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ABSTRACT 

In Sweden there is scepticism if there really is a difference between the two biggest 

political parties, the Moderate/Conservative party and the Swedish Social Democrats. The 

voters feels that the arguments used by both parties are more or less the same and that it 

does not matter on whom you vote. Hence I am going to compare the parties’ policy 

programs, developed by the members in each party, by an analysis of ideas to see if the 

two parties are so similar that they hardly are two different options, or if there is a 

divergence between the two. 

 

My choosing of the parties’ policy programs comes from a decision to look at the 

members’ party, they are the authors of the programs, the core. I have to admit I am not 

unbiased in this work. Since December 2005 I have been active in the Swedish Social 

Democratic Youth, and later on the Swedish Social Democrats where I had a seat in the 

municipal council in Kalmar between 2010 and 2014. In February this year I changed 

party to the Left Party, and now am solely a member. This may affect my presentation of 

the parties, so read critically, but since my work is not about interpretation but 

presentation, my political background should have minimal effect on this work. 

 

For over 100 years the Social Democrats more or less had power in Sweden, and the 

Moderate/Conservative party were in opposition. This changed in 2006, and the 

bourgeois government got a new mandate to govern in the general election 2010.  Looking 

at the political subjects of work, economy, welfare, education, the EU, immigration and 

environment; I found out that the parties often share the same goals, but differ in how to 

get there. Some core differences could be found, the moderate/conservative party both 

has lowered taxes as a goal as well as a meaning to get to the goal, and they argue warm 

heartily about more private corporations in the welfare sector.  The Social Democrats on 

the other hand argues for investments in the welfare sector (and hence higher taxation) 

and the rights of the labourers.  

 

This results in a conclusion that when the parties are discussing goals, they are fairly 

similar. But if you look at the means to reach the goals, they do have their differences and 

it does matter on which party you vote. 

 

Sökord/key words: Socialdemokraterna/Swedish Social Democrats, Moderaterna/The 

Moderate/Conservative Party, komparativ politik/comparative politics, 

partiprogram/party program.  
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1 INLEDNING 
 

När jag skriver detta är det första halvåret av valåret 2014. Sverige har haft en 

moderatledd regering i två mandatperioder och kan bli historiska vid en valseger den 14 

september då ingen borgerlig regering suttit i tre mandatperioder i rad sedan den allmänna 

rösträtten infördes. Moderata Samlingspartiet, Moderaterna (moderaterna.se), vill 

självfallet vinna regeringsmakten för tredje mandatperioden i rad, och Sveriges 

Socialdemokratiska Arbetareparti, Socialdemokraterna (socialdemokraterna.se), vill 

självfallet återvinna makten som de facto varit deras under majoriteten av det senaste 

seklet. 

Sedan den allmänna rösträtten infördes 1919 av den dåvarande koalitionsregeringen av 

liberaler och socialdemokrater, så har Socialdemokraterna varit det dominerande partiet i 

svensk politik. I början var samarbetet starkt med Liberalerna (Folkpartiet), sedan tog 

Bondeförbundet (Centerpartiet) den platsen och idag får Miljöpartiet ses som det nya 

samarbetspartiet. Vänsterpartiet Kommunisterna (Vänsterpartiet) har alltid funnits som 

ett stöd (Hadenius, 2008:240 & 251). 

Moderaterna blev det största borgerliga partiet först 1991. De har suttit i regering tidigare 

med Centerpartiet och Folkpartiet. Stora vattendelare mellan Moderaterna och 

Socialdemokraterna har under 1900-talet varit frågor gällande arbetsrättsliga frågor, 

Allmän Tilläggspension (ATP) och löntagarfonder. Självfallet är det fler frågor som delat 

partierna, men de riktigt stora politiska slagen har egentligen lyst med sin frånvaro. Visst 

har det funnits konflikt, men mycket har varit samförstånd (Hadenius, 2008:128, 177-178 

& 231). 

Idag delas uppfattningen av många svenska medborgare att partierna ligger än närmre 

samförstånd än konflikt, både nationellt som regionalt och lokalt. 

På nationell nivå har vi exempel från politikerna själva då Fredrik Reinfeldt (M) och 

Stefan Löfven (S) den 16/3-14 i Agenda (svtplay.se) själva påpekar vissa närmanden av 

varandra. Löfven säger om Moderaterna att ”ni kryper lite närmare, och det är bra i 

sakfrågor, för det är bra för barn’a”. Senare i debatten om skolpolitiken säger Reinfeldt 

att ”vi behöver inte stå här och låtsas som att vi inte är överens när vi är väldigt nära 

varandra”. Dessa citat kommer från en debatt där de samtidigt försöker lyfta stora 

skiljaktigheter partierna emellan. Frågan uppstår ju då, är de verkligen så lika så att de 

väljer att förstora upp små frågor för att påvisa skillnader? Eller är dessa skillnader och 

likheterna överdrivna? 

Å andra sidan har blockpolitiken har varit ett inslag i svensk politik sedan 1960-talet, men 

det är först under 2000-talet det har blivit cementerade positioner; Centerpartiet, 

Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna (Alliansen) kontra Miljöpartiet, 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet (de Rödgröna) där båda blocken rör sig sakta mot 

mitten. De två största partierna, Moderaterna och Socialdemokraterna, vill attrahera så 

många väljare som möjligt för att vara just störst. Har detta lett till att de blivit för lika? 

Väljer väljarna andra partier som de anser sticker ut mer, eller är det så att Moderaterna 

och Socialdemokraterna misslyckas med att visa upp sin olikheter?  
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2 TEORI OCH METOD 
Detta kapitel behandlar hur jag har gått till väga med min jämförelse av 

Socialdemokraterna och Moderaterna. Min teoretiska ram presenteras och jag förklarar 

hur jag bearbetar materialet via idéanalys. Jag presenterar mitt syfte och mina 

frågeställningar och grunden för de tre stora ideologierna. Materialet presenteras med 

förklaring till varför jag arbetar med det valda materialet samt en källkritisk diskussion. 

Avslutningsvis presenterar jag min politiska bakgrund för att ge en sådan objektiv bild 

som möjligt och sist kommer dispositionen. 

 

2.1 Idéanalys 

I Larsson (2006:21-26) delas varje ideologi in i sju olika kategorier: grundvärderingar (ett 

visst värde ska sättas högre än ett annat och är det ledande värdet för partiet), 

människosyn (partiernas definition av människan, exempelvis fredlig kontra fientlig), 

viktigaste enhet i samhället (nationen, samhället, klass, individ etcetera), metoder för 

samhällsförändring (reform kontra revolution), politisk styrelseform (lös kontra hård 

statlig inblandning), ekonomisk organisation (statlig inblandning eller ej, ägandeformer 

etcetera) och utopi (slutmålet med politiken). Denna kategorisering hjälper oss att få en 

bra överblick över en ideologi, eller ett parti.  

I resultatet kommer jag att börja med en översikt av partierna för att läsarens ska få en 

förståelse för partiernas grund, och jag kommer att ta Larssons rubriker till hjälp. Dessa 

ger oss möjlighet att utkristallisera hur partiernas grundhållning till politik tar sitt uttryck 

i deras partiprogram. Jag kommer att utelämna metoder för samhällsförändring och 

politisk styrelseform, eftersom båda partierna förordar demokrati där reformer utgör 

grunden för gradvis förändring.  

Min första modell kommer att se ut som följer: 

 Moderaterna Socialdemokraterna 

Grundvärderingar   

Människosyn   

Viktigaste enhet i 

samhället 

  

Ekonomisk organisation   

Utopi   

 

Mitt material kommer sedan att sorteras i enlighet med Tingstens modell som presenteras 

i Bergström & Boréus (2005:151) där ideologier delas upp i tre delar: 

- Beskrivning av verkligheten; 

- Värdeomdöme; 

- Handlingsrekommendation. 

Även Heywood (2012:11) tar upp dessa tre delar som centrala för att beskriva ideologier 

(critique of existing order, vision of future society och theory of political change).  Dessa 
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tre delar fungerar även utmärkt för att beskriva ett partis ställning i olika politiska frågor. 

Genom att presentera partiernas bild av verkligheten, vad de har för mål och hur de vill 

nå målet konstrueras en modell som ger oss en enkel överblick över båda partiernas 

inställning. Min andra modell ser därmed ut så här: 

 

 

Politiskt område Moderaterna Socialdemokraterna 

Verklighetsbeskrivning   

Mål   

Vägen till målet   

 

För varje politiskt område som jämförs skapas en sådan här modell. Den som snabbt vill 

få en överblick över mitt resultat kan enbart titta på modellerna. 

Viktigt att poängtera är att modellerna inte är uttömmande, då volymen skulle blir allt för 

stor med mer omfattande material. Istället har jag valt vad jag anser är kärnpunkter under 

varje kategori. 

Det resultat som jag sedan får av dessa modeller kommer jag att jämföra för att finna 

likheter/skillnader samt placera in på en grov ideologisk skala för att påvisa partiernas 

ideologiska hemvist i sakfrågor. 

 

2.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att påvisa likheter och/eller skillnader mellan Sveriges två största 

partier inför valet 2014 för att kunna belägga eller förkasta uppfattningen om att det 

knappt spelar någon roll vilket av partierna du som medborgare röstar på. 

Grunden för jämförelsen är partiernas partiprogram och min frågeställning lyder därmed: 

 Existerar det grundläggande skillnader mellan partierna eller är de påtagligt lika 

varandra? 

 Är det målet och/eller vägen till målet som skiljer/för samman partierna? 

 

2.3 Material och metodiska överväganden/avgränsning 

Jag har valt att enbart använda mig av Moderaternas och Socialdemokraternas 

grundläggande politiska program som är antagna av deras medlemmar på partiernas 

kongresser. Dessa program är principprogram, Idéprogram hos Moderaterna och 

Partiprogram för Socialdemokraterna, samt handlingsprogram, Handlingsprogram hos 

Moderaterna och Framtidskontrakt hos Socialdemokraterna. 

För att få en politik som är färsk hade jag behövt att lyssna på debatter och söka efter 

utspel i media; helt enkelt efterforska alla politiska utspel som partierna kommunicerat 
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utåt det/de senaste året/åren. Med denna metod skulle jag kunna jämför partiernas 

utveckling under ett antal år för att se om, och i sådana fall när, partierna började närma 

sig varandra.  

Anledningen till att jag istället väljer att använda deras av medlemmarna antagna politiska 

dokument är för att jag är intresserad av den ideologiska jämförelsen partierna emellan. 

Medieutspel speglar inte alltid partiets grundläggande ideologi, då den av olika 

anledningar kan vara ett hinder för partiledningen. Partierna består av sina medlemmar 

och det är de som via beslut på kongresserna bestämmer vilket färdriktning partierna ska 

ta, och det är i dessa beslut vi finner partiernas grundläggande ideologi, medlemmarnas 

ideologi. Medlemmarna ger dokumenten validitet angående partiernas politik och min 

studie av deras politik. Därav vill jag jämföra politiken som är antagen av medlemmarna 

för att lägga en grund för fortsatt jämförelse.  

