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ABSTRACT 
 

Flera politiska teorier har under 1900-talet talat om hur moderna demokratiska partier riskerar 

bli mer lika varandra. Denna undersöknings syfte är att undersöka om detta förefaller vara 

fallet i Sverige mellan åren 1994 och 2014. De teoretiska utgångspunkterna består av två sätt 

att betrakta demokratisk politisk representation, samt de tre ideologierna liberalism, 

konservatism och socialism som används för att kategorisera partierna. Program, valmanifest 

och hemsidor från partierna har studerats med metoden etnografisk innehållsanalys. 

Resultaten tyder på att partierna var relativt ideologiskt utspridda år 1994 men har 2014 

kommit att bli övervägande liberala. Alla partier utom Vänsterpartiet bedömdes höra till den 

statliga representationsformen, vilken innebär att partier i första hand inte representerar en 

utpräglad politisk bas av väljare eller särskilda intressegrupper, utan snarare nationen, staten 

och befolkningen mer som helhet. Överlag indikerar resultaten att de svenska partierna har 

blivit mer lika varandra mellan 1994 och 2014. 

 

 

Nyckelord: Svenska partier, politiska ideologier, demokratisk representation 
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1. Inledning  
 

1.1 Problem  
Man har inom statsvetenskaplig partiforskning på senare år ofta diskuterat om politiska partier 

i allt högre utsträckning inriktar sig mer på att vinna val snarare än att verkligen representera 

och kanalisera väljarnas vilja. Hellre än att rikta in sig på en mindre kärna av väljare, åsikter 

och policys söker man bredda sitt omfång och minska den ideologiska bundenheten. En fråga 

som har väckts rör om den minskade partiaktiviteten är en följd av att väljarna har vänt partierna 

ryggen eller vice versa. Ett synsätt framhåller att partierna kan ha kommit för nära den offentliga 

makten och blivit beroende av partistöd och formell representation, utan att på samma sätt som 

förr egentligen behöva representera medborgarna och låta deras röster komma till tals 

(Erlingsson & Brommesson 2010: 133ff). 

 

Ett annat framträdande fenomen har på senare år varit uppdelningen av partierna i ett tydligt 

vänster- och högerblock. Dessutom har flera nya partier kommit in på den nationella spelplanen. 

Vänster-högerskalan har alltid varit närvarande, men denna sentida skarpare indelning är av 

annan kvalitativ karaktär än tidigare och närmar sig mer ett tvåpartisystem (Erlingsson & 

Brommesson 2010: 137). Dessa koalitioner och samarbeten partier emellan kan närmast knytas 

till frågan om regeringsbildning eller regeringsduglighet. Det handlar här inte nödvändigtvis 

om att den ideologiska ”botten” - väljare och medborgare - har krympt sett till sitt omfång; det 

är snarare en praktisk fråga, att få tillräckligt med stöd hos olika partier för att kunna driva 

igenom politiska förslag. För att ett sådant stöd dessutom ska vara tillräckligt stabilt att låta 

partierna framstå som regeringsdugliga krävs djupare och mer långtgående samarbeten 

partierna emellan; därav blockindelningen. 

 

Dessa två aspekter av det svenska representationssystemet – det ökade antalet partier, samt 

vikten av koalitionsbildning och samarbete för regeringsduglighet – väcker i samband med de 

inledningsvis nämnda mer allmänna förändringarna hos politiska partier intressanta frågor.  När 

koalitioner skall bildas inför regeringsinnehav och att driva igenom förslag och policy riskerar 

en röst på ett parti att också bli en röst på ett flertal andra. Innebär fler partier egentligen större 

valfrihet om dessa likväl tvingas till koalitioner och praktiska samarbeten? Eller har partierna 

trots ökat antal drivit närmare varandra ideologiskt sett? Detta anknyter i sin tur till en mer 

generell diskussion kring samarbets- kontra majoritetsdemokrati. Förespråkare för den 

förstnämnda hänvisar till att flera olika gruppers uppfattningar tas hänsyn till, deliberationen 

kring frågorna blir starkare, samt att beslut som tas blir mer starkt rotade i en bredare grupp och 

därmed lovar större stabilitet i politiken hellre än kraftiga svängningar med grund i starkt 

olikartade åsikter. Majoritetsdemokrati å sin sida sägs ha fördelen att det för det första 

underlättar för väljare att ta ställning, då alternativen är mer tydligt avgränsade från varandra; 

och för det andra förbättrar möjligheterna till ansvarsutkrävande, då det är mer tydligt vem som 

faktiskt hade makten bakom beslut och idéer som drivits igenom under en regeringsperiod 

(Hadenius 2006: 65f). I relation till dessa två idealtyper av demokrati blir frågan om väljarnas 

möjlighet till tydliga ställningstaganden och ansvarsutkrävande riskerar skadas av det ökande 

behovet av koalitioner och blockpolitik. 

 

Denna undersökning handlar om att studera om de svenska politiska partierna blir mer eller 

mindre lika varandra. Hur den politiska representationen i Sverige kan karaktäriseras är förutom 

partiernas ideologiska tillhörighet en aspekt av detta. Politisk representation förstås oftast som 

att medborgarna representeras av partierna inför statsmakten. Partier existerar i sådana fall för 

att kanalisera medborgarnas vilja genom att representera dem då skalan för en demokrati är 

alltför stor för att alla skall kunna medverka direkt i den politiska beslutsprocessen. Betraktat 
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således är det viktigt att alla olika sociala grupper har god representation, att deras åsikter och 

behov representeras i församling. Detta uppnås genom att olika grupperingar har sina ”egna” 

partier som framhäver och vaktar över deras intressen. Inför val handlar det således om att 

behålla detta stöd och mobilisera de väljare man vet att man har. Det finns emellertid åtminstone 

ett alternativt sätt att betrakta representation. Istället för att vara fast rotade i relativt strikta 

sociala grupperingar kan partier ”börja” hos staten, väl etablerade och t.o.m. sammanväxta med 

de statliga institutionerna. I valtider handlar det då om att vara övertygande gentemot 

väljarbasen som helhet för att fånga in så många röster som möjligt; övertyga om att just det 

egna partiet är mest lämpat att regera. Man riktar sig mer till hela befolkningen, vill söka 

tillfredsställa så många som möjligt, snarare än att mobilisera sin ”egen” grupp. Dessa arketyper 

kommer att utgöra grunden för en av våra forskningsfrågor och beskrivs närmare på det 

teoretiska planet i kapitel 2. 

 

1.2 Tidigare forskning  
En fråga som är givet viktig att ställa är vad som står att finna i redan genomförd forskning 

kring partiers utveckling i moderna demokratier. Ett exempel på information om detta står att 

finna hos Oscarsson och Holmberg, som studerat den specifikt svenska kontexten (2011):  

 

 

Källa: Holmberg & Oscarsson (2011) 

 

Ovanstående tabell visar hur väljare placerar partierna på en vänster-högerskala. Den tydligaste 

tendensen som kan observeras är att partierna i väljarnas ögon närmar sig varandra inom ramen 

för de två ”block” som uppkommit. Detta kan tolkas som en tentativ indikation på att partierna 

också har likriktats, emellertid endast måttligt; frågan berättigas åtminstone om ett studium av 

partierna själva i olika uttrycksformer stöder väljarnas uppfattningar.  

 

Anthony Downs (1957) lanserade en uppmärksammad teori om vad som egentligen ligger 

bakom politiska partiers beteenden i en demokratisk kontext. Hans huvudpoäng är att en 

godtycklig skiljelinje har dragits mellan förväntat politiskt/offentligt beteende och ekonomiskt 
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beteende. Om människor inom det privatekonomiska förväntas söka maximera egennytta, 

eftersom det handlar om det personliga, har de som styr inom det offentligas beteende eller 

beslutsfattande förväntats söka maximera social nytta eller välfärd eftersom att det handlar om 

det gemensamma. Detta är dock för det första otydligt, i det att varken social välfärd som 

begrepp eller vad det innebär att maximera den knappast är entydigt; det är för det andra ett 

grundlöst antagande att människor inom det offentliga faktiskt kommer att agera utifrån någon 

princip om maximerandet av allmän välfärd. Downs menar således att det är rimligt att 

formulera en teori om hur aktörer inom det offentliga agerar på liknande grunder som teorier 

om privat ekonomiskt beteende vilar. En sådan teori skulle då förutse att politiska partiers 

beteende strikt sett styrs av en vilja att maximera antalet röster, för att vinna makt, prestige och 

pengar inom det offentliga styret. Att de riktar sig mot och söker vinna vissa väljar- eller 

intressegrupper beror alltså endast på att detta är ett effektivt sätt att samla stabilt och 

omfattande stöd för att komma till och behålla den offentliga makten. 

 

Downs tankar kring flerpartisystem blir av intresse om vi medger att hans premiss har vissa 

poänger, utan att för den sakens skull nödvändigtvis fullt ut anamma den. I princip är det i varje 

partis intresse att förbli tydligt avskilt från andra i ett sådant system, till skillnad från ett 

tvåpartisystem där de två partierna förväntas röra sig närmare varandra i hopp om att fånga in 

fler väljare från mitten. I praktiken blir det emellertid så att inget av partierna ensamt är starkt 

nog att faktiskt ta regeringsmakten; resultatet blir att det förefaller för väljarna som att de har 

tydliga och distinkta ideologiska alternativ, men att en koalition av partier egentligen oftast styr 

(Downs 1957: 144). Detta kan rimligen förbli sant oavsett om egen- eller allmänintresse ligger 

bakom partiernas vilja att nå maktställning och söka föra en viss politik. Denna undersökning 

blir således på ett förhoppningsvis intressant sätt ett fall av ett flerpartisystem där partierna kan 

förefalla vara på väg att ideologiskt närma sig varandra vid ett mer ingående studium av vad de 

faktiskt uttrycker. 

 

Otto Kirchheimers politiska teori handlar om hur västerländska partier förändras i riktning mot 

att allt mer bli det som kallas för ”catch-all parties”. Sådana partier karaktäriseras främst av att 

de söker gå bortom gamla sociala schismer och grupperingar i syfte att appellera till fler 

potentiella väljare. Hellre än att ha särskilda nischer och supportbaser söker catch-all partier 

utmåla sig själva som ett på någon nivå attraktivt val för alla sociala grupper. Man lockar inte 

längre väljare genom ideologi utan genom mer specifika och flexibla ”policypreferenser” 

(Krouwel 2003: 29). Kirchheimer följer Downs i att utgå från att partier åtminstone i hög grad 

har som sitt primära syfte att vinna makt genom val och de två teorierna är relativt näraliggande 

varandra; i båda fall hävdas att partier medvetet överger ideologiska positioner och traditionella 

supportrar i syfte att attrahera maximalt antal röster. Vad avser partiernas organisationer sägs 

att de blir mer professionaliserade; allt mer beroende av massmedia för kommunikation utåt; 

och allt mer beroende av statliga och starka intressegruppers bidrag för att klara sin ekonomi, 

vilken i sin tur blir allt mer kapitalintensiv (Krouwel 2003: 28f). 

 

Inom Kirchheimers bredare teori återfinns vidare åtminstone tre element med relevans för vår 

undersökning. Det första är att partier allt mer kopplas loss från sina sociala rötter och smälter 

samman med statsmakten, till följd av vilket en s.k. stat och parti-kartell bildas. Det andra är att 

partier i samband med detta ändrar sina organisationer till att bli mer professionella, då resurser 

nu kommer från staten. Det tredje är att till följd av detta kommer politik att betraktas som allt 

mindre viktigt och politisk apati växer. Krouwel (2003) menar att Kirchheimer lyckades väl 

med att identifiera den trend som komma skulle att partier allt mer blir professionaliserade och 

deras organisationer ”valmaskiner”. Summan av dessa potentiella förändringar sägs vara att den 
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enskilde medborgarens möjlighet att påverka inom det partipolitiska systemet i slutändan blir 

mycket liten. 

 

Utifrån vad denna tidigare forskning menar är vår avsikt att bygga på och ge ett bidrag till 

huruvida förändringar har skett vad gäller närmanden eller fjärmanden av sju av dagens svenska 

riksdagspartier. Två teoretiska grepp används för att studera detta: ett som beskriver två olika 

sätt för partier att vara demokratiskt representativa; samt ett analysschema innefattande 

ideologierna liberalism, socialism och konservatism. Detta kommer att beskrivas i större detalj 

under teoriavsnittet men det väsentliga här är att det handlar om just formen för representation, 

huruvida partier representerar vissa grupper i samhället eller mer försöker vara representativa 

för nästan alla röstande samtidigt; samt om de har glidit närmare eller längre från varandra 

ideologiskt sett. Genom den forskning som redovisats kan dessa knytas ihop. Kirchheimer 

beskriver att partier blir mer nära bundna till staten, med resurser som kommer därifrån, och 

detta kan underbygga en utveckling där de inte längre behöver stöd i väljargrupper på samma 

sätt som tidigare utan får större utrymme att söka fånga röster från ett bredare spektrum av 

väljare. Downs menar att i flerpartisystem kommer partierna glida mot mitten och bli mer lika 

varandra i praktiken, även om det vid en första anblick kan uppfattas som att de är distinkta 

alternativ. En indikation på om detta stämmer eller inte kan fås genom att se till partiernas 

ideologiska tillhörighet i början och slutet på den 20-årsperiod som här undersöks. En rimlig 

hypotes är att det sannolikt har förekommit ett generellt närmande av partierna under 

tidsperioden 1994-2014. Med grund i undersökningens resultat skulle man sedan kunna tänka 

sig hur framtiden eventuellt skulle kunna arta sig om man finner en trend som pekar åt ett visst 

håll. Detta menar vi kan vara av stort intresse för allmänheten då vi lever i en demokrati där 

invånarna ska representeras av de partier de röstar på. 

 

Undersökningen är av tydlig utomvetenskaplig relevans eftersom att partiers positioner och 

eventuella förändringar bör intressera allmänheten. För partiforskningen är det också viktigt att 

ha till hands beskrivningar av partiernas rörelsemönster och förhållande gentemot varandra i 

olika teoretiska dimensioner. Vilka konsekvenser en eventuell likriktning av partierna kan ha 

för demokratin är alltså en viktig fråga för både allmänheten och vetenskapen. 
 

1.3 Syfte och frågor 
Uppsatsens syfte är att undersöka om det i samband med det allt större sentida fokus vid 

gränsöverskridande samarbeten, koalitions- och blockbildning kan observeras någon generell 

tendens till likriktning av partiernas ideologier och deras sätt att representera väljarna. Vi 

avgränsar tidsomfånget som skall undersökas till perioden 1994-nutid. Det praktiska skälet för 

avgränsningen är behovet av konsekvent och tillförlitligt material. Detta diskuteras mer 

ingående i avsnitt 3.2 om empiriskt material. Det teoretiska skälet är att en jämförelse mellan 

partierna över denna tid överensstämmer väl med förförståelsen att det främst är senare års 

skarpare indelning i ett vänster- och högerblock som kan resultera i politisk likriktning. Denna 

relativt skarpa indelning har funnits sedan 2006. Perioden 2006 till nutid fungerar därför som 

en kontrasterande period gentemot 1994. Genom en jämförelse över tid kan en bild målas upp 

av hur och om partierna förändras i sina ståndpunkter och positioneringar till att bli allt mer lika 

varandra. Åren som skall användas för att genomföra denna jämförelse är 1994 och 2014.  

