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Abstract 

C-Essay in political Science by Farhan Javanmiri, HT-2018. Mentor Viktoriia Panova. . A 

qualitative study of the ideologies of Social Democrats and Moderat party. 

This thesis examines the Social Democrat party’s and Moderat Party’s ideology. The purpose 

of this essay has been to investigate the ideological approach of Social Democrats and 

Moderats. In order to fulfill the purpose of the study, ideological similarities between the parties 

have been distinguished. In order to complete the study, the Social Democrats party programs 

from 2001 and 2013 and the Moderat party programs from 2001 and 2011 have been used. 

In order to answer the purpose of the study has theoretical approach been used. In 

addition, the study uses the ideologies of the parties as well as an explanatory theory that is 

catch all-parties which is used to understand the party’s behavior. The ideologies that been used 

by the study are the ideology of Social Democrats, which represents socialism and reformist 

socialism and the Moderats which constitute Conservatism, Liberalism and Neoliberalism. 

In order to complete the essay, qualitative methodology with an idea and ideology 

analysis has been applied. However, in order to distinguish ideological similarities between the 

parties, the study has used dimensions which means that ideologies have been operationalized. 

They constitute human perception, the view of the state and the view of economics. In order to 

study the ideologies of the parties, the study has focused on these three areas to map ideological 

similarities. 

The result of the study shows that the views of social democrats and moderators 

are different from each other in the first dimension, which is human perception and it does not 

change during the period of time the study has focused on. In the second dimension, the political 

parties’ have different view in their party programs from 2001. However, there are similarities 

between the parties because the Moderates change positions in their party program 2011 while 

the Social Democrats hold on to the same attitude in 2013 as they had in 2001. In the final 

dimension, there will be different results, because the Social Democrats and the Moderates have 

the same views in the view of economics in 2001 and 2013. Why the parties change their mind 

in one of the dimensions, have been able to understand by the Catch all-party theory, which 

means that the parties act strategically to reach as many select groups as possible to win 

elections. By tapping down its ideology, the parties reach a wider electoral group, both 

ideological and non-ideological voters. 
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1. Inledning 
I följande avsnitt kommer studiens bakgrund och problembild att presenteras dels för att 

redogöra för ämnesområdet och dels för att sätta ämnet i vetenskapligt sammanhang. Därefter 

kommer syftet med uppsatsen att redogöras och till detta kommer ett antal frågeställningar att 

ställas för att på ett lämpligt sätt kunna besvara syftet. 

 

1.1 Bakgrund och problembild 
Moderaterna med Fredrik Reinfeld och hans kompanjonskap i spetsen genomförde en av 

Sveriges största politiska omvandling som någonsin tidigare hade bevittnats i svensk politik 

inför valet 2006. I sitt nya program överraskade Moderaterna det svenska folket genom att utge 

sig för att vara Sveriges nya arbetarparti (Bylund 2006 s.2). Den politiska strategin för att överta 

regeringsmakten från Socialdemokraterna blev ett framgångskoncept som gav Moderaterna 

tillsammans med de andra tre Allians-partierna segern. Moderaterna tillsammans med sina 

Allians-partier segrade nämligen i valet 2006 och regerade svensk politik under de två 

kommande mandatperioderna. Moderaternas politiska strategi överraskade inte enbart det 

svenska folket utan likaledes det parti som länge har uppfattats och uppgett sig för att vara ett 

arbetarparti nämligen Socialdemokraterna (Mattsson 2005 s.4). I valet 2006 gjorde 

Socialdemokraterna en historisk valförlust eftersom partiet enbart fick 35 procent av rösterna 

vilket i sig innebär det sämsta valresultatet sedan 1914 (Oscarsson & Holmberg 2009 s.7).  I 

och med nederlaget i valet 2006 intog Socialdemokraterna en alltmer vänsterinriktad politik 

som resulterade i en kolliaktionsregering med Miljöpartiet och vänsterpartiet inför valet 2010. 

Partiets syfte med denna strategi var att vinna tillbaka väljare som de hade förlorat till 

Moderaterna vilket var åtta procent och som motsvarade 150 000 väljare jämfört med valet 

2002 (Oscarsson & Holmberg 2009 s.14). Den politiska strategin visade sig i stället vara 

förödande för Socialdemokraterna då partiet backade med ytterligare fem procentenheter 

jämfört med valet 2006 och utgjorde därmed en historisk valförlust (Strömberg 2010).   

Valet 2014 återtog Socialdemokraterna regeringsmakten från Allians-partierna 

som under två mandat perioder hade regerat landet. Socialdemokraternas återtagande av 

regeringsmakten var inte någon direkt triumf eftersom att partiet gjorde ett dåligt val med en 

minskning på fyra procentenheter jämfört med valet 2006 då valresultatet innebar ett 

regeringsskifte. En avgörande faktor till att partiet segrade i valet 2014 berodde på att partiets 

främsta konkurrent i svensk politik också utgjorde ett uselt val (Hinnfors & Sundström 2014 

s.121). Moderaterna som är Alliansens största oppositionsparti till Socialdemokraterna 
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beskrevs som valets största förlorare dels för att de hade förlorat regeringsmakten och dels för 

att partiet endast fick 23 procent av väljarnas röster (Ekengren & Oscarsson 2015 s.153).  

Moderaterna hade förlorat sina väljare till Sverigedemokraterna och till dess främsta 

oppositionsparti Socialdemokraterna. Partiet förlorade elva procent av sina politiska väljare till 

Sverigedemokraterna och åtta procent till Socialdemokraterna i valet 2014 som tillsammans 

utgjorde cirka 340 000 väljare (Ekengren & Oscarsson 2015 s.153).   

Vad är det som döljer sig under ytan, hur kommer det sig att Sveriges två största 

partier förlorat så många väljarröster? Hur kommer det sig att Socialdemokraterna val efter val 

sedan valet 2006 minskat i väljarröster och hur kommer det sig att Moderaterna blev valet 2014 

största förlorare? Beror det på att väljarna är osäkra på vilket parti de ska rösta på eller partiernas 

egna ageranden? 

Hinnfors och Sundström (2014) beskriver i deras analys av valet 2014 att 

väljarkårens förändrade ställningstaganden till de politiska partierna beror på ett antal olika 

faktorer. Långsiktigt bygger väljarrörligheten på väljarna och det kan exempelvis handla om 

klasstillhörighet, demografi och social sammansättning. Men i det korta perspektivet handlar 

det snarare om partiernas egna agendor, det vill säga att de dra till sig väljare genom 

valmanifest, partiprogram, motioner och proportioner. Partiernas agerande inför valen har 

således stor påverkan på vilket parti väljarna faktiskt ska rösta på visar agendaforskningen, 

uppger Hobolt (Hobolt 2006 refererad i Hinnfors och Sundström 2014 s.121). Likaledes belyser 

Oscarsson och Holmberg (2009) i dess analys av valet 2006 ett antal faktorer som är avgörande 

för de olika politiska partierna i de olika riksdagsvalen. Forskarna belyser bland annat 

väljarmobilisering, misströstning, partiernas grepp, väljarrörlighet och klassröstning. Det vill 

säga att valdeltagandet, väljarnas förtroende till partierna, minskad klasstillhörighet och 

minskade partiidentifikationer har avgörande roll för partierna chans att vinna val och ta över 

regeringsmakten (Oscarsson och Holmberg 2009 s.12 ). Följaktligen beror partiernas minskade 

förtroende hos väljarna på de ovanstående faktorerna som Oscarsson och Holmberg (2009) 

belyser. Utöver dessa faktorer beskriver Hinnfors och Sundström (2014) att väljarnas minskade 

förtroende till de olika politiska partierna beror även på partiernas agerande. Nämligen den 

politik partierna lägger fram i form av valmanifest, motioner och partiprogram som de tänker 

bedriva om de blir segrare i valen. Det vill säga hur partierna bedriver politik och hanterar olika 

politiska frågor har avgörande betydelse för hur väljarna uppfattar och röstar på de olika 

regeringsalternativen. 

Problemet som den här uppsatsen behandlar är huruvida Socialdemokraterna och 

Moderaterna har närmat sig ideologiskt. Både Socialdemokraterna och Moderaterna har 
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beskyllts för att ha förflyttat sig mot mitten i den klassiska vänster-höger dimensionen. Väljarna 

anser att partierna inte skiljer sig åt och att de bedriver en liknande politik som är väldigt lik i 

sin karaktär (Oscarsson och Holmberg 2013 s.224). I Oscarsson och Holmbergs (2013) 

omfattande undersökning uppger författarna att väljarna ansåg att det ideologiska avståndet 

mellan Socialdemokraterna och Moderaterna var mycket större under 1970-talet jämfört valen 

2006 och 2010. Oscarsson och Holmberg (2016) redovisar att på ett vänster-höger skala mellan 

0-100 placerade väljarna Socialdemokraterna på 29 och Moderaterna 89 vilket motsvarar ett 

avstånd på 60 enheter i valet 1979. Men i de senaste valen placeras Socialdemokraterna på 33 

respektive 37 och Moderaterna på 83 respektive 82. Enligt väljarna har partierna förflyttat sig 

mot mitten i vänster-höger dimensionen, det vill säga att Socialdemokraterna förflyttat sig 8 

enheter mot höger och Moderaterna 7 enheter åt vänster. Minskade ideologiska skillnaderna 

mellan olika partier resulterar i svagare partiidentifikation (Schmitt & Holmberg 1995 refererad 

i Oscarsson 1998 s.107 ). Det innebär att ju mer partier minskar sina ideologier desto fler färre 

väljare känner igen sig i partierna och det kan resultera i att individerna inte längre röstar på det 

partiet som de tidigare har röstat på och känt igen sig i. En konsekvens av detta kan vara 

Socialdemokraternas och Moderaterna väljartapp i de senaste valresultaten. 

När det handlar om Moderaterna lyfter Lindbom (2010) att vissa delar av 

ideologin hos partiet har förändrats över tid. Inför valet 2006 anklagades Moderaterna för att 

vara alldeles lik Socialdemokraterna och att det inte gick att särskilja partiet från 

Socialdemokraterna (Wiklund 2006 refererad i Lindbom 2010 s.147). Bylund (2006) uppger att 

Moderaterna med Reinfeldt i spetsen inte kommer att förändra något nu när de regerar 

regeringsmakten och inte längre är någon opposition till Socialdemokraterna. Utan att 

Moderaterna istället numera är och att de inte skiljer sig från Socialdemokraterna. Moderaterna 

har gått från opposition till att bli socialdemokratism och har förflyttats sig från den politiska 

mitten alltmer mot vänstern (Bylund 2006 s.2). Ekengren och Oscarsson (2015) påpekar att hela 

idéen med den nya Moderaterna var att Reinfeldt accepterade delar av den framväxta 

socialdemokratiska välfärdsstaten. Hinnfors och Sundström (2014) påpekar att Moderaternas 

ideologiska mittenposition kritiserades även av egna partimedlemmar. Men det är inte enbart 

Moderaterna som har kritiserat för att ha förflyttat sig mot den politiska mitten utan även 

Socialdemokraterna som inte heller kritiken mot de inte har gått helt obemärkt. 

 Socialdemokraterna har anklagats för att ha förändrat dess ideologi och förflyttat 

sig mot den politiska mitten sedan 1990-talet (Allen 2009 refererad i Wilson 2010 s.153). Den 

Socialdemokratiska ideologin med fokus på kollektivism, offentliga lösningar och statliga 

regleringar har börjat fokusera alltmer på valfrihet, marknadslösningar och individualism. En 

del forskare uppger till och med att socialdemokratin inte längre existerar och är därmed död 
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(Lavelle 2008 refererad i Hinnfors 2015 s.140). Hinnfors (2015) lyfter fram att den svenska 

socialdemokratin jämfört med sina syskonpartier i Europa har länge varit ideologiskt stabila. 

Men ekonomiska kriser såsom under 1990-talet och 2000 talet har resulterat i att 

socialdemokraterna har blivit ideologisk vilsna. De har inneburit svårigheter för 

socialdemokraterna eftersom att partiet inte kunnat genera välfärdsstatsreformer som länge 

fungerat som verktyg till att inför sina väljare och partimedlemmar förverkliga sina visioner 

(Hinnfors 2015 s.140). 

Både Socialdemokraterna och Moderaterna har enligt väljarnas uppfattning 

förändrat sina ideologier och har närmat sig varandra under de senaste valen. Den har uppsatsen 

har till sin uppgift att ta reda på om antagandet verkligen stämmer på partierna, det vill säga om 

partierna verkligen närmat sig varandra ideologiskt. 

 

1.2 Syfte och Frågeställningar 
Uppsatsen har till syfte att undersöka om Socialdemokraterna och Moderaterna har närmat sig 

ideologiskt. För att uppfylla syftet med studien kommer partiernas respektive 

idéprogram/partiprogram från 2001 och 2013 att studeras för att kartlägga om partiernas 

närmande är ett faktum. Motivet till att studien fokuserar sig på tidsperioden 2001 fram till 2013 

grundar sig på två faktorer som går hand i hand. Det ena handlar om att partiernas två respektive 

senaste partiprogram hamnar inom ramen för den här tidsperioden, det vill säga 

Socialdemokraternas partiprogram från 2001 och 2013 samt Moderaterna 2001 och 2011. 

Partiernas respektive tidigare partiprogram innan 2001 är från 1990-talet vilket egentligen anses 

vara utmärkt eftersom att det skulle ge studien en större variation. Men motargumentet leder in 

i den andra faktorn vilket grundar sig i studiens tidigare forskning. Mer konkret handlar det om 

att tidigare forskning redan ramar in partiernas partiprogram från 1990-talet. Därför har 

partiernas respektive partiprogram från 2001 och 2013 plockats ut för att kunna uttala sig och 

argumenterar för respektive mot resultatet i tidigare forskning. Med dessa anledningar kommer 

följande frågeställningar att ligga till grund för studien: 

   - Finns det ideologiska likheter mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i 

synen på människan? 

 - Finns det ideologiska likheter mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i 

synen på samhället? 

- Finns det ideologiska likheter mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i 

synen på ekonomi? 
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Om undersökningen visar på att det finns ideologiska likheter mellan partierna är det relevant 

att förstå partiernas agerande. Det innebär att resultatet på den förste frågeställningen leder till 

följande frågeställning; 

  - Om det nu finns ideologiska likheter mellan partierna, hur kan partiernas 

människosyn, synen på samhället och synen på ekonomi på ett lämpligt sätt tolkas och förstås? 

 

1.3 Tidigare forskning 
I det här avsnittet kommer tidigare forskning att tas upp för att sätta ämnet i ett vetenskapligt 

sammanhang. Forskningen som uppsatsen kommer att ta sin grund i är Oscarssons (1994) studie 

om väljarnas uppfattning angående partiernas eventuella ideologiska närmande. 

 Oscarsson (1994) beskriver att 1990-talets politik kännetecknas av mer samarbete 

partierna i emellan snarare än konflikter.  Det beror framförallt på omständigheterna i svensk 

politik en Sverige som befinner sig i ekonomisk kris, kritisk parlamentarisk läge samt Ny 

demokratis intåg i riksdagen. Att 1990-talets politik kännetecknas av mer samarbete partierna i 

emellan kan mycket riktigt bero omständigheterna i svensk politik men den verkliga frågan är 

om utvecklingen inte är långsiktig, uppger Oscarsson. Är det möjligt att de olika politiska 

riksdagspartierna blir mer och mer lik varandra? (Oscarsson 1994 s.141). Eftersom att partier 

som traditionellt sett har varit huvudmotståndare befinner sig i samarbete med varandra i olika 

politiska sakfrågor. Ett tydligt exempel på ett sådant samarbete mellan partier som traditionellt 

sett varit huvud oppositioner till varandra men som sedan har enats är energiuppgörelsen. 

Socialdemokraterna enades med dem borgerliga mitten partierna 1989 i energiuppgörelsen trots 

att socialdemokraterna är opponent till höger partierna. Exemplet är inte enbart det enda 

exemplet på samarbete mellan partier som inte delar gemensam politik det finns fler exempel 

och inte minst skatteuppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet (liberalerna) 

under 1990-talet samt krisuppgörelserna under 1990-talet (Oscarsson 1994, s.141). Oscarssons 

(1994) belyser att samarbetet över blockgränserna har resulterat i en rad olika negativa 

konsekvenser för de politiska partierna. Väljarrörligheten har ökat under senare period samt att 

partiidentifikationen hos väljarna har minskat kraftigt och dessa faktorer har lett till att väljarna 

byter partier alldeles för ofta. Oscarsson (1994) uppger att med de faktorer som påpekats ovan 

gör ämnet intressant att undersöka om partierna numera är lika varandra och bedriver liknande 

politik. För att undersöka ämnet finns det två sätt att gå tillväga enligt Oscarsson, det vill säga 

antingen på partinivå eller väljarnivå. I studien studerar Oscarsson (1994) det politiska 

avståndet mellan de olika partierna på väljarnivå genom att intervjua väljarna hur de uppfattar 

avståndet mellan partierna. När det handlar om partinivå kan ämnet studeras genom partiers 
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företrädare eller genomförande av innehållsanalyser i form av partiprogram och valmanifest 

m.m. (Oscarsson 1994 s.143). I den här uppsatsen kommer fokus att riktas på partinivå genom 

att studera Socialdemokraternas och Moderaternas respektive partiprogram. 

 Oscarsson (1994) har valt att studera på väljarnivå och uppger för att bäst kunna 

lista ut vilka partier väljarna skulle rösta på utöver det egna partiet kan vi studera väljarnas 

andra preferenser. Med det menar Oscarsson vilket parti väljarna gillar näst bäst än det egna 

partiet, det vill säga vilket parti väljarna anser är närmast det egna partiets politiska uppfattning 

och det är det enkla sättet att studera partisystemet enligt Oscarsson (Oscarsson 1994 s.143). 

Oscarsson (1994) den metoden räcker dock inte att studera avståndet mellan de olika politiska 

partierna. Därför krävs det att väljarnas andra preferenser kompletteras med andra mått såsom 

gilla och ogilla-skalan. Resultatet redovisar att hos Vänsterpartiets sympatisörer är 

Socialdemokraterna det närmaste partiet. Hos Socialdemokraternas anhängare har det under en 

vis tid varit Centerpartiet men numera Vänsterpartiet. Hos Centerpartiets väljare har det varit 

Folkpartiet (Liberalerna) och hos Folkpartiets (Liberalerna) har gått från Centerpartiet till att 

numera vara Moderaterna. Hos Moderaternas väljarkår har det varit både Centerpartiet och 

Folkpartiet (Liberalerna) och hos Kristdemokraterna har det varit Centerpartiet. Sist men inte 

minst har det varit Socialdemokraterna som har uppfattats som det närmaste än det egna partiet 

hos Miljöpartiets anhängare. Oscarsson (1994) uppger att resultatet visar på två 

utvecklingstendenser, det ena är tyder på att partiavståndet mellan de olika partierna har blivit 

mindre under undersökningsperioden. Utvecklingen understryker tesen att partisystemet har 

krympt och att partierna har blivit alltmer lika i väljarnas ögon. Avståndet mellan de borgerliga 

och de socialistiska partierna har också minskat i väljarnas ögon och det kan tolkas som att 

blockpolitiken har fått en mindre roll i väljarnas ögon (Oscarsson 1994, s.159). Men eftersom 

att den här uppsatsen är intresserad av den ideologiska utvecklingen mellan Socialdemokraterna 

och Moderaterna är det intressant se hur väljarna har uppfattat avståndet dessa partier emellan. 

Utgången i Oscarssons undersökning tyder på att avståndet mellan mätperiodens två största 

partier har minskat under mätperioden. I väljarnas ögon har den ideologiska utvecklingen 

mellan Socialdemokraterna och Moderaterna minskat i betydelse. Vilket betyder att 

förutsättningarna för samarbete mellan mätperiodens två största partier har blivit alltmer goda 

sedan 1979-talet (Oscarsson 1994 s.170). 