Tilläggas ska att jag dessutom är medveten om att det inte är gräsrötternas politik som 

kommer till uttryck i partiprogrammen. De medlemmar som åker till kongresserna och 

tar besluten tillhör med största sannolikheten partitoppen inom respektive distrikt. 

Partiprogrammen är dock antagna av medlemmarna och är de mest betydande 

riktmärkena som medlemmarna kan påverka. 

Dokumenten är idé-/principprogram samt handlingsprogram, de förstnämnda innehåller 

mer övergripande partiernas syn på olika politiska sakfrågor, medan 

handlingsprogrammen mer fokuserar på vad som ska göras. Dock är konkreta åtgärder en 

bristvara i dokumenten och i flera fall får jag använda mig av mer svepande åtgärder i 

mitt resultat för att visa på vad partierna vill göra. 

Det vore ytterst intressant att bygga på denna studie med just partiledningens ideologi 

med medieutspel etcetera och då få en dubbel jämförelse; dels mellan partierna, men dels 

inom partierna (lekfolket kontra eliten), det skulle även innebära en jämförelse gällande 

vilken partiledning som mest tar hänsyn till de beslut som medlemmarna har antagit. Min 

förhoppning är att detta kommer att ske av mig själv eller någon annan. 

 

2.3.1 Källkritik 
Materialet som jag använder är producerat av partierna själva, efter beslut av deras 

medlemmar. Detta är självfallet inte en objektiv information, den är menad att måla upp 

respektive partis självbild samt attrahera de med liknande värderingar. För denna uppsats 

är detta inget hinder. Tvärtom så är partiernas självuppfattning intressant då det visar hur 

medlemmarna definierar sina egna partier, och det är medlemmarnas politik som jag vill 

undersöka. 

 

2.4 Min politiska bakgrund 

Myrdal (1968) skriver att det är av vikt att presentera sina värderingar för att kunna ge en 

så objektiv bild som möjligt, en syn som jag delar till fullo. Ett resultat kan skilja sig 

markant mellan en socialist och en konservativ eftersom de lägger vikt på olika delar i 

resultatet vilket sedan återspeglas i slutsatsen/diskussionen. Genom en presentation av 

författarens värderingar kan läsaren själv göra en bedömning om de personliga åsikterna 

har påverkat resultatet. 
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Under mandatperioden 2010-2014 satt jag först som ersättare och sedan som ordinarie 

ledamot i kommunfullmäktige i Kalmar för Socialdemokraterna. Jag innehade en 

suppleantplats i Socialdemokraterna i Kalmars styrelse och jag var involverad både inom 

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund och Socialdemokratiska 

Studentförbundet. Sedan februari 2014 innehar jag inga politiska uppdrag då jag lämnade 

Socialdemokraterna och skaffade mig medlemskap i Vänsterpartiet. 

Detta arbete baseras inte på att tolka värderingar och värdera dessa, utan jag arbetar med 

att jämföra olika politiska områden, sätta etikett på dessa och konstaterar om de är 

avvikande eller samstämmiga åsikter partierna emellan. Risken är månne att jag kan 

vinkla vissa argument att bli antingen mer lika varandra eller mer olika varandra för att 

omedvetet påskina skillnader/likheter samt att risken finns att jag omedvetet utesluter 

vissa argument och belyser andra utifrån en värderingsaspekt.  

Som helhet anser jag att min politiska bakgrund inte har påverkat resultatet av detta arbete 

och att jag uppfyller kravet på objektivitet. 

 

2.5 Disposition 

Uppsatsen börjar med en kortare inledning som beskriver anledningen med uppsatsen. 

Efter den följer Teori och Metod där jag förklarar vad för arbetssätt jag har använda mig 

av i min undersökning och vilket material som jag har behandlat. Ger också en kort 

presentation av min politiska bakgrund för att ge en sådan objektiv bild av arbetet som 

möjligt. 

I bakgrundskapitlet redovisar jag tidigare forskning samt att jag ger en kort bakgrund av 

partierna och deras historia för att den som inte är insatt i svenska politik ska få en 

förståelse för partiernas utveckling. 

I kapitel fyra presenteras det material som jag har bearbetat och ger läsaren en överblick 

över dels partiernas grundvalar och sedan i de bestämda sakfrågorna, utifrån den 

information som finns i partiernas partiprogram. 

Femte kapitlet redogörs mina reflektioner gällandes likheter och skillnader i de ovan 

nämnda sakfrågorna och i kapitel sex presenterar jag min slutsats om det är någon större 

skillnad partierna mellan. 
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3 BAKGRUND 
Mitt bakgrundskapitel behandlar tidigare forskning på området för att läsaren ska kunna 

fördjupa sig på området samt en kort presentation av Moderaterna och 

Socialdemokraterna. 

3.1 Tidigare forskning 

I sin bok Reinfeldteffekten : hur nya moderaterna tog över makten i Sverige och skakade 

socialdemokraterna i grunden (2013) behandlar Etzler Moderaternas förvandling under 

Fredrik Reinfeldt som partiledare. Genom hundratals intervjuer får Etzler insyn ibland 

annat moderaternas valarbete, hur vissa ord var bannlysta i valrörelsen och arbetet som 

lades ned av de ledande individerna; Fredrik Reinfeldt, Per Schlingmann och Sven-Otto 

Littorin. Moderaterna vinner jobbfrågan samt rätten att definiera ord som ”mångfald”, 

”arbetare” och ”utanförskap”.  Etzler är partisekreterare åt Vänsterpartiets ordförande 

Jonas Sjöstedt, det innebär att han håller fast vid att det är samma moderata politik som 

förs, det är bara omslaget som har förändrats. Oavsett vad, så kan vi enligt Etzler 

konstatera att Moderaternas retorik har närmat sig socialdemokratins. 

Vidare forskning har varit svårt att finna. 

 

3.2 Moderata samlingspartiet 

Moderaterna grundades 1904 under namnet Allmänna valmansförbundet och tog sitt 

nuvarande namn, Moderata samlingspartiet, 1969. Deras ideologiska hemvist är grundat 

i såväl konservatism som liberalism. Individens frihet står i centrum, individen ska 

exempelvis kunna välja alternativ vad gäller vård, utbildning och omsorg. Partiet 

förespråkar fri företagsamhet och rörlighet och var redan på ’60-talet pådrivande för 

medlemskap i Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEC) och sedermera den 

Europeiska Unionen (ne.se1). 

Mellan andra världskriget och 2005 så har partiet suttit i regering vid tre tillfällen, varje 

gång i koalition med Centerpartiet och Folkpartiet (samt Kristdemokraterna ’91-’94). Vid 

de två första tillfällena spelade partiet en marginell roll i regeringen och samarbetet föll 

samman. 1991 bildar de för första gången regering innehavandes statsministerposten 

(Hadenius, 2008:166, -168, 231 & 296-297).  

Från att i början ha varit det klart lysande högeralternativet i svensk politik (innan de bytte 

namn 1969 hette de Högern och sedan Högerpartiet) där sänkta skatter och 

höginkomsttagarnas intressen tydligt varit i fokus, så har partiet under Fredrik Reinfeldts 

ledning förändrat sin profil. Nu har Moderaterna inkluderat löntagarnas intressen i sitt 

politiska budskap, vilket medfört att de på allvar utmanat Socialdemokraterna som 

Sveriges största parti (2010 skiljde 0,6 procentenheter partierna åt till 

Socialdemokraternas fördel) och att de tillsammans med Centerpartiet, Folkpartiet och 

Kristdemokraterna (samarbetet kallas Alliansen) vann valet 2006. 2010 blir den Alliansen 

den första borgerliga regeringen att bli omvald, vilket får ses som en stor bedrift i ett 

Sverige som dominerats av socialdemokratin (ne.se1). 
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3.3 Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti 

1889 bildas Socialdemokratiska Arbetare-Partiet (SAP), Sveriges äldsta parti. De har 

rötterna i socialismen och har varit starkt drivande inom fackföreningsrörelsen. 1898 

bildas Landsorganisationen (LO) och tillsammans har dessa organisationer täckt upp 

både det politiska (vad gäller socialism) och det fackliga arbetet i Sverige (ne.se2). 

Ideologiskt är det socialdemokratin, eller demokratisk socialism, som är 

Socialdemokraternas fundament. En stark offentlig sektor med ett högre skattetryck för 

att finansiera välfärden har varit Socialdemokraternas signum under sin regeringstid. 

Arbetarna har varit deras främsta målgrupp men de har fått anpassa sitt budskap allt efter 

samhällsförändringen. Medelklassen har vuxit och tjänstesektorn har vuxit, vilket medför 

att partiet måste bredda sin politik för att attrahera väljare. De påverkades under ’90-talet 

av Tony Blairs tredje väg vilket innebar en mer socialliberal färdriktning (ne.se2). 

Socialdemokratin har i många avseenden präglat det svenska samhället efter alla sina år 

vid makten. 2006 bröts dock deras dominans på allvar (Hadenius, 2008:247). 
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4 OLIKA MEN LIKA? 
Här redovisas mitt bearbetade material i enlighet med de modeller som jag har arbetat 

fram. För att läsaren ska få en överblick av partiernas politiska hemvist börjar kapitlet 

med en jämförelse partierna emellan, för att sedan fortsätta med att presentera materialet 

sakfråga för sakfråga. 

4.1 Partijämförelse 

Baserat på partiernas principprogram följer här en jämförelse över partiernas värderingar. 

Markeringen i slutet av varje värdering är för att visa från vilket program värderingen är 

tagen (dessa är referat som ligger nära ursprungstexten, ej citat); (i) står för Idéprogram 

(moderaterna.se1), (h) för Handlingsprogram (moderaterna.se2), (p) för Partiprogram 

(socialdemokraterna.se1) och (f) för Framtidskontrakt (socialdemokraterna.se2). 

Modellen ger en snabb överblick och går inte in på djupet av partierna. 

 Moderaterna Socialdemokraterna 

Grundvärderingar Värdet av människan är oändligt och 

oförbrukbart (i). 

Frihet innebär att få vara sig själv, ta ansvar 

för sina egna val och respekt för andra 

människors levnadssätt (i) 

Friheten som grund står tillsammans med 

trygghet och rättvisa, dessa värderingar har 

en särställning (i). 

För att kunna bli den vi vill och kan vara ska 

det löna sig att arbeta, regler och skatter ska 

uppmuntra till förverkligandet av oss själva 

(i). 

Äganderätten är en demokratisk grund (i). 

Alla människor är lika mycket värda och värdet 

är okränkbart (p). 

Genom jämlikhet är frihet möjligt (p). 

Genom solidaritet gentemot varandra blir vi 

fria. Ingen är fri förrän alla är fria (p).  

Grunden för människans frihet och välfärd är 

arbete (p). 

Samhällets viktigaste tillgång är människors 

vilja till arbete (p). 

Alla ska ha jämlika villkor att förverkliga sina 

liv, därför måste klassklyftorna minska (p). 

De mänskliga rättigheterna ska inte kunna 

kränkas av någon makt på grund av politiska 

eller ekonomiska intressen (p). 