 

1. Riktar de svenska riksdagspartierna in sig mot specifika grupper när de presenterar sin 

politik eller riktar de sig mer mot hela befolkningen? 

2. Hur kan de svenska riksdagspartierna klassificeras ideologiskt? 

3. Kan någon tendens till att partierna har blivit mer eller mindre lika varandra i de två 

ovanstående dimensionerna mellan 1994 och 2014 observeras? 
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2. Teori 
 

2.1 Sawards representationsformer 
Det huvudsakliga temat för vår undersökning är hur politisk representation i en demokrati på 

nationell nivå bör och kan se ut och fungera. Fokus har legat i första hand på partier, vilkas 

funktion som formell och organiserad medborgerlig representation har tagits för given; det vill 

säga att om denna inte fungerar som tänkt har vi ett demokratiskt problem. De mer specifika 

problem som partierna sägs lida av har nämnts i inledningen, främst under avsnitt 1.2 om 

Kirchheimers teori om framväxten av det s.k. catch-all partiet. 

 

Det är emellertid berättigat att nyansera denna bild av representation, genom att bygga på vad 

som redan har nämnts i inledande avsnitt. Saward (2008) menar att om politiska partier inte 

längre tycks fungera som förr bör vår respons vara att söka föreställa oss representativ 

demokrati på andra sätt. Olika slags representationsformer och partiers strategier för 

representation är inte nödvändigtvis mer eller mindre demokratiska, utan kan vara demokratiska 

på olika sätt. Vi väljer här att anamma två av Sawards tre idealtypiska modeller som grundval 

för uppbyggnaden av en analysmodell: de populära samt statliga (vår övers., ”statal” i original)1. 

Därmed utelämnas den tredje s.k. reflexiva modellen, i vilken partier tar öppna och relativt 

föränderliga former och söker operera pragmatiskt, flexibelt och deliberativt. Detta görs därför 

att de specifika karaktäristika som tillhör den populära respektive statliga modellen väl fångar 

in den problematik som undersökningen behandlar. I följande stycke beskrivs dessa modeller i 

sina idealtypiska former. 

 

I den populära representationsmodellen betraktas partier som rotade i redan existerande sociala 

grupperingar och klyftor. Partier fungerar därmed som kanaler för i samhället verksamma 

intressen och grupper, och representerar dessa nedifrån-och-upp. Kort sagt: partier 

representerar medborgarna inför staten. Denna modell står i sammanhanget för det traditionella 

sättet att se på representation. I den statliga modellen kan, något tillspetsat, partier sägas 

tvärtemot representera staten inför medborgarna. Retoriken kan fortfarande kännas igen från 

hur populära partier uttrycker sig; att förefalla vara medborgarnas representant nedifrån-och-

upp är önskvärt. Emellertid framträder i denna modell ett fokus på ett bredare omfång. Hellre 

än att särskilda grupper skall representeras i landets styrelse, skall en ambition och plan att styra 

landet rättfärdigas inför kanske hela väljarkåren, eller åtminstone betydligt bredare segment av 

densamma än tidigare. Medborgarna skall övertygas om att partierna är pålitliga och stabila. 

Man kan exempelvis förväntas se mer hänvisningar till ”nationens intressen”. Väljare måste 

vinnas, de kan inte tas för givna såsom när partier representerar givna intressegrupper. 

Representation i denna form kan i en mening beskrivas som att partier söker övertyga väljare 

om att just de är bäst på att representera. 

 

Denna teori är ämnad att besvara den andra av tre forskningsfrågor: om partierna talar mer till 

specifika grupper eller till hela befolkningen när de presenterar sin politik. De karaktäristika 

som hör ihop med respektive modell skall i kapitel 3 om tillvägagångssätt användas i 

operationaliseringen av teorin. 

 

 

 

                                                           
1 Detta engelska ord är något svåröversatt men valet av den svenska termen statlig anspelar på vår 

tolkning av idealtypen som att den kopplar partierna till just statsmakten, i kontrast mot den populära 

modellen där partierna är närmare kopplade till sina väljare och medlemmar. 
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2.2 Skillnader mellan partier: ideologier och dimensioner 
 

2.2.1 Utgångspunkter för teorianvändning 
För att bedöma hur partierna förhåller sig ideologiskt gentemot varandra låter vi oss inspireras 

av hur andra författare har använt sig av ett antal teoretiska dimensioner för studium av 

ideologier. Reidar Larsson (2006: 21–26) studerar ideologier genom dimensionerna 

grundvärderingar, människosyn, viktigaste enhet i samhället, metoder för samhällsförändring, 

politisk styrelseform, samhällets ekonomiska organisation samt utopi. Alla ideologier tänks i 

någon utsträckning förhålla sig till och säga någonting om var och en av dessa dimensioner. 

Genom att ange vad varje ideologi säger för varje dimension skapas en idealtyp som beskriver 

ideologin i ”ren” form. Ball och Dagger (2010: 4–15) använder en analysmodell där en ideologi 

för att vara en sådan fordras ha en förklaring till varför samhället är som det är; värderingar 

som kan användas för att bedöma om sådant som samhällets allmänna tillstånd, ett politiskt 

förslag såväl som en specifik företeelse är god, ond eller neutral; ett sätt för anhängare av 

ideologin att orientera sig i samhället och veta vilken roll man som individuell människa fyller; 

samt ett program som rent praktiskt beskriver hur man bör gå tillväga för att göra samhället 

sådant som ideologin förespråkar att det idealt sett bör vara. Dessutom behöver en ideologi ha 

en uppfattning om människans natur samt frihetens natur. 

 

Dessa teoretiska angreppssätt för studium av ideologier skall tas till hjälp för att bedöma de 

svenska partierna. Deras modeller skall emellertid inte lånas helt och hållet. Vi skall istället 

kondensera ett antal av deras viktigaste element ned i två ”nya” dimensioner, vilka kommer att 

användas för uppbyggnaden av ett analysverktyg. Den första nya dimensionen kallar vi för 

grundläggande värderingar. Den tar inspiration från och innefattar av ovan nämnda författares 

dimensioner främst Larssons (2006) grundvärderingar och människosyn, samt Ball och 

Daggers (2010) dimensioner syn på människans samt frihetens natur. Den andra nya 

dimensionen kallar vi för social-ekonomisk praktik. Den är i första hand närliggande vad 

Larsson (2006) kallar för samhällets ekonomiska organisation samt Ball och Daggers fjärde 

funktion som en ideologi skall uppfylla, den programmatiska. Tydliggöras skall att dessa 

dimensioner inte beskrivs i detalj i detta skede, utan senare under metodkapitlet. De nämns 

endast här för att ge kontext till varför följande teoribeskrivning innehåller vad den gör istället 

för att söka beskriva alla tänkbara dimensioner som en ideologi kan innefatta. 

 

Tre ideologier kommer att användas: liberalism, konservatism och socialism. Själva 

informationen om ideologierna hämtas från ett flertal källor i syfte att få en bredare och fylligare 

bild av ideologiers karaktär. Nedan skall beskrivas hur var och en av de tre valda ideologierna 

förhåller sig till de två ovan skapade dimensionerna. Information om ideologierna hämtas 

självfallet främst från de ovanstående verken men ytterligare en källa (Heywood 2002) har 

bitvis använts för att korsreferera och underbygga informationen. 

 

De huvudsakliga skälen till varför dessa ideologier valde att tas med är som följer. Vissa 

ideologier gick direkt bort, såsom fascismen.  Vi valde slutligen dessa tre för att de är stora, 

klassiska och breda ideologier som till största grad på ett bra sätt inkluderar de partier vi 

studerar. Andra ideologier skulle med viss rimlighet kunna ha valts och passat in någonstans – 

exempelvis ekologism, feminism, nyliberalism eller den s.k. tredje vägen – men vi bedömde att 

det inte var nödvändigt och inte hade förbättrat analysen med hänsyn till undersökningens syfte. 

Viktigt att minnas är att vårt syfte med uppsatsen inte egentligen är att ta reda på vilka ideologier 

som partierna passar absolut bäst in i, utan att ta reda på hur nära de är varandra och om de har 

närmat sig varandra. Av det skälet behöver inte varje ideologi nödvändigtvis passa optimalt för 
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varje parti. Det viktiga är att det finns signifikanta överlappande och identifierbara dimensioner 

genom vilka partierna kan jämföras med varandra för båda årtal.  

 

För att exemplifiera: även om exempelvis Miljöpartiet lägger förhållandevis stor vikt vid miljön 

jämfört med andra partier, och ekologismen därmed skulle kunna betraktas som lämplig 

ideologi att hänföra dem till, kan de ändå dela liberala eller socialistiska värderingar och 

praktiker som gör att de fortfarande kan jämföras med resten av partierna genom dessa 

ideologiska aspekter. Liberalism inkluderar ofta feministiska inslag, då individen och dess 

frihet att utforma sitt liv obundet är en central del vilket även stämmer väl in med den 

feministiska ideologin. Det finns ofta feministiska inslag även i socialistiska partier även om 

ekonomin ofta är i fokus hos dem. De flesta partier uttrycker idag explicit att de är feminister 

eller att de sympatiserar med feminismen, samtidigt som man normalt betecknar dem som 

liberala eller socialistiska partier och relativt enkelt kan klassificeras som detta trots citat som:  

 
”Vänsterpartiet är ett feministiskt parti.” – V 

”Socialdemokraterna är ett feministiskt parti.” – S 

”Miljöpartiet [är] ett feministiskt parti.” – MP 

”Vi är ett liberalt feministiskt parti.” – C 

”Vi vill ha mer feminism” – FP 

 

Moderaterna kallar sig förvisso inte feminister i partiprogrammet även om ett antal medlemmar 

kallar sig feminister. De använder dock fraser som tyder på en positiv inställning till feminism 

som exempelvis ”Fortfarande tjänar kvinnor mindre än män, tar större ansvar för hushållsar-

betet och har mindre egna sparade pengar. Män tar ut mindre föräldraledighet. Löneskillnader, 

glastak och en könssegregerad arbetsmarknad håller tillbaka duktiga 

människor.”(Moderaterna 2014). Feminismen finns alltså redan i samtliga partier utom KD 

som vi har studerat. Den är också på vissa sätt ett synsätt vad gäller maktstrukturen mellan 

mannen och kvinnan i samhället än övergripande ideologier som de vi har valt. 

 

 

2.2.2 Liberalism 

De grundläggande värderingarna hos liberalismen är ärvda från filosofer såsom Jeremy 

Bentham och John Stuart Mill. I ideologins tidiga skede var utilitarismen dess ledstjärna: 

maximeringen av nytta, med det tillhörande argumentet att nyttan maximerades när samhället 

genomsyrades av en hög grad av personliga friheter för dess medborgare, både socialt i form 

av exempelvis yttrandefrihet, samt politiskt i form av betydande personlig kontroll över och 

ansvar för sin egen välfärd och ekonomiska situation i allmänhet. En hög grad av personlig 

frihet är och har alltid således varit centralt inom liberalismen. I mer modern tid är John Rawls 

argument kanske det kändaste. Det går ut på att individer som själva kommer överens om 

grundprinciper för ett idealt samhälle utan att nödgas ta hänsyn till egenintresse eller tvång 

skulle välja att ställa upp två sådana: att samma grundläggande friheter och rättigheter skall 

finnas till för alla; samt att villkoret för att olikheter skall få förekomma är att de sämst ställda 

får det bättre än de skulle ha haft det om olikheterna i fråga inte fanns. I denna nyare version, 

socialliberalismen, kan alltså ses ett större fokus läggas vid jämlikhet och utjämnandet av 

livschanser för alla individer (Larsson 2006: 29ff). 

 

Liberalismens människosyn lägger också betydande vikt vid att individer ses som jämlika och 

berättigade till likvärdig hänsyn och respekt i samhället. Varje individ skall respekteras som 

kompetent och kapabel att bedöma sin egen livssituation. I detta ligger ett antagande om 

människans rationalitet vilket alltid har varit centralt för liberalismen. Att varje individ har 

möjlighet att delta och påverka den politiska styrningen av samhället är av stor vikt, och 
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betydande i systemet inbyggda rättigheter bör finnas för att beskydda dem som av olika 

omständigheter inte har samma möjlighet att tala och agera för sig själva (Larsson 2006: 32f). 

Nutida liberaler har inte en lika atomistisk syn på människan som förr utan tänker mer att man 

har ett socialt ansvar för varandra, särskilt för de som har svårt att ta hand om sig själva 

(Heywood 2003: 29f). 

 

Liberala tankeströmmar kring samhällets ekonomiska organisation har historiskt förespråkat en 

låg grad av statlig intervention i den privata ekonomiska sfären. En hög tilltro till marknadens 

krafter, där människor själva fritt agerar, följer från dess tro på människans rationalitet. Modern 

socialliberalism förespråkar emellertid en högre grad av statligt agerande och utjämning av 

resurser inom en ekonomi i syfte att verkligen realisera de anspråk på jämlikhet mellan individer 

som är så centrala för liberalismen. En tillräckligt god utjämning av resurser för realiserandet 

av jämlika livschanser och ekonomisk tillväxt är idag båda mål som värderas av liberala 

ideologer (Larsson 2006: 38f). 

 

 

2.2.3 Konservatism 

Konservatismens grundvärderingar innefattar åtminstone två tydliga element. Det ena är 

framhävandet av värderingar och normer i tradition, kultur och historia som viktiga lärdomar 

vilka bör aktas och tas omsorg om. Man framhåller vikten av att ta tillvara sådan kunskap som 

över lång tid har växt fram och begagnats, då denna har visat sig fungera i praktiken. Denna 

kunskap är allmänt nära knuten till ett samhälles eller en nations traditioner men kan även ha 

nära kopplingar till etablerade religioner. Det andra elementet är en skepsis mot liberalismens 

och andra ideologiers politiska rationalism och tro på att samhället kan och bör förändras genom 

politisk reformism och ingenjörskonst, ledsagad av storslagna idéer. (Larsson 2006: 45f). Mer 

pålitligt är det som har filtrerats av historien och visat sig tjäna ett samhälle väl; förändringar 

bör ske med försiktighet och det vedertagna skattas högt. 

 

Konservatismens syn på människans natur är närmast att olikheter mellan individer både 

existerar och bör beaktas, och inte försöka utraderas eller jämnas ut i allt för hög grad. 

Skillnader i materiella resurser som uppstår från naturliga ojämlikheter skall i huvudsak få 

kvarstå. Socialpolitik skall inte sträva mot omfördelning och utjämning i sig självt så mycket 

som den skall sträva mot att ”’hindra och lindra nöd’” i samhället. Människans natur ses som 

imperfekt och detta sätter gränser för vad och hur mycket som faktiskt kan uppnås genom 

politiska reformer (Larsson 2006: 46f). 

