna i socialdemokratisk ideologi. De gav mig också en klar linje gentemot den 

mer radikala socialismen mer känd som marxismen och senare kommunismen. 

Den fjärde boken handlar endast om socialdemokratins idéer i sig och var troligen den bok som jag 

har fått ut mest av, med detta menar jag inte att jag inte fick ut något av de andra tre böckerna utan 
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snarare att denna bok bekräftade ytterligare det jag läste i de tre första. 

Den fjärde boken utvecklade också skillnader mellan socialdemokratins utveckling i många olika 

länder. Detta var bra att ha i bakhuvudet när jag senare var tvungen att ta fram min idealtyp. Det 

gjorde att jag kunde undvika att inrikta mig endast på den svenska socialdemokratin och istället 

kunde koncentrera mig på just en ideologisk idealtyp. 

 

 

I arbetet med att utveckla en idealtyp så utgick jag också från Metodpraktikan
38

. 

 Exemplet på hur detta kan gå till är hämtat från Marie Demkers doktorsavhandling i 

statsvetenskap ”i nationens intresse”. Där jämför hon om det franska gaulistpartiet har fler drag av 

liberalism än av konservatism. Jag tror att denna analysmetod kommer vara mycket bra att använda 

i min uppsats och slogs direkt av hur enkelt det skulle vara att operationalisera den. Validiteten 

borde vara hög då jag inte på något sätt skulle göra något annat än att undersöka förändringar i 

partiprogrammen. Jag tror att precis som jag skrev ovan, att just partiprogram är intressanta och 

relevanta att undersöka då partierna där har en större ideologisk frihet än vad de vanligtvis har i t.ex. 

valprogram där det förväntas att man är mycket mer precis och rakt på sak. Och jag tror att mitt 

verktyg (kvantitativ innehållsanalys med hjälp av en idealtyp) är rätt sätt att gå till väga för att få 

svar på min frågeställning. Ett minus kan vara att man här inte tittar på vad som gör att 

partiprogrammet förändras utan endast på om ideologin förändras eller icke. Dock är detta helt i 

linje med mitt syfte så jag anser att det är något man får leva med. Jag skriver som jag sa ovan inte 

en förklarande uppsats utan en helt beskrivande som bara vill få svar på min frågeställning. 

 

Nedan finns en beskrivning på de elva egenskaper som finns i min idealtyp och de ord som jag 

kommer använda som indikatorer för dem. Vissa ord har fler än en indikator detta för att få ett 

utslag. Ord som t.ex. kompromiss anses inte vara speciellt politiskt gångbara, det låter inte bra att 

säga till sina väljare att man kompromissar, därför har andra indikatorer valts ut och lagts till nedan. 

På vissa av begreppen har detta dock inte behövts. Detta är min operationalisering av idealtypen, 

helt enkelt hur iden om idealtypen blir nyttig och hjälper mig i min uppsats . Ett visst kvalitativt 

inslag kommer också vara med i min undersökning då jag även måste se i vilka sammanhang orden 

står i, detta för att ytterligare öka validiteten på mitt arbete. 

Ett exempel där detta blir nödvändigt skulle kunna vara om det skulle stå i 

partiprogrammet: ”Jämlikhet är dåligt”. Räknar man då detta till sin kvantitativa undersökning så 

                                                 
38
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får man utslag på fel sak! Man får nu ett uttryck som ska vara positivt men det står i en negativ 

mening, därför är en kvantitativ läsning av texten också nödvändig. 

 

Pragmatism. Ordet som kommer användas i den kvantitativa undersökningen är: Kompromiss. 

Här kommer även begreppet Samarbete att användas, detta för att ytterligare öka validiteten och 

minska chansen för att få utslag på fel saker. Det kommer även ge mig chansen att få större utslag 

då man kanske inte använder begreppet kompromiss speciellt ofta, detta då det ibland kan låta 

negativt. Även begreppet Förändring kommer användas men den kvalitativa läsningen kommer här 

ske mycket noggrant för att undvika fel.  