Människosyn Alla människor har ett ansvar över sitt eget 

liv (h). 

Genom frihet kan människan komma till sin 

rätt och utvecklas (i). 

Människan är både god och ond och kan 

därmed göra fel både mot sig själv och 

andra (i). 

 

Samhället skapar vi gemensamt, och samhället 

formar i sin tur oss. Som människor har vi ett 

ömsesidigt beroende av varandra (p). 

 

Viktigaste enhet i 

samhället 

Människan/individen: att under frihet 

utveckla sig själv (i). 

Medborgarna, tillsammans kan vi förändra och 

påverka (p). 

Ekonomisk 

organisation 

Marknadsekonomi och frihandel är 

grundläggande för frihet(i). 

Sverige har stort gemensamt ägande, vid 

gynnsam ekonomi bör detta ägande minska. 

Marknader med mångfald och konkurrens 

Full sysselsättning stärker löntagarna (p).  

Det behövs större bestämmande på 

arbetsplatsen för löntagarna (p). 
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är att föredra framför samhällsekonomisk 

effektivitet (h). 

Alla statliga bolag bör inte privatiseras (h). 

Lägre skatter (i). 

Vinstintresse skapar inte alltid arbete, 

samhällets tillgångar gör sig inte alltid bäst på 

en marknad (p). 

Vissa delar måste regleras av statliga 

institutioner (p). 

Med demokratiska beslut har vi rätten att sätta 

gränser och ramar för ekonomin (p). 

Progressiva skatter (f). 

Utopi Full sysselsättning (i). 

Varje individ har friheten att förverkliga sig 

själv (h).  

En värld utan fattigdom (i). 

Full sysselsättning (p). 

Ett jämlikt samhälle utan maktstrukturer (p). 

Utrotad fattigdom, en säkrare och ekologiskt 

hållbar värld, stärkt demokrati, respekt för 

mänskliga rättigheter och folkrätten (f). 

 

 

4.2 Politiska sakområden 

De politiska sakfrågor som jag väljer att presentera är arbete, ekonomi, vård och omsorg, 

utbildning, Europeiska Unionen och miljö. Dessa frågor är centrala i den politiska 

debatten och är avgörande för hur väljare röstar. 

4.2.1 Arbete 
2010 var arbete den viktigaste politiska frågan enligt väljarna (sr.se), det är också den 

frågan som lade grunden till Alliansens maktövertagande 2006 (Hadenius, 2008). Arbete 

är alltså vad väljarna anser är viktigast att de politiska partierna kan leverera, så vad skiljer 

sig i synen på arbete mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? 

 

4.2.1.1 Moderaterna 

Alliansregeringen, där Moderaterna är det bärande partiet, har haft regeringsmakten sedan 

2006 och har under två mandatperioder fått genomslag för sin politik. 

Vad gäller arbete så trycker Moderaterna hårt på att utanförskapet har minskat, rut- och 

rotavdragen har skapat arbetstillfällen för personer långt från arbetsmarknaden och att 

fortsatt sänkta skatter kommer att skapa fler arbeten. Att höga skatter sätter hinder 

framväxt av nya företag och entreprenörskap är något som nämns återkommande i 

handlingsprogrammet (moderaterna.se2). 

Målet är full sysselsättning (moderaterna.se1). Detta ska uppnås genom skattesänkningar 

vilka ska leda till nya arbetstillfällen. De som är arbetslösa ska ha krav kopplade till sin 

ersättning och genom utbildningsinsatser och subventionerade anställningar till de som 

står långt ifrån arbetsmarknaden ska de få chansen till ett arbete. Det är dessutom idag 

svårt att få sitt första arbete, därför vill Moderaterna att det ska växa fram fler arbeten 

som inte kräver förkunskaper eller utbildning (moderaterna.se2). 

Arbetet stärker enligt Moderaterna individen och ger individen frihet att förverkliga sig 

själv (moderaterna.se1) och mer pengar i plånboken bidrar till friheten: 

”[j]obbskatteavdrag gör det mer lönsamt att arbeta och ökar arbetskraftsdeltagandet” 
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(moderaterna.se2, s. 5). I deras handlingsprogram (moderaterna.se2) understryks deras 

arbetslinje mot en bidragslinje, där bidrag är något nödvändigt ont för de som inte har 

arbete och att de som uppbringar någon form av bidrag snarast måste komma in på 

arbetsmarknaden. 

4.2.1.2 Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna understryker att arbetslösheten har vuxit sedan Alliansregeringen 

tillträdde och att en större andel nu är långtidsarbetslösa (socialdemokraterna.se2). De 

framhåller att löntagarna pressas allt mer på sina arbeten, att många står utanför 

arbetslösförsäkringen och att klyftorna växer (socialdemokraterna.se1).  

Arbete utvecklar människor och är viktigt för att individen ska känna sig som en del av 

samhället, samtidigt som arbete är grunden till en väl fungerande välfärd 

(socialdemokraterna.se2). Full sysselsättning är målet, och för det krävs utbildning. 

Sverige ska konkurrera med kompetens och inte låga löner. För de som har arbete måste 

skyddet stärkas, arbetstagarna ska inte riskera att bli utsatta för övergrepp av 

arbetsgivarna (socialdemokraterna.se1). För de som förlorar arbetet ska en bra 

inkomstförsäkring se till att individen får skydd och är trygg fram tills denne hittar ett 

nytt arbete, för arbetslösa och sjuka ska ekonomisk trygghet finnas tills de blir 

bättre/finner ett arbete (socialdemokraterna.se2). 

För arbetslösa vill Socialdemokraterna ha utbildningar som ska leda till arbete, och för 

ungdomar vill de införa en 90-dagarsgaranti där unga arbetslösa ska få praktik eller 

utbildning inom 90 dagar (socialdemokraterna.se2). 

 

4.2.1.3 Jämförelse 

Arbete Moderaterna Socialdemokraterna 

Verklighetsbeskrivning Utanförskapet har minskat under de 

senaste åren (h). 

De som är svaga på arbetsmarknaden 

har fått arbetstillfällen via rut- och 

rotavdragen som har skapat arbete 

(h).  

Unga och utrikesfödda har svårare än 

andra att få arbete (h). 

Jobbskatteavdrag gör det mer lönsamt 

att arbeta och ökar 

arbetskraftsdeltagandet (h). 

Skatterna för entreprenörer är för 

höga (h).  

För att företagen ska kunna finna den 

bästa kompetensen och bli 

konkurrenskraftiga behövs ett öppet 

Sverige (h). 

Arbetslösheten har vuxit under de 

senaste åren (f). 

Fler är nu långtidsarbetslösa och 

klassklyftorna har ökat (f).  

Löntagarnas situation på arbetet är mer 

pressad när det kommer till tid, säkerhet 

och arbetsbörda (p). 

Företagens framgångar blir allt mer 

beroende av de anställdas kompetens 

(p). 

Genom arbete utvecklas vi både 

personligt och gemensamt (p).  

Många är idag utanför från 

arbetslöshetsförsäkringen (f). 

Värdeomdöme Full sysselsättning (i). Full sysselsättning (p). 

Vi ska konkurrera med kunskap (p). 
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Sverige ska konkurrera med kunskap, 

teknik, uppfinningar och innovationer 

(h). 

Vid arbetslöshet och sjukdom krävs 

trygghet som ska kombineras med 

vägar tillbaka till jobb (h). 

Det ska löna sig att arbeta (h). 

Viktigt med nya arbeten som inte 

kräver utbildning och förkunskap, 

möjliggör vägar till ett första arbete 

(h). 

Skatteregler för småföretagare och 

enskilda näringsidkare ska leda till 

ökat entreprenörskap och fler 

anställda (h). 

Arbetslösa och sjuka ska vara 

ekonomiskt trygga fram till att de får ett 

arbete. Inkomstförsäkringar ska 

stimulera omställning på 

arbetsmarknaden (f). 

Alla har rätt till ett meningsfullt arbete 

(p). 

Arbetstagarna ska skyddas mot 

övergrepp (p). 

Heltid ska vara norm (f). 

Är du arbetslös ska du antingen ha 

praktik eller utbildning (f). 

Mål att ta bort skillnaden i 

sysselsättningsgrad mellan kvinnor och 

män (f). 

Handlingsrekommendation Ungdomsarbetslöshet och 

integrationsproblem sammanlänkade 

med svårighet att ta sig in på 

arbetsmarknaden bör i första hand 

lösas av arbetsmarknadens parter (h). 

För de som står långt från 

arbetsmarknaden ska 

utbildningsinsatser och 

subventionerade anställningar 

erbjudas (h). 

Arbetsförmedlingen ska se till att de 

som uppbär arbetslöshetsersättning 

aktivt söker arbeten och står till 

arbetsmarknadens förfogande (h). 

Nya jobbskatteavdrag när ekonomin 

tillåter (h). 

Brytpunkten för den statliga 

inkomstskatten bör höjas (h). 

Värnskatten bör avvecklas på sikt (h).  

 

Det krävs starka löntagarorganisationer 

och kollektivavtal som reglerar 

arbetsmarknaden (p). 

En stark arbetsrättslig lagstiftning (p). 

Svenska kollektivavtal ska gälla för alla 

i Sverige (f). 

Det krävs satsningar på utbildning, 

forskning och kompetensutveckling och 

en aktiv arbetsmarknadspolitik (p). 

Satsningar på miljöinnovation skapar 

nya arbetstillfällen (f). 

90-dagarsgaranti för ungdomar: 

utbildning, praktik eller jobb inom 90 

dagar (f). 

Utbildningskontrakt som syftar till att 

ge arbetslösa unga gymnasiekompetens. 

Medför krav på måluppfyllelse (f). 

För långtidsarbetslösa ska det finnas 

möjlighet till reguljär utbildning med A-

kassa (f). 

En A-kassa som ger 80% (f). 

Nolltolerans mot dödsolyckor på arbetet 

(f). 

Skapa ett innovationsråd direkt under 

statsministern (f). 

Om inte arbetsmarknadens parter kan 

komma överens om rätten till heltid så 

är lagstiftning ett alternativ (f). 
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4.2.2 Ekonomi 
Ordning och reda i finanserna är något som påpekas i båda partiernas dokument, så med 

samma mål tittar vi närmare på vad partierna har att säga om ekonomi. 

 

4.2.2.1 Moderaterna 

Moderaterna har full tillit till marknadens förmåga att vägleda ekonomin, marknaden ska 

sköta sig själv med så lite påverkan som möjligt av politiken (moderaterna.se1). Därmed 

ser man gärna att fler delar av offentlig sektor öppnas upp för privata initiativ och att 

skatterna sänks för att stimulera fler att bli entreprenörer och starta företag 

(moderaterna.se2).  

I Moderaternas dokument konstaterar de att de har ordning på ekonomin, och att det finns 

vissa luckor i det gemensamma regelverket, dessutom vill de nå breda politiska 

överenskommelser för ett stabilt ekonomiskt klimat i Sverige (moderaterna.se 1 och 

moderaterna.se2).  