 

För samhällets ekonomiska organisation förespråkar konservatismen allmänt sett en låg grad 

av statlig intervention i marknaden och privatekonomin. En hög grad av intervention går emot 

ovan nämnda synsätt att skillnader mellan individer existerar och det inte är statens plats att 

söka minimera, utradera eller dölja dessa; marknaden låter dessa ojämlikheter komma till 

uttryck på ett naturligt sätt. Det finns emellertid också en annan betydande sida av 

konservatismen: dess kritik mot kommersialisering av samhället och överdriven industrialism. 

Man menar däri att traditioner och sedvanor bryts och skadas av hetsen att industrialisera och 

effektivisera, och att konservatismen bör ta upp kampen mot sådana trender. Detta faller i 

huvudsak under baneret värdekonservatism (Larsson 2006: 52f). 

 

 

2.2.4 Socialism 

Socialismens grundläggande värderingar har en del gemensamt med liberalismen, men skiljer 

sig även från den i ett antal aspekter. Man ser människan som en social varelse som kan 
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övervinna sociala och ekonomiska problem, inte som genom liberalismen genom självständig 

ansträngning, utan snarare genom att ta hjälp av sin sociala omgivning, samhället. Socialismen 

har en tydligt mer kollektivistisk syn än liberalismen då man tänker sig att människor uppnår 

mål genom att arbeta tillsammans stället för att sträva efter egenintressen (Heywood 2003: 108). 

Jämlikhet är ett evigt starkt ledord och strävan att på olika sätt utjämna individers livschanser i 

allmänhet och deras möjlighet till politiskt inflytande och deltagande är ständigt framträdande 

i socialistiska tankeströmningar. 

 

Socialister ser den mänskliga naturen som något som är föränderligt av det sociala livet och 

omgivningen. Man tänker sig människan som formbar och inte att man enligt naturen är någon 

given vid födseln (Heywood 2003: 108). Till skillnad mot tidigare socialister tror man inte lika 

helt och fullt på att förbättrade materiella förutsättningar nästan garanterat kommer att göra 

människor mer ”goda” och demokratiskt benägna. I grund och botten är dock synen på 

människor positiv. Individer kan tryckas ned av sina omständigheter likaväl som de kan lyftas 

upp av aktivt och engagerat arbete för att förbättra sociala förutsättningar; desto bättre 

människor får det, desto bättre ”blir” de, allmänt sett. Samtidigt ser man att det moderna 

samhället är föränderligt, nya problem kan uppstå snabbt och oförutsägbart och arbetet med att 

förbättra samhället är därför ständigt och utan någon uppenbar ändpunkt (Larsson 2006: 84f). 

Med grund i att man ser människan som en social varelse anser man även att samarbete är det 

”naturliga” snarare än konkurrens (Heywood 2003: 110). 

 

Socialismens sociala-ekonomiska praktik handlar till stor del om dess strävan mot, som redan 

nämnts, omfördelning av materiella resurser för att rätta till de orättvisa förhållanden som i 

mångt och mycket råder i världens kapitalistiska samhällen. Ideologin har alltid innefattat en 

stark kritik av privat ägande av olika skäl. Man anser exempelvis att det är orättvist att vissa 

individer äger något alla har hjälpt till att tillverka. I enlighet med ovanstående beskrivna syn 

på människan som av sin omgivning formbar anser man att ägande leder till girighet. Ägande 

skapar slutligen konflikter i samhället, exempelvis mellan ägare och arbetare, arbetsgivare och 

anställda, eller rika och fattiga (Heywood 2003: 115). Denna kritik är emellertid inte fullt lika 

framträdande i modern tid som historiskt. Om socialister historiskt sett ville nästan helt utradera 

privat ägande på ett eller annat sätt har ideologin idag till största del mildrats och funnit 

gemensam mark med socialliberalismen. Socialdemokrater vill exempelvis uppnå större 

jämlikhet genom att man har ett välfärdssystem som omfördelar resurserna (Heywood 2003: 

112). Socialdemokratin positionerar sig därmed mellan marknadsekonomi och ren socialism, 

den s.k. ”tredje vägen” (Heywood 2003: 140f). Med hänsyn till detta kan skillnaderna tyckas 

små, men tveksamheten till privat ägande kan ge sig till känna exempelvis i diskussioner om 

hur samhällets välfärdssystem skall hanteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

3. Tillvägagångssätt 
 

3.1 Allmän metod för textanalys 
Den mer specifika metod som skall användas för studium av utvalda texter är den s.k. 

etnografiska innehållsanalysen. Denna metod tar fasta på det faktum att det ofta är svårt att 

redan på förhand, innan själva läsningen av texterna inleds, veta vilka slags kategorier eller 

teman som skall användas för att systematiskt tolka och sortera dess innehåll. Att gå fram och 

tillbaka flera gånger mellan läsning, tolkning och kategorisering kan skärpa och förfina de 

analytiska kategorierna. Kortfattat ser processen ut som följer: man utgår i vanlig ordning från 

en tydligt formulerad forskningsfråga och tar utifrån denna reda på i vilka sammanhang 

relevanta texter för att besvara frågan kan finnas. Att ha en viss förståelse för kontexten vari 

texterna skapats är en viktig del av denna metod; exempelvis fungerar nyhetsjournalistik 

annorlunda än politiska debatter, annorlunda normer och arbetsmetoder styr vad som skrivs och 

sägs. Att ha kontexten i åtanke är därför viktigt för tolkning av texter. Man läser ett antal texter 

och skapar utifrån dessa ett antal tilltänkta analytiska kategorier och ett praktiskt analysschema. 

Dessa testas sedan på ett antal dokument och man gör utifrån resultatet däri lämpliga 

förändringar eller tillägg; detta repeteras ytterligare en gång, varefter det väl vässade schemat 

slutligen kan sättas i bruk för den huvudsakliga analysen (Bryman 2008: 505f). 

 

Huruvida ett exakt antal tester och revideringar måste genomföras innan analysschemat brukas 

kan betraktas som av förhållandevis mindre vikt; den stora fördelen med metoden är att det 

grundläggande angreppssättet banar väg för grundligt genomarbetade kategoriseringar, vilket 

minskar risken för att under arbetets gång upptäcka att de är otillräckliga. Vad avser potentiella 

nackdelar så är de i viss mån gemensamma med vad som råder för den kvantitativa 

innehållsanalysen, då tillvägagångssätten i viss mån liknar varandra. Bryman (2008: 296f) 

skriver att några av innehållsanalysens svaga sidor är att ett svagt dokument resulterar i en svag 

analys; att innehållsanalyser har svårt att besvara varför-frågor; och att de som skrev texten och 

de som skall tolka den kan ha olika tolkningsgrunder. Den första invändningen understryker 

betydelsen av ett genomarbetat urval. Om en texts värde av något skäl är tveksamt bör man 

kanske överväga att utesluta den hellre än att försvaga analysen. Den andra invändningen 

undgås i det att denna undersökning inte ämnar besvara en varför-, utan snarare en vad-fråga; 

syftet är mer deskriptivt än förklarande. Det är likväl en varning att ha i åtanke för att minska 

risken för över- eller feltolkning med grund i att man tror sig ha en större förståelse om vad som 

ligger bakom det skrivna eller sagda än egentligen berättigat. Problemet med olika 

tolkningsgrunder är sannolikt svårast att övervinna, men att sluta sig till den etnografiska 

innehållsanalysens princip att lära känna kontexten i vilket en text skapats utgör en god 

utgångspunkt för att ge detta problem den uppmärksamhet det förtjänar. 

 

Understrykas skall att indelningen av fall i olika analytiska kategorier – i detta fall 

representationsformer och ideologier – inte är menad att vara en absolut vetenskap. De 

teoretiska idealtyperna representerar en tilltänkt ”ren” version av ideologin eller 

representationsformen, vilken sällan eller aldrig återfinns helt och hållet i verkligheten. Syftet 

är att sortera in varje fall i den kategori vars teoretiska idealtyp det mest överensstämmer med. 

Detta reflekteras i genomförandet av analysen på sådant vis att de bedömningskriterier som 

ställs upp används som riktmärken vid bedömningen snarare än absoluta krav. 

Tillvägagångssättet med att gå fram och tillbaka mellan material och analysapparat innebär 

också att de idealtyper som sedermera utgjorde grunden för den huvudsakliga analysen till stor 

del skapades parallellt med materialinsamlingen och inledande studier av materialet, även om 

det i grund och botten hade bestämts vilka ideologier som var tänkta att användas. 
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3.2 Material och urval 
Som ovan angetts är det tilltänkta studieobjektet huvudsakligen partiers politik och om denna 

har blivit mera likriktad under den period som har avgränsats till åren 1994-2014. Följande 

avsnitt redogör genom löpande diskussion för vilka möjliga materialtyper som valts mellan, 

samt varför valet att använda endast partiprogram, valmanifest och hemsidor slutligen togs.  

 

Ett potentiellt tillvägagångsätt för att välja ut lämpligt material hade varit att studera 

genomförda förslag, ett annat att studera partiers kommunikation med medborgare och väljare, 

exempelvis genom partiprogram, debattartiklar, framträdanden och liknande. Ett tredje kunde 

vara att studera partiers kommunikation och diskussion med varandra i den mån det är möjligt, 

exempelvis inom riksdagens debatter och även debattinlägg som riktas mot någon särskild eller 

allmän opponerande åsikt eller part. Kvalitativ analys av dessa slag av texter skulle kunna ge 

insikt i om en tendens till större likriktning existerar under de studerade åren. Oscarsson (1998: 

18) skriver mycket riktigt att ”skillnader och likheter mellan partier [kan] studeras med hjälp 

av [...] systematisk insamling och bearbetning av källor [...] [som] partiprogram, valfilmer, 

debattskrifter, partiprotokoll och riksdagstryck”. 

 

Ovan har nämnts ett stort antal potentiella typer av material, men att söka använda alla dessa är 

behäftat med problem. Det kanske mest centrala är behovet av att vara konsekvent i vilken typ 

av material som används. Även om samma parti studeras kan det vara fråga om helt olika 

personer i mycket annorlunda kontexter och roller som uttrycker sig offentligt och indikerar 

eller fastslår policypositioner. Olika kontexter och roller kräver olika grader och typer av 

bevisföring eller resonemang. Sociala och politiska formella eller informella krav och normer 

påverkar hur förespråkare för partiets politik och ideologi uttrycker sig. Av detta skäl är det att 

betrakta som olämpligt att jämföra material som har kommit till i olika kontexter. 

 

Detta krav innebär att samma typ av material bör användas för att genomföra jämförelser över 

tid. Det är självfallet också nödvändigt att ha tillräckligt mycket material för att sådana 

jämförelser alls skall vara meningsfulla. Det är vidare vår uppfattning att en grundligt uttänkt 

och genomförd analys av ett mindre antal slags material kan vara lika givande som en bred 

insamling. Skälet till detta är främst vad som nämndes ovan: kontextens betydelse. Även en 

försiktig analys som undviker direkta jämförelser mellan olika sammanhang har problemet att 

resultaten kanske helt enkelt inte är jämförbara med varandra alls. Av ovan diskuterade skäl 

avser vi begränsa det material som skall användas till partiprogram och information om partiers 

politik på deras hemsidor. Mer specifikt är detta partiprogram, valmanifest och hemsidor för 

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna samt 

Kristdemokraterna från åren 1990-1994 och 2013-2014. Vi valde att utesluta SD p.g.a. att 

likvärdig information om dess partiprogram inte fanns att tillgå samt att det är det enda parti 

som inte har haft plats i riksdagen under perioden (bortsett från 2010-). Några fler ord om denna 

materialtyp är berättigade. Den centrala frågan är vilken typ av information som kan förväntas 

finnas i materialet och hur den skall tolkas. I partiprogram beskrivs ofta partiernas politik och 

idéer delvis på en mindre konkret och mer abstrakt nivå än i exempelvis partiledardebatter. 

Detta gör dem lämpliga för en analys av hur partierna står på det ideologiska planet eftersom 

att detta också handlar om mer abstrakta och generella principer än precisa och detaljerade 

planer för politiska reformer. De säger samtidigt tillräckligt om det sistnämnda för att kunna 

besvara var partierna står socialt-ekonomiskt. Partiers hemsidor erbjuder en stor bredd av 

material, både mer och mindre konkret. Slutligen bör noteras att vi har låtit oss vara något 

flexibla angående från exakt vilket årtal materialet hämtats, i syfte att inskaffa ett tillräckligt 

starkt underlag för slutsatsdragning. För 1994 års bedömning av Socialdemokraterna har 

exempelvis använts ett partiprogram som tillkom 1990; detta är gångbart eftersom att detta 
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program fortfarande var ”i spel” fyra år senare och inte ersattes förrän 2001, samt att avståndet 

i tid är relativt litet. 

 

3.3 Operationalisering 
I detta avsnitt skall detaljeras hur de attribut som karaktäriserar de två formerna av 

representation, samt de valda ideologierna och dess dimensioner, kan identifieras i texterna. 

 

3.3.1 Representationsformer 

Den populära representationsformen har som ett av sina främsta grundläggande attribut att 

partier generellt ses som och ser sig själva som representanter för specifika grupper i samhället. 

De är fundamentalt rotade i dessa grupper och talar för dem (Saward 2008: 275). Ett parti som 

i huvudsak opererar enligt denna modell kan därför förväntas, mer eller mindre explicit, ofta 

hänvisa till en specifik grupp eller specifika intressen i samhället när de presenterar och 

rättfärdigar sina politiska förslag. Sammanhängande med detta är att sådana partier också 

generellt opererar enligt en relativt specifik ideologi (Saward 2008: 275). Vi kan således 

förvänta oss att uttryckliga referenser till en ideologisk hemhörighet är mer vanligt 

förekommande i partiprogram där denna modell används. Slutligen är den populära 

representationsformen också nära kopplad till en syn på samhället och politiken som mer 

uppdelad på olika sätt; i klasser eller enligt vänster-högerskalan (Saward 2008: 276). Ett 

partiprogram som i högre grad understryker skillnader i samhället och bland politiska aktörer 

och grupper, snarare än likheter och beröringspunkter, är således rimligt att betrakta som mer 

näraliggande denna form av representation. 

 

Den statliga representationsformen kontrasterar relativt tydligt gentemot den populära i flera 

avseenden. Partier som opererar mer enligt denna logik räds inte att adressera sig till en bredare 

publik och söka fånga in stöd från andra sociala segment än de som traditionellt har hört 

samman med ett visst parti eller en viss ideologi (Saward 2008: 277f). De kan således i sin 

retorik förväntas tala mer om sådant som ”hela” samhället eller hela nationen. Detta indikerar 

att man söker representera mer än bara sin ”hemmapublik”, om nu en sådan ens fortfarande 

finns till. I enlighet med tanken att man representerar staten gentemot medborgarna, som på ett 

mer kritiskt sätt bedömer partierna för deras trovärdighet och sken av kompetens, kan vi också 

förvänta oss att där denna representationsform är dominant så kommer partierna att lägga mer 

fokus vid att beskriva varför just de är lämpliga regeringsinnehavare. Detta behövs inte i lika 

hög grad då man redan har en relativt stark bas av väljare men är av stor vikt under den statliga 

modellen för representation (Saward 2008: 278). Den mest centrala aspekten för identifikation 

av denna representationsform är dock den ökade bredden i vilka grupper och intressen hos 

väljare som partier söker fånga. 