 

 

Jämlikhet.  Odet som kommer användas i den kvantitativa undersökningen är: Jämlikhet och 

Jämställdhet. 

Tanken är här att orden ska fånga upp både jämlikhet och jämställdhet, det kan mycket väl vara så 

att man med orden menar samma sak men min teori är att ordet jämlikhet kommer få en 

nedåtgående frekvens medan ordet jämställdhet kommer få en ökande frekvens, detta i.o.m. 

feminismens ökande inflytande från 60 talet och framåt på det socialdemokratiska partiet. Även 

begreppen Inkomstskillnader och Låginkomsttagare kommer här användas. 

 

Rättvisa. Ordet som kommer användas i den kvantitativa undersökningen är: Rättvisa. 

 

Solidaritet. Ordet som kommer användas i den kvantitativa undersökningen är: Solidaritet. 

 

Trygghet. Ordet som kommer användas i den kvantitativa undersökningen är: Trygghet. Även 

begreppen Understöd och Bidrag kommer användas 

 

 

Långsamma stegvisa reformer. Ordet som kommer användas i den kvantitativa undersökningen är: 

Reformer. Även begreppet Utveckling kommer här användas. 

 

Demokrati. Ordet som kommer användas i den kvantitativa undersökningen är: Demokrati. 

 

 

Stark folklig anknytning. Ordet som kommer användas i den kvantitativa undersökningen är: 
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Fackförening/Facket. Ett annat begrepp som också kommer användas är begreppet Folket detta 

för att få ökad validitet. Dock kommer jag även här få läsa mycket kvalitativt för att inte få med fel 

data i min uppsats. Även begreppen Väljare och Medborgare kommer användas. 

 

Sekulär. Ordet som kommer användas i den kvantitativa undersökningen är: Religionsfrihet. Ett 

annat ord som skulle kunna användas är just Kyrka, ska detta göras så måste man dock ha ett 

mycket starkt inslag av kvalitativ undersökning i min kvantitativa undersökning. Detta för att 

undvika validitetsproblem i.o.m. att jag skulle kunna mäta helt fel sak. Detta är också en invändning 

man skulle kunna ha mot mitt val av ordet Religionsfrihet, då religionsfrihet och sekularism inte är 

samma saker. 

 

Offentligt ägande av näringslivet. Ordet som kommer användas i den kvantitativa undersökningen 

är: Privatisering. Även här lägger jag in ett litet aber, jag kommer också använda mig av begreppet 

offentligt ägande, detta då jag tror att validiteten kommer öka och risken för att jag undersöker 

något annat än det jag vill få med i min undersökning minskar. Även begreppen Statligt ägande, 

Gemensam sektor, Socialisering och Staten kommer användas. 

 

Detta kommer vara en negativ indikator i min kvantitativa undersökning (privatisering). D.v.s. desto 

fler benämningar av ordet privatisering desto mindre överensstämmer partiprogrammet med den 

socialdemokratiska idealtypen. 

 

Kortsiktigt tänkande. Ordet som kommer användas i den kvantitativa undersökningen är: 

Kortsiktigt. Begreppet På kort sikt kommer också användas. 

 

Jag har även delat in dessa elva punkter i två olika kategorier idéer och tillvägagångssätt. Detta för 

att tydliggöra hur man inom socialdemokratin ser på dem. De kan också ses som saker som är goda 

i sig(idéer) och saker som kommer leda till något gott (tillvägagångssätt). Detta är också viktigt för 

mig att göra då jag anser att det tydliggör ytterligare för läsaren vilken central roll dessa idéer och 

begrepp har inom socialdemokratisk ideologi. Och att de inte endast är idéer utan också konkreta 

tillvägagångssätt. 