 

4.2.2.2 Socialdemokraterna 

Kapitalismen och marknadskrafterna får en betydande roll i Socialdemokraternas 

verklighetsbeskrivning. Varken kapitalism eller marknadskrafterna kan fungera utan 

politiska styrmedel. Renodlad kapitalism innebar att kapitalägare är de som sitter på 

makten att bestämma människors värde och rättigheter, och den leder till ökade orättvisor 

och exploatering av miljö och naturtillgångar. Kortsiktiga vinster, marknadens oförmåga 

att hushålla med resurser som saknar pris samt 00-talets kriser visar att marknaden inte 

klarar av att reglera sig själv, det behövs politik som sätter upp ramar och regler 

(socialdemokraterna.se1).  

Av ovan nämnda anledning vill Socialdemokraterna hålla isär den rena kapitalismen från 

marknadsekonomin och istället ha ett stabilt regelverk som de anses krävs för att 

upprätthålla konkurrens och bryta privata monopol, vilket krävs för att stimulera 

ekonomin (socialdemokraterna.se1).  

 

4.2.2.3 Jämförelse 

Ekonomi Moderaterna Socialdemokraterna 

Verklighetsbeskrivning Det finns idag luckor i regelverket 

som exempelvis möjliggör för 

riksdagsbeslut att gå utanför 

budgetens helhet (h).  

Alliansregeringen har ordning och 

reda på statens finanser (h).  

Kapitalismen bidrar till koncentration 

och monopol vilket motverkar mångfald 

(p). 

Marknadskrafterna förmår inte heller ta 

till vara på samhällets produktiva 

tillgångar fullt ut (p). 

Kapitalismen skapar orättvisor och 

allvarlig exploatering av miljö och 

naturtillgångar (p). 

Globalisering och mer intensiv 

internationell handel har lett till att 

exporten av varor och tjänster har ökat i 
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betydelse för den svenska ekonomin. 

Bidragit till ökad sysselsättning och 

välfärd, men även gjort oss mer känsliga 

för den ekonomiska utvecklingen i 

omvärlden (p).  

Genom fritt flödande kapital över 

gränserna ökar risken för kortsiktiga 

vinster istället för långsiktiga 

investeringar (p). 

Marknadens oförmåga att hushålla med 

resurser som saknar pris har lett till en 

exploatering som hotar allas vår 

existens (p). 

Kapitalets internationella rörlighet har 

drivit upp vinstkraven och gjort att 

kapitalets andel av 

produktionsresultatet ökat. Det har 

påverkat produktionen med hårdare 

tempo, tätare varsel om uppsägningar 

och en ökad användning av tillfälliga 

anställningar (p). 

Krisen på 00-talet visar att marknaden 

inte kan reglera sig själv (p). 

Mål Ordning och reda i de offentliga 

finanserna (i).  

Marknadsekonomi (i). 

Låg inflation och ett stabilt 

penningvärde (h). 

Vill ha ett skattesystem som främjar 

investeringar, studier och 

ansträngningar (h). 

Vill ha breda politiska uppgörelser 

(h).  

Skattebetalarnas pengar ska används 

effektivt och rättvist (h).  

Flera delar av ekonomin bör öppnas 

upp för entreprenörer, inte minst inom 

välfärden (h). 

Hålla isär den renodlade kapitalismen 

från marknadsekonomin (p). 

Social trygghet för världens befolkning 

(p). 

Starka och sunda finanser (p). 

Vägen till målet Se över möjligheten att sänka flertalet 

skattesatser, exempelvis bolags- och 

ägarskatt (h).  

 

Regelverk beslutade av institutioner 

oberoende av marknaden krävs för att 

upprätthålla konkurrens och bryta 

privata monopol (p). 

Pensionsfonder och försäkringsbolag 

som byggs upp av löntagarnas pengar 

öppnar upp för nya möjligheter att 

påverka hur kapitalet används (p). 

Bromsa ekonomin vid risk för 

överhettning och stimulera i 

lågkonjunkturer (p). 
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Det behövs högre skatter för vår 

gemensamma välfärd (p).  

 

 

4.2.3 Utbildning 
Sverige ska konkurrera med resten av världen via kompetens, och kompetens kommer av 

utbildning. Partierna delar denna syn, så vad har de att erbjuda Sveriges medborgare vad 

gäller utbildningsmöjligheter? 

 

4.2.3.1 Moderaterna 

Konstaterar att Sveriges högre utbildning håller en hög kvalitet och understryker att 

alliansregeringen har stärkt det svenska skol- och utbildningsväsendet under sin tid vid 

makten med ett antal reformer, som exempelvis en ny gymnasieskola. Påpekar samtidigt 

att mer måste göras för att höja kvaliteten i den svenska utbildningen, och de vill därför 

att det ska satsas på lärarna med bland annat lärarlyft och vidareutbildningar 

(moderaterna.se2).  

Vill att skolan ska vara gemensamt finansierad och bestå av en mångfald av aktörer där 

skolan måste ge stöd till eleverna utifrån socioekonomiska skillnader. Till denna 

mångfald vill de koppla en hårdare inspektion av skolinspektionen som kan gå in med 

repressalier för brister i verksamheten mot såväl kommunala som fristående skolor 

(moderaterna.se2). 

För att säkra barnens utbildning och chanser att lyckas vill Moderaterna göra 

förskoleklassen obligatorisk från sex års ålder och de vill ha betyg i tidig ålder för att 

kunna dokumentera elevernas progression (moderaterna.se2). 

 

4.2.3.2 Socialdemokraterna 

Sex år i rad har skolresultaten blivit sämre, färre blir behöriga för gymnasiet och samtidigt 

är Sverige en nation som satsar på kunskap (socieldemokraterna.se1). Utbildningen ska 

bekostas gemensamt, förskoleklass ska bli obligatorisk från sex års ålder och gymnasiet 

ska göras obligatoriskt för att säkerställa att alla har möjlighet att studera vidare på högre 

utbildning (socialdemokraterna.se2). 

Sverige ska vara ett kunskapssamhälle där vi när som helst ska kunna ombilda oss, alla 

elever ska nå kunskapsmålen och Sverige ska vara en stark konkurrent på 

världsmarknaden med vår kompetens. Genom att se till elevernas socioekonomiska 

bakgrund får alla chansen att förverkliga sig själva (socialdemokraterna.se1 och 

socialdemokraterna.se2).  

 

4.2.3.3 Jämförelse 

Utbildning Moderaterna Socialdemokraterna 
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Verklighetsbeskrivning Sverige har en högre utbildning av hög 

kvalitet (h). 

Med ny skollag, tidigare betyg, 

satsning på matematik och en ny 

gymnasieskola så har 

alliansregeringen börjat stärka det 

svenska skol- och utbildningsväsendet 

(h). 

Det behövs fler lärarlyft, stärkt 

pedagogiskt ledarskap, 

vidareutbildning av obehöriga lärare 

och forskningsskolor (h). 

Det behövs särskilda insatser för att få 

studenter att söka sig till 

naturvetenskap (h). 

Eleverna får i flera ämnen för lite 

undervisningstid (h). 

Det finns idag brister i kopplingen 

mellan arbetsmarknad och skola (h). 

För sjätte året i rad sjunker resultaten i 

grundskolan och färre elever är behöriga 

till gymnasiet (f). 

Sverige är en nation som satsar på 

kunskap (f). 

Det fria skolvalet bidrar till segregation 

och ökade klyftor (p).  

Vi har tappat vår topposition som 

likvärdig skola (f). 

Mål Gemensamt finansierad högre 

utbildning med fungerande 

studiemedelssystem öppnar upp den 

akademiska världen för fler (h). 

Skolan måste i högre grad kompensera 

för elevernas olika förutsättningar och 

sociala bakgrund (h). 

Tillsammans ska stat och huvudmän 

utjämna livschanser för eleven (h). 

I skolan ska alla elever få den 

stimulans de behöver för at utvecklas 

(h). 

Betyg behövs tidigare i skolan (h). 

All gemensamt finansierad utbildning 

ska leda till jobb (h). 

Trygga barn lär sig mer (h). 

Sverige ska vara drivande gällandes 

att stärka forskningen och samarbetet 

för den högre utbildningen (h). 

All utbildning ska bekostas gemensamt 

(f). 

Att öppna dörrar till kunskap för alla är 

centralt för att bryta klassmönster (p). 

En likvärdig skola för alla (f). 

Skolan ska aktivt bidra till att utjämna 

människors livschanser (f). 

Alla elever ska klara kunskapsmålen i 

grundskolan (f). 

Vill skapa ett kunskapssamhälle (p). 

Livslångt lärande, närhelst i livet ska vi 

kunna ombilda oss (f). 

En öppen förskola för alla (f). 

Det ska löna sig att utbilda sig och 

arbeta som lärare (f). 

Sverige ska ha en lärarutbildning i 

världsklass (f). 

Hälften av alla 30-34 åringar ska ha 

genomgått minst tvåårig högre 

utbildning år 2020 (f). 

Vägen till målet Genom att komma med konstruktivt 

stöd och genom tillsyn ska staten 

värna likvärdigheten mellan skolorna 

(h). 

De elever som inte hänger med i 

studietempot ska ha möjlighet att läsa 

ikapp på loven (h). 

Alla kommuner ska fördela resurser till 

skolan efter elevernas behov utifrån 

socioekonomiska kriterier (f). 

Obligatorisk förskoleklass från sex års 

ålder(f). 
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Obligatorisk förskoleklass från sex års 

ålder (h). 

Skolinspektionen bör ha mandat att 

kunna ingripa mot såväl kommunala 

som fristående skolor som inte håller 

tillräcklig kvalitet vad gäller 

kunskapsresultat och trygghet (h). 

Genom satsning på elevhälsan ges fler 

lärare tid att vara lärare och eleverna 

får hjälp (h). 

Successivt bygga ut förskolan och 

erbjuda allmän förskola från två års 

ålder (f). 

Kommuner ska ha lagstadgad 

skyldighet att erbjuda barnomsorg på 

kvällar, nätter och helger (f). 

Kommunerna ska ha avgörande 

inflytande över nya skoletableringar (p). 

Mindre skolklasser (f). 

Avgiftsfri grundskola (f). 

Fritidshem ska vara en integrerad del av 

skolan (f). 

Verka för fler män med pedagogiska 

yrken inom förskola och grundskolans 

tidigare år (f). 

All gymnasieutbildning ska ge 

behörighet till högre utbildning (f). 

Slopa avgifterna för utlandsstudenter 

(f). 

 

 

4.2.4 Vård och omsorg 
Vård och omsorg är något som vi svenskar har kommit att ta för givet. Sverige 

kännetecknas av en omfattande offentlig sektor som båda partierna vill ska leverera en 

god välfärd. Men på vilket sätt? 

 

4.2.4.1 Moderaterna 

Välfärden är en viktig del av det svenska samhället och Moderaterna är inte intresserade 

av att rasera den, utan skriver att de har tagit ansvar för välfärden under den ekonomiska 

krisen. De vill ha en gemensamt finansierad välfärd som präglas av mångfald. Genom att 

fler aktörer blir aktiva inom vård och omsorg säkras kvaliteten. Driftsformen är inte det 

viktiga, innehållet är (moderaterna.se1 och moderaterna.se2). 