 

Tabell 3.1 Operationalisering av representationsformer 

 

Representationsformer 

Populär Statlig 

- Vänder sig till särskilda grupper, intressen 
både i policy och var man ser sina rötter  

- Stark ideologisk bundenhet 

- Starka inslag av ett uppdelat samhälle  

- Vänder sig till ”hela” väljarbasen 
- Mindre ideologiskt bundna, breddar sig 
- Fokus på nationen, staten, det hela 

- Utger sig som kompetenta på att regera 
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Ovanstående tabell sammanfattar de främsta praktiskt identifierbara dragen hos de två 

representationsformerna, med grund i den operationalisering som gjorts i löpande text. Dessa 

konkreta drag används i analysen som utgångspunkt för bedömningen av partiernas texter. Det 

slutgiltiga avgörandet fälls sedan genom tolkning och resonemang, som med grund i dessa 

nyckeldrag förklarar varför ett parti lämpligast hänförs till endera representationsform. 

 

 

3.3.2 Ideologier 
 

Dimensionen grundläggande värderingar innefattar en ideologis uppfattningar om vilka 

värden som bör genomsyra samhället och hur dessa definieras, samt dess uppfattning om 

människans natur. Sådana värderingar kan vara exempelvis frihet, tradition eller solidaritet. Vi 

har i teorikapitlet under avsnitt 2.2 beskrivit vilka fundamentala, centrala värderingar samt 

vilken slags människosyn de tre ideologierna har. Innevarande avsnitt skall nu beskriva hur 

dessa kan ta sig uttryck i praktiken och användas för kategorisering av partierna. 

 

Liberala uppfattningar kring grundläggande moraliska och sociala värderingar kan, för det 

första, förväntas fokusera mycket på egenvärdet av individuell frihet och möjligheten för en 

individ att kontrollera och bestämma över sitt eget liv. Exempelvis skulle hänvisningar till 

vikten av att stärka individers valfrihet i samhället vara ett tecken på liberala grundvärderingar. 

Moderna liberaler kan också förväntas förespråka en måttlig grad av stöd och skydd för 

individer vars omständigheter begränsar deras frihet. Dessa insatsers syfte är då att lyfta upp en 

individ till en nivå där denne själv kan ta kontroll och ansvar över sitt liv; att ge dem de jämlika 

livschanser de förtjänar. Styrkan och tron på individers egna möjligheter att styra sina liv är 

centralt för liberala grundvärderingar. 

 

Konservativa grundläggande värderingar kan förväntas kretsa i hög grad kring vikten av 

tradition och värderingar som existerat länge och ärvts ned från tidigare generationer och dessas 

erfarenheter. I detta fall kan det exempelvis handla om nationella traditioner för Sverige som 

land eller värderingar nära knutna till kristendomen. En uttryckt eller antydd uppfattning att 

sådana traditioner i någon mån är i fara eller behöver skyddas representerar sannolikt 

konservativa värderingar. Konservatismen skiljer sig en aning från liberalismen och 

socialismen då det inte är en ren ideologi på samma sätt med vissa förutbestämda mål, utan mer 

en genomgripande attityd som ofta tar formen av olika slags motreaktioner mot starka 

ideologiska samhällsprojekt. En skepsis gentemot stora eller hastiga förändringar i diverse 

politiska områden kan tyda på ett konservativt synsätt; exempelvis att man vill gå mer försiktigt 

framåt i arbete med reform och förbättring av skola, vård eller annat område. Konservatismen 

kan också vidhålla också att det inte är rätt att försöka utjämna skillnader mellan människor i 

allt för hög grad utan att dessa bör få finnas.  

 

Hos socialismens grundläggande värderingar kan förväntas återfinnas en högre grad av fokus 

på människor som grupper och sociala varelser samt vikten av och styrkan i att med 

gemensamma krafter förbättra samhället och lyfta upp varandra. Tonvikten bör ligga mer på 

det gemensamma än det individuella ansvaret i samhället. Synen på människan som i grund och 

botten god och kompetent men ibland nedtryckt av diverse negativa omständigheter bör vara 

framträdande. Detta kan exempelvis tänkas finnas i hur man talar om kriminalitet och 

fattigdom; om man understryker det individuella ansvaret att ta sig ur sådana situationer eller 

det omkringvarande samhällets ansvar att stöda och hjälpa. 
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Dimensionen social-ekonomisk praktik innefattar ideologiers mer konkreta uppfattningar om 

hur man skall gå tillväga för att uppfylla dess grundläggande mål och värderingar i samhället. 

Detta innefattar vilka metoder man anser är acceptabla och fungerande såväl som vilka 

konkreta mål, exempelvis tillväxt, som man eftersträvar. Liksom för föregående dimension 

har dessa aspekter på varje ideologi beskrivits under teorikapitlet. 

 

Liberala socioekonomiska praktiker lägger allmänt stor tilltro till marknaden och privata 

ekonomiska krafter och incitament. Detta kan framgå i texterna genom exempelvis förslag och 

idéer kring privatisering, eller att på olika sätt stötta företag och sänka avgifter och skatter för 

att låta de privata ekonomiska krafterna operera med mindre begränsningar. Att understryka 

värdet av en hög ekonomisk tillväxt tyder på ett liberalt förhållningssätt. Man har historiskt 

betraktat statlig inblandning i marknaden med viss skepsis. Det är inte garanterat att detta tydligt 

framträder i dagens socialliberalism, men om sådana element återfinns tyder de på ett liberalt 

förhållningssätt. Socialliberalismen har vidare en syn på rättvisa som balanserar frihet med 

jämlikhet genom att fokusera på jämlika livschanser hellre än jämlika utfall. 

 

Konservatismen är allmänt sett för en förhållandevis låg grad av statlig inblandning i det privata 

näringslivet och människors privata ekonomiska angelägenheter. Detta kan vara svårt att skilja 

från liberalismens positiva inställning till marknadens krafter. Den huvudsakliga skillnaden 

mellan de två är att konservatismen rotar sitt motstånd mot allt för stor inblandning mer i att 

skillnader mellan människor måste få finnas till viss grad, att det inte är statens plats att söka 

överdrivet utjämna vad som uppstår till följd av olikheter bland människor. En hårdare 

inställning i frågor om brott och straff kan karaktärisera ett konservativt tankesätt. Om denna 

utjämning skall ske är det i första hand för att lindra nöd och lidande i samhället. 

Konservatismens allmänna höga skattning av tradition kan också förväntas framträda genom 

att familjen och värdet av att familjer har stor frihet att forma sina egna vardagsliv. 

 

Socialismen är i kontrast mot de två ovanstående ideologierna mer benägen att tydligt lyfta fram 

marknadens tillkortakommanden och vikten av att det offentliga och gemensamma finns till för 

att komma tillrätta med dessa. Omfördelning och utjämning är ännu viktigare ledord för 

socialismen än för liberalismen och ett stort fokus på dessa element över exempelvis tillväxt 

eller individuell frihet tyder på ett socialistiskt förhållningssätt. Socialistiska partiprogram kan 

vidare förväntas uttrycka betydande tveksamhet inför och/eller motstånd mot privatiseringar 

och inblandning av marknadselement i den offentliga välfärden. 

 

I tabell 3.2 på följande sida sammanfattas ovan genomförda operationalisering. Tabellen är 

ämnad att tydliggöra de operativa definitionerna av ideologierna genom en konkretisering av 

deras mest framträdande drag. För att undvika överlappning och påföljande risk för 

godtycklighet i bedömningen är dragen ömsesidigt uteslutande. Detta är det verktyg som direkt 

används när materialet analyseras. Konkret innebär det att vi vid läsningen av partiernas 

program i första hand studerar om de använder fraser, ord och idéer som återfinns i tabellen. I 

det fall att orden och/eller fraserna förekommer beskriver vi i löpande text och citat deras 

sammanhang och vår tolkning av deras innebörd, och vilken ideologi de därmed indikerar att 

partiet ligger närmast. Det kan även förekomma att vi studerar avsnitt som inte använder 

specifikt dessa ord men vars innebörd kan uppfattas vara densamma eller näraliggande. Det 

skall understrykas att en analys av detta slag slutgiltigt handlar om tolkning. Tabellens 

nyckelord och fraser, hämtade från teorin och översatta till konkreta drag, utgör startpunkten 

för analysen; det är emellertid vår tolkning och medföljande resonemang som utgör grunden 

för den avgörande bedömningen av partiernas ideologitillhörighet. 
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Tabell 3.2 Operationalisering av ideologier 

 

Ideologier Grundläggande värderingar Social-ekonomisk praktik 

Liberalism  

- Frihet och valfrihet 
- Individualism 
- Låg reglering av människan 

och hennes privata liv 
- Stark tro på rationalitet och 

människors kompetens 

- Marknadsekonomi 
- Vilja undvika allt för stort 

skattetryck 
- Decentralisering, närmare 

individen än staten 
- Åtgärder för individers rätt 

att leva som de vill 

Socialism 

- Jämlikhet, motstånd mot 
uppdelning och klyftor 

- Solidaritet, uppmaning till 
gemensamt ansvar för 
samhället och för varandra 

- Ekonomisk omfördelning, 
utjämning av klyftor 

- Motstånd mot 
privatiseringar  

- Kritik mot 
marknadsekonomi 

Konservatism 

- Familjen 
- Religionen 
- Människans ofullkomlighet 
- Tradition, ej förhasta  

- Stärka familjer 
- Mot att ”leka Gud” 
- Religiösa värderingar el. 

influenser i politiken 

 

3.4 Specifikation av analysmodell och resultatsummering 
Nedan presenteras och förklaras de modeller för analys av materialet som har sammanställts 

med hjälp av de två teoretiska grepp som skall användas för praktisk analys: Sawards 

representationsformer samt de tre ideologierna liberalism, konservatism och socialism. 

Analysen kommer att genomföras först i två steg vilka repeteras två gånger, över två ”nedslag” 

över den valda tidsperioden. Dessa är 1994 samt 2014; det är emellertid inte så att material 

uteslutande från dessa år används, utan de fungerar snarare som centralpunkter. Om ett 

partiprogram exempelvis kom ut 1993 kan det användas och föras till kategorin 1994, och 

material från 2010 kan användas även för kategorin 2014 om så förefaller lämpligt. För varje 

tidpunkt fastställs således ett partis ideologiska tillhörighet samt om de har en populär eller 

statlig representationsform. I två slutliga steg sammanställs resultaten och en bild av om och 

hur partierna har förändrats över tid tar form. Modell 3.3 och 3.4 nedan kommer att användas 

för att beskriva resultat för representationsformerna samt de ideologiska dimensionerna. 

Modell 3.3. Representationsformer 

Parti 
Representationsform 

Populär Statlig 

Vänsterpartiet   

Socialdemokraterna   

Miljöpartiet   

Centerpartiet   

Folkpartiet   

Kristdemokraterna   

Moderaterna   
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Modell 3.3 åskådliggör hur partierna skall sorteras utifrån vilken av Sawards 

representationsformer de enligt det studerade materialet befinner sig närmast. Denna analys 

kommer i enlighet med de två nedslagen 1994 och 2014 att genomföras två gånger för att fånga 

in förändringar över tid. Resonemangen bakom placeringarna kommer tillsammans med citat 

från materialet att beskrivas i den löpande texten. 

 

Modell 3.4. Ideologiska dimensioner 

Parti 
Grundläggande värderingar Social-ekonomisk praktik 

S L K S L K 

Vänsterpartiet       

Socialdemokraterna       

Miljöpartiet       

Centerpartiet       

Folkpartiet       

Kristdemokraterna       

Moderaterna       

För ovanstående: S = socialism, L = liberalism, K = konservatism 

 

I modell 3.4 ovan visualiseras hur partierna skall kategoriseras med hänsyn till deras 

ideologiska karaktär. Varje parti placeras in i ett ideologiskt fält per dimension. 

Tillvägagångssättet där flera dimensioner och ideologier korsas används i syfte att mer effektivt 

kunna fånga upp nyanser i hur partierna förändras över tid; exempelvis skulle ett parti kunna 

uttrycka värderingar som ligger närmast socialismen, medan dess förslag för sociala och 

ekonomiska policys är närmare liberalismen. Under själva analysen kommer, liksom med 

representationsformerna, vidare beskrivas varför ett visst parti placerades under en viss 

kategori. Dessa beskrivningar kommer i mån om plats att vara allmänt kortfattade, men 

tillsammans med presentation av teorin samt diskussionen kring operationaliseringen bör de 

kriterier som har använts och hur bedömningarna har gjorts framgå tydligt nog. 
 

Modell 3.5. Förändring över tid i representationsform 
 

År 
Representationsform 

Populär Statlig 

1994   

2014   

 

Modell 3.6. Förändring över tid i ideologier 

År 
Ideologier genom två dimensioner   

L+L L+S S+S S+K L+K K+K 

1994       

2014       

För ovanstående: S = socialism, L = liberalism, K = konservatism  
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Modell 3.5 samt 3.6 används för att följa partiernas förändringar över den valda tidsperioden i 

de valda teoretiska dimensionerna. Detta sammanfattande steg i analysen besvarar frågan om 

och hur man kan se att partierna har förflyttat sig närmare varandra under de senaste 20 åren, 

åtminstone inom de teoretiska gränser som har anlagts för studien. För både 

representationsformer samt ideologier skapas en tabell där varje parti förs in i ett fält som 

representerar var de befann sig vid respektive tidsnedslag.  En jämförelse av tabellerna för 1994 

respektive 2014 besvarar sedan frågan om och hur de har förändrats. 
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4. Analys 
 

4.1 Representationsformer 
 
4.1.1 1994 
 

4.1.1.1 Statlig 
1994 passade Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna och 

Kristdemokraterna bäst in under den statliga representationsformen. 

 

Ett första tecken på att dessa partier lämpligast kategoriseras som tillhörande den statliga 

representationsformen är hur Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet tydligt 

indikerar i sina program att de söker vända sig till många olika eller t.o.m. alla grupper i 

samhället med sin politik. ”Såväl arbetare som tjänstemän” skriver exempelvis Centerpartiet 

(1994) som vidare försöker nå ut till i stort sett alla röstberättigade genom att förklara sig villiga 

att ingå i en regering som är ”icke-socialistisk”. Man lämnar då implicit endast Vänsterpartiet 

utanför ramarna för ett eventuellt samarbete. På samma sätt fokuserar inte heller Miljöpartiet 

(1994) på vissa grupper i samhället utan bjuder in till de allra flesta, då de förklarar att de kan 

tänka sig att samarbeta med vilket parti som helst utom Moderaterna. Socialdemokraterna 

(1994) skriver att deras program är en ”inbjudan till alla löntagare och, företagare,.. unga .och 

gamla, svenskar och invandrare” [sic].  