 Utgången i tidigare forskning visar på att den ideologiska skillnaden mellan 

Socialdemokraterna och Moderaterna har minskat betydligt i jämförelse med 1970-talet. Det 

har skapat goda förutsättningar för samarbete över blockgränserna och framförallt mellan 

Socialdemokraterna och Moderaterna i väljarnas ögon. Ämnet blir både inom och 
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utomvetenskaplig relevant dels för att tidigare forskning har studerat ämnet i en annan 

tidsperiod och dels för att ämnet har studerats på väljarnivå. Den här uppsatsen riktar i stället 

in sig på ämnet dels i en annan tidsperiod och dels för att den studerar området på partinivå. 

Genom att studera ämnet på partinivå kan utfallet i uppsatsen bestyrka om det ideologiska 

närmandet mellan Socialdemokraterna och Moderaterna är ett faktum eller ett påstående. 

 

1.4 Disposition 
I kommande avsnitt kommer teori kapitlet att presenteras där det bland annat innehåller 

begrepps definition av ideologi, partiernas ideologier samt uppsatsens förklarande teori Catch 

all-parti. När teoriavsnittet utförligt presenterats kommer metodkapitlet att introduceras. I 

metodavsnittet redogörs för studiens design vilket är longitudinell/komparativ design. Därefter 

framställs vilken typ av analys som är relevant för att uppnå syftet med studien vilket i det här 

fallet är idé- ideologianalys med dimensioner som analysredskap. Därpå presenteras vilka 

material som studien kommer att använda sig av samt vilka avgränsningar som görs för att på 

ett lämpligt sätt genomföra studien. När dessa delar har presenterats kommer reliabilitet och 

validitet att introduceras för att diskutera uppsatsens eventuella starka och svaga sidor. I 

uppsatsens fjärde avsnitt introduceras materialet samtidigt som det analyseras med 

utgångspunkt i teori avsnittet för att erbjuda en trovärdig och rimlig analys av materialet. 

Slutligen kommer uppsatsens sista avsnitt att genomföras som bland annat kommer att innehålla 

diskussioner kring undersökningens resultat och eventuella framtida forskningar där frågor 

under uppsatsens gång upptäckts som kan vara intressanta att studera. 
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2. Teoretisk referensram 
I det här avsnittet kommer studiens teoretiska ansats att introduceras som innehåller partiernas 

respektive åskådning och Kirchhimers teori verk Catch all-parti. Men dessförinnan kommer 

ideologi begreppet att åskådliggöras eftersom att den utgör en viktig beståndsdel i uppsatsen. 

 

2.1 Ideologi 
Politik är strider mellan olika grupper med olika uppfattningar om hur samhället bör styras samt 

se ut. Politik är striden mellan olika grupper och nationer om olika viktiga tillgångar såsom 

territorier eller profitera på havets tillgångar. Dessa är få exempel på konflikter mellan grupper 

som definierar politik (Larsson 2014 s.11). För att det ska vara möjligt för de olika grupperna 

att styra samhället är ett grundläggande begrepp återkommande fenomen nämligen makt. 

Begreppet makt innebär kontroll över människors beteende genom att utöva olika typ av 

sanktioner över människor både negativa och positiva, det vill säga straff eller belöningar för 

att upprätthålla statsapparaten. Människor har i århundraden använt makt som metod för att 

kontrollera statsapparaten genom att reglera människors beteenden (Larsson 2014 s.11). Men 

för drygt två hundra år sedan fick ett nytt begrepp sin födelse inom politiken, nämligen ideologi. 

Begreppet ideologi uppfanns 1789 under den franska revolutionen och den 

symboliserade då en samling grundsatser som skulle ligga till grund för det politiska 

handlandet. Grundsatser var förklaringar om de viktigaste syften i politiken samt om verktygen 

att nå de syften och målen (Larsson 2014 s.12). Ideologier handlar om individers politiska 

uppfattning som i princip handlar om att individen står för en viss samling värderingar och 

preferenser. Det innebär att individen uppfattar världen ur en viss synpunkt jämfört med andra 

som innehar andra värderingar och preferenser. Ideologi tillämpas idag av de olika politiska 

partierna genom partiprogram och det innehåller en rad olika idéer som ger rationella individer 

friheten att följa eller avfärda precis som att rösta eller icke rösta på dessa politiska partier 

(Charlotte 2015 s.9). Ideologi handlar om att politiska grupper skapar gemensamma 

föreställningar som fungerar som medel för att rekrytera människor för att hålla samman de 

politiska partierna. Ideologin är nödvändigt för de politiska partierna eftersom att den 

legitimerar dess handlingar när de tar över den politiska makten (Larsson 2014 s.21f). 

Begreppet ideologi är ett enhetligt system av idéer och värderingar (Ljunggren 2008 s.12). 

Ljunggren (2008) beskriver ideologi i tre olika delar och det första handlar om verkligheten, 

det vill säga ideologin beskriver hur livet är skapad. Individen kan belysa att män och kvinnor 

tjänar olika trots att de genomför samma arbetsuppgifter och genom att belysa denna 
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problematik handlar om att ge en bild av verkligheten. Detta handlar i princip om människans 

värderingar, det vill säga genom att påpeka den sneda könsfördelningen handlar i grund och 

botten om vad personligen anser är relevant. Med anledning av detta inser individen att ideologi 

måste innehålla en värdering, det vill säga synen om vad som är rätt eller fel (Ljunggren 2008 

s.13). Den andra delen av ideologin som innehåller värdering handlar om hur verkligheten 

egentligen bör vara. Det vill säga att män och kvinnor som innehar samma arbetsuppgifter bör 

ha samma lön. Den tredje delen av ideologi blir då vad och vilka åtgärder som måste göras för 

att förändra ojämlikheten mellan könen. Det vill säga att individerna skapar handlingsprogram 

genom att organisera sig för att ändra ojämlikheten. Begreppet ideologi sammanfattas på så sätt 

att det är en beskrivning av individens existens, det vill säga beskriver om hur tillvaron är och 

det leder i sin till att det skapar en uppfattning om hur det bör vara och slutligen vilka åtgärder 

som är nödvändiga för att förändra orättvisan (Ljunggren 2008 s.13). 

Det som har påpekats ovan är definitionen av ideologi men det är nödvändigt att 

begreppet operationaliseras för att det ska kunna vara möjligt att studera. Larsson (2014) 

beskriver för att kunna genomföra en studie om ideologi kan man studera olika frågor såsom 

hur ska samhället styras, med vilka medel den ska förändras, i hur stor utsträckning staten ska 

blanda in sig i hur individer lever samt hur samhällets ekonomi ska styras och organiseras m.m. 

I Larssons studie om ideologier fokuseras det på en rad specifika beståndsdelar. Det vill säga 

grundvärderingar, människosyn och politisk styrelseform, samhällets ekonomiska organisation 

och viktigaste enheten i samhället (Larsson 2014 s.22). Genom att operationalisera begreppet 

ideologi i dessa delar blir begreppet mätbart. 

 

2.2 Moderaternas ideologi 
Innan Moderaternas ideologi presenteras kommer jag kort att diskutera problematiken med att 

identifiera partiernas ideologier. Det är viktigt att särskilja de traditionella ideologierna jämfört 

med politiska partier eftersom att de är två olika saker. I vilken utsträckning partier använder 

sig av den ena eller den andra ideologin är en empirisk sak. Men det är av stor betydelse att 

ideologierna identifieras oberoende av partiers texter, ställningstagande och tolkningar 

(Goldman 2003 s.141). Ideologierna som kommer att användas som analysverktyg har valts ut 

med utgångspunkt i vilka ideologier som partierna identifierar sig med. Det är relevant att ha 

detta i åtanke dock är det samtidigt svårt att helt avgöra vilka ideologier partierna har om inte 

man tar hänsyn till vilka ideologier partierna solidariserar sig med. Dock är det viktigt att ha 

kännedom om att redogörelsen av de olika ideologierna inte grundar sig på partiernas definition 

av de olika ideologierna utan snarare på vetenskapliga källor. Detta för att undvika 
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problematiken som Goldman (2003) belyser i sin studie men samtidigt är det viktigt att belysa 

att uppsatsen inte heller är helt felfritt eftersom att det är komplicerad att definiera ideologier. 

För att studien skall vara genomförbar är det ytterst relevant att belysa vilken eller 

vilka ideologier uppsatsens valda partier har. I Moderaterna officiella webbplats ger partiet en 

historisk redogörelse av vilken ideologi som har kännetecknat dess idé och värderingar. De Nya 

Moderaterna uppger att när partiet uppstod 1800-talet hade partiet klassiskt konservatistiska 

och nationalistiska idéer och värderingar (Nya Moderaterna). På senare år liberala och 

internationalistiska idéer har präglat partiet enligt de Nya Moderaterna. Partiet uppger vidare 

att det som för dags läget präglar Moderata samlingspartiets ideologi är konservatistisk 

samhällssyn och liberala värderingar och idéer (Nya Moderaterna). Här nedan kommer olika 

ideologier som uppfattats som Moderaternas ideologi att introduceras. Eftersom att det finns 

både traditionell och ny liberalism kommer dessa att redogöras för att senare i uppsatsen kunna 

göra en korrekt tolkning av partiets partiprogram samt vilken politisk åskådning som 

kännetecknar Moderaternas ideologi.     

 

2.2.1 Konservatism 
Konservatism bygger på mänsklig attityd snarare än ideologi. Konservatismen uppkomst 

härstammar som en metodologi och den blev uppenbar under den franska revolutionen. Den 

konservatistiska idéen var stark motståndare till den franska revolutionen som metod för 

samhällsförändring. En bärande idé i konservatism handlar om att samhället bör förändras sakta 

men säkert istället för snabba förändringar (Larsson 2014 s.43). Hela idéen grundar sig på att 

bevara samhällets existerande tradition och institutioner och olika samhällen är olika och bör 

förändras långsamt. Om det existerande inte nödvändigtvis behöver förändras är det inte heller 

nödvändigt att förändra (Ljunggren 2008 s.18).  Konservatismens grundvärdering bygger på att 

man vill bevara det historiska och traditionella och värnar om det bestående. Hela idéen grundar 

sig på att värna om det egna nationens politiska och kulturella tradition. Enligt Konservatismen 

förändras och förnyas traditionen men inte genom snabba samhällsförändringar utan långsamt. 

Konservatismen avisar idéen om att politiken är det viktigaste bäraren i samhället och är 

skeptiska till att politiken bör forma och planera samhället. Det är istället traditionen, religionen, 

fördomen och sedvanan som konservatismen förlitar sig på och förespråkar (Larsson 2014 

s.47f). 

 Den konservatistiska människosynen grundar sig på att politisk jämlikhet är en 

grund utgångspunkt för den allmänna rösträtten. Ideologins människosyn utgår från människans 

faktiska olikhet, skillnader och ojämlikhet gällande intelligens och omdömesförmåga m.m. 
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Ideologin står för att alla individer är lika men den faktiska skillnaden handlar om i vilken mån 

de politiska och sociala av individernas skillnader och olikhet ska accepteras eller icke (Larsson 

2014 s.48f). Konservatismens bärande idé grundar sig på att individernas skillnader och olikhet 

ska accepteras. Exempelvis anser konservatismen att skillnader i inkomst och förmögenhet i 

princip handlar om människors olika prestationsförmåga. Konservatismen är för idéen om att 

ta sig upp i samhällets ledarskikt ska vara möjligt och öppen för alla men det ska bygga på 

prestation, förmåga och utbildning (Larsson 2014 s.48f).   

 När det handlar om samhällets bärande enhet är det nationen i konservatismens 

ögon. Det är nationen som kommer i första hand och dess självständighet ska grunda sig i 

konservatistiska värden. Den konservatistiska åskådningen anser familjen som samhällets 

bärande enhet och oftast betecknas det för kärnfamiljen. Den konservaristiska familjepolitiken 

syftar till att bevara och värna om familjen och dess ansvar för utbildning och uppfostran 

(Larsson 2014 s.49f). Konservatismens grundtanke grundar sig i familjen, klanen, 

församlingen, släkten, nationen, kulturen, traditionen etc. Kommuniteten i konservatismens idé 

är större än individen, det bygger på en grupp där individen passar in. Det bygger på en naturlig 

grupp och det skapas inte tillfälligt och inte heller bygger det på individernas fria val. 

Kommuniteten är ett nätverk som snarare hålls ihop av traditionen (Ljunggren 2008 s.27). 

 Konservatismens syn på samhällets ekonomiska styrning bygger på enskilt 

ägande av produktionsmedlen. Ideologin bekämpar dessutom politisk styrning av samhällets 

ekonomiska marknad. Ideologin anser att detta är en grund förutsättning för individernas 

handlingsfrihet och ett demokratiskt samhälle. Genom enskilt ägande och minskad inflytande 

för den politiska styrningen ökar möjligheten för ekonomisk tillväxt och i och med detta blir 

människornas naturliga ojämlikhet uppenbar (Larsson 2014 s.53f). När socialismen 

förespråkade förstatligande förespråkade konservatismen folkligt delägande i näringslivet. 

Istället för att minska de ekonomiska ojämlikheterna förespråkade konservatismen idéen om 

ägande (Larsson 2014 s. 54f). Med andra ord förespråkar konservatismen fri handel i den 

bemärkelsen som statens näringsliv och traditioner erbjuder (Ljunggren 2008 s.34). 

 

2.3.1 Liberalism 
Under 1800-talet och 1900-talet innebar flera förändringsfaser för liberalismen. Under 1700-

talet fanns en stark idé arv av liberalismen att inhämta.  Det var under upplysningstidens och 

naturrättens doktriner om mänskliga rättigheter som innehöll idéer om frihet, egendom, rätten 

till liv samt bekämpa förtryck (Larsson 2014 s.29). Enligt liberalismen skulle samhället enbart 

fungera om styrelseskicket värnade om människornas intressen. Genom att individernas 
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intressen företräddes kunde samhället fungera och frambringa lycka åt alla människor 

åtminstone majoriteten (Larsson 2014 s.29). Liberalismens grundvärderingar grundar sig på 

största möjliga lycka för största möjliga antal. Med det menar den liberalistiska ideologin att 

alla individer i grund och botten eftersträvar sin egen nytta och lycka. Det innebär i sin tur att 

individers strävande efter lycka och nytta inte ska ske på bekostnad av en annan. Därför är det 

ytterst viktig att både politiken och samhället en avvägning ske mellan olika anspråk och det är 

denna grundidé som bygger på största möjliga lycka för största möjliga antal (Larsson 2014 

s.31). Med lycka och nytta menar liberalismen materiella saker och det materiella välståndet 

för största möjliga antal bäst kunde uppfyllas om individerna i samhället själva ansvarade för 

sin välfärd och ekonomi. Liberalismen nyttoargument bygger på att individerna får möjligheten 

att tänka, yttra och handla fritt och dessa tillsammans utvecklar individens personliga frihet. 

Den liberalistiska idéen bygger på att individerna i samhället upprätthåller ett styrelseskick som 

ämnar till att gynna samt garantera alla människors rättigheter till liv, frihet och egendom 

(Larsson 2014 s.32f). 

 Den liberalistiska människosynen bygger på att den suveräna staten ger alla 

individer i samhället att påverka politiken. Liberalismen kamp för allmän röst byggde 

egentligen jämlikhet i politisk kompetens och lika rättigheter för män och kvinnor både socialt 

och politisk. En grundläggande idé inom liberalismen både i det ekonomiska samt det politiska 

handlar om att individens förmåga att bedöma sina egna intressen samt konsekvenserna för sina 

handlingar. Med andra ord är individens rationalitet Liberalismens bärande idé (Larsson 2014 

s.33f). Liberalismen står även för att alla människor ska behandlas lika och människan ska 

betraktas som jämlika men samtidigt som olika. Genom att individerna behandlas som jämlika 

ska inte resultera i att de alltid ska behandlas lika. Med det menas om individerna hela tiden 

behandlas som jämlika resulterar det i ett stelt kontrollsamhälle och negativa konsekvenser 

genom att individerna inte kan forma sina egna livsplan eller sitt eget konsumtionsmönster 

(Larsson 2014 s.34). 

 När det handlar om hur liberalismen ser på samhällets bärande enhet resulterar 

svaret i människors rätt till frihet. Med andra ord värdesätter liberalismen individen som den 

viktigaste enheten i samhället. Liberalismen kräver starka garantier för alla människors fri och 

rättigheter och begär frihet för individen. Liberalismens begäran på frihet och rättigheter för 

alla individer i samhället syftar till konstitutionellt, det vill säga inskrivna i lag (Larsson 2014 

s.35). 

 Den liberalistiska synen på samhällets ekonomiska styrning grundar sig i 

marknadsekonomi. Det vill säga att liberalismen förespråkar privat ägande av 
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produktionsmedlen och är starka motståndare till statlig inblandning av den ekonomiska 

marknaden (Larsson 2014 s.40). Liberalismens främsta företrädare Adam Smith som 

utvecklade frihandel teorin med namnet laissez-faire (låt gå, låt göra) innebar ekonomisk frihet 

för människorna som utgångspunkt för allmänt välstånd och ekonomisk tillväxt. Det innebar 

att staten inte skulle inblanda sig i den fria marknaden och låta den styra sig själv och istället 

skulle tillgångar och efterfrågan bestämma (Larsson 2014 s.40). I den liberalistiska 

idétraditionen har tanken varit att alla individer i samhället ska ha samma startmöjligheter i 

livet. Dessutom har den liberalistiska tanken på senare i princip bottnat i ekonomisk tillväxt 

framför ekonomisk utjämning. Liberalismen värdesätter ekonomisk tillväxt framför ekonomisk 

utjämning och idén har byggt på att ekonomiska ansträngningar och initiativ belönas (Larsson 

2014 s.40). 

  

2.3.2 Nyliberalism 
Den liberalistiska idéen fick ett nytt inslag i början 1970-talet. Den nya idéen var stark kritiker 

till den dominerande socialliberala åskådningen. Kritiken riktades framförallt mot den 

keynesianska ekonomiska politiken och monetarismen lanserades som alternativ ekonomisk 

teori (Larsson 2014 s.139). Ideologins främsta företrädare Milton Friedman föreslog starkt att 

minska statens inflytande och dess ekonomiska roll. Staten skulle enligt Friedman låta 

marknadskrafterna verka fritt utan dess inblandning. Nyliberalismens grundvärderingar grundar 

sig på två föreställningar och idéerna härstammar från den traditionella liberalismen. Det vill 

säga idéen om mänskliga rättigheter och dess okränkbara rättigheter som inspirerades av 1600-

talet och 1700-talets liberala idéen. På samma sätt som den traditionella liberalismen anser 

nyliberalismens företrädare Robert Nozick att samhället enbart fungerar när människornas 

rättigheter upprätthålls. Den nyliberala idéen försvarar också individens rätt till privategendom 

och menar på att det är en självklar rättighet för varje individ. För att det ska vara så rättvist 

som möjligt ska ingen individ överträda andras egendom (Larsson 2014 s.140). Den nyliberala 

tanken bottnar i att alla människor ska obehindrad ska kunna påverka sitt liv och förverkliga 

sina drömmar som också detta härstammar från traditionella liberalismen. Kapitalismen utgör 

en möjlighet för att alla individer för att ska kunna påverka sina liv samt ger möjligheten för 

individerna att bestämma hur de tänker leva. Idéen från den traditionella liberalismen om största 

möjliga lycka åt största möjliga antal avvisas i det nyliberala idéen. Till skillnad från traditionell 

liberalism förespråka den nyliberala tanken, varje persons möjlighet till att förverkliga sina 

drömmar och mål. Med hänvisning till detta avvisas utilismens idé om att individens och 

gruppers lycka kan vägas mot varandra (Larsson 2014 s.140f). Mot bakgrund av detta 
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accepterar den nyliberala idéen att det kan förekomma ett ojämlikt samhälle (Giddens 1999 

s.17). 