 

Idéer: 

Jämlikhet 

Rättvisa 
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Solidaritet 

Trygghet 

Demokrati 

 

 

Tillvägagångssätt: 

Pragmatism 

Långsamma stegvisa reformer 

Stark folklig anknytning 

Sekulär 

Offentligt ägande av näringslivet 

Icke Utopisk 

 

Dessa begrepp valdes ut då de var de som fick stöd i litteraturen och som också benämndes i de 

olika böckerna. När man slutligen inte stöter på nya begrepp så brukar det kallas att ha uppnått 

teoretisk mättnad. Det hävdar jag inte att jag har gjort, jag hävdar dock att jag har tagit ut de mest 

centrala begreppen i socialdemokratisk ideologi. 

Jag har även tittat på en annan student som har använt sig av idealtyper i sin studie av moderaternas 

och socialdemokraternas idépolitik under samma tidsperiod som jag har bestämt mig för. Hans 

studie är dock mer inriktad på skillnaderna och likheterna mellan moderaterna och 

socialdemokraterna. Uppsatsens namn är ”Mittens Rike”
39

 och jag fann den mycket givande som 

inspiration att använda idealtyper även om jag använder mig av idealtypen på ett helt annat sätt.  

 

När nu idealtypen är utarbetad och min kvantitativa textanalys uppställd så är det dags att sätta 

igång med just sagda textanalys. Som jag skrev ovan så kommer den kvantitativa textanalysen 

utföras med grund i idealtypen, alltså genom att söka efter frekvensen på mina utvalda uttryck som 

har listats ovan. Men också genom att kvalitativt gå in i de olika texterna för att se i vilket 

sammanhang orden står, detta för att öka validiteten på arbetet. 

 

Detta kommer redovisas i två steg: Först genom att studera ett partiprogram i taget där jag belyser 

vad som är intressant med just sagda partiprogram och vilka indikatorer som ger mycket respektive 

lite utslag. Jag redovisar också resultatet med hjälp av tabeller. Sedan kommer en jämförelse göras 
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mellan de olika partiprogrammen för att se hur de olika indikatorerna har förändrats i relation till 

varandra över tid. För vissa av indikatorerna redovisar jag två siffror där en står inom parantes. I 

dessa fall är det siffras som står inom parantes som är utfallet. Detta görs då en kvalitativ läsning av 

programmen var nödvändig och siffrorna inom parantes är de relevanta även när indikatorn står 

ihop med ett annat ord. 

 

 

Analys 

 

Socialdemokraternas partiprogram 1960 

Detta första partiprogram är från 1960, och är det kortaste av de fyra partiprogrammen som ingår i 

min analys. Med 4278 ord så är det klart kortast.  Det totala antalet träffar på idealtypens indikatorer 

var 81. 

 

I detta partiprogram är de fem mest frekventa begreppen som vi kan se trygghet med 11 

omnämningar, Demokrati med 12 omnämningar, utveckling med 18 och jämlikhet med 10 samt 

solidaritet med 6 stycken omnämningar. I övrigt är det värt att notera att partiprogrammet inte 

nämner välfärd en endaste gång och samma sak är det med facket/fackligt/fackliga organisationer. 

Även väljare lyser med sin frånvaro, detta är dock en tendens som vi kommer se upprepas i de 

följande partiprogrammen. Det anses tydligen inte vara lika viktigt som de andra sakerna som har 

hög frekvens i detta partiprogram. Det verkar nästan som att man har ansträngt sig för att inte 

nämna själva ordet och på det sättet framstå som röstfiskare. Detta är speciellt intressant då 

socialdemokratin alltid har ansett sig företräda gemene man, D.v.s. man visar en viss distans till de 

som möjligtvis kommer välja in partiet. Sist men inte minst så kommer begreppet staten, som inte 

heller nämns en enda gång. Detta trots att det inom socialdemokratisk ideologi anses vara så att 

staten ska ha en central roll i samhällets utveckling. 