 

Socialdemokraterna (1994) söker vidare stöd hos samtliga medborgare i försvarandet av vissa 

idéer, när man förklarar att det i framtiden kommer att handla om gemensamma ansträngningar 

av alla invånare och när de försöker locka väljarna att rösta på partiet genom övertygelse om 

att just de är bäst lämpade att lösa problemen. Partiet uppmuntrar väljare att rösta på deras parti 

utan att på något sätt försöka företräda vissa idéer eller grupper. Man fokuserade i Moderaternas 

(1994) program inte lika mycket på att uttryckligen försöka nå ut till så många som möjligt, 

men det genomsyrades av referenser till Sverige som nation och vad som ska göras för dess 

bästa. Att man (ofta som i detta partiprogram) hänvisar till nationen på detta sätt uttrycker 

emellertid idéer om att man försöker nå ut till så många som möjligt i samhället för att upplysa 

om nationen bästa, vilket starkt förknippas med den statliga representationsformen. Också 

Miljöpartiet (1994) talar för hela Sverige och på vilket sätt landet kan förbättras. Nedanstående 

citat är exempel på vad som beskrivits ovan:  

 
”I försvaret av människovärde och demokrati måste alla medborgare, grupper och partier enas.” 

(Socialdemokraterna 1994) 

 

”Socialdemokratins program för Sveriges framtid förutsätter allas ansvar och medverkan.” (Ibid.) 

”Det som måste känneteckna de närmaste åren är gemensamma ansträngningar...” (Ibid.) 

 

”1994 väljer Sverige väg för framtiden.” (Moderaterna 1994) 

”Men än återstår mycket att göra i förnyelsen och förbättringen av Sverige.” (Ibid.) 

”Ett starkt Sverige i ett starkt Europa...” (Ibid.) 

 

”Vi i Sverige har mycket stora möjligheter att bygga ett ekologiskt hållbart samhälle och därmed 

bli en förebild.” (Miljöpartiet 1994) 

 

Centerpartiet uttrycker en ringaktning för Socialdemokraternas och Moderaternas oförmåga 

eller åtminstone ovilja att kompromissa. Man anser detta vara meningslöst och menar att man 
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lättare bör komma överens. Folkpartiet kritiserar också Socialdemokraterna och Moderaterna 

för att i för hög grad låta deras ideologiska bundenhet styra när man ska ta itu med olika frågor. 

Folkpartiet menar att de i onödan negligerar viktiga mål i samhället på detta sätt. Även om 

Socialdemokraterna och Moderaterna faller under den statliga representationsmodellen får 

Centerpartiet och Folkpartiet därför anses falla i facket ännu tydligare.  

 
”Svensk politik kännetecknas av ett ofruktbart politiskt gräl mellan höger och vänster.” 

(Centerpartiet 1994) 

 

”När partier - som moderaterna och socialdemokraterna - väljer bort, eller tonar ner det ena 

andra målet är det därför ett uttryck för deras politiska värderingar, inte ett sätt att hantera en 

målkonflikt.” (sic) (Folkpartiet 1994) 

 

Kristdemokraterna (1993) faller slutligen under denna kategori då de beskriver sig själva som, 

trots att de hämtar inspiration för sin politik från kristna värderingar, ett icke-konfessionellt 

parti som välkomnar alla som delar dess grundläggande värden oavsett livsåskådning. Man 

solidariserar sig förvisso enligt egen utsaga med ”de svaga”, men med detta menas troligtvis 

inte en specifik social eller politisk grupp som man söker fånga in och rota sig i som i den 

populära representationsmodellen; det är snarare ett uttryck för partiets allmänna värderingar. 

Man understryker också sin öppenhet inför samarbete med diverse politiska rörelser. 

 

4.1.1.2 Populär 
Inom den populära representationsformen faller för detta årtal endast ett parti. Vänsterpartiet 

(1994) hänvisar tydligt till sitt partis ideologi och dess ursprung. Man skriver explicit ut den 

särskilda grupp människor som man sympatiserar med och ser sig själva som rotade i, såväl 

som vilken ideologisk motpunkt man vill ta kamp mot och som ”måste bort”. Dessa är starka 

nog uttryck för den populära representationsformen att vi bedömer de tillräckliga för att placera 

partiet inom densamma. Ett par framträdande exempel är: 

 
”Vi är ett röd-grönt socialistiskt parti och vi har våra rötter i arbetarrörelsen.” (Vänsterpartiet 

1994) 

 

”Den borgerliga regeringen måste bort och ersättas med en regering som har sin förankring i 

arbetarrörelsen.” (Ibid.) 

 

 
4.1.2 2014 
 

4.1.2.1 Statlig 
Inom den statliga representationsformen faller detta årtal samma partier som vid det första 

nedslaget 1994: Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna 

samt Kristdemokraterna. Detta tar sig allmänt också uttryck på liknande sätt.  

 

Karaktäristiskt för den statliga modellen är att partier söker framställa sig själva som ett helt 

lands främsta förespråkare. Partier understryker att de på olika vis är det bästa valet för nationen 

som helhet, hellre än för en eller flera specifika grupper, och man refererar ofta på olika sätt till 

landets bästa. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och Miljöpartiet utger sig alla 

på olika sätt vara partiet för Sverige som land. Man är tydlig med att visa att man vill nå ut till 

alla människor i landet samtidigt som man söker tala för Sveriges övergripande nationella 

intressen. Hos Moderaterna (2014) kan ses ett uttryckligt fokus på att ”alla” behövs och alla 

ska med för att göra Sverige starkt. Detta fokus fångar in två av de centrala aspekterna inom 
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den statliga representationsformen; att man söker röster från hela det politiska spektrumet, såväl 

som att man gör detta genom att hänvisa till att landet som helhet på så sätt blir starkt. Diverse 

inslag i programmen tyder på att partierna gärna samlar in röster och stöd från ett brett spektrum 

av samhällsmedlemmar hellre än att binda sig vid lojala, mindre grupper. Citaten nedan 

exemplifierar detta samt den vikt som läggs vid nationens bästa och dylika uttryck. 

 
”Vi ska vara den politiska kraft som bäst förstår - och som steg för steg - kan lösa de stora 

framtidsutmaningar som Sverige står inför idag.” (Socialdemokraterna 2014) 

 

”Centerpartiet ska vara Sveriges mest öppna politiska parti.” (Centerpartiet 2014) 

 

”Vi tror på mångfald, och det är en av den gröna rörelsens styrkor. Det finns många sätt att vara 

grön på. [...] Vi välkomnar alla som vill vara med [...]” (Miljöpartiet 2013) 

 
”Alla människor, erfarenheter, kunskaper, kulturer, perspektiv, talanger och språk gör 

tillsammans vårt Sverige.” (Moderaterna 2014) 

 

I Folkpartiets program framgår attribut som associeras med den statliga representationsformen 

kanske tydligast bland alla partier. Man konstaterar uttryckligen att man inte betraktar sig som 

ett parti av företrädare för särskilda grupper eller intressen, vilket är den populära 

representationsformens mest framträdande egenskap. Således är detta allt som krävs för att 

placera partiet under den statliga modellen. Citatet nedan exemplifierar: 
 

”Vi ser inte som vår uppgift att företräda vissa grupper eller intressen. I stället står vi upp för 

medborgaren i kontrast till dem som i första hand ser sig som representanter för en viss 

samhällsklass, livsåskådning eller uppfattning om hur livet ska levas.” (Folkpartiet 2014) 

 

Kristdemokraterna har ett relativt stort fokus på familjen, vilket å ena sidan skulle kunna 

indikera att man riktar in sig på människor som värderar familjen som samhällsenhet särskilt 

högt i enlighet med traditionella konservativa värderingar. Det förefaller emellertid något 

tveksamt eftersom i stort sett hela Sverige består av familjer. I brist på annat kunde det möjligen 

ha betraktats som avgörande, men partiet ger också uttryck för den statliga representationen 

som exempelvis kan ses i nedanstående citat: 
 

”En vanlig missuppfattning är att man måste vara religiöst engagerad för att vara med. Det är fel. 

Alla som delar våra idéer är välkomna i partiet.” (Kristdemokraterna 2014) 

 

Detta erinrar om vad partiet sade även 1994 och vår bedömning att man då passade bäst in i den 

statliga modellen p.g.a. detsamma. Med hänsyn till detta förefaller det lämpligast att låta partiet 

stå kvar under denna kategori. 

 

4.1.2.2 Populär 
Vänsterpartiet (2014 [2]) gör tydligt att de ser sig själva som en del av två specifika rörelser. 

Man understryker vidare kraftfullt att det moderna samhället, inte bara i Sverige men över hela 

världen, är uppdelat i klasser. Citaten ses nedan: 
 

”Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av 

arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige.” (Vänsterpartiet 2014 [2]) 

 

”Vi lever i ett världsomfattande kapitalistiskt klassamhälle.” (Ibid.) 
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Dessa två utdrag bedömer vi som starka nog att fastställa att partiet fortfarande lämpligast 

placeras inom den populära representativa modellen. 

 

 

4.1.3 Sammanfattning representationsformer 

Under den tidsperiod vi har studerat bedömdes inte representationsformerna bland partierna ha 

förändrats i någon större grad, åtminstone inte tillräckligt för att det skulle innebära en 

annorlunda placering av dem. Alla partier utom Vänsterpartiet bedömdes tillhöra den populära 

representationsformen både år 1994 och 2014. 

 
Tabell 4.1. Representationsformer 1994 

Parti 
Representationsformer  

Populär Statlig 

Vänsterpartiet X  

Socialdemokraterna  X 

Miljöpartiet  X 

Centerpartiet  X 

Folkpartiet  X 

Kristdemokraterna  X 

Moderaterna  X 

 

 

Tabell 4.2. Representationsformer 2014 

Parti 
Representationsform  

Populär Statlig 

Vänsterpartiet X  

Socialdemokraterna  X 

Miljöpartiet  X 

Centerpartiet  X 

Folkpartiet  X 

Kristdemokraterna  X 

Moderaterna  X 
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4.2 Ideologier 
 

4.2.1 1994 
 

4.2.1.1 Liberala dimensioner 
 

Grundläggande värderingar 

De partier som bedömdes ha liberala grundläggande värderingar år 1994 var Centerpartiet, 

Folkpartiet och Moderaterna.  
 

Ett av de vanligaste liberala temana är valfrihet, särskilt med hänsyn till officiella tjänster som 

exempelvis välfärdstjänster. Detta lyfts fram hos Folkpartiet såväl som hos Moderaterna. 

Folkpartiet (1994) driver idén att de är partiet som skall kombinera välfärd med valfrihet utan 

att kompromissa varken eller, vilket man då menar att Moderaternas respektive 

Socialdemokraternas politik gör. Man lovar att öka valfriheten och menar att högre kvalitet 

skall följa på detta. Moderaterna i sin tur framhäver individen, och att valfrihet för denne är 

något gott och något att sträva efter. Citatet nedan exemplifierar:  

 
”Valfriheten och tryggheten i skola, sjukvård och barnomsorg ökar. Människor känner i allt större 

utsträckning att personliga val och personligt ansvar betyder något för den egna vardagen” 

(Moderaterna 1994) 

 

Ett annat framstående tema är att individen och den individuella människan placeras i centrum 

för partiernas värderingsmönster. Centerpartiet (1994) förklarar uttryckligen att man ”sätter den 

enskilda människan i centrum.” Folkpartiet uttrycker samma tanke och understryker liksom 

Centerpartiet kraftigt att man alltid placerar individen i centrum. Detta individfokus kan 

rimligen bedömas tyda på liberala värderingar. 
 

”Vi har alla ett ansvar för att stärka värderingarna om humanitet, människovärde och tolerans, 

som ger de bästa förutsättningarna för den grundläggande tryggheten.” (Centerpartiet 1994) 

 

”I centrum står alltid den enskilda människan.” (Folkpartiet 1994) 

 

Moderaterna vill främja värden såsom mångfald, öppenhet och tolerans. Dessa tre begrepp är 

dock ofta centrala även för Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna och ger uttryck 

för liberala och/eller socialistiska idéer. I Moderaternas fall tar de tydligt avstånd från 

socialismen och deras fokus ligger vid att man skall uppnå dessa värden genom 

marknadsekonomins kraft och idéer, varför det tydligt handlar om ett liberalt perspektiv. Några 

representativa exempel ur programmet har givits ovan, ett till ses nedan, och i Moderaternas 

program detta år finns ett fåtal inslag av konservatism – såsom spridda referenser till värdet av 

att stärka familjens aktiva roll och ansvar – men, särskilt med hänsyn till det starka 

individfokuset, finns det fler och tydligare inslag av liberalism.  
 

”Vi bejakar de frihetens och marknadsekonomins idéer som öppnar för individens nytänkande 

och valfrihet och som skapar ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och tolerans.” 

(Moderaterna 1994) 

 

Slutligen är värt att nämnas att Centerpartiet samt Folkpartiet båda nämner ideologier 

uttryckligen i sina program, vilket även om självutsagor inte är bevis i sig likväl underbygger 

de kategoriseringar vi har gjort. Centerpartiet (1994) uttrycker ganska tydligt att de vill ingå i 

en regering som inte är socialistisk vilket givetvis utesluter socialism som ideologi. I tydlig 
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avsaknad av konservativa drag kvarstår då liberalismen som given ideologi. Folkpartiet säger 

sig uttryckligen vara liberaler vilket inte lämnar något tvivel om partiets självbild. 
 

”Folkpartiet liberalerna arbetar för både, välfärd och valfrihet”[sic] (Folkpartiet 1994) 

”Centerns målsättning är en icke-socialistisk regering med stärkt centerinflytande.”(Ibid.) 

 

Social-ekonomisk praktik 

De partier som bedömdes ha en liberal social-ekonomisk praktik år 1994 var Centerpartiet, 

Moderaterna och Folkpartiet. 

 

En vanlig och viktig komponent av en liberal socio-ekonomisk politik är en relativt stark tro på 

marknadsekonomins tankar och idéer, samt dess kraft att på olika sätt förbättra samhället. 

Centerpartiet (1994) förklarar att de på det ekonomiska planet är för implementeringen av 

insatser såsom skattesänkningar, decentralisering, ett ökat fokus på privat ägande samt verkar 

för marknadsekonomi. Folkpartiet lägger betydande fokus vid diverse marknadsekonomiska 

åtgärder och inslag i sitt valmanifest. Man menar exempelvis att skapandet av jobb i det privata 

näringslivet är högsta prioritet; att ökad valfrihet inom välfärden även skall resultera i ökad 

kvalitet; att man bör söka genomföra rationaliseringar i kommunal verksamhet genom ökad 

konkurrens mellan olika typer av producenter; samt att skattesänkningar på tjänster bör 

genomföras. Man riktar även tung kritik mot Socialdemokraterna och menar att med dem vid 

makten ”blir det inte mycket av valfrihet i välfärden” och att ”företagare är […] framförallt 

kapitalägare som skall beskattas hårdare” (Folkpartiet 1994). 

 
”Vi arbetar för en decentraliserad marknadsekonomi.” (Centerpartiet 1994) 

”Centern föreslår en stor skatteväxling med sänkt skatt på arbete och företag...” (Ibid.) 

”Centern vill öka det personliga ägandet och främja mångfalden.” (Ibid.) 

 

”Rationaliseringarna i den kommunala verksamheten kan uppnås bland annat genom ökad 

konkurrens mellan olika producenter, kommunala, kooperativa och enskilda.” (Folkpartiet 1994) 

 

”Nya jobb i privata näringslivet viktigaste uppgiften” (Ibid.) 