 Den nyliberala människosynen bygger på den äldre liberalismen, det vill säga att 

människan anses som en rationell varelse som har god kunskap samt förmåga att bedöma sina 

intressen och agera som den vill på marknaden. I den bemärkelsen betraktas individen som 

jämlik enligt nyliberalismen. Men till skillnad från den äldre liberalismen anser nyliberalismen 

att människan i grund och botten är olika och därför bör människan behandlas och förbli olika. 

Här spelar marknadsmodellens överlägsenhet en viktig roll och här ges människorna möjlighet 

att förverkliga sina olikheter (Larsson 2014 s.142f). Det finns ingen anledning till att tro att 

samhället kan tjäna som ideal för alla individer och inte heller finns det gemensamt ideal som 

existerar för alla människor enligt nyliberalismen. Nyliberalismen ursäktar inte heller att 

resultatet av de marknadsmekanismerna blir olika för människorna. Dessutom anser 

nyliberalismen att människan i grund och botten styrs av eget intresse och är den största 

drivkraften. Dessa intressen och mål som individen vill främja ska vara möjligt att förverkliga 

och det sker bäst utan statens inblandning (Larsson 2014 s.142f). 

 När det handlar om nyliberalismens syn om den viktigaste enheten i samhället är 

det individen som utgör den viktigaste beståndsdelen precis som den äldre liberalismen. Det är 

en kamp mellan människan och staten ska individens valfrihet, handlingsfrihet till varje pris 

främjas samt försvaras. Istället ska den moderna välfärdsstatens inflytande och makt bekämpas. 

Nyliberalismen är dessutom starka motståndare till intresseorganisationer samt kollektivism 

(Larsson 2014 s.143). 

 Den nyliberala inställningen om ekonomisk organisation grundar sig på 

avreglering, privatiseringar av offentlig verksamhet samt införande av marknadsliknande 

modeller in i det som finns kvar av den offentliga sektorn. Nyliberalismen anser att den 

offentliga sektorns tillväxt är en konsekvens utav byråkratins egenintressen snarare än det civila 

människornas intressen och önskemål (Larsson 2014 s.147). Den nyliberala idéen i kontrast till 

den traditionella liberalismen för en minimal statlig inblandning och förespråkar en stark 

ekonomisk individualism (Giddens 1999 s.17). 

 

2.3.3 Sammanställning av ideologier 
Här nedan kommer ideologierna att sammanfattas för att underlätta när partiets ideologier 

analyseras senare i undersökningen. 
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Tabell 1 Sammanfattning av Konservatism, Liberalism och Nyliberalism 

 

 Konservatism Liberalism Nyliberalism 

Människosyn Individer ska behandlas lika 

men är olika i grunden. 

Olikheter människor i 

mellan ska accepteras. Ex. 

bygger skillnader i inkomst 

på individens 

prestationsförmåga. 

Individerna ska ha 

möjlighet att påverka 

politiken. Individen har 

förmåga att själv stå för sina 

intressen och 

konsekvenserna för sina 

handlingar. Individen är en 

rationell varelse. 

Individerna ska behandlas 

lika men ändå olika. 

Individen är rationell och 

har förmågan att bedöma 

sina önskemål och dess 

agerande på marknaden. 

Människan är olika, bör 

förbli olika och ska 

behandlas olika. Marknaden 

är en plattform för individen 

att förverkliga sina 

olikheter. 

Synen på samhället Nationen är den bärande 

enheten. Familjen har också 

en stor roll s.k. 

kärnfamiljen. 

Familjepolitiken ska värna 

om familjens roll för 

utbildning och uppfostran. 

Individens rätt till frihet. 

Individens rätt till frihet är 

den viktigaste enheten för 

liberalismen.  Rätten till 

frihet ska byggas på skrivna 

lagar. 

En kamp mellan staten och 

individen, individens 

valfrihet och handlingsfrihet 

ska i alla lägen skyddas och 

främjas. Stark motståndare 

till kollektivism. 

Synen på ekonomi Enskilt ägande av 

produktionsmedlen. 

Motståndare till statlig 

inblandning i ekonomin och 

förespråkare till frihandel. 

Istället för att minska 

ojämlikhet förespråkar man 

enskilt ägande. 

Förespråkare till 

marknadsekonomi och 

motsäger politisk styrning 

av marknaden. Istället är 

man för privat ägande. 

Ekonomisk tillväxt framför 

ekonomisk utjämning. 

Förespråkare av 

avregleringar, 

privatiseringar av den 

offentliga sektorn samt 

införande av 

marknadsmodeller i den 

offentliga sektorn. Däremot 

accepteras minimal statlig 

inblandning men ekonomisk 

individualism. 

 

 

2.4 Socialdemokraternas ideologi 
I Socialdemokraternas officiella webbplats redogör partiet för dess historia och uppkomst. Där 

belyses det att socialdemokratin bildades i Skandinavien runt 1871 med ursprung i politiska 

och fackliga arbetarrörelsen. I samma veva bildades svenska socialdemokratiska partiet under 

1889- talet (Socialdemokraterna 2017). Partiet lyfter fram att redan under August palm motsatte 
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man sig den revolutionära doktrinen och istället förespråkades demokratisk socialism.  August 

Palm var stark förespråkar för demokratisk socialism och kämpade därmed för allmän rösträtt 

samt sociala reformer. I och med detta tog arbetarrörelsen sin grund i detta spår som innebar 

reformistisk demokrati och välfärdsdemokrati som socialdemokratin sedan dess har följt. 

Partiet uppger tydligt att de står för en reformistisk socialism grundad på demokrati och stegvis 

samhällsförändring och tar avstånd från den revolutionära doktrinen (Socialdemokraterna 

2017). 

 Eftersom att Socialdemokratin bottnar i socialismens ideologi kommer 

socialismen tillsammans med reformistisk socialism att belysas för att göra en korrekt analys 

när Socialdemokraternas partiprogram senare granskas. 

 

2.4.1 Socialism 
Under 1800-talet uppstod den socialistiska ideologin som protest mot det klassamhälle som 

dominerade samhället. Som alternativ ville den ideologiska Socialismen ha ett samhälle byggd 

på solidaritet människor emellan och gemenskap (Ljunggren 2008 s.18). Innan kritiken mot 

klassamhället och kapitalismen uppstod socialismen egentligen som ett alternativ mot 

individualismen. I grund och botten skapades socialismen som opposition till kapitalismen som 

ansågs som den bidragande faktorn till att klassystemet existerar. Socialismen ville avsätta det 

kapitalistiska systemet och skapa en bättre samhällsordning där människorna var de som 

förfogade makten över samhällsutvecklingen och näringslivet (Giddens 1999 s.13). 

 En klassisk paroll i socialismen definierar dess människosyn kort och koncist. 

”Från var och en efter förmåga, till var och en efter behov”. Socialismen förespråkar att 

människorna i samhället ska få möjlighet att utveckla sina naturliga möjligheter. Individerna 

har enorm potential att åstadkomma saker för sig själva och samhället om det finns rätt 

omständigheter samt möjligheter. Får individer samma möjligheter när de är barn kan de 

utveckla sina potentialer när de blir vuxna. Det leder i sin tur till att individer ger mer fritt i 

utbyte med sina medmänniskor. Därför är det ytterst väsentligt att alla får samma förutsättningar 

till framstegsmöjligheter och på sätt gynnas hela samhället. Dessa framstegsmöjligheter blir 

möjligt genom ett solidariskt, jämlikt samt kollektivistiskt samhälle. Enligt socialismen kunde 

denna idé minska klyftorna, klasskillnaderna i samhället och på så sätt kunde människorna 

utvecklas och förändra samhället (Ljunggren 2008 s.24). Strävan efter ett jämlikt samhälle är 

en av socialdemokratins bärande idéer, det vill säga ett jämlikt samhälle uppnås när man tar 

från de rika och ger till de fattiga. I och med detta vill man uppnå ett jämlikare samhälle samt 

skydda människans liv (Giddens 1999 s.19). 
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 När det handlar om den viktigaste enheten i samhället är det arbetarna, 

arbetarklassen som socialismen värdesätter främst. Socialismen bottnar i att det finns ett 

klassystem och att människorna i samhället har en bestämd klass beroende på vilken position 

de innehar i produktionen. I och med att arbetarna arbetar säljer de det till ägarna och det ger 

arbetsköparna en bättre position och makthavarna i samhällshierarkin pga. dess kapital. 

Socialisternas ställningstagande i synen på den bärande enheten i samhället är folket, 

individerna, arbetarklassen samt underklassen. De är dessa folkgrupper som står i motstånd till 

makthavarna och överklassen (Ljunggren 2008 s.28). Men Socialismen värdesätter även staten 

som ett bärande verktyg som sköter den dominerande affärer. Olika produktionssätt skapa olika 

former av statsskick. Likaledes som maskinen behöver någon som sköter den behöver även 

samhället operatörer som sköter allt så att det fungerar enligt makthavarnas intressen. Den 

socialistiska idéen förespråkar att staten styr och dominerar över det civila samhället (Giddens 

1999 s.17). Socialisterna ser däremot inte staten som en garanti eller kontrakt som individerna 

i samhället kommit överens om utan en påtvingad institution skapad för att hålla underklassen 

i ordning. När arbetarklassen såväl erövrar makten blir staten dess instrument för sina intressen 

och det innebär i sin tur att staten inte avskaffas utan stegvis dör ut (Ljunggren 2008 s.28). 

 I frågan om samhälles organisation och vilken typ av system eller form som är 

lämpligast är det planekonomi i enlighet med Socialismen. Genom att individerna, underklassen 

och framförallt arbetarklassen erövrar makten från staten kan ekonomin styras på ett rationellt 

och förnuftigt sätt. I och med att ekonomiska utvecklingen styrs av folket, arbetarklassen 

gynnas samhället eftersom att det är fler i samhället som gynnas av ekonomin än enbart några 

få kapitalister (Ljunggren 2008 s.35).  Ljunggren (2008) uppger att socialister är delvis oeniga 

kring den ekonomiska styrning och hur den bör skötas. En del socialister förespråkar detaljerad 

styrning av ekonomin, det vill säga att näringslivet följer planekonomi och omfattande 

regleringar. Medan andra vill att ekonomin bör styras av staten och stimulera näringslivet i den 

riktning som politiken beslutar, med andra ordning planhushållning (Ljunggren 2008 s.35). 

Men i grund och botten delas den ekonomiska teorin av alla socialister som menar på att om 

det kapitalistiska systemet får agera fritt kommer klyftorna i samhället skjutas upp i höjden och 

på långsikt kan den inte reproducera sig själv. I stället bör ekonomin skötas av socialistiska 

principer och som går ut på att skapa ett samhälle som frambringar större välstånd som delas 

mer jämställd än det kapitalistiska systemet. Socialismen vill hindra den fria 

marknadskrafterna, det vill säga blandekonomi och istället står man för offentlig inblandning i 

människornas ekonomiska och sociala liv. Socialismen eftersträvar en stark offentlig 

inblandning i ekonomin och andra samhällssektorer eftersom att den representerar det 

kollektiva intresset (Giddens 1999 s.18). 
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2.4.2 Reformistisk Socialism 
Reformistisk socialism grundar sig i socialistisk ideologi som ställer sig emot den revolutionära 

doktrinen och istället talar för stegvis samhällsförändring genom parlamentarisk demokrati 

(Larsson 2014 s.85). Reformistisk socialistiska grundvärderingar bygger på att det är den 

mänskliga viljan och det sociala samvetet som enbart kan frigöra mänskligheten från historien 

som resulterat i krig, slaveri och exploatering. Den reformistiska socialismen förespråkar att 

individen ska behandla människor som mål och inte som medel. Individen ska handla på ett sätt 

som denne själv vill att handlandet ska förvandlas till en allmän lag. Dessutom står reformistisk 

socialismen för frihet, broderskap och slutligen jämlikhet i samhället. Idéen bygger på 

ekonomisk jämlikhet, ömsesidigt hjälpsamhet bland människorna samt minskad inflytande för 

privatäganderätt (Larsson 2014 s.85f). 

 När det handlar om det människosynen i den reformistiska socialismen bottnar 

det framförallt i jämlikhet. Med det menas man eftersträvar ett samhälle baserad på jämlikhet 

och utjämning i politiska resurser genom att rikta sig på minskade inkomstskillnader och 

utbildning. I det reformistiska socialismens tankebanor existerar inte någon typ av elitteori och 

istället grundar idéen sig i att människor i grund och botten är demokratisk sinnat. Men efter 

andra världskriget har denna idé visat sig förändrats och istället anser man att friheten befinner 

sig alltid i fara. Därför måste det existera ett mindretal som är beredda att försvara friheten och 

kämpar mot fåtalets privilegier och mot dessa individers känslolöshet (Larsson 2014 s.86f). I 

den reformistiska socialistiska åskådningen finns en idé om att bättre sociala förutsättningar 

och förhållanden förbättrar även individerna i samhället och tror inte på att materiella 

förhållanden förvandlar människorna till bättre och goda varelser (Larsson 2014 s.86f). 

 I den reformistiska socialismen är det först och främst arbetarna som är viktigaste 

enheten i samhället. Man talar om arbetarklassen men inte i samma bemärkelse som varken 

kommunister eller marxister. Idéen handlar om att man avvisar tanken om klass och istället 

betraktas alla människor i samhället som medlemmar i en storfamilj. Man motsätter sig idéen 

om att visa individer ses som familj och andra som naturliga fiender trots att man tillhör en 

gemensam familj. Man avvisar idéen att bröderna eller de egna individerna som står för samma 

åskådning ska utrota de som inte står för samma sak, det vill säga icke-bröderna. Istället 

betraktas alla människor som samhällets medlemmar och en stor ständig växande familj 

(Larsson 2014 s.88f). I den reformistiska socialistiska tanken har lojaliteten mot nationen varit 

en prioritet och ansetts som den givna politiska arbetsenheten. Den europiska gemenskapen 
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bygger egentligen på idéer i reformistisk socialism och de betrakta EU som en form för att 

uppfylla sina idéer i en större enhet än nationalstaten (Larsson 2014 s.87f). 

 Det finns två riktningar inom den reformistiska socialismen gällande den 

ekonomiska organisationen i samhället. Det första bygger på socialisering av näringslivet, 

åtminstone i de väsentliga delarna av näringslivet. Den andra riktningen bygger på statlig 

planhushållning vilket i sig innebär politisk styrning av näringslivet. På sidan av dessa två 

riktlinjer finns en svagare linje som brukar förespråka företagsdemokrati som i sig innebär att 

de anställda ska ha inflytande över företagets styrning (Larsson 2014 s.90). Förstatligande och 

planhushållning kombinerar varandra, det vill säga förstatligande fungerar egentligen som ett 

medel för planhushållning. Om exempelvis ekonomin som är en viktig del förstatligas kan 

planhushållning införas och på så sätt kan marknaden besegras. I den reformistiska socialismen 

har idéer såsom blandekonomi införts som bygger på att man accepterar former av ägande. Det 

vill säga att statligt, kooperativt och privat ägande kunde tillsammans samregera i samhället 

som egentligen går emot den traditionella socialismen: Men idéen att stora delar av näringslivet 

ska ägas och styras av staten är fortfarande en grundpelare i den reformistiska socialismen 

(Larsson 2014 s.90). Den reformistiska socialismen följde J.M. Keynes teori om statens 

styrning av konjunkturerna med makroekonomiska verktyg. Svenska socialdemokraterna var 

de första som genomförde detta och Ernst Wigforss som var reformisternas främsta företrädare. 

Man ville istället planera för att avskaffa de brister som finns på marknaden utan avskaffa 

marknadsmekanismerna samt utan att socialisera näringslivet. Man menade på att ägande och 

planering kan särskiljas och att staten inte nödvändigt behöver blanda in sig i näringslivet för 

att kunna styra dess riktning. Dess idé byggde inte på att förstatliga näringslivet utan att man 

istället ville styra marknaden med politiska medel utan att socialisera företagen (Larsson 2014 

s.91). 

 

2.4.3 Sammanställning av Socialdemokraternas ideologi 
På samma sätt som Moderaternas ideologi har sammanställts kommer Socialdemokraternas 

ideologi såväl att sammanställas mot samma bakgrund. 
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Tabell 2 Sammanställning av Socialism och Reformistisk socialism 

 

 Socialism Reformistisk socialism 

Människosyn Står för jämlikhet, solidaritet och 

kollektivism. När klasskillnaderna och 

klyftorna minskas utvecklas människan 

samt samhället. Klassystemet måste 

avsättas och en bättre samhällsordning 

som bygger på att människorna äger 

makten samt näringslivet.   

Eftersträvar jämlikhet, frihet, 

broderskap och utjämning i politiska 

resurser bland annat i utbildning och 

inkomstskillnader. Står upp mot fåtalets 

privilegier. Materiella förhållanden 

mindre betydelsefulla istället är det 

sociala förhållanden och förutsättningar 

som förespråkas. 

Synen på samhället Det är framförallt arbetarklassen, 

fattiga samt underklassen som anses 

vara den viktigaste enheten. Det finns 

ett klassystem som bygger på vilken 

position individen har i produktionen, 

dvs. arbetarna och kapitalägarna. Men 

även staten är en viktig enhet och bör 

styra över människorna. Dock anses 

staten som påtvingad institution, den 

avskaffas inte utan dör ut när arbetar 

förfogar över makten. 

Det är arbetarna som anses vara den 

bärande enheten i staten. Man talar inte 

om klass utan att alla individer tillhör 

en gemensam familj och ingen 

människa anses som fiende till den 

andra. Dessutom är lojalitet till 

nationen viktig och stark förespråkare 

till Eu eftersom att det anses vara ett 

sätt att uppnå med sina idéer i en större 

enhet än nationalstaten. 

Synen på ekonomi Planekonomi, när arbetarklassen, under 

klassen och fattiga över makten 

försvinner kapitalisterna. Vill förhindra 

den fria marknaden och stark 

förespråkare till statlig inblandning i 

näringslivet. 

Två former, en för socialisering av 

näringslivet och den andra bygger 

statlig inblandning. Men statlig 

inblandning i näringslivet fortfarande 

grundprincip. Acceptans av 

blandekonomi, dvs. privat ägande, 

statlig och kooperativt kan samregera. 

 

 
2.5 Catch all-parti 
I det här avsnittet introduceras den förklarande teorin som ämnar till att fungera som 

tolkningsunderlag för att förstå samt tolka partiernas agerande. Teorin tillämpas för att bilda sig 

en uppfattning om uppsatsens andra frågeställning, det vill säga om analysen tyder på likheter 

i partiernas ställningstaganden i dess respektive partiprogram. Med detta som motiv har teorin 

Catch all-parti utsetts som ett relevant samt intressant verktyg för att begripa 
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Socialdemokraternas och Moderaternas ageranden i dess två senaste respektive partiprogram. 

Teorin Catch all-parti som introducerats av Otto Kirchheimer har varit inflytelserik inom 

partiforskningen (Håkansson 2005 s.72). Teorin framför samma tankegångar som Anthony 

Downs teori som betraktar partier som rationella aktörer (Håkansson 2005 s.61). Håkansson 

(2005) beskriver att inom partiforskningen existerar tre olika perspektiv, ett strukturellt, ett 

aktörsperspektiv och ett organisationsteoretiskt perspektiv. Kirchheimers teori riktar sig in på 

aktörsperspektiv där partier anses som rationella aktörer (Håkansson 2005 s.72). 