Mångfald är det ledande ordet för Moderaterna gällandes välfärd överlag. Genom Lagen 

om valfrihetssystem får medborgarna konkurrerande alternativ att välja mellan gällandes 

exempelvis hemtjänst. De uppmuntrar män och kvinnor som idag arbetar inom vård och 

omsorg att bli sina egna entreprenörer som kan erbjuda medborgarna ökad mångfald 

(moderaterna.se2). 

Försörjningsstödet ska vara starkt kopplat till motprestationer i jakten på ett arbete. En 

obligatorisk A-kassa är inte möjlig då den antingen diskvalificerar vissa att ändå få ut 

ersättning, eller så får alla ersättning och då har A-kassan blivit en medborgarlön som 

istället sätter hinder för sysselsättningsgraden. Det är arbetslinjen som gäller 

(moderaterna.se2).  
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4.2.4.2 Socialdemokraterna 

Kritiserar regeringen för att välfärden överlag håller på att tunnas ut och ger 

skattesänkningarna skulden för detta. Företag prioriterar vinster före kvalitet, 

vårdklyftorna ökar och så gör också barnfattigdomen. Vård och omsorg ska finansieras 

av alla och vara alla till del, svenska medborgare såväl som asylsökande och papperslösa, 

utan prismekanismer som gör om medborgarna till kunder (socialdemokraterna.se1 och 

socialdemokraterna.se2).  

Vill se mer frihet för kommuner och landsting att välja om och i så fall vilka som får starta 

upp verksamhet inom vård och omsorg. För att klara av att hålla en bra kvalitet krävs en 

kommunal skatteutjämning som gör att alla kommuner har samma möjlighet att erbjuda 

bra service. För individen vill Socialdemokraterna införa en tvådelad föräldraförsäkring 

på sikt, men de vill börja med en tredelad som ett första steg (socialdemokraterna.se2) 

4.2.4.3 Jämförelse 

Välfärd Moderaterna Socialdemokraterna 

Verklighetsbeskrivning Alliansregeringen har tagit ansvar 

för välfärdens finansiering genom 

den ekonomiska krisen (h). 

Inom ramen för Lagen om 

valfrihetssystem, LOV, ges goda 

förutsättningar att införa 

valfrihetsmodeller för till exempel 

boende, hemtjänst och daglig 

verksamhet (h). 

Välfärden håller idag på att tunnas ut 

(p). 

Skattesänkningar har sänkt kvaliteten i 

välfärden (f). 

Idag finns exempel på företag som 

prioriterar stora vinstuttag istället för 

kvalitet i verksamheten (f). 

Det ökade inslaget av privata 

försäkringar på välfärdsområdet skapar 

oacceptabla skillnader mellan 

människor (p). 

Människor med låga inkomster eller 

lägre utbildningsnivå lever kortare, är 

oftare sjuka, saknar oftare jobb, har 

sämre anställningsvillkor och får sämre 

vård än andra (p). 

Barnfattigdomen har ökat (f). 

Mål Gemensam finansiering av välfärden 

(i). 

Välfärdens innehåll är viktigare än 

driftsform (h). 

En bättre välfärd kräver fortsatta 

reformer som öppnar upp för en 

mångfald av driftsformer, valfrihet 

och kvalitet (i). 

De gemensamt ägda bolagen bör 

drivas enligt marknadsmässiga krav 

för att säkerställa en effektiv 

konkurrens (h). 

Kommunala och offentliga bolag ska 

som regel inte konkurrera med andra 

Den generella välfärden är något 

medborgarna solidariskt erbjuder 

varandra, och solidariskt bidrar till att 

betala (p). 

Tillgång till skola, vård och omsorg får 

aldrig avgöras av marknadens 

prismekanismer (p). 

Vinstintressen ska inte vara styrande i 

välfärden (f). 

Alla ska ha tillgång till en likvärdig 

skola, vård och omsorg (p). 

Personer med funktionsnedsättning ska 

ha möjlighet att verka i vardagen på 

samma villkor som människor utan 
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aktörer, utan finnas där de behövs 

(h). 

Inom välfärden bör allmänintresset 

och möjligheter till insyn vara 

vägledande oavsett driftsform (h). 

Hälso- och sjukvård ska ges med 

valfrihet, respekt och trygghet som 

ledord (h). 

Personer med funktionsnedsättning 

ska precis som alla andra kunna vara 

delaktiga i livets olika delar (h). 

Försörjningsstödet ska inte vara en 

permanent inkomstkälla utan ett 

tillfälligt stöd som syftar till att få 

människor tillbaka till egen 

försörjning (h). 

funktionsnedsättning vad gäller 

delaktighet och tillgänglighet (f). 

Föräldraförsäkringen ska delas lika 

mellan föräldrarna (f). 

Vård är en mänsklig rättighet (f). 

Vägen till målet Genom att erbjuda tjänster som är 

attraktiva och locka till sig patienter 

från andra delar av Europa kan 

svensk sjukvård utvecklas ytterligare 

(h). 

Ser gärna att kvinnor och män som 

jobbar i välfärden ges goda 

möjligheter att själva bli 

entreprenörer inom vård och omsorg 

(h). 

Vår ambition är att alla som jobbar 

inom välfärden ska erbjudas 

möjligheter till vidareutbildning (h). 

Försörjningsstöd ska vara knutna till 

tydliga krav och insatser för att 

motverka passivitet (h). 

Asylsökande och papperslösa ska ha rätt 

till sjukvård (f). 

Kommuner och landsting ska få avgöra 

om upphandlingar och valfrihetssystem 

ska riktas till enbart non profitaktörer 

(f). 

Inför nationella kvalitetslagar för att 

förbättra kvaliteten, begränsa vinsterna 

och samtidigt behålla valfriheten (f).  

Kräver en kommunal skatteutjämning 

(p). 

Ett led är en tredelad föräldraförsäkring 

(f). 

Nollvision för antalet undvikbara 

vårdskador (f). 

Möjlighet att köpa sig förtur på 

offentligt finansierade sjukhus ska tas 

bort (f). 

De beslut som tas av staten ska 

finansieras av staten (f). 

 

 

 

4.2.5 Europeiska Unionen 
24/5 2014 var det val till europaparlamentet. Valresultatet visade att Socialdemokraterna 

ligger kvar på samma nivå som vid förra valet, medan Moderaterna backade kraftigt 

(val.se). Kan detta innebära att det finns grundläggande skillnader i synen på den 

Europeiska Unionen (EU)? 



 

 

21 

 

4.2.5.1 Moderaterna 

För Moderaterna är EU central för vår utrikes-och säkerhetspolitik. Det är EU som har 

säkrat freden i Europa efter andra världskriget och arbetat fram ett demokratiskt Europa 

(moderaterna.se2). EU ska fortsatt verka för fri rörlighet av människor, varor, tjänster och 

kapital, och Moderaterna är positiva till euro-samarbetet och vill när Sveriges befolkning 

är redo arbeta för ett införande av euron i Sverige. De anser att jordbruksstödet måste 

reformeras, att hinder för handel mot omvärlden måste underlättas samt att det ska bli 

enklare att ta sig in i EU lagligt (moderaterna.se1 och moderaterna.se2). 

 

4.2.5.2 Socialdemokraterna 

EU är enligt Socialdemokraterna det som banat väg för fred och demokrati på kontinenten 

och att vi nu är beroende av ett tätt samarbete inom EU. Partiet vill att EU ska arbeta för 

att ge alla arbetstagare inom unionen minimiregler för deras rättigheter och rätt till facklig 

samverkan över nationsgränserna. Vidare vill de att den gemensamma marknaden får 

tydliga regler som tar hänsyn till miljö och sociala värden samt att EU investerar i bland 

annat forskning, kunskap och infrastruktur (socialdemokraterna.se1 och 

socialdemokraterna.se2). 

 

4.2.5.3 Jämförelse 

EU Moderaterna Socialdemokraterna 

Verklighetsbeskrivning EU är en central plattform för vår 

utrikes- och säkerhetspolitik (h). 

EU har genom historien säkrat frihet, 

fred och demokrati (h). 

Jordbruksstödet är orimligt stort, 

motverkar konkurrenskraften och 

slår hårt mot fattiga länder (h). 

EU är en stark kraft för fred och 

demokrati på kontinenten (p). 

Vi är beroende av en tät och aktiv 

samverkan inom EU (f). 

Mål EU ska vara ett samarbete för fri 

rörlighet för människor, tjänster, 

varor och kapital (i). 

Är i grunden positiva till en 

gemensam valuta (h). 

EU kan bli en starkare global aktör för 

utveckling och mänskliga rättigheter 

(p). 

Ska bli en union för social rättvisa, full 

sysselsättning och hållbar utveckling 

(p). 

Den fria rörligheten för varor, personer 

och tjänster är i grunden bra, men får 

inte ske på bekostnad av arbetstagarna 

(p).  

Sverige ska driva på för att EU ska ställa 

sig bakom en politik där investeringar i 

forskning, innovation, kunskap och 

prioriteras (f). 

Vägen till målet Europasamarbetet är viktigt för att 

öka Sveriges handel och 

konkurrenskraft (h). 

Den inre marknaden måste förses med 

ett tydligt regelverk, som tar hänsyn till 

sociala och miljömässiga faktorer (p). 
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EU måste avveckla sina 

handelshinder mot omvärlden (h). 

Subsidiaritetsprincipen ska vara 

ledande (h). 

Omfattningen av olika typer av 

jordbruksstöd måste trappas ned (h). 

De legala möjligheterna att ta sig till 

Sverige och Europa måste förbättras 

(h). 

Måste komma till stånd gemensamma 

minimiregler gällandes rätt att bedriva 

facklig verksamhet över 

nationsgränserna samt om anställdas 

rättigheter (p). 

 

4.2.6 Invandring 
Integrationsfrågan har vuxit i betydelse under de senaste åren, men det är inte bara frågan 

om integrationen som kritiseras, Sveriges förmåga att överhuvudtaget ta emot invandrare 

i dagens skala ifrågasätts. Hur vill M och S förhålla sig till invandringen? 

 

4.2.6.1 Moderaterna 

Moderaterna är medvetna om att integrationen behöver fungera bättre i Sverige, bland 

annat tas inte nyanländas kompetens tillvara på ett tillfredsställande sätt. En förändring 

på den punkten leder till fler människor i arbete och därmed att fler får chansen att 

integreras i det svenska samhället (moderaterna.se2). 

Partiet vill fortsatt rasera hinder för människors frihet att röra sig i världen, för Sveriges 

del innebär detta en generös och human flyktingpolitik där de som är förföljda ska kunna 

känna sig trygga i Sverige. För att säkerställa rättsprocessen för asylsökande måste 

insynen i processen stärkas, varje individ innehar rätten att få sin sak prövad 

(moderaterna.se2).  

Arbetsmarknaden ä nyckeln till lyckad integration och därför är det av vikt att SFI-

undervisningen (Svenska för invandrare) har ett starkt band kopplat till arbetsmarknaden 

(moderaterna.se2). 