”Vi vill ha lägre skatt på tjänster” (Ibid.) 

”Ökad valfrihet för alla som utnyttjar välfärdstjänsterna innebär också ökad kvalitet.” (Ibid.) 

 

Moderaterna är positivt inställda till marknadsekonomi och visar sig allmänt vara starkt positiva 

till idéer av liberalt slag. De skriver mycket om skattesänkningar och besparingar vad gäller de 

konkreta åtgärderna. Man menar att marknadsekonomi, avregleringar och privatiseringar är 

positivt och talar varmt om exempelvis privatiseringar av statliga företag och menar att det är 

åtgärder som avreglering och mer marknadsekonomi som kommer att stärka ekonomier genom 

hela Europa. Ett antal citat nedan kommer att belysa detta.  
 

”Stat och kommun skall spara i offentliga utgifter...” (Moderaterna 1994) 

”Lägre skatter för högre tillväxt.” (Ibid.) 

 

”Det framgångsrika arbetet med att sprida ägandet genom privatiseringar av statliga företag 

fortsätter.” (Ibid.) 

 

”Det är stärkt marknadsekonomi som kan stärka de europeiska ekonomierna” (Ibid.) 

 

”Det är genom liberalisering och avreglering som de europeiska ekonomiernas tillväxt- och 

konkurrenskraft kan stärkas”. (Ibid.) 
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Ytterligare en aspekt som här står som något unik för Centerpartiet understryker partiets liberala 

tankemönster genom att uttryckligen hävda en avsikt att stärka individer och mindre 

sammanslutningars makt på bekostnad av statens, vilket står som en kontrast mot socialistiska 

ideal. ”Centern vill flytta makt från staten närmare människorna.” (Centerpartiet 1994) 
 

4.2.1.2 Socialistiska dimensioner 
 

Grundläggande värderingar 

De partier som bedömdes ha socialistiska grundläggande värderingar för 1994 års nedslag var 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.  
 

Jämlikhet, solidaritet och rättvisa är centrala socialistiska värden. Alla tre partier som vi har 

bedömt som socialistiska i sina värderingar lägger stor vikt vid dessa. Vänsterpartiet (1994) 

understryker att man vill göra kommande val ”till ett solidaritetsval” och rotar sig i dessa 

klassiska värderingar. Miljöpartiets retorik i programmet liknar Vänsterpartiets till stora delar. 

Man värderar jämlikhet högt och beskriver att man ska ta solidariskt ansvar för välfärden. 

Socialdemokraterna erinrar om klassiska socialistiska värden när man konstaterar att var och 

en skall bidra efter förmåga och skall bli försörjd efter behov, och menar att detta är ett centralt 

element i den solidaritet som partiet står för. Exempel från partiernas program återfinns nedan. 

 
”Vi vill förena arbetarrörelsens klassiska värderingar om solidaritet, rättvisa och demokrati med 

en radikal miljöpolitik.” (Vänsterpartiet 1994) 

 

”Vi har [...] fortfarande stora mojligheter att ta tillvara det bästa i den svenska modellen - strävan 

mot jämlikhet och solidariskt finansierad social välfärd.”[sic] (Miljöpartiet 1994) 

 

”För dem som kämpar ur underläge utgör solidariteten ett stöd i kampen för rättvisa […] Denna 

solidaritet kräver insatser i samhälls- och arbetsliv efter vars och ens förmåga och en försörjning, 

som svarar mot vars och ens behov” (Socialdemokraterna 1990) 

 

Socialismen har vidare en stark strävan efter utjämning av olikheter och resurser. Också detta 

kan observeras i alla tre partiers manifest och program. Det stämmer bra överens med vad som 

står i Vänsterpartiets program; omfattande omfördelningar från de som tjänar mer till de som 

tjänar mindre utgör en av dess kärnpunkter. Man vill avskaffa förutsättningarna för 

klasskillnader vilket stämmer väl överens med socialistiska idéer. Miljöpartiet (1994) menar att 

skatter skall vara utformade ”solidariskt” med grund i sin ideologiska ståndpunkt att jämlikhet 

och små klyftor är bra för samhället. Socialdemokraterna beskriver sin uppfattning att modellen 

med ett samhälle uppbyggt på klasser bör ersättas med en mer jämlik gemenskap. Det 

övergripande temat av gemensamt ansvar, nära sammankopplat med socialismen, kan ses 

genomsyra alla tre partiers retorik och de värden som framhävs. 
  

”[det] krävs en radikal omfördelning till lågavlönade.” (Vänsterpartiet 1994) 

 

”Vi grundar denna syn [att skatter ska vara solidariskt utformade] på den ideologiska ståndpunkten 

att jämlikhet är effektivt och att små klyftor och harmoni i samhället är en god grund för framtida 

investeringar” (Miljöpartiet 1994) 

 

” […] en på klasser uppbyggd samhällsordning lämnar plats för en gemenskap av på frihetens 

och likställighetens grund samverkande människor” (Socialdemokraterna 1990) 

 

”Socialdemokratin strävar efter jämlikhet i fördelningen av de resurser som har betydelse för 

människors möjlighet att påverka samhället och sina egna liv.” (Ibid.) 
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Socialdemokraterna understryker sin strävan efter jämställdhet mellan män och kvinnor, och är 

dessutom tydliga med att de ser detta som en del av sin övergripande strävan för jämlikhet och 

solidaritet genom hela samhället, vilket understryker partiets vurm för jämlikhetsidealet. 
 

”Socialdemokratin vill arbeta för jämställdhet mellan män och kvinnor […] inom alla 

samhällsområden. Arbetet för jämställdhet ska gå hand i hand med utjämningen av orättvisor 

mellan olika grupper i samhället; det är ett uttryck för socialdemokratins strävan att bygga ett 

jämlikt och solidariskt samhälle.” (Socialdemokraterna 1990) 

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet nämner, liksom Folkpartiet och Centerpartiet ovan, 

uttryckligen vilken ideologi man uppfattar sig tillhöra. Socialdemokraterna har en ”demokratisk 

socialism” medan Vänsterpartiet skriver att de är ett socialistiskt parti som rotar sig i 

arbetarrörelsen. De utdrag där detta sägs återfinns nedan.  
 

”Vi är ett röd-grönt socialistiskt parti och vi har våra rötter i arbetarrörelsen.” 

(Vänsterpartiet 1994) 

 

”Denna den demokratiska socialismens samhällsuppfattning är uttryck för viljan att 

förverkliga idéerna om frihet, jämlikhet och solidaritet.” (Socialdemokraterna 1994) 

 

Social-ekonomisk praktik 

Partierna som hade en socialistisk social-ekonomisk praktik år 1994 var Vänsterpartiet, 

Miljöpartiet och Socialdemokraterna.  

 

Ett av socialismens främsta kännetecken ur en social och särskilt ekonomisk synvinkel är 

omfördelning, från medborgare med höga inkomster till de som har det svårare ekonomiskt. 

Vänsterpartiets mer konkreta förslag angående samhällsfrågorna är i denna anda tämligen 

tydligt socialistiska, särskilt vad gäller den ekonomiska politiken. Socialdemokraterna visar 

också upp en relativt tydlig socialistisk retorik och man talar om klasskillnader och en orättvis 

fördelning av resurser. Man menar att högerpolitik skapar ojämlikhet och att den egna politiken 

då ska dra i motsatt riktning, med exempelvis mer likvärdiga skatter. 
 

”Vi arbetar för en ekonomisk omfördelning...” (Vänsterpartiet 1994) 

”Det är nödvändigt med en rättvis fördelning för att få en sund ekonomi.” (Ibid.) 

”Vi vill skärpa den progressiva skatten på höga inkomster.” (Ibid.) 

 

” [...] den borgerliga politiken har lett till en omfördelning till förmån för dem som är välbärgade 

och till nackdel för dem som har små inkomster.” (Socialdemokraterna 1994) 

 

”Likvärdig beskattning av arbete och kapital är en hörnsten...” (Ibid.) 

 

Miljöpartiet (1994) förespråkar bland annat ”solidariskt utformade skatter”, vilket i praktiken 

kan förstås innebära förhållandevis höga skatter utformande för att alla ska dra sitt strå till 

stacken, någonting som då faller i första hand under socialismens solidaritetsideal. Man kräver 

att man ska kunna utkräva ansvar av marknadens aktörer lättare i flera avseenden vilket erinrar 

om socialismens kritik av marknaden. Man förefaller emellertid något skeptisk till en regering 

bestående av Socialdemokraterna med eller utan stöd av Vänsterpartiet då innebörden skulle 

bli ”gammal betongpolitik” (Miljöpartiet 1994). Detta ger uttryck för att Miljöpartiet vill hävda 

sig som ett parti av förnyelse och progressivitet. Dessa värderingar är dock inte i sig främmande 

socialismen som ideologi. Det fanns med andra ord några liberala inslag i detta års program och 

bedömningen var svår, men de socialistiskt betingade förslagen bedömdes väga tyngre. 
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”Miljöpartiet de Gröna ser solidariskt utformade skatter som det naturliga försäkringssystemet i 

ett socialt hållbart samhälle.” (Miljöpartiet 1994) 

 

”Försäkringssystem införs för marknadens stora aktörer så att dessa tvingas ta ett större 

ekonomiskt ansvar...” (Ibid.) 

 

Vänsterpartiet är slutligen uttryckligen emot privatiseringar och förespråkar en allmänt hög 

grad av statlig inverkan. Detta stämmer väl överens med klassiskt socialistiska praktiker. 
 

”Vi säger nej till privatiseringar” (Vänsterpartiet 1994) 

”Vi accepterar inte spekulation och marknadshyror...” (Ibid.) 

 

4.2.1.3 Konservativa dimensioner 
 

Grundläggande värderingar 

Endast Kristdemokraterna bedömdes ha konservativa grundläggande värderingar år 1994. 

 

Kristdemokraterna föreslår exempelvis vårdnadsbidrag i syfte att stärka familjen, samtidigt som 

man nämner att en god uppfostran av familjen med de rätta normerna är bra ger detta främst 

uttryck för konservativa värderingar. Det finns något enstaka liberalt, eller möjligtvis 

socialistiskt, inslag där man försöker bidra till jämlikhet mellan man och kvinna i hemmet. 

Detta är emellertid inte tillräckligt för att överskugga de tydliga konservativa dragen. Partiet 

understryker att man anser att religionen är den bästa grunden för det ”’goda samhället’”. Man 

konstaterar att människan är ofullkomlig samt att människans samhälle alltid kommer vara 

ofärdigt, och att man inte har en vision av någon slags utopi. Alla dessa drag kan identifieras 

som konservativa varför partiet klart kan placeras i detta fack.  
 

”En kärleksfull uppfostran i hemmet och hållbara normer i barnomsorg och skola ger en trygg 

uppväxt för barnen och förebygger kriminalitet.” (Kristdemokraterna 1993) 

 

”Enligt kristdemokratin har den judisk-kristna etiken det grundmönster som skapar de bästa 

förutsättningarna för det som kan uttryckas som det "goda samhället". (Ibid.) 

 

”Tanken om människans ofullkomlighet anger därför något typiskt mänskligt.” (Ibid.) 

”Det finns i den kristdemokratiska samhällsvisionen inget färdigt samhälle, ingen utopi.” (Ibid.) 

 

Social-ekonomisk praktik 

Det enda parti som bedömdes ha en konservativ social-ekonomisk praktik år 1994 var 

Kristdemokraterna. 

 

Kristdemokraterna (1994) skriver som tidigare nämnts mycket om familjen och ett konkret 

förslag för stödjandet av den är vårdnadsbidraget. Detta bedöms som sagt som konservativt då 

det handlar om att bevara familjen som central institution i samhället vilken man föredrar 

framför offentliga institutioner. Ett par andra exempel på de konservativa inslagen i 

partiprogrammet är dessa rader om att man inte ska leka Gud och istället låta naturen ha sin 

gång under graviditeten samt viljan att motverka aborterna. Partiet har också uttryckliga 

religiösa drag och tar inspiration hos kristendomen. Det handlar som påvisats inte om socialism 

hos Moderaterna; frågan är vilket av liberalism och konservatism som ligger närmst. Det skrivs 

mycket om ekonomi men bland de förslag som handlar om annat lutade det mest åt 

konservatism. Här visas exemplet att partiet utmärker sig genom att söka vara hårda mot 

kriminalitet, vari man föreslår hårdare straff för vålds- och narkotikabrott. 
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”Lagen ska hävda människans rätt att födas med omanipulerad arvsmassa. Intensifiera de 

abortförebyggande insatserna.” (Kristdemokraterna 1994) 

 

”Vårdnadsbidraget […] är ett första viktigt steg för ökad rättvisa och valfrihet. Nu måste denna 

reform försvaras och vidareutvecklas” (Ibid.) 

 

”[V]äsentliga delar av kristendomens etik är användbar inom politikens kompetensområde.” 

(Kristdemokraterna 1993) 

 

 

4.2.2 2014 
 
4.2.2.1 Liberala dimensioner 
 
Grundläggande värderingar 

De partier som hade liberala grundläggande värderingar år 2014 var Miljöpartiet, 

Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna. 

 

I vissa fall är det relativt enkelt att kategorisera partierna. Ibland skrivs det exempelvis 

uttryckligen vilken ideologi man tillhör; Centerpartiet (2014) och Folkpartiet (2014) skriver 

själva i otvetydiga ordalag om sina ideologiska hemhörigheter: 

 
”Vi är ett liberalt feministiskt parti.” (Centerpartiet 2014) 

”Folkpartiet liberalerna är Sveriges liberala parti.” (Folkpartiet 2014) 

 

Som redan har nämnts så har samtliga partier som vi undersöker, med undantag av 

Kristdemokraterna, deklarerat att de är feminister eller åtminstone delar aspekter av 

feminismen, samtidigt som dessa partier utan problem kan klassificeras som liberala och/eller 

socialistiska. Ett exempel är Centerpartiets ställningstagande ovan. Allmänt kan nämnas att de 

partier som hade liberala grundvärderingar år 1994 har blivit alltmer liberala sedan dess. 

Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna betonar vikten av rättigheten att få göra 

självständiga och individuella val och uttrycker i idéprogrammen dessa typiskt liberala värden, 

vilka i stor utsträckning utgör partiernas grundpelare: 
 

”Valfriheten är en viktig princip” [...] (Centerpartiet 2013: 5)  

 

”Utgångspunkten för liberal jämställdhetssträvan är att var och en ska respekteras som fri individ 

med möjlighet att forma sitt eget liv.” – (Folkpartiet 2014) 

 

”[F]rihet [är] vårt viktigaste värde.” – (Moderaterna 2014) 

 

Miljöpartiets (2014) fokus ligger relativt starkt på värdefrågor. Man är relativt positivt inställd 

till sådant som företagande och avregleringar vilket gör att partiet är relativt enkelt att placera i 

det liberala facket. Partiet går långt med sina liberala idéer vad gäller människors rättigheter 

och individuella suveränitet och eftersträvar en värld utan gränser där samtliga personer som 

vistas i Sverige, oavsett status, ska ha samma rättigheter. Utöver nedanstående citat som belyser 

detta så går Miljöpartiet dessutom i stort sett till direkt angrepp mot konservativa idéer som 

man uppfattar begränsar människors frihet: 

 
”Miljöpartiet vill ha en värld utan gränser där alla har möjlighet att flytta” (Miljöpartiet 2014) 

”Friheten begränsas av gamla idéer om vad kvinnor och män bör eller kan göra” (Ibid.). 
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De värderingar som ovan uttrycks är genomgående liberala. Miljöpartiet lägger starkt fokus vid 

frihet genom idéer såsom en gränslös värld. Man uttrycker tydligt det moderna socialliberala 

utjämningsidealet; de som börjar lägre ned skall tillskänkas mer stöd att ta sig uppåt. Även om 

de liberala partierna vi har undersökt i mångt och mycket tillhör den socialliberala delen av 

liberalismen så framträder de kärnliberala dragen alltså också tydligare här. 