 Teorins huvudfigur är Otto Kirchheimer som konstaterar att politiska partier styrs 

utav sina intressen. Dess politiska samt ekonomiska intressen påverkas beroende på vilken 

politisk position de innehar. Detta innebär att de politiska partierna är beroende av de politiska 

väljarna för att vinna eller behålla dess politiska position. Det leder i sin tur till att de politiska 

partierna som traditionellt sätt har ett specifikt ideologisk förhållningssätt redo att ändra på dess 

åskådning till förmån att vinna röster som grundar sig på politiska preferenser. Enligt teorin 

mobiliserar de politiska partierna väljarröster baserad på politiska attityder snarare än ideologi 

med syfte att locka till sig så många väljarröster som möjligt. Det innebär att de politiska 

partierna numera inte enbart är bekymrad eller agerar för att vinna den egna väljargruppens 

förtroende utan även de som vanligtvis inte tillhör den traditionella väljargruppen (Kirchheimer 

1966 refererad i Krouwel 2003, s.5). Partierna förvandlas till röstmaximerande aktörer som 

istället för att inneha ett tydlig och bestående ideologisk förhållning prioriterar dem snabba 

valframgångar baserad på preferenser hos väljarna. Genom att på detta sätt framställa sin politik 

har de politiska partierna större möjlighet att nå ut till olika sociala grupper som är av stor 

betydelse ur ”röst” perspektiv än enbart den egna väljargruppen och på så sätt ha större chans 

att vinna politiska val (Kirchheimer 1966 refererad i Håkansson 2005, s.72). Partiernas 

strategiska agerande fungerar på sätt att de tonar ned sin ideologi för att utöver de traditionella 

väljarna dra till sig väljare från andra väljargrupper. Trots att de politiska partierna traditionellt 

sett haft bekymmer med att förvärva väljare från väljargrupper som står i motsatt ideologisk 

åskådning som dess traditionella väljargrupp agerar partierna på detta sätt med förhoppning om 

att vinna så många röster från en bred väljargrupp för att triumfera i de olika valtillfällen som 

äger rum (Kirchheimer 1966 refererad i Håkansson 2005, s.72). 

 Teorin Catch all-parti konstaterar även ett annat perspektiv gällande partiernas 

handlingsutrymme för att vinna politiska val. Teorin belyser att det är riktigt att de politiska 

partierna är röstmaximerande aktörer men inte heller har de hur stort handlingsutrymme som 

helst. De politiska partierna använder dess ideologi som en produkt för att förvärva väljare från 

en bred väljargrupp för att vinna val. Men dessvärre har de politiska partierna inte råd med att 
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tona ned sin ideologi hur långt som helst eftersom att de befinner sig beroendeställning 

gentemot sina traditionella väljargrupper. Med det menas att partier är medvetna om att dem 

inte har möjlighet att helt och håller förändra sin ideologi. Gör partierna detta spelar de ett farligt 

spel eftersom att de riskerar att förlora sina traditionella väljare. Detta skulle i så fall vara en 

ologisk strategi eftersom att partiernas ursprungliga syfte är att vinna och inte förlora röster. 

Med anledning av detta spelar ideologin en avgörande roll för de politiska partierna eftersom 

att fortfarande inneha en viss typ av ideologi ökar möjligheterna samt förutsättningar för de 

politiska partierna att behålla de traditionella väljarna (Kirchheimer 1966 refererad i Krouwel 

2003, s.7). Teorin belyser att ideologin spelar en nyckel roll för de politiska partierna eftersom 

att väljarna inte kommer att rösta om de olika partierna har helt identiska program. Teorin 

konstaterar dock att ideologin används som politisk strategi i både perspektiven, det vill säga 

att behålla samt tona ned sina ideologier med förhoppning om att vinna så många röster från en 

bred väljargrupp som möjligt för att vinna i olika valtillfällen. Med det menas att partierna måste 

agera rationellt dels för att förvärva väljare från andra väljargrupp och dels måste vara medveten 

om att agerande inte kan gå överstyr eftersom att de riskerar att förlora sin traditionella 

anhängare (Kirchheimer 1966 refererad i Krouwel 2003, s.7). 

 På vilka sätt partierna använder röstmaximerar strategin finner vi hos Anthony 

Downs som betraktar partierna som inget annat än rationella aktörer. Partierna agerar rationellt 

för att förvärva så många röster som möjligt för att vinna val eller behålla regeringsmakten 

(Downs 1957 refererad i Håkansson 2005 s.61). Med detta som utgångspunkt har de politiska 

partierna två handlingsalternativ att agera utifrån, när dem är i regeringsställning eller när de 

befinner sig i opposition. När partiet innehar regeringsställning agerar partiet strategiskt genom 

att genomföra de reformer som ger positiv och snabba effekter för att vinna i kommande val. 

Det strategiska handlandet har till syfte att få genombrott med dess snabba effekter för att få 

gehör för sin politik och på så sätt plocka så många röster som möjligt för att behålla sin 

regeringsställning ytterligare en mandatperiod. Reformerna kan ex. vara ekonomiska åtgärder i 

form av löneökningar eller andra typer av åtgärder såsom höjda eller sänkta skatter som 

påverkar arbetslösheten på ett positivt sätt (Håkansson 2005, s.84). 

 Det andra handlingsalternativet sker när partierna befinner sig i opposition och 

det parti som befinner sig i en sådan ställning har större handlingsutrymme att agera strategiskt. 

Det rationella handlandet bottnar i att partiet ändrar ställningstagande i olika frågor som är av 

stor betydelse för väljarna. Det agerandet sker på så vis att partiet ändrar sin politik i sitt 

partiprogram och tidigare ståndpunkter inför kommande valkampanjer.  Eftersom att partiet inte 

innehar en regeringsställning har den ett större handlingsutrymme att ändra inställning i olika 
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frågor i dess partiprogram, valmanifest eller andra likartade dokument (Håkansson 2005, s.86). 

På samma sätt som det första handlingsalternativet är partiets agerande en metod för att nå ut 

till en bred väljargrupp och vinna så många röster som möjligt. Detta innebär i sin tur att 

partierna inte förhåller sig till en fast ideologi utan tonar ned på ideologin för att nå ut till olika 

väljargrupper än enbart partiets traditionella väljare (Håkansson 2005, s.86). Syftet med det 

rationella agerande är som Kirchheimer påpekar, det vill säga att partierna numera är 

röstmaximerande aktörer som balanserar sin politik mellan ideologiska samt icke ideologiska 

väljare.   
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3. Metod 
I det här avsnittet presenteras vilken typ av metod som är användbar för att på ett lämpligt sätt 

genomföra undersökningen. Inledningsvis redogörs vilken typ av design som studien använder 

sig av och därefter introduceras vilken typ av analys som genomförs samt vilken typ av 

analysverktyg som kommer att tillämpas för att på bästa möjliga sätt ta sig an studien. När dessa 

delar har presenterats kommer studiens material och avgränsning att redovisas och slutligen 

vilka starka och svaga sidor uppsatsen har kommer att presenteras under avsnittet reliabilitet 

och validitet. 

 Eftersom att uppsatsen syftar till att undersöka om det finns ideologiska likheter 

mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i dess respektive två senaste partiprogram innebär 

det att designen för studien är longitudinell. Därtill är det två partiers olika partiprogram som 

undersöks vilket medför att utöver en longitudinell forskningsdesign också en komparativ 

design. Longitudinell forskningsdesign innebär att forskaren använder sig utav samma 

studieobjekt och studera detta över tid (NE.se 2016). I takt med att det är partiernas respektive 

partiprogram från 2001 och 2013 som studeras är det en longitudinell design då det är samma 

studieobjekt som undersöks. När det handlar om komparativ forskningsdesign är det framförallt 

två egenskaper som jämförs med varandra. Oberoende av vad, vilka eller varför vi jämför 

innebär jämförelse att vi sätter olika objekt i förhållande till varandra. Genom att jämföra 

objekten med varandra kan likheter och skillnader studeras mellan studieobjekten och på så sätt 

få kunskap om det som vi studerar (Denk 2012 s.9). Motivet till att studien är en komparativ 

ihop med longitudinell design grundar sig på att partiernas respektive två senaste partiprogram 

kommer att vägas mot varandra för att finna eventuella ideologiska skillnader. 

 

3.1 Idé och ideologianalys 
Utöver forskningsdesignen är studien i behov av analysredskap för att kunna mäta 

undersökningen. Forskningsdesign är första steget i processen därefter är det aktuellt för vilken 

typ av analys forskaren eller studenten tänker genomföra samt hur han tänkt att gå tillväga. Hur 

idéanalyser ska genomföras baserar sig på vilken syfte undersökningen har, en beskrivande 

brukar vara undersökningar där utgångsläget är ställningstagande. Traditionellt sett existerar 

det utöver beskrivande även förklarande syfte inom idéanalys (Bergström & Boréus 2014 

s.145). 
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 Idéanalyser som har beskrivande syfte utgår från grupper eller aktörsperspektiv, 

som kan handla om att en forskare eller student är intresserad utav Moderaternas ideologiska 

utveckling under en vis tid (Bergström & Boréus 2014 s.146). Jan Hyléns avhandling är ett 

klassiskt exempel av en beskrivande idéanalys, där författaren ämnar att urskilja 

konservatismen och liberalismen inom högerpartiet (Hylén 1991 refererad i Bergström & 

Boréus 2014 s.146). Eftersom att den här uppsatsen ämnar till att finna ideologiska likheter 

mellan Socialdemokraterna och Moderaterna under en vis specifik tidsperiod har studien ett 

beskrivande syfte. Mot bakgrund av detta anses uppsatsen inta ett beskrivande syfte eftersom 

att den har till avsikt att urskilja ideologiska likheter mellan partierna precis som Hylén har 

genomfört i sin avhandling. 

  Nu när det har redovisats för vilken typ av analys uppsatsen genomför blir nästa 

steg i forskningsprocessen vilken typ av analysverktyg som är mest lämplig för att uppsatsen 

ska kunna sättas i verk. Det är just detta steg som kommer att introduceras i nästa avsnitt. 

 

3.1.1 Dimensioner som analysverktyg 
Efter insamlad information har jag kommit fram till slutsatsen att dimensioner är ett relevant 

samt intressant analysredskap för min uppsats. Dimensioner tillämpas i undersökningar i de 

områden som undersökaren är intresserad av politik samt hur olika ideologier analyseras 

(Larsson 2005 refererad i Bergström och Boréus 2014, s.157). Dimensionerna används som 

modell för att jämföra olika ideologier i förhållande till varandra och på så sätt kartlägga likheter 

och skillnader. Det är därmed nödvändigt för undersökaren att operationalisera studieobjekten 

för att det ska vara möjligt att genomföra studien. Larsson (2005) operationaliserar ideologi 

begreppet på följande sätt;   

Frågor om huruvida den politiska styrelsen ska utgå från folket eller en elit säger något om 
människosyn. Synen på individens, familjens, klassens eller etnicitets betydelse för samhället 
säger oss något om vad som är den viktigaste enheten i samhället medan frågor om privat eller 
kollektivt ägande och förekomsten av samhällsstyrning inom marknadsekonomi säger oss 
något om samhällets ekonomiska organisation. Människosyn, samhällets viktigaste enhet och 
samhällets ekonomiska organisation är några exempel på dimensioner av en eller flera 
ideologier (Larsson 2005 refererad i Bergström och Boréus 2014, s.157). 

För att en undersökning om ideologi skall vara genomförbar behövs begreppet 

operationaliseras. Ideologi som begrepp omfattar många olika idéer och värderingar men 

genom att operationalisera begreppet som Larsson uträttat blir ideologin mätbart. Men att 

operationalisera begreppet är första steget för att göra begreppet mätbart, det vill säga när 

operationaliseringen har skett är andra steget i analysredskapet nödvändig. Precis som det har 
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påpekats ovan behövs en modell för att kunna mäta dimensionerna. Den modell som studien 

kommer att använda sig utav som analysredskap är Jan Hyléns modell.   

 Jan Hylén använder modellen i sin avhandling ’’Fosterlandet främst’’ för att 

urskilja liberalismen och konservatismen i Moderata Samlingspartiets ideologiutveckling 

mellan 1904 till 1985. Till undersökningen utvecklar Hylén ett analysverktyg för att 

undersökningen skall vara genomförbar. Analysverktyget i Hyléns avhandling ser ut på följande 

sätt; 

Människosyn: optimistisk - pessimistisk, samhällsteori: Kollektivistisk - individualistisk, 

ekonomisk ideal: ekonomisk kollektivism - ekonomisk individualism, moralsyn: kollektivistisk - 

individualistisk (Hylén 1991, s.9). 

Idealtypen optimistisk människosyn betraktas människan som starka varelser där det 

existerar stark tilltro till individens förnuft. Människan anses som rationell varelse och 

anses ha förmåga att planera och uppnå stora projekt. Här finns en skeptisk förhållning 

till traditionella auktoriteter t.ex. i frågor så som politik och religion och istället finns en 

öppen inställning mot nya möjligheter där förnuftet anses som vägledande (Hylén 1991 

s.10). Den pessimistiska människosynen är i kontrast till den optimistiska synen, här 

anses det mänskliga förnuftet vara svagt utvecklat. Individen betraktas som irrationella i 

grunden och botten som styrs av eget intresse, impulser, drifter och emotioner. Den 

mänskliga naturen anses som mer ondska skapad av egoism snarare än godhet altruism. 

Det vill säga att den mänskliga existens är mer komplex än vad människan tror och 

därmed underskattar människan denna komplexitet. Svåra planer och projekt fungerar i 

verkligheten dålig än vad den mänskliga naturen tror sig veta (Hylén 1991 s.10).   

 När det handlar om den kollektivistiska samhällsteorin definierar Hylén på 

så sätt att samhället anses som den sociala verkligheten längst in i människans natur. 

Individen betraktas som oordnade samt okontrollerade varelser som inte är kapabel att 

styra eller begränsa. Därför är det nödvändigt för individen att förlita sig på att samhället 

tillhandhåller de språkliga samt institutionella resurserna för att skapa en ordnad mänsklig 

existens. Det är först inom samhällets ram som individen blir en person och av den 

anledningen är samhället lika relevant som individen (Hylén 1991 s.11). Den 

individualistiska samhällsteorin står för den motsatta uppfattningen, det vill säga 

samhället anses som en sammanfogning av autonoma människor, en gemenskap för att 

uppnå personliga mål och syften. Samhället fullgör sin funktion genom kontrakt skrivna 

av rationella människor för deras eget bästa. Samhället är lika viktig som människan men 



27 
 

det är till för att beskydda individerna och upprätthålla fördrag. Människan har tillräckligt 

med frihet att själva stå för sin egen försörjning samt materiella behov (Hylén 1991 s.11). 

 Hyléns operationalisering av begreppet ekonomisk kollektivism bygger på 

att kartlägga skillnaden mellan åsikten om ekonomiska beslut, det vill säga om det ska 

bestämmas av individen eller kollektivet. Det vill säga kollektivet rättare sagt om staten 

ska blanda sig in i ekonomin eller förhålla en passiv ställning. Med ekonomisk 

kollektivism anses att ekonomin ska tjäna kollektivets bästa och inte ett mål i sig självt. 

Idéen är baserad på en instrumentell syn än rättighetssyn och ekonomin ska styras på ett 

sätt så att samhällets värden gynnas istället för att hotas (Hylén 1991 s.11). Den 

ekonomiska individualismen däremot står för oreglerad marknadsekonomi baserad på 

privat ägande. Denna syn främjar framförallt individens önskemål och preferenser som 

gynnas. Här anses individens preferens som effektiv eftersom det existerar en 

betalningsförmåga bakom (Hylén 1991 s.12). 

 Ovan har de olika dimensionerna definierats för att tydliggöra dess innehåll 

förutom synen på moral och det är av den enkla anledningen att uppsatsen inte kommer 

använda sig av den utan enbart av de tre som Hylén operationaliserat. Här nedan kommer 

Hyléns analysverktyg att sammanfattas i en tabell för att underlätta när partiernas material 

som uppsatsen kommer att använda som underlag senare granskas. 

 

  Tabell 3 Sammanställning av dimensioner 

 

 

 

 

Människosyn 
 Optimistisk 

Pessimistisk 

Synen på 
samhället 

 
Kollektivistisk 
individulaistisk 

Synen på 
ekonomi 

 
Ekonomisk kollektivism 

Ekonomisk individuialism 
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3.2 Val av material och avgränsning 
I tidigare forskning belyser Oscarsson att partiers ideologier kan undersökas på två nivåer. På 

en väljarnivå där olika individer slumpmässigt väljs ut och tillfrågas för att ge sin syn på 

partiernas ideologi. Det är detta tillvägagångssätt som Oscarsson har valt som metod för att 

genomför sin undersökning. Det andra perspektivet är partinivå och i kontrast till Oscarssons 

studie kommer den här uppsatsen att undersöka ämnet på partinivå. De är partiprogram och 

valmanifest som framförallt är lämpligt som material när ideologier ska studeras på partinivå i 

enlighet med Oscarsson (Oscarsson 1994 s.143). Det är mot bakgrund av tidigare forskning 

som Socialdemokraternas och Moderaternas parti- och idéprogram kommer att studeras och 

granskas närmare för att besvara syftet med studien. Eftersom att studien har till syfte att finna 

eventuella likheter i partiernas ideologier utgör tiden en viktig beståndsdel. Med det menas att 

det är viktigt att fokusera sig på vilka tidsperioder som är av betydelse att studera för att besvara 

syftet. I den här uppsatsen kommer uppsatsen att fokusera på partiernas respektive partiprogram 

för att finna eventuella likheter i dess syn på studiens utplockade dimensioner. Den tidsram som 

fångas in är partiernas olika dokument från 2001 fram till 2013. Socialdemokraternas material 

kommer att bestå av dess partiprogram från 2001 och idéprogram från 2013. Moderaternas 

material kommer att bestå av dess idéprogram från 2001 och idéprogram från 2011. Avsikten 

till att den här tidsperioden har valts ut grundar sig på två saker, dels för att partiernas senaste 

parti- och idéprogram hamnar inom studiens tidsram och dels på grund av studiens tidigare 

forskning. Med det menas att Oscarssons (1994) studie fångar in 1970-talet fram till 1990-talet 

och den här studien fångar in tidsperioden framåt in i vår tid. 

 Materialet kompletteras inte med andra dokument såsom Moderaternas 

valmanifest från de tre senaste valen av det enkla skälet att Moderaterna har under de tre senaste 

valen gått gemensamt till val med sina Allianspartier. När det gäller Socialdemokraterna ingick 

de i koalition med Miljö och Vänsterpartiet under valet 2010. Inkludering av dessa valmanifest 

skulle därmed ge ett skevt resultat i analysen samt icke-trovärdiga slutsatser av resultatet. När 

det gäller partiledardebatter, partidueller samt slutdebatter beror på att det är sakfrågor som 

oftast varit i fokus i dessa dokument trots att partierna lite vagt intagit ideologiska 

ställningstaganden. Med dessa anledningar som grund har valet av material landat på 

Socialdemokraternas och Moderaternas respektive dokument som har redovisats ovan. 

 

3.3 Reliabilitet, validitet, trovärdighet och generalisering 
I kvalitativa sammanhang finns det ett par viktiga aspekter som en forskare eller student 

behöver ta hänsyn till. Ett begrepp som oftast framkommer i kvalitativa undersökningar är 
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reliabilitet som innebär att det som undersökaren avser att mäta är korrekt genomförda. Ett 

annat begrepp som också oftast dyker upp i kvalitativa undersökningar är validitet som i princip 

bygger på att det som forskaren eller studenten genomfört den typ av undersökning som den 

har avsett att undersöka (Thurén 2013, s.26). Uppsatsen avser att undersöka 

Socialdemokraternas och Moderaternas ideologi för att finna eventuella likheter i de 

dimensioner som Hylén använt som modell som också tillämpas som verktyg i den här 

uppsatsen. För att genomförandet av undersökningen ska vara möjligt har olika dokument från 

vardera parti valts ut som underlag mellan 2001 och 2013 för att besvara det som uppsatsen 

avser att studera och inget annat. 