 

Två begrepp som nämns få gånger är folket(5) och samarbete(4). Detta trots att båda dessa begrepp 

anses vara centrala i socialdemokratisk ideologi. 
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Tabell 1. Antal träffar på indikatorer i socialdemokraternas partiprogram 1960 

 Totalt Positiva 

omnämningar 

Negativa 

omnämningar 

Neutrala 

omnämningar 

Kompromiss 0 0 0 0 

Samarbete 2(4 med 

internationellt 

samarbete) 

2(4) 0 0 

Jämlikhet 10 10 0 0 

Rättvisa 0(1 med 

ekonomisk och 

social rättvisa) 

0(1) 0 0 

Solidaritet 6 6 0 0 

Trygghet 9(11 med social 

och ekonomisk 

trygghet) 

9(11) 0 0 

Reformer 0 samma med 

sociala reformer 

0 0 0 

Demokrati 9(12 med 

ekonomisk 

demokrati) 

9(12) 0 0 

Facklig/facket/fac

kliga 

organisationer 

0 0 0 0 

Folket 4(5 med "i hela 

folkets händer") 

4(5) 0 0 

Religion 0(2 med 

religionsfrihet) 

0 0 0 

Kyrka 1 1 0 0 

Privatisering 0 0 0 0 

Offentlig Sektor 0 0 0 0 

Kortsiktigt 0 0 0 0 

Ojämlikhet 0 0 0 0 

Otrygghet 1 0 1 0 

Välfärd 0 0 0 0 

Välfärdspolitik 0 0 0 0 

Jämställdhet 0 0 0 0 

Förändring 3 3 0 0 

Utveckling 18 18 0 0 

Medborgare 5 5 0 0 

Väljare 0 0 0 0 
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Socialisering 0 0 0 0 

Offentligt ägande 0 0 0 0 

Statligt ägande 0 0 0 0 

Staten 0 0 0 0 

Gemensam sektor 0 0 0 0 

På kort sikt 0 0 0 0 

Understöd 0 0 0 0 

Bidrag 1 1 0 0 

inkomstskillnader 1 0 1 0 

låginkomsttagare 0 0 0 0 

Not: Det totala antalet träffar på indikatorerna var 81. I de fall där jag redovisar två siffror 

för en indikator så är det siffran inom parentes som jag har räknat in. 

 

 

 

 

Socialdemokraternas partiprogram 1975 

 

De begrepp som har flest omnämningar i tabell 2 från 1975 är Demokrati(25) utveckling(25) 

Trygghet (16) Samarbete (15) facket/facklig/fackliga organisationer (10) samt solidaritet med 9. 

Totalt antal träffar är 7811 och antalet träffar på de utvalda indikatorerna är 161. 

 

Vi kan för övrigt se att jämlikhet och jämställdhet verkar ha varit användbara uttryck under denna 

tidsperiod, de nämns 8 och 4 gånger respektive. Även folket och offentlig sektor är intressanta 

variabler, de nämns 6 och 5 gånger. Dock så är offentlig sektor omskriven till offentlig 

 verksamhet och gemensam verksamhet.  Även begreppet välfärd (det som troligen är tätast 

sammanknutet med socialdemokratin i Sverige av alla) nämns 8 gånger. 

 

Vi kan för övrigt se att ordet staten inte heller här är populärt med 1 omnämning inte heller 

välfärdspolitik som inte fick en endaste omnämning. Religion och kyrka är inte heller begrepp som 

används frekvent endast 2 och 0 omnämningar. Dessa två begrepp används dock inte i någon större 

omfattning i något av partiprogrammen. 
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Tabell 2. Antal träffar på indikatorer i socialdemokraternas partiprogram 1975 

 Total Antal positiva 

omnämningar 

Antal negativa 

omnämningar 

Antal Neutrala 

omnämningar 

Kompromiss 0 0 0 0 

Samarbete 7(15 med 

internationellt 

samarbete) 

7(15) 0 0 

Jämlikhet 8 7 0 1 

Jämställdhet 4 4 0 0 

Rättvisa 3(8 med 

ekonomisk och 

social rättvisa) 