 

Samtliga partier för detta år uttrycker liberala idéer i olika grad. Den något nyliberala linje som 

främst Moderaterna följde år 1994 finns inte på samma sätt kvar längre utan samtliga partier 

har en mer socialliberal linje vad gäller den ekonomiska politiken. Moderaterna betonar dock 

friheten och det individualistiska värdet men uttrycker alltså detta år vad som möjligen kan 

tolkas som ett slags mellanting mellan ett liberalt och ett socialistiskt ideal när de nämner att 

människan ibland är oberoende men ibland också behöver hjälp av andra; ingendera kan eller 

bör helt söka uteslutas: ”Människan kan gå från att vara oberoende, till att behöva hjälp av 

andra” (Moderaterna 2013: 2). Folkpartiet är vidare öppna med att de är socialliberala: ”Den 

socialliberala politiken syftar till bättre möjligheter för den som har ett sämre utgångsläge” 

(Folkpartiet 2014). Centerpartiet menar att de mest utsatta människorna ska ha en 

grundläggande ekonomisk trygghet, och utbildning och vård ger alla likvärdiga möjligheter. 
 

”Statens uppgift är att garantera människors grundläggande fri- och rättigheter [...] att skydda de 

svagaste och mest utsatta, att öppna livschanser för alla genom likvärdig utbildning, vård och 

omsorg, samt att erbjuda en grundläggande ekonomisk trygghet i livets olika skeden.” – 

Centerpartiet (2014)  

 

Detta överensstämmer väl med den definition som ovan diskuterats av vad dagens liberala 

värderingar innefattar. Den offentliga makten skall agera skyddsnät, men det är väsentligt att 

individanpassning genom valfrihet i välfärden fortfarande finns till. Detsamma gäller 

Miljöpartiet som också faller inom liberalismen då de inte har några problem med 

marknadsekonomi, privatiseringar och avregleringar och samtidigt har mycket liberala 

värderingar där individens frihet tydligt lyfts fram, som i exemplet nedan: 
 

” [...] ett mer jämställt och jämlikt Sverige ökar individens frihet och samhällets utveckling.” 

(Miljöpartiet 2014) 

 

Social-ekonomisk praktik 

Partierna som hade en liberal social-ekonomisk praktik år 2014 var Socialdemokraterna, 

Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna.   

 

Vad gäller de konkreta åtgärderna för att uppnå individuella fri- och rättigheter samt möjligheter 

finns ett antal förslag vilka främst handlar om en låg grad av regleringar, en god tro på 

människan, vikten av valfrihet och välviljan mellan människor. Det handlar om vilka åtgärder 

som krävs för att ge människor rättigheter och samma förutsättningar. Några exempel ges:  

 
”Det ska finnas en skola för alla, det är vår övertygelse. Därför behövs det friskolor som gör att 

elever och föräldrar kan välja den skola som passar just dem.” (Centerpartiet 2014) 

 

”Personlig integritet, eget inflytande och individuell anpassning måste gälla även för de tjänster 

och den trygghet vi betalar för gemensamt. Egenmakten [...] upprätthålls [...] bäst genom 

mångfald och valfrihet.” (Moderaterna 2013: 7)  
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De partier som föll inom denna ideologi och dimension förespråkar en tydlig socialliberal 

ekonomisk politik med relativt höga skatter för en välfinansierad välfärd och trygghet åt de 

sämst ställda. Det är inte tal om en klassisk eller nyliberal politik för något parti år 2014 även 

om man dock i vissa fall förespråkar vissa lättnader vad gäller skattetrycket och har en stark tro 

på marknadsmässiga och allmänt privata ekonomiska krafter. Det tydligaste exemplet på en 

förändring vad gäller synen på den ekonomiska politiken står sannolikt Moderaterna för. År 

1994 var de nära nyliberala med vissa inslag av konservatism och år 2014 talas det numera 

varmt om den gemensamt förvärvade välfärden som finns i Sverige och understryker betydelsen 

av ett ”samhällets skyddsnät”. Centerpartiet uttrycker detta med ett för de liberala partierna 

representativa citat ”Välfärdstjänster ska finansieras offentligt, men kan gärna utföras av 

företag. På så vis får vi mer kvalitet och valfrihet i välfärden” (Centerpartiet 2014). 

  

Socialliberalismen har alltså kommit mer i förgrunden sedan 1994. Partierna uppvisar ett 

stödjande av privata inslag i det offentliga välfärdssystemet, exempelvis friskolor, i 

övertygelsen om att detta ökar individers och familjers värdefulla valfrihet, att fri ekonomisk 

rörelse är vad som skapar goda och stabila ekonomier och att Sverige har haft för höga skatter 

och att man har varit med och sänka dem i syfte att olja ekonomin. Dessa passar väl in i det 

liberala socioekonomiska mönstret. Det tydliggörs i Moderaternas partiprogram från 2013 att 

man klart stöttar starka traditionella liberala mål och metoder såsom mångfald och valfrihet och 

även det offentliga. Den globala spridningen av marknadsekonomi och frihandel talas varmt 

om av även Socialdemokraterna. Folkpartiet nämner exempelvis att ”Frihandel är grunden för 

välståndet i Sverige.” (Folkpartiet 2014). Centerpartiet (2014) anser att ”Goda och stabila 

ekonomier skapas genom fri konkurrens, fri handel” och Moderaterna menar att 

”Globaliseringen har inneburit mänsklighetens största språng ur fattigdom någonsin [...] Vi 

gläds åt den utvecklingen och vill att idén om öppenhet, marknadsekonomi och demokrati ska 

omfatta alla världens länder” (Moderaterna 2011: 3). Man är klart positivt gentemot metoder 

för ekonomisk och social framgång vilka hålls högt av liberalismen och dess marknadstro. 

Några exemplifierande citat på hur ekonomiska idéer från diverse partier tar sig uttryck är:  
 

”[Vi vill] [a]tt staten, när konjunkturläget är det rätta, fortsätter att minska sitt ägande i företag 

som bättre kan drivas i privat regi.” (Folkpartiet 2014) 
 

”Lägre inkomstskatt ger mer pengar i plånboken, större frihet, mer trygghet och en ökad 

efterfrågan på varor och tjänster.” (Ibid.) 
 
”Vi tycker att skatterna i många fall är och har varit för höga” (Centerpartiet 2014) 

”[S]änka småföretagens skatt på arbete [...] ” (Miljöpartiet 2014)  

 

”De senaste årtiondenas ekonomiska globalisering har skapat ett ökat välstånd” 

(Socialdemokraterna 2014) 

 

”Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som [...] undanröjer hinder för människors utveckling 

och ger alla oavsett uppväxtmiljö möjligheter att nå sin fulla potential. Där vi kan få den 

ekonomiska utveckling som marknadsekonomin banar väg för...”(Socialdemokraterna 2013[2]: 3).  

 
”En fri [...] handel är en nyckel till utveckling.” (Socialdemokraterna 2014) 

 

Miljöpartiet klassificerades som liberala i denna dimension. De har många fraser om jämlikhet 

i olika former som skulle kunna uppfattas som både socialistiska och liberala men på grund av 

att de är positiva till marknadskrafter, företagande, avregleringar och sänkta skatter (av vissa 

typer åtminstone), vilket några citat ovan ger exempel på, förefaller det ganska orimligt att 

kategorisera dem som socialister. Miljöpartiet är på vissa sätt det mest liberala partiet år 2014 
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och går i stort sett i direkt angrepp mot konservatismen i progressivitetens namn när man bland 

annat avvisar ”heteronormen”. Man konstaterar kraftigt att man vill ” [...] arbeta för lagstadgat 

skydd mot våld och hets mot hbtq-personer [...] och att [...] regnbågsfamiljer erkänns i EU” 

(Miljöpartiet 2014). Dessa idéer har starka liberala förtecken då man kämpar för individers rätt 

att leva som man vill och tolerans för olikheter. Nedan återfinns exemplifierande citat:  
 

”Heteronormen råder fortfarande alltför ofta i familjepolitiken och i insatser för familjer. Därför 

vill vi anpassa familjepolitiken så att den blir mer könsneutral.” (Miljöpartiet 2014) 

 

4.2.2.2 Socialistiska dimensioner 
 

Grundläggande värderingar 

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hade socialistiska grundläggande värderingar år 2014.  

 

Vad gäller den ekonomiska politiken talar Vänsterpartiet även detta år om socialism och 

jämlikhet och nämner samtidigt att man stolt kallar sig ett feministiskt parti. Även 

klassretoriken finns kvar. Trots att socialismen väger tyngst finns dock ett par möjligt liberala 

inslag i partiprogrammet; man säger sig vilja förändra samhället vilket ibland kan förknippas 

med liberalism som ett idéprojekt och progressivitet, och det förekommer exempel på att man 

i vissa avseenden är emot reglering av människan vilket vittnar om liberala influenser. Man 

nämner också rättvisa, jämlikhet och frihet varav det sista kan förknippas både med liberalismen 

och med socialismen. Det läggs alltså något mer fokus på liberala värden än tidigare. Att 

kategorisera partiet som socialistiskt var dock även detta år det självklara. De nämner 

exempelvis explicit vilka idéströmningar de anser sig själv tillhöra:  

 
”Allt vi gör har samma mål: att förändra samhället, att göra män och kvinnor jämlika, att ta bort 

klasskillnader och andra orättvisor [...]” (Vänsterpartiet 2014) 

 

”Det är därför vi med stolthet kallar oss för ett socialistiskt och feministiskt parti” (Ibid.) 

 

Socialdemokraterna är mindre socialistiska än 1994 och förefaller mindre skeptiska mot 

marknadsekonomi. De nämner dock fortfarande mycket om solidaritet och samarbete vilket 

alltid har varit typiskt för partiet, och detta indikerar enligt vår uppfattning att man alltjämt 

söker behålla sina socialistiska grundläggande värderingar. Betydelsen av gemensamma 

ansträngningar för att bygga ett bättre samhälle framträder tydligt, såväl som en önskan om ett 

samhälle helt utan klasskillnader, en långtgående jämlikhetstanke. Man kallar slutligen även sin 

ideologi för demokratisk socialism; detta är inte i sig avgörande men kan likväl stöda 

uppfattningen att man åtminstone på idéplanet fortfarande hänför sig till denna ideologi. 
 
” […] jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.” 

(Socialdemokraterna 2013: 4) 

 

”Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, patriarkat 

[...]”(Socialdemokraterna 2013: 4) 

 

”Solidaritet växer ur insikten att vi alla är beroende av varandra. Det goda samhället byggs i 

samverkan, med ömsesidig hänsyn och respekt.” (Socialdemokraterna 2013: 4) 

 

Social-ekonomisk praktik 

Endast Vänsterpartiet hade en socialistisk social-ekonomisk praktik år 2014.  
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Vänsterpartiet år 2014 är liksom år 1994 mot vinster i välfärden och för ekonomisk utjämning. 

Partiet är relativt tydliga och öppna med vad de vill åstadkomma, åtminstone vad gäller det 

ekonomiska och det är inte svårt att se att de har en socialistisk profil: 

 
”Vänsterpartiet säger nej till vinster i välfärden.” (Vänsterpartiet 2014) 

”Vi vill ha högre skatteintäkter än idag.”(Ibid.) 

 

Partiet talar liksom ovan mycket om ekonomisk utjämning vilket är typiskt för socialismen, 

men i programmet från år 2014 finns även en del liberala tankar att hitta. Det skrivs exempelvis 

att man är emot ett kontrollsamhälle och alltså mot reglering av människor. Partiet placerades 

dock under socialism då det finns fler socialistiska inslag men det är inte lika fullt ut tydligt 

som år 1994. Några exempel på fraser som kan anses vara liberala är:  

 
”Utvecklingen mot ett kontrollsamhälle måste vändas.” (Vänsterpartiet 2014) 

 

Några ytterligare exempel på mer typiskt socialistiska citat är:  

 
”Staten ska återta ansvaret för all upphandling av läkemedel” (Vänsterpartiet 2014) 

”Vi vill avskaffa RUT-avdraget som i första hand används av höginkomsttagare.” (Ibid.) 

 

”Vänsterpartiet vill ha [...] höjda studiemedel [...] med en högre andel bidrag.” (Ibid.) 
 

4.2.2.3 Konservativa dimensioner 
 

Grundläggande värderingar 

Endast Kristdemokraterna hade konservativa grundläggande värderingar år 2014.  

 

Kristdemokraterna menar, liksom år 1994, ” [...] att familjen är den viktigaste enheten i 

samhället”, vilken alltså är att föredra framför olika institutioner vad gäller uppfostran 

(Kristdemokraterna 2014). Detta ger uttryck för konservatism, det traditionella och det 

välbeprövade. Vissa ställningstaganden är Kristdemokraterna ganska ensamma om att stå för; 

man nämner exempelvis att människan är ofullkomlig och man är skeptisk till 

konsumtionssamhället. Man antyder dessutom en oro för att det ”alltmer gränslösa arbetslivet” 

kan ha en negativ effekt på familjen och önskar hänföra resurser till att studera detta potentiella 

problem (Kristdemokraterna 2014). Partiet nämner vid flera tillfällen att man betraktar familjen 

som samhällets själva kärna. Den nedärvda konservatismen lyser igenom:  
 

”Insikten om människans ofullkomlighet är en spärr mot utopiska föreställningar och drivkrafter.” 

(Kristdemokraterna 2001: 12f)2  

 

”Kristdemokratin vänder sig mot såväl individualismen som kollektivismen.” (Kristdemokraterna 

2001: 12) 

 

”Kristdemokraterna vänder sig emot de avigsidor i konsumtionssamhället som lett till en 

materialistiskt inspirerad slit- och slängfilosofi”. (Kristdemokraterna 2014)  

 

”Sverige är en av världens äldsta monarkier och bör bevaras. Vår monarki är en viktig symbol för 

Sverige i omvärlden och något att känna stolthet över.” (Ibid.)  

 

”Äldre personers erfarenhet och kunskap ska tas tillvara.” (Ibid.) 

                                                           
2 Detta principprogram är ursprungligen skrivet 2001 men visas upp på hemsidan som partiets idéprogram. Vi 

bedömer det därmed fullt rimligt att anta att partiet därför står bakom dess innehåll. 
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Kristdemokraterna vänder sig mot individualismen med hänsyn till människans imperfekta 

natur och varnar för utopiska dragningar. Detta kan vi inte bedöma som annat än konservativt. 