 Det finns andra tillvägagångssätt att stärka studien inom kvalitativ forskning och 

ett exempel på detta är trovärdighet. Ahrne och Svensson (2015) uppger att det är nödvändigt 

att alla genomförda kvalitativa forskning är trovärdig, det vill säga att den individ som tar del 

av undersökningen tror på det han tar del av. Ett lämpligt tillvägagångssätt för individen att 

stärka trovärdigheten i sin undersökning är s.k. transparens. Med det menas att det finns 

möjlighet för att både kunna diskutera och kritisera undersökningen med andra ord att studien 

är genomskinlig. Undersökningar där inte är möjlig att kritisera eller diskutera har i princip så 

stör trovärdighet och ett sätt att göra detta på är att tydlig beskriva forskningsprocessen stegvis. 

Mer konkret innebär det att forskaren eller studenten noggrann redogör för hur han resonerat 

kring sina metodval för den individ som tar del av undersökningen. Det underlättar processen 

för den individ som läser uppsatsen att både kunna diskutera samt kritisera studentens olika val 

att genomföra undersökningen på (Ahrne & Svensson 2015 s.25). I uppsatsen har jag tydligt 

redogjort mina vägval kring de olika delarna i uppsatsen. Det vill säga att jag tydligt redogjort 

hur jag har resonerat när jag har valt ut mina teorier samt valet av metod för att genomföra 

undersökningen och därmed besvara syftet med studien. 

 Ett annat tillvägagångssätt att öka trovärdigheten i undersökningar är s.k. 

generalisering, det vill säga att kunna uttala sig om en större population eller annan miljö än 

den studieobjekt studenten har undersökt. Med detta menas huruvida forskaren kan överlåta 

resultaten i sin undersökning till andra miljöer som liknar det som forskaren har undersökt 

(Ahrne & Svensson 2015 s.26). I uppsatsen studeras partiernas eventuella ideologiska likheter 

under perioden 2001 och 2013 i olika likartade dokument. I och med att partiernas partiprogram 

utgör en av partiernas viktigaste dokument för påvisa sina ideologiska ställningstaganden 

innebär att resultatet i den här undersökningen är generaliseringsbar. Dock beror det på hur 

utfallet i analysen blir, det vill säga om det finns eventuella likheter i alla de tre dimensionerna 

som används som verktyg kan slutsatserna överföras till att partiernas närmande är ett faktum. 
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Men visar resultatet på likheter enbart i en eller vissa av dimensionerna är det svårt att uttala 

sig om partiernas ideologiska närmande är ett faktum och det är i vid detta tillfälle den 

förklarande teorin komma till användning.     
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4. Resultat och analys 
I det här avsnittet kommer materialet i förhållande till studiens teoretiska ansats att granskas 

och analyseras. Upplägget för analysen fungerar på så sätt att partiernas ställningstaganden i de 

olika tre dimensionerna presenteras var för sig. Inledningsvis presenteras partiernas respektive 

åskådning i synen på människan under 2001 till 2013 för att urskilja eventuella likheter. När 

bägge partiernas ställningstaganden presenteras kommer den andra och tredje dimensionen 

introduceras och granskas likaså. När partiernas ståndpunkter analyserats kommer ytterligare 

ett avsnitt att presenteras som kommer behandla partiernas agerande utifrån Kirchheimers teori. 

 

4.1 Socialdemokraternas och Moderaternas människosyn 
I sitt partiprogram framställer det socialdemokratiska partiet att de arbetar för att skapa ett 

samhälle byggt på demokratins ideal och alla individers människovärde. Socialismens mål tar 

sin grund i ett solidariskt samhälle där alla människor är fria och jämlika (Socialdemokraterna 

2001 s.1). Varje människa i samhället skall få möjlighet att utvecklas som individ och bestämma 

över sitt eget liv samt kunna påverka samhället som individen lever i. Människans frihet 

förutsätter jämlikhet vilket innebär att alla människor i samhället oavsett förutsättningar ska få 

samma möjligheter att påverka sitt liv och utveckla samhället. Jämlikheten innebär att individen 

ska få möjlighet att välja och utvecklas olika utan att dessa olikheter resulterar i under-

överordning, klyftor eller makt i människornas liv (Socialdemokraterna 2001 s.1). 

Socialdemokraterna människosyn kan tolkas som den traditionella socialismen eftersom att 

partiet tydligt betonar individens frihet att utvecklas på eget villkor, forma sina liv samt 

möjlighet att påverka sin framtid. Men till skillnad från liberalismen/nyliberalismen samt 

konservatismen som accepterar ett olikt samhälle förespråkar Socialdemokraterna en 

socialistisk ideologi som bygger på jämlikhet, solidaritet och kollektivism trots att människan 

ges frihet att utvecklas på egen hand ska individen ha det gemensamma intresset i sikt 

(Ljunggren 2008 s.24). 

Partiet framställer vidare att frihet och jämlikhet bygger på individens rättigheter 

men samtidigt kollektiva samhälles lösningar för att skapa det som är bäst för det gemensamma 

samhället. Detta i sig utgör grunden för individens möjligheter eftersom att människan i grund 

och botten växer i samspel med andra människor och mycket av individens välfärd och trygghet 

skapas i gemenskap med andra människor i samhället (Socialdemokraterna 2001 s.4). Det 

gemensammas bästa banar väg för solidaritet som omfattar sammanhållning och grundar sig på 

att alla individer i samhället är beroende av varandra. Samhället formas av individerna och det 
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ska vara möjligt för alla att påverka och lösa och ta ansvar tillsammans samhällsproblem. Partiet 

uppger att solidaritet inte utesluter individuell utveckling utan snarare egoism som utnyttjar och 

drar fördel av andra för sitt eget bästa. (Socialdemokraterna 2001 s.1). Här blir partiets klassiska 

ideologiska position uppenbar, det vill säga den traditionella socialismen. Dels för att partiet 

betonar ett samhälle byggt på jämlikhet, solidaritet samt kollektivism och dels för att solidaritet 

anses som ett viktigt element för individens utveckling och det gemensamma bästa (Ljunggren 

2008 s. s.24). 

 Moderaternas människosyn i förhållande till Socialdemokraternas 

förhållningssätt skiljer sig en aning. Partiet betonar individens frihet precis som 

Socialdemokraterna gör men deras förhållningssätt skiljer sig åt. Ett välbyggt samhälle bygger 

på idéen om att alla människor är lika värde och unika på sitt sätt. Det är ur detta som friheten 

skapas, det vill säga att alla individer i samhället med hänsyn till sina medmänniskor får 

möjlighet att bygga sitt liv efter sin egen vilja samtidigt som människan får möjlighet att 

utveckla sina potentialer och personliga egenskaper (Moderaterna 2001 s.5). Enligt 

Moderaterna ska politiken finnas som element att stödja individernas rätt till att växa efter egen 

förmåga och eftersträvan att göra sig själva rättvisa. Var och en i samhället ska få möjlighet att 

växa som individer efter egna villkor och detta ska inte resultera i att vissa individer stämplas 

som starka och vissa som svaga. Alla människor kan utvecklas och forma sitt liv om de får 

chansen men alla har inte samma förutsättningar och här ska resurser skjutas till när det behövs. 

Individerna i samhället ska räkna med bistånd först när ens egen förmåga inte räcker till att 

forma samt påverka sitt liv (Moderaterna 2001 s.5). Moderaternas ideologiska inställning kan 

tolkas som liberalistisk eftersom att partiet betonar att politiken ska finnas som element för att 

hjälpa individerna att växa efter egen förmåga och villkor. Men detta ska inte leda till under 

eller överordning i samhället, alla ska behandlas lika trots att människan i grunden är olika 

(Larsson 2014 s.34). Partiet accepterar att människorna är olika i grunden men ska behandlas 

lika till skillnad från den nyliberalistiska och konservatistiska människosynen som accepterar 

talar för att individen ska behandlas olika (Larsson 2014 s.34). 

Moderaterna uppger dessutom att det ska ställas krav på individen i ett fritt 

samhälle, det handlar om att individen tar ansvar för sig själv och de livsval man tar. Alla 

individer ska själva stå för konsekvenserna i sina handlingar och de ska inte sluta gälla när det 

inte passar individen. När individen står för ansvaret har den även lättare att acceptera när hen 

inte lyckas. Samhällsutvecklingen sätter krav på individerna och alla kommer inte att lyckas 

och här behövs medborgarnas stöd för att underlätta för sin medborgare (Moderaterna 2001 

s.12).  I och med att den nyliberalistiska idéen är en utvecklad ideologi från den traditionella 
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liberalismen är det svårt att skilja Moderaternas människosyn åt och partiets inställning är bägge 

ideologiernas karaktär. Ideologierna ställer krav på individen och dess förmåga att stå för 

konsekvenserna i sina handlingar, det vill säga att individen i grunden är fria och har kapaciteten 

att ta ansvar för sina, önskemål, handlingar och intressen (Larsson 2014 s.34). Men samtidigt 

uppger partiet att i dagsläget ställs krav på kunskap och krav på den personliga insatsen som är 

avgörande för individen att lyckas. Individens strävan skapar en bättre framtid och livets tillvaro 

är inget lotteri utan att det istället handlar om att varje individ förbereder sig och skapar en 

bättre morgondag (Moderaterna 2001 s.12). Därför betonar Moderaterna att den mänskliga 

tillvaron inte är något som skapas utav ingenting utan att det snarare handlar om individens 

personliga insats för att skapa en bättre tillvaro. Denna förhållningsätt har till skillnad från 

liberalismen/nyliberalismen en konervatistisk karaktär där individens lycka och framgång beror 

på människans prestationsförmåga och strävan för en bättre tillvaro (Larsson 2014 s.48).  Denna 

tolkning av partiets förhållningssätt är möjligt eftersom att partiet själva uppger att dess idéer 

och värderingar är präglad av konservatistiska och liberala idéer (Nya Moderaterna). 

När det handlar om Socialdemokraternas människosyn i dess idéprogram 2013 

uppges att partiets kamp bottnar i alla människors lika värde. Ett fritt, jämlikt och ett solidariskt 

samhälle för alla individer är socialismens främsta mål. Partiet arbetar för ett samhälle där 

egennyttan förenas med solidariteten och att individen ska agera solidariskt med andra i sin 

omgivning och på sätt skapa mänsklig tillvaro samt värde. Människan ska vara fria att påverka 

sitt liv, forma sin vardag och ha möjlighet att utvecklas som individ. Socialdemokratins mål 

bygger på ett samhälle utan ekonomiska, sociala och kulturella hinder. Med det menas mindre 

klasskillnader, patriarkat, rasism, under- och överordning etc. (Socialdemokraterna 2013 s.4). 

Partiet framställer att dess demokratiska grundvärderingar tar sin utgångspunkt i de 

maktskillnader som existerar i samhället. Demokratin existerar i samhället och de ska bygga på 

medborgerliga fri- och rättigheter, rätten till social trygghet, personlig utveckling och inflytande 

och delaktighet i arbetslivet och vardagslivet. Vidare ger partiet uttryck åt att friheten enbart är 

möjlig genom jämlikhet och genom att utjämna dessa skillnader människor emellan uppstår 

friheten och demokratin i samhället (Socialdemokraterna 2013 s.4). Vidare i idéprogrammet 

beskriver partiet att maktskillnaderna i samhället inte är enkelt eftersom att skillnaderna tar sig 

i olika uttryck. Människors möjligheter påverkas beroende på vilket kön, klass, sexuell 

läggning, etnicitet individen tillhör och vilka de är. Partiet hänvisar till statistiska samband som 

visar på dessa skillnader som visar på att individer som har lägre utbildningsnivå och sämre 

inkomst löper större risk att dö tidigt, blir sjuk oftare, sämre vård m.m. och detta speglar inte 

människans fria vilja i enlighet med Socialdemokraterna. När hälsan, barnens möjligheter eller 

risken att inte bli arbetslös inte fördelar sig slumpmässigt hos människorna, är det inte fria viljan 
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hos människan som bestämmer. Därför tar socialdemokratin upp kampen för att människorna 

ska vara fria från dessa faktorer såsom klass och kön etc. att påverka individernas 

livsmöjligheter till ett bättre liv (Socialdemokraterna 2013 s.7). Utöver detta uppger 

Socialdemokraterna att vi i dagsläget lever i ett samhälle där föreställningen om att individen 

är ett rationell, nyttomaximerare och styrs av eget intresse har förvandlats till verklighet på 

grund av olika politiska beslut. I dagens samhälle sätts människor i en situation som innebär att 

de måste göra ekonomiska beräkningar utifrån eget intresse (Socialdemokraterna 2013 s.18). 

Larsson (2014) betonar att den reformistiska socialismen har utvecklats från den 

traditionella socialismen men att ideologierna fortfarande delar vissa grundvärderingar vilket i 

sin tur skapar svårigheter att tolka och urskilja ideologiska skillnader. Men i det här fallet det 

socialdemokratiska partiet en traditionell socialistisk samt en reformistisk socialistisk 

förhållningsätt. Eftersom att partiet tydligt betonar vikten av att individen måste ha friheten att 

utvecklas som person, påverka sitt liv samt ha möjlighet till att forma sin framtid samt agera 

solidariskt med andra. Men samhället ska varken präglas av klasskillnader, rasism, patriarkat 

samt under eller överordning, samhället ska istället bygga på solidaritet och jämlikhet vilket 

socialismen i grund och botten starkt förespråkar (Larsson 2014 s.86). Men till skillnad från 

partiets idéprogram från 2001 lägger partiet stor vikt hur dess skillnader ska utjämnas för att 

samhället ska kunna bli mer jämlikt och solidariskt. Partiet har till avsikt att utjämna 

klasskillnader genom utbildning och ekonomiska förhållanden för att individerna ska en bättre 

vård, inkomst, anställningsvillkor etc. Här intar Partiet en reformistisk socialistisk människosyn 

som bygger på att man eftersträvar att minska och utjämna skillnaderna i utbildning samt 

ekonomiska förhållanden människor emellan för att uppnå ett mer jämlikt och solidariskt 

samhälle (Larsson 2014 s.86).    

 I Nya Moderaternas idéprogram 2011 beskriver partiet att människan står i 

centrum i dess politik. Enligt Moderaterna innehar människan en inre förmåga att utvecklas och 

bli bättre som individ. Men denna förmåga kommer enbart till sin rätta när individen ges 

möjligheten till frihet. Frihet som omfattar att ta ansvar för sina egna val, att få vara sig själv 

samt respektera sina medmänniskor. Men friheten kräver däremot rätt förutsättningar och endast 

då kan individen åstadkomma sagolika framgångar. Politiken ska finnas att stödja individens 

eftersträvan till lycka men samtidigt ingripa när människans egen förmåga inte räcker till (Nya 

Moderaterna 2011 s.2). Vidare i programmet hävdar partiet att ingen människa i grund och 

botten är skapt att vara emotionell eller rationell, stark eller svag samt egoistisk eller osjälvisk. 

Individens egen drivkraft kan vara kärnan att man med eller utan hjälp av andra reser sig ur 

svårigheter och hjälper sina medmänniskor. Nya Moderaternas idé bottnar i att låta varje individ 
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att växa sin egen takt och villkor samt i solidaritet med andra. Men samtidigt bygger vår 

inställning på att vissa människor åstadkommer samt får mer än andra individer på grund av 

deras ansträngningar. Ett rättvist eller jämlikt samhälle syftar inte till att minska alla 

skillnaderna eller olikheter människor emellan utan att det snarare handlar om att alla 

människor får samma förutsättningar till att lyckas, uppger Nya Moderaterna. Ett bra och 

välbyggt samhälle utmärks likaså av belöningar för individens ansträngning som 

sammanhållning (Nya Moderaterna 2011 s.2). 

 Nya Moderaternas människosyn från idéprogrammet 2011 kännetecknar en 

alltmer konservatistisk karaktär än en liberalistisk. Eftersom att konservatismen förespråkar i 

enlighet med liberalismen att individen behandlas lika (Larsson 2014). Men till skillnad från 

partiets idéprogram från 2001 betonar Nya Moderaterna att det skillnaderna och olikheterna 

människorna emellan ska accepteras. Konservatismen talar om att individers skillnader och 

olikheter i samhället i grund och botten handlar om människans egen strävan och 

prestationsförmåga (Larsson 2014 s.). Nya Moderaterna står för ett liknande synsätt, det vill 

säga att samhället inte uppnår ett rättvist samhälle genom att skillnaderna utjämnas utan snarare 

att alla individer i samhället får samma förutsättningar att lyckas samt att individen ska belönas 

för dess prestationer. Detta är ett typiskt konservatistiskt synsätt där individers olikheter och 

skillnader accepteras och istället talar man olika individens strävan och prestation att förändra 

sitt liv och förbättra sin tillvaro (Larsson 2014 s.34). 

 Efter att ha granskat och analyserat Socialdemokraternas och 

Moderaternas ståndpunkter i synen på människan visar resultat på en tydlig skillnad partierna 

emellan. Socialdemokraterna har i både partiprogrammen från 2001 och idéprogram från 2013 

haft en socialistisk/reformistisk inställning. Där människors rätt till frihet, rätten att forma sitt 

liv och egen utveckling betonas. Utöver individens frihet poängterar Socialdemokraterna 

jämlikhet, solidaritet och kollektivismen, det vill säga gemensamma bästa. Inställningen 

omfattar en klassisk socialistisk position där det gemensamma bästa, jämlikhet och solidaritet 

väger tyngre än den enskilda individen eftersom att det är skapas ett samhälle som inte resulterar 

i ett över eller underordning bästa (Ljunggren 2008 s s.24.). Jämlikheten och solidariteten 

skapar förutsättningar för individen att utvecklas och minskar möjligheterna för individens 

egoism som bottnar i att utnyttja alla andra för sin egen fördel (Socialdemokraterna 2001 s.1). 

Partiet framför liknande ståndpunkter i sitt idéprogram 2013 där jämlikhet, solidaritet och 

kollektivismen värdesätts samtidigt som det finns utrymme för individens personliga 

utveckling. Partiet anser att klasskillnader i samhället minskas när utbildning samt de 

ekonomiska förhållanden människorna emellan utjämnas vilket är ett reformistisk socialistisk 
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inställning (Larsson 2014 s.86). Partiet uppger vidare att människan har på grund av politiska 

beslut dessvärre försatts i en svår situation där individen hela tiden måste göra ekonomiska 

beräkningar för deras eget intresse, det vill säga förställningen om att människan är rationell 

har blivit verklig enligt sossarna (Socialdemokraterna 2013 s.18). 

 Hylén (1991) belyser att i den pessimistiska inställningen anses det mänskliga 

förnuftet vara svagt utvecklat och styrs av egenintresse samt egoism. Den mänskliga naturen är 

mer komplex än vad människan anser och svåra projekt samt planer fungerar dåligt i praktiken 

eftersom att människan underskattar den mänskliga naturen. Socialdemokraternas har en 

alltmer pessimistisk inställning eftersom att de tilltror att människan styrs av egoism istället för 

godhet och därför är det nödvändigt att den enskilda samverkar med omgivningen. Det är på 

grund av politiska beslut som individen förvandlats till en rationell och nyttomaximernade 

varelse som handlar utifrån eget intresse. Individen har tvingats till att hela tiden göra 

ekonomiska beräkningar på grund av politiska beslut och det har lett till ett samhälle baserad 

på människans agerande med utgångspunkt i eget intresse. 

 Moderaterna till skillnad från Socialdemokraterna har en optimistisk inställning 

till människan och har en liberalistisk/Nyliberalistisk kombinerad med konservatisitsk 

förhållning. Precis som Socialdemokraterna betonas vikten av individens rätt att forma sitt eget 

liv och framtid med egen vilja. Dock visar Moderaterna en stark tilltro till individen som anses 

kunna åstadkomma saker om den får rätt resurser. Individens egen förmåga att lyckas och uppnå 

framgång värdesätts framför allt annat och staten ska hjälpa människan först när individens 

förmåga inte räcker till. Individen anses var en rationell varelse som själv har förmågan att stå 

för konsekvenserna i sina handlingar och intressen (Nya Moderaterna s.2). Utöver människans 

rätt till frihet och utveckling talar Moderaterna väl om individens prestationsförmåga, det vill 

säga att den individ som presterar och kämpar får mer än den individ som inte gör det, vilket är 

en konservatisktisk inställning (Larsson 2014 s.34). 