3(8) 0 0 

Solidaritet 9 8 0 1 

Trygghet 8(16 med 

ekonomisk och 

social trygghet) 

8(16) 0 0 

Reformer 1(2 med sociala 

reformer) 

1(2) 0 0 

Demokrati 21(25 med 

ekonomisk 

demokrati) 

20(25) 0 1 

Facklig/facket/fac

kliga 

organisationer 

10 10 0 0 

Folket 4(6 med "i hela 

folkets händer") 

3(5) 0 1 

Religion 0(2 med 

religionsfrihet) 

0(2) 0 0 

Kyrka 0 0 0 0 

Privatisering 0 0 0 0 

Offentlig sektor 0(5 med offentlig 

verksamhet och 

gemensam 

verksamhet) 

0(5) 0 0 

Kortsiktigt 0 0 0 0 

Ojämlikhet 0 0 0 0 

Otrygghet 1 0 1 0 

Välfärd 8 8 0 0 

Välfärdspolitik 0 0 0 0 

Förändringar 6 6 0 0 
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Utveckling 25 25 0 0 

Medborgare 9(10inklusive 

samhällsmedborga

re) 

9(10) 0 0 

Väljare 0 0 0 0 

Socialisering 0 0 0 0 

Offentligt ägande 0 0 0 0 

Statligt ägande 0 0 0 0 

Staten 1 1 0 0 

Gemensam sektor 0 0 0 0 

På kort sikt 0 0 0 0 

Understöd 0 0 0 0 

Bidrag 0 0 0 0 

Inkomstskillnader 0 0 0 0 

låginkomsttagare 0 0 0 0 

 

Not: Det totala antalet träffar på indikatorerna var 161. I de fall där jag redovisar två siffror 

för en indikator så är det siffran inom parentes som jag har räknat in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialdemokraternas partiprogram 1990 

 

 

 

 

Detta partiprogram från 1990 är 17536 ord långt och har indikatorer som får 302 utslag. 

 

De indikatorer i denna tabell från partiprogrammet 1990 som har högst frekvens är återigen 

utveckling (69) demokrati (37) samarbete (29) Välfärd (25) Medborgare(23) Solidaritet (20) 

Trygghet (18) jämlikhet (14) och facket/fackligt/fackliga organisationer (15) Även folket fick en 

ovanligt hög frekvens med 11. 

 

Värt att notera på den låga frekvenssidan är att religion och kyrka inte heller här får några mängder 
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med omnämningar (endast en för religion). Gemensam sektor får sig ett uppsving till 2 

omnämningar. Detta troligen pga den politiska diskurs som rådde tidigt 1990 tal. Värt att notera är 

även att man i alla partiprogrammen är väldigt försiktiga med att nämna bidrag (2) 

inkomstskillnader (0) och låginkomsttagare (0). Vi kan även se att Rättvisa får en ovanligt låg 

frekvens med endast 4 omnämningar. Förändring verkar ha varit ett användbart ord och används 

hela 7 gånger i detta partiprogram. 

 

 

 

 

Tabell 3. Antal träffar på indikatorer i socialdemokraternas partiprogram 1990 

 Total Antal positiva 

omnämningar 

Antal negativa 

omnämningar 

Antal Neutrala 

omnämningar 

Kompromiss 0 0 0 0 

Samarbete 11(29 med 

ekonomiskt, 

internationellt, 

europeiskt och 

mellanstatligt 

samarbete) 

11(28) 0 0(1) 

Jämlikhet 14 14 0 0 

Rättvisa 3(4 med 

ekonomisk och 

social rättvisa 

3(3) 0 1 

Solidaritet 20 19 0 1 

Trygghet 8(18 med 

ekonomisk och 

social trygghet) 

8(18) 0 0 

Reformer 2(4 med sociala 

reformer) 

2(4) 0 0 

Demokrati 34(37 med 

ekonomisk 

demokrati) 