 

4.2.6.2 Socialdemokraterna 

Den rådande integrationspolitiken har misslyckats, det tar alldeles för lång tid innan 

invandrare har ett arbete och blir en del av samhället. Sverige ska kännetecknas av en 

generös och reglerarad invandring där människor på flykt ska kunna känna sig trygga. 

Alla insatser för nyanlända ska vara steg mot ett eget arbete och samhället ska ställa upp 

genom att ge alla människor chansen, oavsett hudfärg, etnicitet eller kulturell tillhörighet 

(socialdemokraterna.se1 och socialdemokraterna.se2). 

EU bör ha det övergripande ansvaret för asyl- och migrationsfrågor och alla som söker 

sig till EU ska vara garanterade en likvärdig behandling. På lokal nivå i Sverige ska varje 

kommun stå till förfogande att ta emot flyktingar och ge dem stöd in i samhället 

(socialdemokraterna.se2). 
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4.2.6.3 Jämförelse 

Invandring Moderaterna Socialdemokraterna 

Verklighetsbeskrivning Integrationen behöver fungera bättre 

(h). 

Brister i integrationen beror till stor 

del på dåligt fungerade system och 

strukturer (h). 

Möjligheten till egen försörjning är 

nyckeln till god integration (h). 

Vi måste bli bättre på att ta till vara på 

nyanländas kompetens (h). 

Genom krav på försörjningskrav för 

anhörighetsinvandring så har 

migrationspolitiken stärkt arbetslinjen 

(h). 

Det dröjer allt för länge innan 

invandrare är självförsörjande och en 

del av samhället (f). 

Mål Sverige ska vara ett land präglat av en 

generös och human flyktingpolitik 

(h). 

Människor som är förföljda ska få en 

fristad här (h). 

Arbetslinjen är den bästa 

integrationspolitiken (h). 

Varje person har rätt att få sin 

situation och sina grunder prövade (h). 

Vill fortsätta att riva hinder för 

människors rörlighet (h). 

Ser ett behov av att stimulera 

återvandring av människor som 

kommit till vårt land (h). 

 

Sverige ska ha en generös och reglerad 

invandring (p). 

Sverige ska erbjuda en trygg fristad åt 

människor som tvingas fly (p). 

Etnicitet, hudfärg eller kulturell 

tillhörighet ska inte vara ett hinder i 

arbetslivet/samhället (p). 

Alla steg i mottagandet ska leda till ett 

arbete (f).  

EU ska ha gemensamt ansvar för asyl- 

och migrationsfrågor (p). 

 

Vägen till målet Insynen i asylprocessen måste 

förbättras och rättssäkerheten stärkas 

(h). 

SFI-undervisningen ska förbättras 

med stärkt koppling till 

arbetsmarknaden (h). 

 

Alla som söker skydd inom EU ska 

garanteras likvärdig behandling (p). 

Alla kommuner ska ha ansvar att ta 

emot flyktingar och hjälpa dessa in i 

samhället (p). 

 

 

 

4.2.7 Miljö 
Människan påverkar vår gemensamma miljö och klimatet varje dag med våra vardagliga 

handlingar på ett sätt som är ohållbart för framtiden. Vi måste förändra vårt sätt att leva 

och ställa om mot miljövänliga energialternativ. Hur ska denna omställning ta form? 
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4.2.7.1 Moderaterna 

Sverige är ett av de bättre länderna när det kommer till att vara pådrivande i internationella 

klimatförhandlingar och vi är duktiga på att ta till vara på vårt eget avfall. Dessutom har 

allianspartierna slutit en energiöverenskommelse som ger långsiktiga spelregler och 

bygger på ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och en trygg energiförsörjning 

(moderaterna.se2). 

Utsläppen i Sverige måste kraftigt minskas och 2030 borde vi ha en fordonsflotta som är 

fri från fossila bränslen. Sverige måste fortsätta forskningssatsningen på miljöområdet 

och fortsätta med utvecklingen av miljövänlig teknik.  Elproduktionen ska på sikt bli helt 

klimatneutral. Inom EU är handel med utsläppsrätter ett bra exempel på hur man kan 

arbeta mot minskade växthusgaser. För att Sverige ska kunna klara de uppsatta 

miljömålen krävs miljö- och energibeskattning. På EU-nivå behövs att alla länder inför 

en koldioxidskatt (moderaterna.se2). 

För att klara målen tror Moderaterna på marknadsekonomiska lösningar samt människans 

vilja att ta ansvar. På hemmaplan är det exempelvis viktigt med konkurrens på 

elmarknaden för att ha säker tillgång till billig och leveranssäker el (moderaterna.se2).  

 

 

4.2.7.2 Socialdemokraterna 

För Socialdemokraterna är det självklart att marknadskrafterna inte klarar av en 

klimatomställning utan politiska beslut då marknaden inte klarar av att hushålla med 

resurser som inte är prissatta (socialdemokratera.se1).  

Världen använder resurser på ett ohållbart sätt, förbränningen av fossila bränslen bidrar 

till växthusgaser i atmosfären och miljöteknik utvecklas och sprids för långsamt. Det 

behövs ett globalt såväl som nationell politisk vilja för att klara klimatomställningen. 

Sverige måste göra sin del genom att återigen bli ledande vad gäller miljöinnovationer, 

satsa på förnyelsebar energi och 2050 är målet att Sverige ska vara fritt från fossila 

bränslen (socialdemokraterna.se2). 

Inom en snar framtid ska det i Sverige enbart finnas förnyelsebar energi, kärnkraften ska 

på sikt fasas ut och Socialdemokraterna vill få till en blocköverskridande 

energiöverenskommelse för att lägga grunden för framtiden. För att få människor och 

företag att ändra sitt beteende krävs att staten, och EU, använder ekonomiska incitament, 

som exempelvis miljöskatter (socialdemokraterna.se2). 

 

4.2.7.3 Jämförelse 

Miljö Moderaterna Socialdemokraterna 

Verklighetsbeskrivning Sverige har i internationella 

klimatförhandlingar innehaft en 

ledande och pådrivande roll för att få 

till klimatavtal (h). 

Allianspartierna har slutit en 

energiöverenskommelse med 

långsiktiga spelregler som bygger på 

Marknaden klarar inte av en 

klimatomställning utan politiska beslut 

(f). 

Vi använder ändliga resurser på ett 

ohållbart sätt (p). 

Sverige ligger efter vad gäller 

satsningar på miljöinnovationer (f). 
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ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft 

och en trygg energiförsörjning (h). 

Sverige har kommit långt när det 

gäller material och energiåtervinning 

av avfall (h). 

 

Till följd av förbränning av fossila 

bränslen så har medeltemperaturen höjts 

och koldioxidhalten i atmosfären har 

ökat. Världen har inte lyckats vända 

denna negativa utveckling (p). 

Den miljövänliga tekniken utvecklas 

och sprids för långsamt (p). 

De industrialiserade länderna har 

bidragit mest till klimatpåverkan (f). 

Havsmiljön skadas av övergödning, 

utfiskning och oljeutsläpp (f). 

Mål I all odling bör så liten påverkan på 

miljö och klimat som möjligt 

eftersträvas (h). 

Utsläppen i Sverige ska kraftigt 

minskas (h). 

Sveriges elproduktion ska bli helt 

klimatneutral (h). 

2030 borde Sverige ha en 

fordonsflotta som är oberoende av 

fossila bränslen (h). 

Alla oljeutsläpp ska minska radikalt 

(h). 

Sverige ska fortsätta utvecklingen mot 

att bli ett av världens främsta länder 

inom forskning, utveckling och 

tillämpning av miljövänlig teknik (h). 

Tror på marknadsekonomiska 

lösningar, teknikutveckling och på 

människans vilja att ta ansvar (h). 

Konkurrens på elmarknaden är viktig 

för att säkra tillgången till billig och 

leveranssäker el (h). 

Vi måste ställa om till en hållbar tillväxt 

(p). 

2050 ska Sverige vara ett land utan 

fossila bränslen (f). 

Ökningen av växthusgaser i atmosfären 

måste upphöra (f). 

Miljövänlig och förnyelsebar energi 

måste ersätta både de fossila bränslena 

och kärnkraften (p). 

Det behövs ett globalt och nationellt 

politiskt arbete för att säkra en god miljö 

i framtiden (f). 

Världens länder måste ta ansvar för 

klimatutsläpp i proportion med hur 

mycket de släpper ut (p). 

Sverige ska gå före i 

miljöomställningen (f). 

Vill få till en blocköverskridande 

energiuppgörelse (f). 

På sikt enbart förnyelsebar energi (f). 

Vägen till målet Handel med utsläppsrätter är exempel 

på ett viktigt verktyg mot 

växthusgaserna inom EU (h). 

Miljö- och energibeskattning ska 

driva Sverige mot miljömålen (h). 

Staten ska hjälpa medborgare att 

kunna göra miljömedvetna val och 

finansiera forskning och utveckling av 

ny elproduktion (h). 

Sverige ska verka för att alla länder 

inom EU ska införa en nationell 

koldioxidskatt (h). 

Länderna runt Östersjön bör öppet 

redovisa 

miljökonsekvensbeskrivningar för all 

Använda ekonomiska styrmedel för att 

förmå människor och företag att ändra 

beteende (f). 

Miljöskatter, lagstiftning, utsläppsrätter 

och certifikat är möjliga incitament (f). 

Använda styrmedel för att ställa om 

fordonsflottan (f). 

Konsumenter ska få bättre information 

om matens innehåll, näringsvärde och 

ursprung (f). 

Investera i energiforskningen (f). 

Stimulera och uppmuntra 

energieffektivisering (f). 

Satsa på förnyelsebar energi (f). 
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planerad verksamhet som kan ha 

miljöpåverkan (h). 

Sätta fiskekvoter utefter de biologiska 

förutsättningarna (h).  

Kärnkraften ska successivt fasas ut (f). 

Användningen av tungmetaller ska 

minimeras (f). 

Kemikalier ska bytas ut mot bättre 

alternativ och nya kemikalier ska enbart 

godkännas om de är miljövänliga (f). 
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5 ORD KONTRA HANDLING 
Ovan finns en grundläggande sammanställning av Moderaternas och 

Socialdemokraternas verklighetsbeskrivning, mål och vägen till målet gällandes sju stora 

politiska frågor taget från deras partiprogram.  

I detta kapitel kommer jag att resonera och argumentera för likheter och skillnader 

partierna emellan i nämnda frågor för att försöka klargöra om vi har två olika alternativ 

eller två snarlika alternativ att välja mellan vad gäller Sveriges idag största partier. 

 

5.1 Arbete 

Moderaterna och Socialdemokraterna har skilda beskrivningar av hur verkligheten ser ut. 

Där det förstnämnda ser ett minskat utanförskap, mer pengar i plånboken och reformer 

som skapat arbete för de som är svaga på arbetsmarknaden; så ser det sistnämnda en ökad 

arbetslöshet, fler långtidsarbetslösa och ökade klassklyftor. Att konstatera vem som har 

den (mest) korrekta verklighetsbeskrivningen är inte en uppgift för denna uppsats, utan 

vi kan konstatera att det största regeringspartiet och det största oppositionspartiet målar 

upp två olika bilder av verkligheten. 