 Precis som det har påpekats ovan visar Moderaterna en stark tilltro till människans 

förmåga att forma sitt liv och uppnå stora framgångar, vilket tyder på en optimistisk 

människosyn. Det vill säga att det finns en stark tilltro till det mänskliga förnuftet att vara 

rationell och uppnå stora projekt samtidigt som partiet visar sig vara en stark motståndare till 

traditionella auktoriteter såsom politik och religion (Hylén 1991 s.10). Moderaterna betonar 

vikten av individens förmåga att uppnå framgångar och politiken endast ska få möjlighet att 

blanda sig in när individens förmåga inte räcker till. Först och främst är det individens förmåga, 

prestation samt personliga insats som är det viktiga att uppnå dessa stora projekt (Nya 

Moderaterna s.2).   
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4.2 Socialdemokraternas och Moderaternas syn på samhället 
I det socialdemokratiska partiprogrammet 2001 framför partiet att de eftersträvar ett samhälle 

där makten ägs och upprätthålls av människorna. Partiet belyser att det är det omgivande 

samhället som bestämmer villkoren för den enskilda människan. Individen är en social varelse 

som växer enbart i samspel med sina medmänniskor och garanti för dess välfärd kan enbart 

erbjudas och skapas i gemenskap med andra (Socialdemokraterna 2001 s.4). Men alla individer 

ska ha möjlighet och rätten till att bestämma över det som har betydelse för individens liv, vilket 

demokrati i grunden handlar om. Individens liv kan inte styras av politiska beslut men faktum 

är att politiken styr mycket över individens möjlighet att råda över sitt eget liv 

(Socialdemokraterna 2001 s.7). Den kapitalistiska synen har skapat orättvisor och bygger på 

makten över tanken som bottnar i ekonomiska och finansintressen. Kapitalismen handlar i 

grund och botten om ekonomi och intressen vilket har resulterat i djupa sociala och ekonomiska 

orättvisor. Men även kapitalintressena är i behov av samhället eftersom att det enbart 

samhälleliga organ som upprätthåller regelverk som skapas av arbetarna som besitter kunskap 

som skapar produktionen och konsumenterna som betalar produktionen med sin efterfrågan. 

Detta har i sin tur lett till tekniska och ekonomiska förändringar och som också har påverkat 

samhället och politikens krav. Den sociala tryggheten som välfärden medför har gett 

individerna i samhället ökad självständighet, ökad möjlighet att råda över sina liv och fått en 

social trygghet. Det har resulterat i att samhället har blivit allt mer jämställd mellan könen samt 

att individerna har fått allt större valfrihet (2001). Socialdemokraterna innehar en traditionell 

socialistiskt ståndpunkt eftersom att partiet belyser vikten av individens rätt till att råda över 

sitt eget liv men att det bäst garanteras av samhället, vilket i sin tur innebär att individerna bör 

styras av kollektivet. Dessutom problematiserar partiet kapitalismens påverkan på samhället 

som i enligt dem skapar djupa sociala och ekonomiska orättvisor. Denna utveckling har 

motverkats av välfärden som skapat social trygghet, ökad självständighet samt ökad möjlighet 

för individen att råda över sitt eget liv vilket även talar för att individens trygghet bäst garanteras 

av kollektivet och samhället gemensamt, vilket är en socialistisk syn på samhället (Ljunggren 

2008 s.24). En annan aspekt som poängterar socialdemokraternas socialistiska inställning är att 

de betonar vikten av individens rätta att styra över sig själv och inte av politiska beslut men 

faktum är att politiska beslut styr över individernas liv. Detta är en klassisk socialistisk 

inställning som uppfattar statens roll som en påtvingad institution som är nödvändig för att 

samhället ska fungera som senare stegvis försvinner när samhället blir mer jämlik och styrs av 

arbetarna och inte kapitalägarna (Ljunggren 2008 s. s.28). 
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 Socialdemokraterna betonar i sitt partiprogram (2001) även vikten av EU och att 

organisationen fungerar som en stark sammanhållande kraft i världen som plågas av krig och 

elände. Partiet uppger att det är socialdemokraternas mål att EU fortsätter på fredens väg och 

en organisation som tar sin grund i samarbete länder emellan. Socialdemokraterna (2013) 

poängterar att de vill fortsätta vara en del av EU och verka för en EU politik som bygger på full 

sysselsättning. Här har Socialdemokraterna en reformistisk socialistisk ståndpunkt eftersom att 

partiet visar en positiv inställning till EU och anser att organisationen är viktig för freden i 

världen och ökad samarbete länder emellan (Larsson 2014 s.88). 

Moderaterna (2001) framställer att människan är född fria men samtidigt 

beroende av sin omgivning. Individen formas av familj, tradition och i relationer med sina 

medmänniskor. Samhället skapas av alla individers erfarenheter, ambitioner, drömmar och 

förhoppningar. Genom individens vilja att lära och utvecklas skapas ett bättre samhälle med 

bättre villkor men detta tankesätt har ersatts av systemfokusering och likhetstänkande i slutet 

av 1900-talet där kollektivets intressen ersatt individens (Moderaterna 2001 s.5). Vidare uppger 

Moderaterna att politiken ska ange ramarna för människors samverkan och politiken ska styra 

så lite som möjligt och i konstrast till styrning ska politiken främja individerna i samhället. 

Politiken ska främja individens växande istället att ha som ambition att se till att individers liv 

bäst gynnas genom gemensamma beslut. Politiken ska fungera för att öka friheten för individen 

men istället har den blivit ett maktinstrument i ett system som inte tar hänsyn till människor liv 

och önskemål. Det har blivit politiskt accepterat att styra och ställa i människors liv genom att 

förhindra individens utveckling. Det personliga ansvaret hos individen har minskat i betydelse 

och istället har kollektivismen fått en alltmer större roll (Moderaterna 2001 s.9). 

När människorna själva har den absoluta makten över deras egna val i livet utgör 

detta en av demokratins viktigaste beståndsdelar. Dock är demokratin i behov av rättsstaten som 

ska verka för att värna om människors utrymme att forma sina liv utan att begränsa andras rätt. 

Därför är rättsstaten ett viktigt element för att upprätthålla demokratin och garantera friheten. 

När friheten respekteras i ett samhälle får staten begränsad ambitioner, istället garanteras 

enskild frihet och gemensamt ansvar. Därför har rättsstaten som ytterst ansvar att stifta lagar för 

att garantera friheten och makten får inte utövas utan stöd i lag. Det är väsentligt att fri- och 

rättigheter anges tydligt, det vill säga att ha friheten att yttra sig, skydd av den personliga 

integriteten samt äganderätten. Det är felaktigt att staten att påstå att de enbart det offentliga 

som exempelvis kan erbjuda en bra skola med goda förutsättningar för alla barn. Staten ska 

istället stå för äganderättens frihet, det vill säga att öppna dörrar för dem som bäst kan tillgodose 

barnens behov i skolan med de resurser som krävs (Moderaterna 2001 s.11). 
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 Moderaternas inställning är klassisk/nyliberalistisk inställning eftersom att partiet 

betonar vikten av individens frihet och kampen mellan staten och individen och ur detta ska 

individens frihet och valfrihet främjas så långt det räcker. Partiet visar en kritisk inställning till 

kollektivismen och istället försepåkar partiet individens frihet genom att politiken ser till att 

individen växer och att dess behov samt önskemål värdesätts istället för att påstå att individens 

behov bäst uppnås med gemensamma beslut, vilket är nyliberalistisk ståndpunkt. Det vill säga 

samhället bygger på en kamp mellan staten och individens frihet och där individens rätt till 

frihet ska främjas framför staten och dess inblandning i människornas vardag (Larsson 2014 

s.143).  Vidare belyser Larsson (2014) att liberalismens idé bygger på att individens rätt ska 

försvaras och staten ska ha en konstitutionell roll, det vill säga att genom dessa rättigheter 

garanteras individens frihet genom skrivna lagar. Detta påpekar Moderaterna i sitt idéprogram 

(2001) att statens roll handlar om att främja och inte begränsa individen, staten ska ha så litet 

inflytande över människan som möjligt. Men samhället har blivit alltmer centralstyrd och att 

politiken blivit ett maktinstrument istället för att tillgodose individens önskemål och behov 

vilket omfattar ett liberalistiskt tankesätt där garanti för individens frihet är dess primära mål 

(Larsson 2014 s.143). 

 När det handlar om Socialdemokraternas inställning till samhället uttrycker 

partiet i sitt idéprogram från 2013 på följande sätt; ’’Tillsammans kan vi skapa en bättre 

framtid’’ (Socialdemokraterna 2013 s.3). Det socialdemokratiska partiet belyser att det ett 

solidariskt samhälle bottnar i att alla individer i samhället är beroende av varandra och 

tillsammans skapar människorna det samhälle som formar själva individen. Vår grundläggande 

inställning är att människan formas och skapas av sin omgivning uppger Socialdemokraterna. 

Ett gott samhälle bygger på samverkan människor emellan där var och en har samma rättigheter 

och möjlighet att påverka och samtidigt har ett ansvar som denne är skyldig att fullfölja. 

Socialdemokraterna (2013) lyfter fram att det är viktigt att de mänskliga rättigheterna värnas 

och respekteras. En viktig beståndsdel i att stärka de mänskliga rättigheterna är kvinnornas 

ställning i form av rätten till utbildning, möjlighet till familjeplanering samt ökad inflytande 

över sin ekonomi.  Eftersom att historien har gett oss kunskap om att kvinnan hade ansvar för 

hemmet och familjen utan att få betalt för sin insats. Den socialdemokratiska välfärden 

förändrade detta system genom att sätta denna reproduktion på det offentliga, vilket också 

ökade möjligheterna för utbildning, skola, ekonomi och sjukvård oberoende av pengar, uppger 

partiet (Socialdemokraterna 2013 s.9). Här har Socialdemokraterna en klassisk socialistisk 

inställning där det finns en idé om att individen är beroende av samhället och att individens rätt 

till frihet garanteras av kollektivet. Partiets betoning av välfärden och dess offentliga service är 

ett klassiskt exempel på att statens inblandning i individernas liv och på så sätt erbjuda och 
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garantera individerna ett bättre och tryggare liv genom utbildning, skola, ekonomi och sjukvård 

(Ljunggren 2008 s.24).   

 I sitt idéprogram (2013) lyfter Socialdemokraterna fram EU som en viktig aktör 

för världsfreden. EU samarbetet ökar förutsättningarna för medlemsstaterna att bemöta 

framtidens ekonomiska och politiska utmaningar på ett positivt sätt. Socialdemokrater hävdar 

att partiet verkar för att EU ska vara en organisation som står för social rättvisa, hållbar 

utveckling och full sysselsättning. Samtidigt poängterar partiet att EU ska verka för gott 

samarbete länderna emellan och samtidigt avvisar idéen om att organisationen ska utvecklas till 

en federal stat (Socialdemokraterna 2013 s.27). Precis som Socialdemokraternas inställning i 

partiprogrammet (2001) delar partiet samma ståndpunkt i synen på EU. Med det menas att 

partiet har en positiv inställning till EU som projekt vilket talar för en reformistisk socialistisk 

inställning. I och med EU samarbetet blir det möjligt för den reformistiska socialismen att 

implementera sina idéer i en större enhet än enbart nationalstaten (Larsson 2014 s.88).      

 När det handlar om Nya Moderaternas (2011) ståndpunkt i synen på staten skiljer 

partiets inställning lite grann åt mellan idéprogrammen 2001 och 2011. Nya Moderaterna 

påpekar att politikens främsta uppdrag är att sätta det allmänna intresset i fokus. Politiken gör 

rätt ifrån sig så länge den är begränsad och ger möjlighet till det civila samhället och varje 

individ att fatta egna beslut. Det är viktigt att ha förståelse för var gränsen går gällande 

maktutövandet och för att motverka detta är det nödvändigt med diskussion som handlar om 

vilka frågor som bäst styrs nationellt, internationellt, lokalt och individuellt. Men oftast har 

människor förmågan att själv avgöra vilka beslut som är bäst för dem (Nya Moderaterna 2011 

s.3). Precis som i idéprogrammet (2001) betonar Nya Moderaterna vikten av individens rätt till 

frihet genom att ha rätten att själva fatta egna beslut utan att staten blandar sig i. Staten ska vara 

begränsad och låta individerna själva att avgöra vilka beslut som bäst passar de vilket motsvarar 

en liberalistisk/nyliberalistisk ståndpunkt, det vill säga att samhället bygger på en kamp mellan 

staten och individens frihet och liberalismen står för individens rätt till frihet framför staten 

(Larsson 2014 s.143). 

Men till skillnad från idéprogrammet (2001) betonar Nya Moderaterna inte vikten 

av att staten bör verka för individens frihet, utveckling och mindre för att individens bäst 

utvecklas genom gemensamma beslut. I stället talar Nya Moderaterna (2011) för ett gemensamt 

samhälle som tar sin grund i en god välfärd. Partiet betonar att gemensamt finansierad välfärd 

har betytt mycket för Sverige i form av skola, sjukvård och omsorg och dessa vill Nya 

Moderaterna utveckla. Välfärden som alla individerna i samhället är berättigad till är en 

gemensam trygghet som leder till att samhället håller samman. Därför anser partiet att skolan, 
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sjukvården och omsorgen ska finansernas gemensamt men det får inte inskränka den personliga 

integriteten, friheten samt eget inflytande. Samtidigt betonar partiet att en central del i det 

moderna välfärdssamhället handlar om att individerna ska erbjudas skyddsnät när människan 

egen kraft inte är tillräckligt (Nya Moderaterna 2011 s.7). I jämförelse med partiets inställning 

(2001) skiljer sig partiets syn på staten eftersom att partiet betonar vikten av det gemensamma 

samhället än statens begränsade inflytande över människan. Partiets inställning präglas av 

socialismens idé eftersom att statens inflytande över människan är viktig för att staten ska 

fungera. Genom gemensam välfärd garanteras individerna trygghet vilket är en av socialismens 

grundläggande idéer (Ljunggren 2008 s.24). Men samtidigt betonar Nya Moderaterna att ett 

gemensamt samhälle inte enbart handlar om arbetsgemenskap, gemensam skolgång eller 

ekonomisk sammanhållning utan även andra gemensamma ramar. Det handlar om att förstå sin 

egen kultur, historia och att ha kunskap om dessa berikar livet och ökar chansen för att förstå 

andra. Staten har därmed ett ansvar att genom skolan och kulturinstitutioner att upprätthålla en 

kulturell allemansrätt. Staten har till uppgift att bevara samtidigt belysa det som har lett fram 

till att se på sig själv och andra människor (Nya Moderaterna 2011 s.19). Här har Nya 

Moderaterna (2011) en konservatisitsk ståndpunkt där man värnar om nationens historia, kultur 

och tradition (Larsson 2014 s.50). Det vill säga att det är viktigt att ha kunskap om nationens 

historia, kultur och tradition för att bevara och ta vara på det som har lett fram till hur individen 

ser på sig själv och sin omgivning.   

När det handlar om det Socialdemokratiska partiets inställning (2001 och 2013) 

innehar partiet en kollektivist samhällssyn. Eftersom att individen är i behov av samhället och 

att dess trygghet samt möjlighet till ett bättre liv enbart garanteras av kollektivet. Samtidigt som 

Socialdemokraterna (2001) belyser att politiken inte bör styra över människorna men faktum är 

att det gör det. Det kapitalistiska systemet skapat orättvisor i samhället men påverkats av den 

gemensamma välfärden som erbjuder individerna social trygghet, personlig utveckling, frihet 

och självständighet. Partiet poängterar i sitt idéprogram (2013) även att individerna är beroende 

av varandra och tillsammans bildar samhället som i sin tur skapar individen. Detta innebär att 

individen växer och utvecklas inom samhällets ramar och därför är samhällets roll lika relevant 

som individen (Hylén 1991 s.11). Dessutom ställer Socialdemokraterna sig positiv till EU som 

projekt vilket ytterligare talar för att partiet innehar en kollektivistisk inställning. 

När det handlar om Moderaterna skiljer sig partiets inställning åt mellan studiens 

valda tidsperiod (2001 och 2011). I partiets idéprogram (2001) poängterar partiet vikten av 

individens rätt till frihet framför staten. Partiet belyser att staten ska ha en liten vis grad 

inflytande över människorna och istället ska verka för att gynna individerna i samhället. 
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Politiken ska verka för att skydda individernas intressen samt mål och inte ha som ambition att 

verka för gemensamma beslut för att gynna människan. Politiken ska arbeta för att öka den 

personliga friheten men fungerar numera som ett maktinstrument där individens intressen 

kränks framför kollektivets (Moderaterna 2001 s.5). Partiets inställning är individualistisk 

eftersom att de förespråkar en stat med begränsad inflytande som istället ska fungera som 

kontrakt av autonoma individer som gynnar individernas växande i form av intressen och mål 

(Hylén 1991 s.11). Dock skiljer Moderaternas ståndpunkt (2011) sig från partiets inställning 

(2001) eftersom att partiet dels betonar vikten av individens rätt till personlig frihet och dels för 

att staten bör ha begränsad inflytande över individerna och låta individerna fatta egna beslut. 

Detta innebär att partiet innehar en individualistisk inställning som bygger på att staten ska 

främja individernas utveckling fram kollektivets bästa vilket det kollektivistiska synsättet 

förespråkar (Hylén 1991 s.11). I sitt idéprogram (2011) däremot betonar partiet vikten av ett 

gemensamt samhälle, det vill säga att individens trygghet bäst uppnås genom gemensamma 

beslut. Det vill säga att välfärden garanterar individen social trygghet, rätten till utbildning, 

gemensam sjukvård m.m. (Hylén 1991 s.11). Detta innebär att partiet innehar även 

kollektivistiskt synsätt eftersom att det är nödvändigt för individen att förlita sig på samhällets 

institutionella resurser för att skapa en ordnad mänsklig tillvaro. Detta innebär att en gemensam 

skola, sjukvård och social en gemensam trygghet erbjuder individen en duglig tillvaro (Hylén 

1991 s.11). 

 

4.3 Socialdemokraternas och Moderaternas syn på ekonomin 
I studiens tredje och sista dimension uppger Socialdemokraterna (2001) att demokratin har rätt 

att sätta ramen för de ekonomiska intressen samt sätta gränserna för marknaden och inte vice 

versa. På grund av det maktmonopol som kapitalismen medför och minskad frihet för 

individerna i samhället står Socialdemokraterna för en ekonomi styrd av folkliga intressen. 