34(37) 0  

Facket/facklig/fac

kliga 

organisationer 

15 15 0 0 

Folket 9(11 med "i hela 

folkets händer) 

9(11) 0 0 

Religion 0(1 med 

religionsfrihet) 

0(1) 0 0 

Kyrka 0 0 0 0 
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Privatisering 0 0 0 0 

Offentlig Sektor 0 0 0 0 

Kortsiktigt 1 0 1 0 

Ojämlikhet 2 0 2 0 

Otrygghet 1(2 med 

ekonomisk 

otrygghet) 

0 1 0 

Välfärd 23(25 med 

ekonomisk och 

social välfärd) 

22(24) 0 1 

Välfärdspolitik 0 0 0 0 

Jämställdhet 8 7 0 1 

Förändring 7 7 0 0 

Utveckling 69 68  1 

Medborgare 22(23 med 

samhällsmedborga

re) 

22(23) 0 0 

Väljare 0 0 0 0 

Socialisering 0 0 0 0 

Offentligt ägande 0 0 0 0 

Statligt ägande 0 0 0 0 

Staten 6(8 med 

nationalstaten) 

 0 0 

Gemensam sektor 2 2 0 0 

På kort sikt 0 0 0 0 

Understöd 0 0 0 0 

Bidrag 2 1 0 1 

Inkomstskillnader 0 0 0 0 

Låginkosttagare 0 0 0 0 

 

Not: Det totala antalet träffar på indikatorerna var 302. I de fall där jag redovisar två siffror 

för en indikator så är det siffran inom parentes som jag har räknat in. 
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Socialdemokraternas partiprogram 2001 

 

Detta partiprogram är 15830 ord långt och indikatorerna fick 328 utslag. 

 

 De begrepp som har högs frekvens och därför kanske är mest relevanta i detta är Demokrati (56) 

utveckling (61) Solidaritet (21) Samarbete (14) Trygghet (14) Ojämlikhet (11) Välfärd (28) 

Välfärdspolitik (12) förändring (10) och medborgare (13). 

 

Vi kan även se att detta partiprogram är det första av de fyra som jag analyserar som nämner väljare 

2 omnämningar. Kanske inte jätteomvälvande men dock mycket intressant. För övrigt så ser vi att 

kyrka och privatisering återigen lyser med sin frånvaro samt att folket faktiskt har gått ner i 

frekvens från det första partiprogrammet. I detta partiprogram från 2001 så nämns det endast en 

gång. 

 

Frekvensen på de flesta av de begrepp vi har sett är frekventa i de tidigare partiprogrammen är 

också i detta partiprogram hög. D.v.s. inte mycket har förändrats i slutändan. Det som dock är 

noterbart men som inte har med frekvensen att göra är att detta partiprogram är det enda av de fyra 

jag har analyserat som inte punktar upp vad man har för politiskt program och vad man har för 

politiska ståndpunkter. Istället skriver man hela partiprogrammet som en slags löpande text. 

 

 Tabell 4. Antal träffar på indikatorer i socialdemokraternas partiprogram 2001                         

 Totalt Positiva 

omnämningar 

Negativa 

omnämningar 

Neutrala 

omnämningar 

Kompromiss 0 0 0 0 

Samarbete 16(24 med 

internationellt 

samarbete 

16(24) 0 0 

Jämlikhet 37 35 0 2 

Jämställdhet 3 2 0 1 

Rättvisa 9(14 med 

ekonomisk och 

9(14) 0 0 
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social rättvisa) 

Solidaritet 21 20 0 1 

Trygghet 8(14 med 

ekonomisk och 

social trygghet) 

8(14) 0 0 

Reformer 4 4 0 0 

Demokrati 54(56 med 

ekonomisk 

demokrati) 