Det finns en del liberala inslag som kan ha att göra med att partiet gradvis har anpassat sig till 

ett skiftande samhälle, men partiets konservativa värderingar förefaller som sagt vara tämligen 

fast lagda. Ett exempel på en liberal formulering i programmet är dock: 

 
”Människan är förnuftig och kan välja mellan att göra bra och dåliga handlingar, och hon är 

ansvarig för sina egna handlingar.” (Kristdemokraterna 2014) 

 

Social-ekonomisk praktik 

Endast Kristdemokraterna hade en konservativ social-ekonomisk praktik år 2014. 
 

Partiet vill på olika sätt göra det bättre för familjen, vilken alltså anses vara den viktigaste 

enheten i samhället och som det antyds helst ska bestå av en mamma och en pappa. Det handlar 

främst om att öka familjers valfrihet och om vårdnadsbidrag. Kristdemokraterna anser i stort 

sett att människoliv är heligt och är relativt negativt inställda till bland annat abort av detta skäl. 

De flesta citaten nedan är att betrakta som konservativa. 
 

”Vårdnadsbidraget har varit en hörnsten i Kristdemokraternas familjepolitik.” 

(Kristdemokraterna 2014) 

 

”Då barn förlorat sina biologiska föräldrar tycker vi att man ska försöka ge barnet en situation 

som är så lik den som barnet har förlorat som möjligt, alltså en mamma och en pappa.”(Ibid.) 

 

”Kristdemokraterna vill att samhället ska ge stöd och arbeta förebyggande för att minska antalet 

oönskade graviditeter och aborter.” (Ibid.) 

 

”Aktiv dödshjälp (eutanasi) och assisterade självmord är, och skall fortsatt vara förbjudet.” 

(Ibid.) 

 

Även om partiet hade övervägande konservativa inslag uttrycks också en del liberala idéer. Man 

nämner exempelvis att fri världshandel är positivt. En annan konkret åtgärd för deras vilja till 

lägre skatter och visst fokus på individen är att: 

 
”Inkomstskatterna ska utformas så att arbete, studier och kompetensutveckling lönar sig. Den 

enskilde ska i största möjliga utsträckning få behålla sin egen lön.” (Kristdemokraterna 2014) 

 

Partiet har fler liberala inslag än år 1994, men vi väljer fortfarande att placera partiet under 

konservatismen. Skälet till detta är att de konservativa inslagen enligt vår tolkning passar 

förhållandevis sämre ihop med liberalismen än vice versa. Partiet står ut mer för sitt fokus vid 

familjen än för de liberala idéer partiet säger sig stå för. Det som gav uttryck för konservatism 

var mer konservativt än vad det som uttrycktes i liberal väg var. De hade fler konservativa 

förslag som alltså samtidigt vägde tyngre än de liberala förslagen som fanns. 

 

 

4.2.3 Sammanfattning ideologier 
Det som främst gör sig gällande efter att ha analyserat partierna är en allmän tendens till ökad 

liberalism. Vänsterpartiet placerades likadant båda åren även om det var mindre självklart år 

2014 då fler liberala inslag gällande värdefrågor var aktuella. Socialdemokraterna behöll sina 

socialistiskt betingade grundläggande värderingar men bedömdes ha skiftat sin social-

ekonomiska praktik åt ett mer liberalt håll mellan 1994 och 2014. Miljöpartiets utveckling 
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handlar om att år 1994 ha gett uttryck för främst socialistiska kvaliteter, med ett fokus på miljön, 

för att år 2014 snarare i allt högre grad förstärka och betona de liberala inslagen. 

 

Centerpartiet faller inom liberalism vad gäller båda dimensionerna för både 1994 och 2014, på 

ett relativt tydligt sätt i båda fallen. Den största skillnaden var att de fokuserade på miljön 

ganska tydligt 1994 vilket inte var fallet 2014. Folkpartiet kan möjligtvis ha varit det lättaste 

partiet att placera in som liberalt både 1994 och 2014. Kristdemokraterna bedömdes slutligen 

falla under konservatismen inom båda dimensionerna både 1994 och 2014. Deras konservativa 

drag framträdde relativt tydligt vid båda tillfällen, men 2014 hade likväl en dragning åt det 

liberala hållet förekommit. Moderaternas resa påminner om Kristdemokraternas på det sättet 

att partiet har blivit mer liberala med tiden, med tämligen få kvarvarande konservativa inslag. 

Tabellerna nedan visualiserar de förändringar som har skett. 

 

Tabell 4.3 Ideologiska dimensioner år 1994 

Parti 
Grundläggande värderingar Social-ekonomisk praktik 

S L K S L K 

Vänsterpartiet X   X   

Socialdemokraterna X   X   

Miljöpartiet X   X   

Centerpartiet  X   X  

Folkpartiet  X   X  

Kristdemokraterna   X   X 

Moderaterna  X   X  

För ovanstående: S = socialism, L = liberalism, K = konservatism  

 

 
 

Tabell 4.4 Ideologiska dimensioner år 2014 

Parti 
Grundläggande värderingar Social-ekonomisk praktik 

S L K S L K 

Vänsterpartiet X   X   

Socialdemokraterna X    X  

Miljöpartiet  X   X  

Centerpartiet  X   X  

Folkpartiet  X   X  

Kristdemokraterna   X   X 

Moderaterna  X   X  

För ovanstående: S = socialism, L = liberalism, K = konservatism 
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En allmän tendens värd att nämnas är att de liberala partierna är mer liberala 2014 än 1994 även 

om de är i samma fack. Samma riktning gäller för de partier som är i de konservativa och 

socialistiska facken; de kan uppfattas gå mer och mer åt det liberala hållet. 

 

4.3 Sammanfattning av analys – svar på forskningsfrågor 
 

Forskningsfrågorna vi ställde oss tidigare var: 

 

1. Riktar de svenska riksdagspartierna in sig mot specifika grupper när de presenterar sin 

politik eller riktar de sig mer mot hela befolkningen? 

2. Hur kan de svenska riksdagspartierna klassificeras ideologiskt? 

3. Kan någon tendens till att partierna har blivit mer eller mindre lika varandra i de två 

ovanstående dimensionerna mellan 1994 och 2014 observeras? 

 

Forskningsfrågornas resultat har redovisats genom analysen ovan, men för att ännu mer konkret 

och sammanfattande återkoppla till dem och tydliggöra utvecklingen från år 1994 till 2014 

redovisas nedan ett par summerande tabeller. 

 

Tabell 4.5. Förändring över tid i representationsform 

År 
Representationsform 

Populär Statlig 

1994 V S, MP, C, FP, KD, M 

2014 V S, MP, C, FP, KD, M 

 

 

Tabellen ovan visar att utvecklingen från 1994 till 2014 i representationsformerna inte har 

förändrats tillräckligt för att det skulle vara motiverat att ändra någon placering. Det har dock 

inte sett helt likadant ut under tidsperioden utan den populära representationsformen visade sig 

något tydligare år 1994, både hos V och de övriga partierna, även om den statliga 

representationsformen vägde tyngre bland samtliga utom V; detta både 1994 och 2014.  

 

De allra flesta svenska riksdagspartier skulle lite förenklat kunna sägas vara mer eller mindre 

socialliberala. Grundläggande värden som människors lika värde, jämställdhet och frihet delas 

av de flesta, även om de kan tolkas lite olika, samtidigt som en omfattande skattefinansierad 

välfärd inte förkastas av något riksdagsparti. Vad gäller de övergripande resultaten angående 

ideologiplaceringarna som syns i tabell 4.6 nedan så är det Kristdemokraterna som sticker ut 

tydligt; de övriga delar endast socialistiska och liberala idéer. 
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Tabell 4.6. Förändring över tid i ideologier 

År 
Ideologier genom två dimensioner   

S+S K+S L+S L+L L+K K+K 

1994 V, S, MP   C, FP, M  KD 

2014 V  
 S MP, C, FP, 

M 
 KD 

För ovan: S = socialism, L = liberalism, K = konservatism,  

 

Det som främst gör sig gällande efter denna undersökning är som sagt en allmän tendens till 

ökad liberalism bland riksdagspartierna. Allt syns naturligtvis inte i tabellerna – världen kan 

dessvärre inte kategoriseras så enkelt – men att en likriktning har skett mot det liberala hållet 

kan konstateras med såväl som utan tabellernas hjälp. 

 

  



36 

 

5. Slutsatser 
 

5.1 Resultatdiskussion 
Återkopplingen till forskningsfrågorna ovan visar på att svaret på den huvudsakliga frågan – 

om partierna har blivit mer eller mindre lika varandra – var jakande i den ideologiska 

dimensionen, där de drivit närmare varandra ideologiskt, och svagt nekande i den 

representativa, där ingen tydlig skillnad kunde ses mellan de båda nedslagen men en dragning 

åt det statliga hållet dock inte gick helt omärkt förbi. Om vi nu återkopplar detta längre bak till 

själva problemformuleringen står åtminstone ett par frågor nära till hands. 

 

Kirchheimers politiska teori vidhöll att partier skulle komma att allt mer bli s.k. ”catch-all”-

partier; att lösgöra sig från sina rötter i ideologi och särskilda intressen för att aktivt söka 

appellera till en bredare potentiell väljarbas (Krouwel 2003: 29). En sådan teori är närliggande 

Downs beskrivning av flerpartisystem såväl som Sawards representation i ett s.k. ”statal mode”; 

att partierna blir allt mindre ideologiskt bundna och rör sig från hemvisten för att fånga fler och 

fler väljare. Enligt våra resultat, både de som direkt synes i tabellerna och sådana som har 

framgått i den löpande analysen och diskussionen, förefaller detta vara en rimlig hypotes. 

Partierna har blivit mer lika varandra på det ideologiska planet. De flesta partier kan rimligen 

definieras som liberala. Även där ingen direkt omkategorisering skett var bedömningen 

genomgående svårare och jämnare 2014 än 1994. Den klart dominerande formen av 

representation är den statliga, vilken till sin natur innefattar att partierna på ett sätt blir mer lika 

varandra; de står mindre och mindre för distinkta, beständiga värden och mer för diverse idéer 

och förslag för att på kort sikt förändra och förbättra samhället. 

 

Vi noterade även existensen av en uppfattning som hävdar att partierna i nutid har kommit så 

pass nära själva den offentliga makten att man kanske inte alls längre behöver representera 

medborgarna som förr (Erlingsson & Brommesson 2010: 133ff). Inbyggt i denna uppfattning 

vilar en i huvudsak negativ implikation. Om partierna inte längre representerar grupper av 

medborgare och väljare misslyckas de med att fylla en viktig funktion. Detta har dock ställts 

mot Sawards (2008) sätt att lyfta fram att representation i en demokrati kan betyda olika saker 

och fungera på olika sätt, vilka inte behöver vara varken mer eller mindre demokratiska eller 

ens representativa i sig. Man kan tänka sig att en modell där partierna har mer politisk säkerhet 

och inte behöver låsa sig fast vid särskilda grupper för att få stöd kan resultera i en mer 

öppensinnad demokratisk process där olika idéer och förslag har större chans att få genomslag. 

Å andra sidan kan man också föreställa sig en glidning mot en ”bakom låsta dörrar”-situation 

när partierna är mindre beroende av väljarnas utbredda stöd för att fungera. 

 

En diskussion om svårigheter med och möjligheter till förändringar i metoden kan, med 

resultatet vid hand, också föras. En viktig aspekt på analysen att fundera över är hur man avgör 

vilken ideologi partierna tillhör i lägen där det är särskilt svårbedömt, till följd av att material 

saknas eller att vad som finns förefaller tvetydigt. Det finns ett antal områden där vi bedömt det 

som särskilt svårt att skilja partierna åt, då en viss värdering eller ett värdesättande av en viss 

slags policy kan återfinnas hos flera ideologier. Som exempel talar de flesta partier varmt om 

jämställdhet, vilket rimligen både liberaler och socialister starkt borde förespråka – liberaler då 

främst utifrån ett frihetsperspektiv och socialister utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Det är dock 

inte alltid partierna går så pass djupt i sina förklaringar av varför de värdesätter jämställdhet, 

till följd av vilket det kan vara svårt att särskilja dem ideologiskt. Ser man till policysidan 

övervägde vi en period att hänföra mer aktiva ingrepp för jämställdhet till socialismen medan 

sådant som incitament och uppmaningar för samhället att självt förändra sig till liberalismen, 
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men en modern socialliberalism kan mycket väl tänkas använda den offentliga makten till 

ingrepp när samhället självt förändrar sig för sakta eller inte alls. 

 

I huvudsak har det för oss handlat om att socialism och liberalism överlappar till relativt stor 

grad vad gäller flera värdefrågor och socialpolitik men skiljer sig åt vad gäller det ekonomiska. 

Konservatism och liberalism kan ofta överlappa varandra vad gäller det ekonomiska men skiljer 

sig mer åt vad gäller värdefrågor och socialpolitik. Vi gjorde för skapandet av analysverktyget 

valet att skära bort de aspekter som överlappar i största möjliga utsträckning, och därmed söka 

göra dimensionerna ömsesidigt uteslutande gentemot varandra. Endast de karaktäristika som 

utmärker ideologierna på ett relativt unikt sätt togs slutligen med i bedömningen. En intressant 

synpunkt är i sammanhanget att själva det faktum att liberalismen och socialismen tycktes 

överlappa med varandra i så pass hög grad stämmer väl överens med uppsatsens huvudsakliga 

resultat, att partierna blir allt mer lika varandra och en allmän liberal dragning kan ses. 

 

 

5.2 Vidare forskning 
Mer forskning kring frågan om de svenska partiernas hävdade väg mot större likformighet och 

mindre representation av folket är enligt vår uppfattning berättigad. Annorlunda teorier och 

operationaliseringar än de som använts av oss är ett första möjligt steg. Forskningsfrågan skulle 

kunna formuleras annorlunda: varför, istället för som i denna undersökning, vad? Omfånget i 

år som här studerats är förhållandevis litet gentemot modern svensk politisk historia och denna 

utveckling skulle mycket väl kunna ha sitt ursprung längre tillbaka än denna undersöknings 

tidigaste nedslag i början av 1990-talet. 

 

Liknande forskning skulle också kunna replikeras utanför Sveriges gränser. Ämnet är av 

intresse på många platser i världen, inte minst där demokratin är på förhoppningsfull framväxt. 

En fråga för studier av det slaget kunde vara om dessa tendenser framträder mer eller mindre 

tydligt och ofta inom varierande kontexter med hänsyn till exempelvis religion, ekonomiskt 

tillstånd eller diverse andra historiska faktorer. 

 

Man skulle även kanske kunna söka säga något om framtiden i Sverige. Kommer denna trend 

att fortsätta? Vad skulle det innebära för demokratin? Kommer trenden att upphöra och vad 

skulle det i sådana fall kunna bero på? Alla dessa är möjliga följdfrågor till detta arbete vari 

det undersöks hur situationen 1994 såg ut jämfört med idag.
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