Partiet uppger att de strävar efter en ekonomisk ordning där alla individer, löntagare, konsument 

och de övriga samhällsmedborgarna rätten att påverka produktionens riktning och fördelning, 

arbetslivets villkor och organisation. Socialdemokraterna framhåller att denna typ av styrning 

omfattar olika typer av företagande och ägande. Partiet tydligt poängterar att denna typ av 

ordning som de föreslår inte står i kontrast till privat ägande utan att det snarare bygger som all 

modern produktion på att produktionskapital måste ge vinst. Ordningen betraktar företag samt 

företagsledningar som väsentliga aktörer för ekonomin, den ser även marknadsekonomin som 

en viktig beståndsdel i det ekonomiska livet. Dock accepteras varken kravet på att privat vinst 

ska får dominera över samhällets riktning och utveckling eller alla andra intressen i samhället 

(Socialdemokraterna 2001 s.8). Vidare belyser Socialdemokraterna att politiken med politiska 
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beslut ska ange de regler och normer för att förhindra exploatering, fördela 

produktionsresultatet rättvist så att alla individers sociala rättigheter uppfylls och att en 

samhällsekonomisk balans garanteras. Partiet betonar dessutom att det är väsentligt att 

kapitalismen och marknadsekonomi skiljs åt, kapitalismen står för ett maktsystem och 

marknadsekonomi står för ett distributionssystem där varor och tjänster byts mellan individer 

med pengar som bytesvärde. När nya företag växer ökar konsumentens efterfrågan vilket leder 

till konkurrens företagen emellan och därmed ökar konsumentens handlingsutrymme och på 

detta sätt växer ekonomin. Samtidigt betonar partiet att marknaden inte kan upprätthålla sig 

själv och den prismekanism som marknaden förespråkar skapar inte stabila spelregler för att 

marknaden ska fungera. Därför krävs det att samhälleliga organ oberoende av marknaden 

upprätthåller regelverk för att se till att marknaden fungerar väl. Enligt Socialdemokraterna är 

en demokratisk ekonomi en modell där olika intressen i samverkar samt samspelar med 

varandra (Socialdemokraterna 2001 s.9).   

 Partiets ideologiska inställning skiljer sig från den äldre socialismen som står för 

statlig inblandning i ekonomin. Den äldre socialismen är starkt emot den fria marknaden och 

istället förespråkas en marknad med statlig inblandning (Ljunggren 2008 s. s.35). När partiets 

inställning har granskats visar resultatet att partiet har en reformistisk socialistisk ståndpunkt 

eftersom att partiet talar för att en ekonomi som styrs av olika intressen som tillsammans 

samspelar med varandra för att samhället ska fungera. Dessutom accepterar partiet privat 

ägande som ursprungligen är nyliberalistisk idé, det vill säga en fri marknad som accepterar 

privat ägande men samtidigt minimal statlig inblandning men som även accepteras i den 

reformistiska socialistiska åskådningen (Giddens 1999 s.17). Det vill säga att både nyliberalism 

och reformistisk socialism accepterar frimarknad där olika intressen samverkar med varandra 

men samtidigt statlig inblandning på visa områden. Samtidigt poängterar partiet tydligt att 

marknaden själv inte kan styra sig själv och sätta marknadspriserna utan att det istället ska vara 

en oberoende samhällsorgan som sätter dessa priser vilket också är ett reformistiskt socialistiskt 

tankesätt där staten ska blanda sig in och styra marknaden precis som den äldre socialismen står 

för (Larsson 2014 s.90f). Genom att ett oberoende samhällsorgan sätter reglerna oberoende av 

marknaden kan man styra marknaden med politiska mål utan att staten möjligtvis behöver 

blanda sig i marknaden vilket utgör en reformistisk socialistisk idé (Larsson 2014 s.91).   

 När det handlar om Moderaternas utgångspunkt i synen på ekonomin belyser 

partiet att politiken skapar olika problem för samhället i form av att det är alltmer centralstyrd. 

Exempelvis bidrar centralstyrningen till mindre utveckling i form av att nyskapande idéer inte 

får genomslag i skolan och samtidigt att andra intressen i arbetslivet hindrar nya arbeten att 
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skapas och växa till (Moderaterna 2001 s.9). Enligt Moderaterna är marknadsekonomi en 

grundläggande rätt som varje individ är berättigad till och äganderätten är en av 

marknadsekonomins viktigaste beståndsdel och samhällets. Den fria ekonomin skapar 

förutsättningar för individen att på den fria marknaden möta alla parter som erbjuder sina 

tjänster att komma överens om ett ömsesidigt avtal. Därför anser Moderaterna att 

marknadsekonomi att är möjligheten för politisk demokrati. Dessutom ger marknadsekonomin 

utrymme till alla företag möjlighet att konkurrera fritt för att uppfylla konsumenternas behov 

och fria företag som konkurrerar med ömsesidigt med varandra skapar ökat välstånd för hela 

samhället. Det ska vara självklart för individen att starta eget företag för att kunna utveckla 

samhället, eget företagande gynnar den ekonomiska utvecklingen i form av att idéer omsätts till 

entreprenörskap som skapar produktion av tjänster och varor. Staten bör ha som syfte att 

utveckla arbetet och inte ha till syfte att begränsa den (Moderaterna 2001 s.12). Vidare beskriver 

Moderaterna (2001) att individerna ska ha tillgång till en gemensam finansierad vård och 

omsorg men samtidigt ska staten kunna ge möjlighet till andra som vill medverka och bidra 

med sina tjänster. 

 Moderaternas ideologiska position i synen på ekonomin är klassisk traditionell 

liberalistisk kombinerad nyliberalistisk. Eftersom att partiet talar väl om en fri marknad som får 

styra sig själv och stark förespråkare av privat ägande. Den liberalistiska/nyliberalistiska 

ideologin står för fri marknad och rätten till privat ägande (Larsson 2014 s.147). Samtidigt 

accepterar partiet ett gemensam finansierad vård och omsorg men att det även ska vara öppet 

för andra aktörer att bidra till den offentliga sektorn. Ursprungligen är idéen en socialistisk 

ståndpunkt där offentliga sektorn ska styras av staten men även den nyliberalistiska ideologin 

accepterar minimal statlig inblandning men som samtidigt vill implementera fria 

marknadsmodeller i den offentliga sektorn (Larsson 2014 s.147). Precis som den reformistiska 

socialismen står den nyliberala idéen för samverkan samt samspel mellan olika parter med olika 

intressen för att gynna samhällsekonomin.   

 I det Socialdemokratiska idéprogrammet (2013) framför partiet att individens 

kreativitet och idéer bygger i grund och botten på att marknaden fungerar väl. Det har resulterat 

i att människor har fått ett bättre livsförhållande och tagit sig ur fattigdomen. Dock finns det en 

annan sida av marknaden där det enbart intressen som är av betydelse. Det medför negativa 

konsekvenser eftersom att samhälleliga mål hamnar i bakgrunden och i kontrast till detta blir 

vinst det huvudsakliga målet, menar Socialdemokraterna (Socialdemokraterna 2013 s.10). 

Partiet betonar i likhet med sin ståndpunkt från idéprogrammet (2001) kapitalism och 

marknadsekonomi är två helt skilda saker. Kapitalismen står för ett maktsystem där 
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kapitalägarna har den yttersta makten och dess intressen kommer framför alla andras. Således 

innebär detta att människors integritet, värdighet och rättigheter bestäms av deras ekonomiska 

lönsamhet. Systemet skapar ojämnfördelning, klyftor och negativa sociala konsekvenser i 

samhället och anledningen till att paritet är antikapitalistiskt, hävdar partiet. Av den orsaken 

måste systemet bemötas av demokratiska metoder för att skapa stabila spelregler för att 

marknaden ska verka väl och enbart spelregler som bestäms av institutioner oberoende av 

marknaden. Genom att låta samhällelig organ bestämma regelverket för marknaden kan 

utvecklingen av privat monopol bemötas (Socialdemokraterna 2001 s.9). Socialdemokraternas 

inställning utgår ifrån den äldre socialismen i kombination med reformistisk eftersom att partiet 

kritiserar den kapitalistiska ekonomiska ordningens baksida som de menar skapar 

klasskillnader i form av ekonomisk ojämnfördelning och klyftor etc. (Larsson 2014 s.90ff). För 

att motverka denna utveckling föreslår partiet en ekonomisk ordning som bygger på att 

institutioner oberoende av marknaden bestämmer dess spelregler vilket motsvarar den äldre och 

den reformistiska socialismens synvinkel. Med det menas att staten ska styra och upprätthålla 

marknaden med olika regelverk för att den ska kunna fungera (Larsson 2014 s.91). 

 Det Socialdemokratiska partiet framför vidare att de eftersträvar en ekonomisk 

ordning där alla individer i samhället ska få möjlighet att påverka produktionens riktning och 

fördelning. Den ekonomiska ordningen syftar till privat ägande genom att individer stimuleras 

till att våga ta risken och starta företag samtidigt som företag och företagsledningar anses som 

viktiga aktörer i den ekonomiska marknaden. Det socialdemokratiska paritet eftersträvar 

därmed en blandekonomi som bygger på en blandning av marknadsmekanismer och 

samhällsåtgärder i form av en effektiv offentlig sektor, ansvarsfulla företag, aktiva konsumenter 

och fackliga organisationer etc. (Socialdemokraterna 2013 s.11). Det socialdemokratiska 

partiets inställning tar sin utgångspunkt i reformistisk socialism där statlig inblandning i 

marknaden föreslås men samtidigt finns det utrymme för privat ägande och blandekonomi för 

att ekonomin ska växa. I den reformistiska ideologin accepteras privat ägande vilket 

traditionellt sett är en liberalistisk ståndpunkt (Larsson 2014 s.91). 

 Nya Moderaterna (2011) uppger att paritets främsta mål är ordning och reda i 

ekonomin. När ekonomin skötts kan samhälles medborgare få en långvarig trygghet istället för 

en kortsiktig välfärd och samtidigt skapar en välskött ekonomi goda villkor för entreprenörskap, 

forskning och företagande m.m. När individer vågar ta risk och bli entreprenörer, företagare 

och upptäckare byggs samhället upp. Moderaterna (2011) lägger ytterligare till att 

individualismen, öppenheten och marknadsekonomin har skapat möjlighet för landet att bli ett 

av världens bästa länder vilket talar för att landets bör fortsätta i samma utveckling.  Samhället 
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utvecklas även genom individens idéer och kreativitet vilket i sin till leder till ekonomisk 

tillväxt. Nya Moderaterna betonar att det är viktigt att fungerande institutioner skyddar ägande 

och avtalsfrihet för att välståndet ska kunna utvecklas i samma takt. Samtidigt betonar partiet 

att det kan tyckas vara positivt att välståndet växer vilket i sig är men det leder även till girighet 

samt kan enbart komma fåtal till del. Därför är det ytterst relevant att det finns institutioner som 

upprätthåller konkreta lagar och regler för att förhindra hänsynslöshet och girighet drabba 

samhället. Genom institutioner, ramverk och regleringar kan landet få en ekonomisk tillväxt 

istället för inflation eller underskott (Nya Moderaterna 2011 s.15). Nya Moderaternas 

ideologiska åskådning är klassisk liberalistisk eftersom att paritet starkt förespråkar 

individernas rättigheter att kunna förverkliga sina drömmar genom att våga ta risken och starta 

företag. Partiet starkt betonar att det är individernas idéer som förändrar samhället en positiv 

utveckling och människornas idéer blir möjligt genom att de får rätten att starta företag och 

utveckla sina idéer. Den Liberalistiska ideologin står för en marknad som ger medborgarna 

utrymmer att förverkliga sina idéer genom privat ägande vilket även Nya Moderaterna tydligt 

poängterar (Larsson 2014 s.37ff). Men till skillnad från idéprogrammet från (2001) lyfter Nya 

Moderaterna fram en annan viktig ideologisk aspekt i sitt idéprogram (2011). Partiet diskuterar 

vikten av privat ägande för den ekonomiska utvecklingen men samtidigt poängteras att det är 

relevant att det finns institutioner oberoende av marknaden som upprätthåller reglerna för 

marknaden. Det är ytterst relevant att det är viktigt att det finns stabila institutioner som 

garanterar trygghet genom konkreta regelverk, regleringar och spelregler för att förhindra 

girighet och därmed låta ekonomin att växa. Denna Inställning är klassisk socialistisk samt 

reformistisk socialistisk eftersom att staten accepteras att blanda sig i marknaden genom att 

styra och upprätthålla regler för att det ska fungera (Larsson 2014 s.91). 

 I synen på ekonomi har Socialdemokraterna under både tidsperioderna en 

reformistisk socialistisk inställning, där det förespråkas att marknaden ska styras av staten med 

olika regelverk. Staten behöver per automatik inte blanda sig in i marknaden men med politiska 

medel styra marknaden mot den riktningen. Politiken med politiska beslut ska se till att 

produktionen inte leder till exploatering och rättvist delar produktionsresultatet så att alla 

individers sociala rättigheter uppfylls (Socialdemokraterna 2001 s.8). Partiet tar sin 

utgångspunkt i en ekonomisk kollektivistisk position eftersom att de förespråkar statens 

inblandning i marknaden för att gynna kollektivets bästa och på så sätt främjas samhällets 

värden (Hylén 1991 s.11f). Men samtidigt att har partiet accepterat idéen om privat ägande som 

ursprungligen härstammar från liberalismen, partiet tydligt betonar att det är viktigt med privat 

ägande för att ekonomin ska växa (2001). Socialdemokraternas inställning här är ekonomisk 

individualism eftersom att de accepterar idéen om privat ägande som egentligen baserar sig på 
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oreglerad marknadsekonomi och på detta sätt gynnas individens önskemål genom att de får 

möjlighet att förverkliga sina mål och drömmar (Hylén 1991 s.12). Trots partiets acceptans av 

liberalismens idé om privat ägande under både tidsperioderna (2001 och 2013) betonar partiet 

vikten av att marknaden inte själv kan styra sig själv utan att det istället bör finnas stabila 

institutioner oberoende av marknaden som sätter spelreglerna för att marknaden ska fungera 

(2013). Detta innebär att Socialdemokraterna har en ekonomisk kollektivistisk/individualistisk 

syn och behåller samma grundinställning under både perioderna eftersom att man anser att 

marknaden är beroende av statens inblandning för att det ska fungera annars resulterar det i 

ojämnfördelning och klyftor i samhället men samtidigt accepteras idéen om privat ägande. 

 När det handlar om Moderaternas syn på det ekonomiska idealet befinner sig 

partiet i motsatt position som Socialdemokraterna men inte så långt. Moderaterna tydligt 

betonar vikten av en fri marknad och individernas rätt till privat ägande. Denna ordning skapar 

ett samhälle byggt på välstånd eftersom att individernas idéer förverkligas och bidrar till den 

ekonomiska tillväxten (Moderaterna 2001, 2011). Moderaterna står för ekonomisk 

individualism eftersom att de står för en oreglerad marknadsekonomi baserad på privat ägande. 

Denna syn främjar framförallt individens önskemål och preferenser genom att de får möjlighet 

att utvecklas som individer genom att förverkliga sina drömmar (Hylén 1991 s.12). Men precis 

som det Socialdemokratiska partiets acceptans av liberala idéer såsom privat ägande accepterar 

Moderaterna statlig inblandning i den offentliga sektorn. Detta går emot partiets traditionella 

inställning eftersom att partiet förespråkar en fri marknad utan statlig inblandning, vilket talar 

för nyliberalistisk inställning som skapar minimal statlig inblandning (Giddens 1991 s.17). Men 

Moderaterna stannar inte där dock står partiet för liknande idéer i idéprogrammet (2011) men 

till skillnad från idéprogrammet (2001) uttrycker partiet vikten av stabila institutioner 

oberoende av marknaden styr spelreglerna för att hindra hänsynslöshet och girighet bland 

individerna. Inställningen motsvarar inte partiets traditionella inställning som är en fri marknad 

utan att det snarare är en socialistisk ståndpunkt (Larsson 2014). Här intar partiet en ekonomisk 

kollektivistisk position eftersom att de accepterar att staten ska blanda sig in i ekonomin. 

Genom att staten blandar sig i förhindras girighet och hänsynslöshet och på detta sätt gynnas 

kollektivet, det vill säga att samhället gemensamt gynnas (Hylén 1991 s.11f). Granskningen 

visar att partiet innehar en ekonomiskt individualistisk/kollektivistisk ståndpunkt precis som 

Socialdemokraterna trots vikten av privat ägande samt marknadsekonomi accepteras statlig 

inblandning för att upprätthålla marknaden. 
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4.4 Sammanställning av partiernas ståndpunkter 
Här nedan sammanställs Socialdemokraternas respektive Moderaternas inställningar i varje 

dimension i ett diagram för att sammanfatta resultatet. 

  Tabell 4 Resultat sammanställning 

 

 

 

 

  

 
4.5 Rationella aktörer 
I det här avsnittet kommer partiernas agerande att tolkas utifrån Catch all-parti teorin. Skälet 

till att teorin sätts i verk sent i uppsatsen grundar sig på att det var nödvändigt att först kartlägga 

partiernas ståndpunkter för att finna eventuella likheter i studiens valda tre dimensioner. Nu när 

Socialdemokraternas respektive Moderaternas inställningar granskats mellan perioden 2001 

fram till 2013 blir det möjligt att tolka dess agerande med Kirchheimers teori som 

tolkningsverktyg och på sätt bilda sig en uppfattning kring om partiernas agerande. 

 Resultatet på granskningen av Socialdemokraternas och Moderaternas respektive 

två senaste idéprogram visar att partierna delar olika uppfattningar i synen på människan. 

Socialdemokraterna har en pessimistisk människosyn (2001) och behåller samma uppfattning 

även i idéprogrammet (2013), där människan anses styras av egenintresse och egoism i grunden. 

Politiska beslut har medfört konsekvenser i form av att individerna har förvandlats till rationella 

varelser som enbart agerar utifrån egenintresse. Partiet betonar därmed vikten av jämlikhet, 

solidaritet och ett kollektivistiskt samhälle där människor gemensamt kan gynnas av de 

gemensamma besluten framför individen (Hylén 1991 s.10). Moderaterna (2001 och 2011) 
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däremot innehar en motsatt uppfattning, det vill säga att de erhåller en optimistisk människosyn. 

Partiet har en stark tilltro till människans förmåga att förverkliga sina drömmar och formar sitt 

liv, vilket talar för att paritet har en optimistisk inställning (Hylén 1991 s.10). Det vill säga att 

det finns en stark till tro att individen har förmågan att uppnå stora projekt i livet och ha 

förmågan att stå för konsekvenserna för sina handlingar.   

 När det handlar om synen på staten har Socialdemokraterna (2001 och 2013) 

kollektivistisk syn. Eftersom att partiet anser att människan är beroende av varandra och med 

gemensamma beslut kan individen erbjudas trygghet av kollektivet. Med det menas att på grund 

av det kapitalistiska systemet som resulterat i sociala orättvisor och djupa klyftor garanterar det 

gemensamma välfärden social trygghet, individuell utveckling, frihet och självständighet. 

Dessutom att individen är beroende av sina medmänniskor som tillsammans bildar samhället 

som i sin tur skapar individen, individen skapas inom samhället ramar, vilket definierar 

kollektivistisk samhällssyn (Hylén 1991 s.11). Moderaterna (2001) däremot har en 

individualistisk inställning eftersom att de betonar vikten av individens frihet fram staten och 

ur denna kamp ska individens frihet främjas framför allt annat. Statens inflytande över 

människan ska vara begränsad och den ska verka för att gynna individens mål samt önskemål 

och inte fungera som maktinstrument. Partiet har en liknande inställning (2011) där det anses 

nödvändigt att individens frihet skyddas framför statens inflytande. Men till skillnad från 

partiets inställning (2001) betonar partiet även statens roll och vikten av den gemensamma 

välfärden i sitt idéprogram (2011).  Partiet belyser att individens trygghet bäst uppnås genom 

gemensamma beslut, den gemensamma välfärden garanterar individen social trygghet, rätt till 

utbildning, självständighet etc. Här innehar partiet en kollektivistisk samhällssyn eftersom att 

de förespråkar att människan ska förlita sig på samhällets institutionella resurser för att skapa 

en duglig mänsklig vardag. Det vill säga att genom gemensam skola, sjukvård och gemensam 

social trygghet garanteras individen en duglig tillvaro (Hylén 1991 s.11).   