Vad gäller arbete så är själva målet mindre intressant att jämföra mellan dessa partier. 

Båda vill ha full sysselsättning, kompetens ska vara vår konkurrensfaktor och vi ska 

kunna känna oss trygga vid arbetslöshet och sjukdom. Istället är det vad respektive parti 

lägger tonvikten på som visar på skillnaderna. 

Moderaternas tonvikt ligger på entreprenörerna (företagarna) och till viss mån de med 

hög inkomst. De anser att skatterna är för höga (fortsatta jobbskatteavdrag när ekonomin 

tillåter önskas), det krävs arbete utan krav på utbildning (för att ungdomar enkelt ska 

kunna få ett första arbete) och brytpunkten för inkomstskatten bör höjas.  

Socialdemokraterna gör i partiprogrammen mer skäl för namnet ”arbetareparti” än 

Moderaterna, om vi lägger tonvikten på just arbetare. De betonar arbetarnas situation på 

en (enligt dem) allt mer pressad arbetsmarknad, löntagarna (arbetstagarna) ska skyddas 

mot övergrepp och heltid ska vara norm. Att höja skatter nämns inte vad gäller arbete, 

men de föreslår reformer som kostar pengar: 80 % A-kassa, möjlighet till utbildning och 

A-kassa samtidigt samt en 90-dagarsgaranti där ungdomar inom 90 dagar ska ha 

utbildning eller praktik. 

När det gäller den svenska modellen, där arbetsmarknadens parter sköter 

arbetsmarknaden, ställer sig båda partierna bakom denna. Dock så ser Moderaterna helst 

att marknaden sköter sig själv, medan Socialdemokraterna inte räds att stärka arbetarnas 

rättigheter via lagstiftning, exempelvis när det gäller rätten till heltid. 

 

5.1.1 Slutsats 
Sveriges till dagen två största partier delar i mångt och mycket samma mål vad gäller den 

svenska arbetsmarknaden. Skillnaden ligger i hur vi ska ta oss dit. Det 

konservativ/liberala partiet vill underlätta för nya företag att skapas och utvecklas för att 

på så sätt skapa arbete; och det socialistiska vill satsa på arbetarnas möjligheter att arbeta 

heltid och bilda sig vilket skapar en mer produktiv arbetskraft som skapar nya 

arbetstillfällen. 
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Självfallet vill Moderaterna genomföra reformer för arbetarna och Socialdemokraterna 

reformer för entreprenörer, det som presenterats här är dock vad de båda partierna lägger 

sin tonvikt på, och då får vi ett alternativ som tippar mot företagarna/arbetsgivarna och 

ett alternativ som tippar mot arbetstagarna. 

 

5.2 Ekonomi 

Det ekonomiska avsnittet är det avsnitt som är mest intressant ur en ideologisk aspekt, 

och det är verklighetsbeskrivningen som skiljer sig markant mellan partierna, och 

Socialdemokraternas del väger tungt. 

Moderaterna nöjer sig med att konstatera att regeringen har haft ordning och reda i 

finanserna och att de ser vissa problem i dagens regelverk. Däremot skriver de ingenting 

om hur ekonomiska teorier påverkar samhället, eller hur de vill påverka samhället. 

Kapitalismens påverkan på samhället är något som tar stor plats i Socialdemokraternas 

dokument. De riktar skarp kritik mot kapitalismen och marknadskrafterna, att dessa 

skapar klassklyftor, exploaterar miljön och skapar orättvisor för både individer och 

företag.  

När det kommer till målet med ekonomin vill båda partierna se ordning och reda i 

finanserna och de vill båda ha marknadsekonomi, men Socialdemokraterna vill att den 

ska styras av politiska ramar. Moderaterna inriktar sig mer på att öppna upp marknaden 

för nya aktörer, speciellt inom välfärden, samt att skattemedel ska användas på ett mer 

effektivt sätt. 

Som vi såg i kapitlet om arbete så var sänkta skatter en del av Moderaternas recept för 

arbetsskapande, och när det gäller ekonomin överlag vill de se över möjligheten att sänka 

flertalet skatter. Som motpol säger Socialdemokraterna att det behövs högre skatter för 

att bevara den gemensamma välfärden, utan att specificera vilka skatter som behöver vara 

höga. De vill även stärka arbetstagarnas inflytande över kapitalet genom olika fonder. 

 

5.2.1 Slutsats 
Ekonomin är en av de stora frågorna för väljarna och målet med ekonomin är ordning och 

reda för båda partierna, vad det nu än må innebära praktiskt. Annars är det stora skillnader 

på partierna vad gäller synen på marknaden och hur den ska styras. Moderaterna ser helst 

att den får klara sig själv och Socialdemokraterna vill reglera marknaden med politiska 

beslut.  

Återigen har vi exempel på att Moderaterna vill stimulera för företagarna genom sänkta 

skatter och minimal politisk påverkan. Socialdemokraterna tar istället i större 

utsträckning parti för arbetarna genom att poängtera att de behöver mer makt över 

kapitalet, mer trygghet och säkerhet och att det behövs en stark välfärd. 

Om vi ska generalisera för att få två tydliga motpoler så är det lägre skatter mot högre 

skatter. Inga specifika skatter nämns som extra lämpliga att sänka eller höja vad gäller 

ekonomikapitlet. Konsekvensen borde i vart fall bli att om den sittande regeringen får 

fortsatt förtroende kommer fler skatter att sänkas, och om det blir regeringsskifte borde 

ett antal skatter höjas.  
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5.3 Vård och omsorg 

Verklighetsbeskrivningen skiljer sig återigen mellan partierna. Moderaterna anser sig ha 

tagit ansvar för välfärden under den ekonomiska krisen och Socialdemokraterna anser att 

välfärden vittrar sönder.  

Likheterna stannar vid att båda vill ha en gemensamt finansierad välfärd och att den ska 

ge alla i samhället chansen att leva ett fullvärdigt liv. Det som Moderaterna anser berikar 

välfärden, det vill säga mångfald av aktörer där det är innehållet och inte driftsformen 

som spelar roll, ser Socialdemokraterna som någonting negativt. De argumenterar för att 

det finns företag som hellre satsar på kortsiktiga vinster istället för att satsa på kvalitet i 

utförandet. Socialdemokraterna vill inte att prismekanismer ska vara styrande inom den 

offentliga sektorn. Därför vill de att kommuner och landsting ska ha den avgörande rösten 

gällandes nya etableringar, lagstadgad rätt till omsorg på kvällar, nätter och helger samt 

ett skatteutjämningssystem som säkerställer likvärdighet mellan kommunerna. 

Argumentationen på en mer individnivå handlar om att Moderaterna poängterar att 

försörjningsstödet inte är en permanent inkomstkälla utan ett stöd för att få individen i 

arbete, och Socialdemokraterna vill ha en tudelad föräldraförsäkring och som ett första 

steg vill de införa en tredelad föräldraförsäkring.  

 

5.3.1 Slutsats 
Moderaterna argumenterar mer för företagarnas rätt att vara aktiva inom välfärdssektorn 

och markerar att om du upptar försörjningsstöd så ska du tillbaka in på arbetsmarknaden 

så snart som möjligt. Socialdemokraterna argumenterar istället för medborgarnas, och 

asylsökandes & papperslösas, rätt till välfärd samt att de som arbetar inom välfärden ska 

ha en bra arbetsplats.  

Det låter lika när de pratar om gemensam finansiering, en stark välfärd och livschanser 

till alla, men synar vi korten är det stora skillnader mellan partierna. Skattesänkningar och 

valfrihet inom välfärden kontra högre skatter för fortsatt hög kvalitet och en mer stängd 

marknad vittnar om olika synsätt på vård och omsorg som i grunden är betydande. 

 

5.4 Utbildning 

Här finner vi en gemensam bild som är mer negativ än i övriga frågor. De slår båda fast 

att skolan måste göra bättre ifrån sig, men där Moderaterna ser för lite undervisningstid 

och ett behov av vidareutbildning av lärare, där ser Socialdemokraterna en segregation 

som vuxit fram ur det fria skolvalet och som även lett till att likvärdigheten skolorna 

emellan sjunker. Däremot är de överens om att Sverige är en nation där kunskap 

prioriteras och att finansieringen av skolan ska ske via skattsedeln. 

Att skapa en likvärdig skola för alla oavsett socioekonomisk bakgrund vill båda två 

genomföra, samt obligatorisk förskoleklass från sex års ålder. Moderaterna argumenterar 

mer för krav och resultat på individnivå (genom exempelvis tidigare betyg, stimulans till 

utveckling och möjlighet till att läsa ikapp på loven) och deras motpart argumenterar mer 

för samhället i stort genom att skolan ska bryta klassmönster, inkludera gymnasiet i 

grundskolan och ökad jämställdhet i arbetsstyrkan i skolans tidigare år. 
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För Moderaterna är det viktigt att utbildningen leder till arbete, därför måste samarbetet 

mellan skolan och arbetsmarknaden förbättras. Socialdemokraterna har arbete som 

slutgiltigt mål, men för att ge alla chansen att utbilda sig enligt egna önskemål vill de att 

all gymnasieutbildning ska ge behörighet till högre utbildning. 

 

5.4.1 Slutsats 
Utbildning lägger grund för den framtida arbetskraften och utbildningen ska vi finansiera 

gemensamt för att ge alla chansen till ett bra arbete, där är partierna överens. 

Skillnaden mellan partierna handlar istället om hur de ser på skolans roll (har vi skolan 

för att utbilda individer som sedan kan förverkliga sig själva (M)? Eller har vi skolan för 

att gemensamt bryta samhällsmönster och ge alla möjligheten till utveckling (S)?) och 

dess huvudman (fritt skolval med en fri marknad (M) eller godkännande från 

kommunerna för at få starta skola (S)).  

Mycket handlar sedan om detaljer. Ska vi ge eleverna betyg tidigt (M)? Ska vi inkludera 

gymnasiet i grundskolan (S)? För att få till klara skillnader kan vi generalisera till att 

Moderaterna vill ge eleverna verktyg i skolan för att utveckla sig själva och 

Socialdemokraterna anser att ansvaret för elevernas utveckling ligger på 

skolan/samhället. 

 

5.5 Europeiska Unionen 

För båda partierna står det klart att EU lade grunden för dagens fred och demokrati i 

Europa och att EU har en stor roll att spela även i framtiden. Överens är de även när det 

gäller den fria rörligheten, så vad är de inte överens om? 

EU tar plats i deras dokument, men inte någon stor plats. Vi kan utläsa att 

Socialdemokraterna inte vill att den fria rörligheten ska inskränka arbetarnas rätt till 

organisering över nationsgränserna och att EU ska arbeta med mänskliga rättigheter både 

inom som utom EU.  

Fri rörlighet på den interna marknaden, men även utanför unionen, är Moderaternas 

hjärtefråga i EU. Det ska vara lättare att ta sig in i EU på laglig väg och jordbruksstödet 

måste minska då det stör den naturliga konkurrensen. Moderaterna är i grunden positiva 

till valutasamarbetet och vill, när svenska folket är redo, införa euro i Sverige. 