53(55) 0 1 

Facklig/facket 

/fackliga 

organisationer 

4 4 0 0 

Folket 1 1 0 0 

Religion 2 2 0 0 

Kyrka 0 0 0 0 

Privatisering 0 0 0 0 

Offentlig Sektor 2 2 0 0 

Kortsiktigt 1 1 0 0 

Ojämlikhet 11 0 11 0 

Otrygghet 2 0 2 0 

Välfärd 28 28 0 0 

Välfärdspolitik 12 10 0 2 

Förändring 10 10 0 0 

Utveckling 61 55 6 0 

Medborgare 11(13 med 

samhällsmedborga

re) 

11(13) 0 0 

Väljare 2 2 0 0 

Socialisering 0 0 0 0 

Offentligt ägande 0 0 0 0 

Statligt ägande 0 0 0 0 

Staten 2(5 med 

nationalstaten) 

2(5) 0 0 

Gemensam sektor 0 0 0 0 

På kort sikt 0 0 0 0 

Understöd 0 0 0 0 
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Bidrag 1 1 0 0 

Inkomstskillnader 0 0 0 0 

Låginkomsttagare 0 0 0 0 

Not: Det totala antalet träffar på indikatorerna var 328. I de fall där jag redovisar två siffror 

för en indikator så är det siffran inom parentes som jag har räknat in. 

 

 

 

Jämförelse av de fyra partiprogrammen. 

 

 

Tabell 5. Totalt antal omnämnda indikatorer i de fyra partiprogrammen 

Om vi jämför partiprogrammen över tid så har antalet indikatorer ökat i frekvens från under 100 till 

en bra bit över 300. Men samtidigt måste vi ta hänsyn till att detta kan bero på att partiprogrammen 

har ökat i ordantal sedan 1960 med 17536 ord att jämföra med de 4278 ord som partiprogrammet 

från1960 består av. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6. Totalt antal träffar i 

relation till partiprogrammets 

längd. 

 

 

Som vi kan se här nedan så har partiprogrammet inte förändrats i någon större grad om man räknar 

efter hur stor andel indikatorer som finns i programmet i förhållande till dess längd. Vi kan se att 

1975 års program och 2001 års program är de som har haft störst andel indikatorer i förhållande till 

antalet ord. Ökningen är dock minimal. Indikatorerna har fått ett jämt antal träffar under hela 

tidsperioden med en liten nedgång 1990 och en liten ökning 1975 och 2001.  
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Partiprogram Antal ord Antal träffar Relativt antal 

träffar 

1960 4278 ord 81 träffar 0,0189 

1975 7811 ord 161 träffar 0,0206 

1990 17536 ord 302 träffar 0,0172 

2001 15830 ord 328 träffar 0,0207 

Not: Det relativa antalet träffar är framräknat genom antalet träffar/antalet ord. 

 

Tabell 7. De fem mest använda indikatorerna partiprogram för partiprogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 7 kan vi se en sammanställning av de 5 uttryck som är vanligast förekommande i varje 

partiprogram. Som vi kan se så skiljer de ganska mycket mellan dem. I alla partiprogrammen är det 

Utveckling och Demokrati som är de två dominerande indikatorerna. Dock så skiljer det sig en 

aning mellan dem med hur mycket de dominerar. Vi kan se att det finns uttryck som är med fler än 

en gång, t.ex. samarbete som är med i 3 av de fyra partiprogrammen. Jämlikhet, välfärd och 

trygghet är med bland två av de fyra partiprogrammens fem vanligaste indikatorer och sedan 

kommer vi till de av indikatorerna som bara nämns en gång. Solidaritet, Medborgare och Facklig är 

de tre indikatorer som bara platsar på topp fem i partiprogrammen en endaste gång. Vad säger då 

detta oss? Jo helt enkelt att det ideologiska språket förändras och varieras över tid. Orden varierar 

från partiprogram till partiprogram. Inget av partiprogrammen har samma topp fem som något annat. 

Värt att notera här är också att en indikator endast har tagits med i tabell 7 grafen om den tillhört de 
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fem vanligaste. I flera av fallen så har t.ex. solidaritet kommit som nummer 6 men har ändå fått se 

sig falla utanför denna graf över de mest använda indikatorerna.  