 När det handlar om den tredje dimensionen skiljer partiernas förhållningssätt åt 

jämfört med de andra två dimensionerna. Eftersom att partierna har liknande åsikter i synen på 

ekonomin under studiens valda tidsperiod (2001 och 2013). Socialdemokraterna (2001, 2013) 

har en reformistisk socialistisk inställning där staten ska styra marknaden med politiska beslut 

utan att behöva blanda sig in i marknaden. Det vill säga att med politiska beslut styra marknaden 

i den riktningen som de vill. Partiet har en ekonomisk kollektivistisk syn eftersom att man talar 

för statlig inblandning i marknaden och det är enbart med denna ordning som kollektivet gynnas 

(Hylén 1991 s.11f). Dock betonar partiet även betydelsen av ägande rätt och det betraktas som 

en viktig beståndsdel för att ekonomi ska växa, vilket ursprungligen är en liberalistisk idé. I och 
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med detta intar partiet en liberalistisk position eftersom man accepterar privat ägande som 

baserar sig på oreglerad marknadsekonomi. Genom att individerna får möjlighet till privat 

ägande får de chansen att förverkliga sina idéer och därmed uppnå framgångar, vilket innebär 

att partiet har en ekonomisk individualistisk syn (Hylén 1991 s.12).  Precis som 

Socialdemokraterna har Moderaterna en ekonomisk kollektivistisk och individualistisk syn på 

ekonomin. Eftersom att partiet belyser betydelsen av den fria marknaden och individens rätt till 

privat ägande. Partiet står för oreglerad marknadsekonomi baserad på privat ägande, vilket 

innebär att partiet innehar en ekonomisk individualistisk syn på ekonomin. Likväl 

Socialdemokraterna som accepterar marknadsekonomi accepterar Moderaterna statlig 

inblandning i marknaden, det vill säga att stabila institutioner oberoende av marknaden ska 

styra spelreglerna för att hindra girighet bland individerna på marknaden, vilket är ett 

ekonomiskt kollektivistiskt synsätt.   

 Catch all-parti teorin bygger på att politiska partier styrs av intressen och dess 

intressen styrs av vilken position de befinner sig i, det vill säga antingen regeringsställning eller 

i opposition. Detta leder i sin tur till att partierna är i behov av väljarnas stöd för att kunna 

erhålla en regeringsställning. Ett alternativ som möjliggör för partierna att handla för att locka 

till sig så många röster som möjligt är att minska sin ideologi till förmån att vinna röster som 

bygger på politiska preferenser snarare än ideologi. Med det menas att partierna mobiliserar 

röster baserad på politiska attityder snarare än ideologi med syfte att vinna så många röster som 

det bara går. Partierna är därmed intresserad av osäkra mittenväljare än enbart det egna 

traditionella väljargruppen (Kirchheimer 1966 refererad i Krouwel 2003, s.5). Partierna 

förvandlas till röstmaximerande aktörer som istället för att inneha ett tydlig och bestående 

ideologisk förhållning prioriterar dem snabba valframgångar baserad på preferenser hos 

väljarna. Genom att på detta sätt framställa sin politik har de politiska partierna större möjlighet 

att nå ut till olika sociala grupper som är av stor betydelse ur ”röst” perspektiv än enbart den 

egna väljargruppen och på så sätt ha större chans att vinna politiska val (Kirchheimer 1966 

refererad i Håkansson 2005, s.72). Utifrån Catch all-parti teorin blir det möjligt att förstå och 

tolka Socialdemokraternas och Moderaternas agerande. Eftersom att dessa partier traditionellt 

sett är två ideologiska motpoler där Socialdemokraterna står för en socialistisk/reformistisk 

socialistisk ideologi och Moderaterna en konservatistisk/ liberalistisk ideologi. Men resultatet 

visar att partierna delar samma uppfattning i synen på ekonomi vilket talar för att det finns 

likheter mellan partiernas ideologier. Ett sätt att tolka partiernas agerande är med den valda 

teorin det vill säga att Socialdemokraterna och Moderaterna har minskat sina ideologier för att 

locka till sig mittenväljare för att på så sätt locka till sig så många väljare som möjligt och 

därmed vinna i de olika valtillfällen som äger rum. Enligt teorin har Socialdemokraterna och 
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Moderaterna har haft som syfte att minska sina ideologiska skillnader för att nå ett till bredare 

väljargrupp och på så sätt nå ut till osäkra väljare (Kirchheimer 1966 refererad i Krouwel 2003, 

s.5). Detta innebär i sin tur att Socialdemokraterna och Moderaterna är rationella i sitt agerande, 

det vill säga att de är mer intresserade av politiska attityder än ideologier eftersom att det ger 

fler röster och seger i riksdagsval. Catch all-parti teorin konstaterar dock en annan sida av de 

politiska partiernas agerande, det vill säga att de inte heller har hur stort handlingsutrymme som 

möjligt att agera som de vill. Partierna använder ideologin som en produkt för att vinna röster 

vilket innebär att det minskar utrymmet för partierna att ändra sina ideologiska positioner. 

Partierna befinner sig i en beroendeställning, det vill säga att de är i behov av sina väljare både 

ideologiska och icke ideologiska. Om det blir så att partiernas ideologier blir omfattande 

förlorar de traditionella och partiets ideologiska väljer vilket det inte är syftet med strategin. 

Strategin bygger på att vinna väljare och inte förlora de och om partierna förändrar mycket i sin 

ideologi förlorar de traditionella ideologiska väljare och ändrar man inte ideologi lyckas man 

inte heller locka till sig nya väljare. Vilket innebär att partierna befinner sig i ett dilemma och 

därför är det nödvändigt för partierna att kunna balansera deras ideologi, det vill säga tona ned 

sina ideologier så långt så att de inte förlorar de ursprungliga traditionella väljarna. De politiska 

partiernas ideologier får inte vara helt identiska eftersom att väljarna inte kommer att rösta om 

de partierna (Kirchheimer 1966 refererad i Krouwel 2003, s.7). 

 Det andra perspektivet i Catch all-parti teorin bidrar med tolkning till uppsatsens 

resultat. Som det har redovisats i analysen delar Socialdemokraterna och Moderaterna olika 

uppfattningar i synen på människan och delvis på staten. Partiernas agerande i dimensionen 

människosyn och synen på staten kan tolkas utifrån Kirchheimers andra perspektiv av ideologi 

som en produkt för att vinna väljare. Det vill säga att partier har möjlighet att tona ned sina 

ideologier för att nå en bredare väljargrupp vilket bägge partierna har gjort genom att dela 

samma ståndpunkter i synen på ekonomin. Men det innebär inte att partierna fullständigt närmat 

sig ideologisk eftersom att synen på ekonomi enbart är en dimension av många. Resultatet visar 

att partierna delar olika uppfattningar när det gäller människosyn och synen på staten vilket 

innebär att partierna inte har möjlighet att fullständigt ha samma ideologier. Gör partierna det 

blir agerandet ologisk och strategisk felaktigt eftersom att de riskerar att förlora väljare på grund 

av att väljarna inte kommer att rösta på partiernas identiska ideologer. Socialdemokraterna och 

Moderaterna har tona ned sina ideologiska skillnader genom att dela samma synsätt på 

ekonomin men samtidigt behållit sina ideologier genom att dela olika uppfattningar i synen på 

människan och staten. Genom att balansera sina ideologier på detta sätt blir det möjligt för 

partierna att agera på ett sätt som gör det möjligt för de att kunna nå ut till både traditionella 

ideologiska och icke ideologiska osäkra mittenväljare. Partierna har därmed behållit sina 
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traditionella ideologiska ståndpunkter i synen på människan och staten tona ned sina ideologier 

i synen på ekonomin. Catch all-parti teorin har gjort det möjligt att förstå varför 

Socialdemokraterna och Moderaterna delat samma uppfattning i synen på ekonomin och inte 

de andra två dimensionerna. Enligt teorin handlar det om att partierna har handlingsutrymme 

till en vis grad för att kunna locka till sig nya väljare, det genom att tona ned sina ideologier till 

en vis nivå så att det inte påverkar partierna negativ genom att förlora sina traditionella väljare. 

Det vill säga agerandet ska balanseras mellan ideologiska och icke ideologiska väljare vilket 

resultatet i uppsatsen redovisar. Med det menas att Socialdemokraterna och Moderaterna 

minskat på sina respektive ideologier genom att dela samma synsätt på ekonomin och ändå 

balanserat sina respektive ideologier genom att behålla sina ursprungliga synsätt på människan 

och staten. 
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5. Slutsatser och slutdiskussion 
I det här avsnittet sammanställs studiens resultat samtidigt som den kopplas tillbaka till syftet 

med studien för att diskutera huruvida den har besvarats. 

 Studien inleddes med att problematisera Socialdemokraternas och 

Moderaternas senaste valens väljartapp som tidigare forskning belyser beror på olika faktorer. 

En av de faktorer som den här uppsatsen har fördjupat sig i är nämligen partiernas ideologiska 

närmande. I enligt väljarna anses avståndet mellan Socialdemokraterna och Moderaterna vara 

betydligt mindre jämfört med 1970-talet (Oscarsson 1994 s.170). De ideologiska motsättningar 

mellan Socialdemokraterna och Moderaterna anses ha minskat i betydelse vilket resulterat i att 

väljarna numera har svårt att identifiera sig med de politiska partierna. Produkten av den här 

uppsatsen visar att det finns en poäng i det som tidigare forskning belyser. Eftersom att 

Socialdemokraterna och Moderaterna delar samma uppfattning i en av de tre dimensioner som 

valts ut för att studera fenomenet. 

 Socialdemokraterna och Moderaterna delar helt olika uppfattningar i 

synen på människan. Socialdemokraterna (2001, 2013) har en pessimistisk människosyn där 

individen anses vara rationell varelse som styrs av eget intresse och handlar på ett sätt som 

gynnar individen som oftast resulterar i egoism samt girighet. Moderaterna (2001, 2011) 

däremot delar inte samma synsätt utan att de istället har optimistisk ståndpunkt där de har en 

stark tilltro till människans förmåga att uppnå stora projekt och framgångar samt starka 

motståndare till traditionella auktoriteter såsom staten och religionen. Detta i säger motsäger 

spekulationerna om att partierna närmat sig ideologiskt eftersom att partierna inte delar samma 

människosyn. Men produkten av de två resterande ideologiska dimensionerna bestyrker 

väljarnas uppfattning om partierna, nämligen att det inte finns lika stark ideologisk motsättning 

partierna emellan som det en gång var. 

 I synen på staten skiljer partiernas ståndpunkter delvis åt där 

Socialdemokraterna har en kollektivistisk och Moderaterna en individualistisk samhällssyn. 

Socialdemokraterna anser att människan utgör staten som i sin tur skapar människan och det är 

först inom samhällets ram som individen skapas. Moderaterna (2001) delar inte detta synsätt 

och istället menar att samhället utgör en sammanhållning av individer, gemenskap för att uppnå 

personliga mål. Samhället ska främja individernas önskemål och drömmar vilket betonas i 

partiets idéprogram (2011). Men samtidigt betonar partiet utöver individens rätt även 

kollektivet som de menar på garanterar människans sociala trygghet. I idéprogrammet (2011) 



54 
 

belyser Moderaterna vikten av kollektivet i mycket större utsträckning jämfört med 

idéprogrammet (2001). Partiet menar att det är viktigt med att gemenskap främjas och att via 

välfärdssamhället garanteras individen olika förmåner såsom utbildning, sjukvård, skola etc. 

(Moderaterna 2011 s.7). Detta innebär att Moderaterna har förändrat sin samhällssyn från 

individualistisk till kollektivistisk vilket i sig innebär att Socialdemokraterna och Moderaterna 

delar samma samhällssyn. 

 Slutligen visar resultatet att Socialdemokraternas och Moderaternas syn 

på ekonomi inte helt skiljer sig åt. Eftersom att Socialdemokraterna står för reformistisk 

socialism som förespråkar statlig inblandning i form av att styra marknaden genom politiska 

beslut utan att blanda sig in i marknaden. Samtidigt accepterar partiet under både perioderna 

(2001, 2013) privat ägande som traditionellt sett är en liberalistisk idé och som Moderaterna 

alltid stått bakom. Moderaterna däremot står för nyliberalism där de förespråkar en fri marknad 

baserad på oreglerad marknadsekonomi men samtidigt acceptans av minimal statlig 

inblandning. Med det menas att Moderaterna accepterar att staten blandar sig in i exempelvis 

den offentliga sektorn vilket i sig går emot partiets traditionella åskådning. Resultatet påpekar 

att det finns ideologiska likheter mellan Socialdemokraterna och Moderaterna men det innebär 

inte att det ideologiska närmandet är ett faktum. 

 Syftet med uppsatsen var att kartlägga om Socialdemokraterna och 

Moderaterna har närmat sig ideologiskt. Genom att urskilja eventuella ideologiska likheter 

skulle det bli möjligt att konstatera om partiernas ideologiska närmande var ett faktum. 

Produkten av uppsatsen redovisar att det finns ideologiska likheter mellan partierna men att det 

i sig inte innebär att partierna helt och hållet övergett sina respektive ideologier. Visst delar 

partierna samma uppfattning i synen på ekonomi men det är enbart en av tre ideologiska 

dimensioner som har valts för att undersöka fenomenet. Eftersom att socialismens värderingar 

genomsyrar Socialdemokraterna men att på senare år står partiet för en reformistisk socialistisk 

ideologi som tar sin grund i den äldre socialismen och samtidigt anpassar sig till den moderna 

tiden. Med det menas att partiet fortfarande har en pessimistisk människosyn och kollektivistisk 

samhällssyn som hämtar sin inspiration i den äldre socialismen. Till och med i synen på 

ekonomi har paritet en äldre socialistisk inställning vilket omfattar statlig inblandning men 

samtidigt acceptans av privat ägande som är en reformistisk ställning. Detta i sig innebär inte 

att partiet har övergett socialismen utan att de istället har förnyat sin ideologi i form av 

reformistisk socialism för att anpassa sig till den moderna samhällsförändringen. Detta gäller 

även Moderaterna eftersom att partiet fortfarande delar liberalistiska/konservatistiska idéer som 

tar sin grund i individens frihet. Men precis som Socialdemokraterna har partiet på senare ett 
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nyliberalistiskt förhållningssätt som fortfarande tar sin grund i den äldre liberalismen. Men som 

på senare år har börjat acceptera kollektivistisk samhällssyn och ekonomisk kollektivistiska 

idéer, det vill säga börjat godta statlig inblandning i den offentliga sektorn bland annat. Detta 

innebär inte att partiet övergett sin liberalistiska/konservatistiska ideologi vilket även resultatet 

i uppsatsen bevisar utan att det istället handlar om att partiet accepterat vissa ideologiska idéer 

som de traditionellt sett varit starka motståndare till. En annan faktor som ytterligare talar för 

att det är svårt att påstå att partiernas ideologiska närmande är ett faktum är att det enbart en av 

studiens tre dimensioner som partierna delar helt lika uppfattningar. Detta leder oss in i studiens 

andra frågeställning, det vill säga hur partiernas agerande bäst kan tolkas och förstås? 

 När det handlar om att förstå meningen bakom partiernas närmande i vissa 

ideologiska värderingar och inte andra har inneburit att Catch all-parti teorin varit relevant inte 

minst nödvändig med sin förklarande insats för att förstå partiernas agerande. Teorin belyser att 

partier använder ideologi som en produkt att vinna röster. Det finns två perspektiv som teorin 

belyser när det handlar om partiernas ideologiska strategi, det vill säga att ideologin tonas ned 

för att nå ut till en bredare väljargrupp. Men samtidigt som ideologin inte heller får tonas ner 

hur som helst för att då riskerar partierna att förlora sina ideologiska och traditionella väljare. 

Därför är det ytterst relevant att partierna handlar strategiskt och lyckas med att balansera sitt 

handlade för att vinna så många väljare som möjligt (Kirchheimer 1966 refererad i Krouwel 

2003 s.7). Den förklarande teorin har varit relevant inte minst på grund av resultatet i studien, 

det vill säga att partierna har ideologiska likheter i en av uppsatsens ideologiska dimensioner 

och inte i de andra. Teorin har varit bidragande på så sätt att den bidrar till förståelse i form av 

att Socialdemokraterna och Moderaterna inte har utrymme att totalt överge sina ideologier. 

Partierna är rationella och har till syfte att vinna väljare och inte förlora väljare och om 

Socialdemokraterna och Moderaterna totalt överger sina ursprungliga ideologier och börjar 

bedriva samma politik kommer de förlora sina ideologiska väljare eftersom att väljarna inte 

röstar på partier som bedriver identisk politik (Kirchheimer 1966 refererad i Krouwel 2003 s.7). 

Om partierna totalt övergav sina ideologier skulle de göra en felaktig strategi eftersom partier 

som helt bedriver identiska frågor riskerar att förlora sina ideologiska anhängare. Detta i sig 

skulle kunna förklara Socialdemokraternas och Moderaternas väljartapp i de senaste 

riksdagsval, det vill säga att partiernas ideologiska närmande i ekonomin kan ha haft sin 

påverkan på väljarnas uppfattning om att de bedriver samma politik. 

 Oscarsson (1994) beskriver att det ideologiska avståndet mellan 

Socialdemokraterna och Moderaterna har minskat enligt väljarnas uppfattning sedan 1970-talet. 

Den här uppsatsen riktade istället in sig på att studera fenomenet på partinivå genom att studera 
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partiernas parti-idéprogram från 2001 fram till 2013. Utgången i uppsatsen visar att det finns 

ideologiska likheter mellan Socialdemokraterna och Moderaterna men dess ideologiska 

närmande är desto svårare att uttala sig om. Med anledning av detta blir det svårt att generalisera 

resultatet, med det menas att det inte går och dra slutsatser om partiernas närmande är ett 

faktum. Det skulle ha varit möjligt att diskutera partiernas ideologiska närmanden om det fanns 

likheter i studiens tre valda dimensioner men så är inte fallet i den här studien. Med anledning 

av det går det inte att bekräfta om att Socialdemokraterna och Moderaterna har närmat sig 

ideologisk och går emot väljarnas uppfattning i Oscarssons studie. Men samtidigt går det inte 

att utesluta att Socialdemokraterna och Moderaterna delar samma uppfattning i synen på 

ekonomin vilket i sig styrker väljarnas uppfattning om partiernas ideologiska närmande. I och 

med att ekonomin har en betydande roll i samhället i form av arbete som sedan leder till 

medborgarnas inkomst och välbefinnande. Därför är det viktigt att förstå att partiernas 

närmande i synen på ekonomin är en viktig dimension som i sin tur talar för väljarnas 

uppfattning om partiernas ideologiska närmande. Det vill säga att partierna enbart har till syfte 

att mobilisera röster baserad på väljarnas attityder istället för ideologi, vilket innebär att det är 

väljarnas röster som är av betydelse och inte en grund ideologi för partierna att stå på. 

 

5.1 Framtida forskning 
Produkten av den här uppsatsen har redovisat att det finns ideologiska likheter mellan 

Socialdemokraterna och Moderaterna. Men att det är svårt och uttala sig om partiernas 

ideologiska närmande är en ett faktum eftersom att det inte är i alla tre dimensioner som valts 

ut för att studera partiernas ideologi som de har närmat sig i. Utan att det enbart är i en av 

dimensionerna som det ideologiska närmandet är ett faktum vilket styrker spekulationerna om 

att partierna övergett sina ideologier och bedriver liknande politik. Detta öppnar upp för 

framtida forskningar för att fördjupa in sig på ämnet. Det skulle vara intressant att studera 

ideologiska förändringar hos Socialdemokraterna under Göran Persson som partiledare och 

Stefan Löfven. Genom att studera denna tidsperiod kan forskaren eller studenten kartlägga 

ideologiska svängningar och därmed tolka dessa. Det samma gäller Moderaterna, det vill säga 

att det skulle vara en intressant undersökning om forskaren eller studenten studera de 

ideologiska svängningar under Fredrik Reinfeldt som partiledare och Ulf Kristersson. Genom 

att kartlägga partiernas ideologiska svängningar under dessa perioder blir det möjligt att förstå 

partiernas agerande.   
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