 

5.5.1 Slutsats 
Inget av partierna drar några större växlar om EU i sina dokument. De konstaterar att EU 

behövs och att den fria rörligheten är grunden för utveckling på kontinenten. 

Det som går att urskilja är vad partierna trycker på. Moderaterna trycker på den fria 

rörligheten, sänkt jordbruksstöd och att ingå i valutasamarbetet på sikt. 

Socialdemokraterna trycker istället på arbetarnas rättigheter och vill se regler för den fria 

rörligheten gällandes miljömässig hänsyn och så att arbetare inte hamnar i kläm; EU ska 

ta sitt sociala och medmänskliga ansvar för sina medborgare.  
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Två EU-positiva partier där Moderaterna vill ha en fri rörlighet med mindre regler och 

där Socialdemokraterna vill att den fria rörligheten ska tvingas ta hänsyn till sociala 

rättigheter via fler regler. 

 

5.6 Invandring 

Verklighetsbeskrivningen hos båda partierna är att integrationen inte fungerar på ett 

tillfredsställande sätt. Det tar lång tid för nyanlända att få arbete (arbete ser båda partierna 

som nyckeln till lyckad integration). Moderaterna påpekar också att vi tar för dålig hänsyn 

till redan existerande kompetens, och slår sig för bröstet genom att påpeka att 

försörjningskrav för anhörighetsinvandring har stärkt arbetslinjen. 

Överens är de även om att Sverige ska vara ett tryggt land som står öppet för människor 

i nöd. Samtidigt skriver Socialdemokraterna att invandringen till viss mån måste vara 

reglerad och Moderaterna skriver att det finns ett behov av återvandring. 

När det gäller asylprocessen så vill Moderaterna att den ska vara transparant för att stärka 

rättssäkerheten, och Socialdemokraterna vill att EU ska ha ett gemensamt ansvar 

gällandes asyl- och migrationsfrågor och att alla som söker skydd ska erbjudas en 

likvärdig behandling.  

På hemmaplan måste SFI-undervisningen kopplas hårdare till arbetsmarknaden enligt 

Moderaterna och kommunerna ska vara skyldiga att ta emot flyktingar och erbjuda dem 

stöd, stöd som ska syfta till inträde på arbetsmarknaden, enligt Socialdemokraterna. 

 

5.6.1 Slutsats 
Detta är den fråga där partierna står varandra närmst. Sverige ska vara en säker ort att ta 

sig till, arbete leder till lyckad integration och de som söker asyl ska vara försäkrade om 

en rättvis process. 

Det mest uppseendeväckande får ändå anses vara att Moderaterna nämner att en 

återvandring är behövlig och att Socialdemokraterna väljer att formulera sig om att det 

behövs en reglerad invandring. 

För att överlag vara väldigt positiva till invandring så känns dessa två anmärkningar som 

en hint om att vi idag tar emot för många invandrare, och kan därmed tolkas som en flirt 

med mer främlingsfientliga krafter.   

 

5.7 Miljö 

Regeringspartiet målar upp en bild av ansvarstagande och framsteg vad gäller bland annat 

materialåtervinning, oppositionspartiet målar upp en bild där marknaden inte klarar av en 

klimatomställning utan politiska beslut och att vi måste snabba på arbetet mot en 

miljöomställning.  

De vill båda två i olika omfattning ställa om Sverige till förnyelsebar energi, fasa ut de 

fossila bränslena och bli klimatneutrala. För att genomföra detta krävs ekonomiska 

incitament och regler, både nationellt som internationellt. EU har ett stort ansvar att 
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knuffa sina medlemsländer i rätt riktning vad gäller miljöarbetet, exempelvis genom 

koldioxidskatt (M) och att de länder som släpper ut mest också bidrar mest (S). 

 

5.7.1 Slutsats 
Den stora skillnaden vad gäller miljöarbetet är synen på marknaden. Moderaterna tror på 

marknadens förmåga att ta ansvar för miljöomställningen, exempelvis anser de att genom 

konkurrens på elmarknaden blir det billigare och säkrare el. Detta tror inte 

Socialdemokraterna på, marknaden måste styras politiskt för att kunna ta ansvar för 

miljöpåverkan, politiken är den centrala maktfaktorn för att kunna driva på en 

miljöomställning. 
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6 SLUTORD 
Vi kan konstatera att Moderaterna och Socialdemokraterna ofta skiljer sig vad gäller 

verklighetsbeskrivningen, vilket är naturligt då det förra är ett regeringsparti och det 

senare är ett oppositionsparti. Sitter du i regeringen så skönmålar du verkligheten mer och 

sitter du i opposition svartmålar du verkligheten mer. Vilket av partierna som ligger 

närmast sanningen ska inte avgöras här, däremot kan dessa skilda beskrivningar bidra till 

att förvirra väljare om hur det verkligen ser ut i Sverige, och det visar på en skillnad 

mellan partierna. En skillnad vars argument dock skulle kunna byta läger vid ett 

regeringsskifte i september, och som faktiskt inte är av tyngre vikt för denna uppsats, det 

är målet och vägen dit som de facto spelar roll för väljarna. 

Målen är faktiskt förhållandevis lika mellan partierna, och det är kanske inte så svårt att 

förstå. Partiprogrammen behandlar frågor övergripande, mål som exempelvis full 

sysselsättning, ordning och reda i finanserna och gemensamt finansierad välfärd är inte 

svåra att ställa sig bakom, och det låter bra att säga att vi som parti arbetar för exempelvis 

full sysselsättning.  

Det som skiljer mest mellan partierna gällandes mål och vägen dit är synen på arbete, 

ekonomi och välfärd. De vill båda ha en god ekonomi stimulerad av arbete och en 

gemensamt finansierad välfärd. Men där Moderaterna vill ge företagarna sänkta skatter, 

fler aktörer inom offentlig sektor och poängterar individens ansvar för utveckling, där 

argumenterar Socialdemokraterna för ett bredare skydd för arbetare vid arbetslöshet eller 

sjukdom, större satsning på välfärden från staten istället för fler aktörer och samhällets 

ansvar för utveckling. 

Om jag som väljare lyssnar på en debatt där Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven båda 

argumenterar för att Sverige ska satsa på utbildning för att kunna konkurrera med 

kunskap/kompetens, så måste jag som väljare ta reda på hur respektive parti vill nå dit. 

Spelar driftsform någon roll för mig som väljare? Tidigare betyg? Behörighet till högre 

utbildning på alla gymnasieprogram? 

En anledning till att många väljare i dagens Sverige känner att det inte är så stor skillnad 

på partierna kan vara att det diskuteras för mycket mål istället för vägen till målet.  

Partiprogrammen går inte in på detalj vad partierna vill göra inom respektive sakområde, 

men de ger en färdriktning och markerar tonvikten hos partierna, vi får svart på vitt att 

det är skillnad mellan att rösta på Moderaterna eller Socialdemokraterna.  

De stora skillnaderna mellan Moderaterna och Socialdemokraterna utifrån 

partiprogrammen är att Moderaternas argumentation tar sin grund ur företagande och 

skattesänkningar medan Socialdemokraterna tar sin grund ur arbetarnas rättigheter och 

satsningar på den gemensamma välfärden (indirekt högre skatt). 

Därmed får vi faktiskt två alternativ som skiljer sig, i vart fall vad gäller skatter och vems 

rättigheter som står i fokus. På ena sidan har vi Moderaterna som förordar företagarna 

och sänkta skatter och på andra sidan har vi Socialdemokraterna som förordar arbetarna 

och, indirekt, högre skatter. 

Vad som sedan räknas för dig som väljare är vad de sänkta eller höjda skatterna påverkar 

i samhället och om det är en önskvärd konsekvens. 
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7 SAMMANFATTNING 
Den svenska blockpolitiken blivit alltmer fastlåst i två läger; Centerpartiet, Folkpartiet, 

Kristdemokraterna och Moderaterna (Alliansen) i det ena och Miljöpartiet, 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet (de Rödgröna) i det andra. Sveriges två största 

partier, Moderaterna och Socialdemokraterna, försöker att nå alla grupper av väljare, 

vilket säkerligen bidrar till att väljarna alltmer anser att det inte är så stor skillnad mellan 

partierna längre.  

Av sistnämnda anledning undersöker denna uppsats Moderaternas och 

Socialdemokraternas partiprogram för att undersöka medlemmarnas politik och ta reda 

på om partierna har betydande likheter och/eller skillnader. Som analysverktyg använder 

jag mig av idéanalysen och utarbetade modeller för att dels kunna ge en bra överblick av 

partierna och dels få ett bra resultat att analysera. 

Min bakgrund inom socialdemokratin kan ha påverkat mindre delar av arbetet, men som 

helhet anser jag att jag uppfyller objektivitetskriteriet och redovisar materialet sakligt. 

Båda partierna har en lång tradition inom svensk politik där de varit tonsättande. Under 

de senaste 100 åren är det framförallt Socialdemokraterna som innehaft regeringsmakten 

och kunnat forma Sverige, men några inslag av borgerliga regeringar. 2006 bröts dock 

trenden och Alliansen bildade regering, en regering som fick fortsatt förtroende 2010. 

Mitt presenterade resultat visar att partierna ofta delar samma mål, exempelvis full 

sysselsättning, ordning och reda i finanserna och gemensamt finansierad välfärd. Detta 

är övergripande mål som är lätta att ställa sig bakom och som inte visar på några 

grundläggande motsättningar. 

För att finna motsättningarna måste vi istället undersöka hur partierna vill nå det 

gemensamma målet. Där Moderaterna vill sänka skatter för att underlätta för företagen 

vill Socialdemokraterna stärka arbetarens roll på arbetsmarknaden; där Moderaterna vill 

ha en marknadsekonomi med få regelverk vill Socialdemokraterna ha en starkt politisk 

styrning; och slutligen där Moderaterna vill öppna upp för fler privata aktörer inom 

offentlig sektor vill Socialdemokraterna ha vetorätt till kommuner och landsting för nya 

etableringar. 

I ett politiskt klimat där målet är gemensamt och är fokus för diskussionen kan det se ut 

som att Moderaterna och Socialdemokraterna är väldigt lika varandra. Om vi istället styr 

om debatten till att handla om hur målen ska uppnås så finner vi rätt så stora skillnader 

på hur arbetstillfällen ska skapas, ekonomin styras och välfärden skötas. Genom en grov 

generalisering finner vi att Moderaterna står på företagarnas sida och vill genomföra 

betydande skattesänkningar, medan Socialdemokraterna står på arbetarnas sida och vill 

genomföra betydande satsningar inom välfärden (indirekt högre skatter). 

För att ta ställning i valet 2014 krävs det av väljarna att undersöka vad partierna vill 

genomföra för att nå målet, de kan inte enbart ta till sig vad som ska uppnås. Det som är 

att ta ställning till är om skatter ska sänkas eller (indirekt) höjas och vilka konsekvenser 

detta kan få. 
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