Vad som också blir mycket intressant när man diskuterar tabell 7 och hur relationen mellan 

indikatorerna skiftar över tid, är varför vissa indikatorer består. Är de mer centrala för 

socialdemokratisk ideologi än andra? Ett ord som solidaritet som av många forskare anses vara ett 

av de mest centrala, om inte det mest centrala i socialdemokratisk ideologi har endast kommit med 

på topp 5 listan en gång. Analysen av förändringar i relationen mellan begreppen över tid har visat 

att de två indikatorer som var vanligast förekommande är desamma men att de därpå följande 

indikatorerna varierar och byter plats med varandra. Dock så återkommer de flesta av begreppen i 

alla fyra partiprogram som jag har studerat. 

 

Slutsats 

 

Mitt syfte var att undersöka hur socialdemokraternas partiprogram har förändrats från 1960 till 2001 

för att med detta kunna dra slutsatser om socialdemokraternas ideologi i stort. 

Min frågeställning var som följer: Har den socialdemokratiska ideologin förändrats? 

Denna frågeställning valde jag att besvara med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys, där jag fick 

fram begreppen jag använde i min kvantitativa sökning genom en idealtyp. 

Idealtypen för socialdemokratisk ideologi framställdes med stöd ur tidigare forskning. Utifrån detta 

utvecklade jag också uppsatsens hypotes: Socialdemokraternas partiprogram inte har 

förändrats. 

 

 

Mitt resultat var att det totala antalet träffar på mina utvalda begrepp hade ökat markant. Från 81 

1960 till 328 2001. Till detta kommer dock att de fyra utvalda partiprogrammen var mycket olika 

långa. Partiprogrammet från 1990 var längst och det från 1960 var kortast. Detta gör att man kan 

fråga sig om den ökade frekvensen av ord endast beror på längden på programmen. Det som inte 

talar för detta är det faktum att partiprogrammet från 1990 inte är det med mest ideologiska uttryck i. 

Det är istället partiprogrammet från 2001. 

 Om vi då tar hänsyn till det faktum att partiprogrammen är olika långa och väger in detta så blir 

resultatet annorlunda. Då får jag fram att antalet indikatorer i förhållande till antalet ord i 

partiprogrammet inte hade ökat i någon större grad. Det mest intressanta där är kanske att 1990 års 

partiprogram var det som hade minst antal indikatorer om man tar hänsyn till hur många ord det 
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består av. 

 

 

I nästa steg studerade jag istället hur relationen mellan de olika indikatorerna förändrats över tid. 

Med andra ord tittade jag på om det skett någon förskjutning i var den ideologiska tyngdpunkten låg 

för de olika partiprogrammen. På ett sätt visade resultatet på stabilitet: det var indikatorerna 

utveckling och demokrati som fick flest träffar i samtliga fyra studerade partiprogram. Men 

samtidigt med detta resultat visar det sig också att flera av indikatorerna är olika viktiga under olika 

tidsperioder. Detta är kanske det mest intressanta resultatet jag har fått fram i min uppsats. 

  

Min slutsats på det hela taget är att partiprogrammen är relativt oförändrade. Inga stora förändringar 

har skett i den ideologi som de för. 

 Vi kan dock se att partiprogrammen har olika mängd utslag på sina indikatorer och att relationen 

mellan de viktigaste uttrycken har förändrats över tid. Vad som ansågs extremt viktigt 1960 kanske 

inte ens var med på topplistan 2001.   

 

Man kan dock fråga sig varför utvecklingen har sett ut som den har gjort. Det framgår tydligt att 

partiprogrammen har blivit längre samt mindre konkreta över tid. Vad beror detta på? Är man rädd 

för att säga vad man tycker och rädd för att skriva under något som väljarna kan hålla partiet 

ansvarigt för? 

 

Även om dessa frågor inte har stått i centrum för denna uppsats så är det intressanta frågor som 

skulle var värda att studera. 
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