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ABSTRACT 

Essay in political science, C-level by Cecilia Holmberg 

Spring semester 2006, Tutor: Arne Larsson 

- Ideological similarities between the Swedish Socialdemocratic and the 

Swedish conservative party  

- An idealanalysis of different political issues 

 

The purpose of this essay is to examine wheater the political ideologies have lost their 

importance in the Swedish political system. The study will focus on the ideological 

similarities or differences between the two largest parties in Sweden, the socialdemocratic and 

the conservative party. Therefore, the main research question is:  

� Are there any ideological similarities or differences between the socialdemocratic and 

the conservative party? 

 To be able to answer this question, I have used Herbert Tingsten’s idealanalysis. This 

type of analysis examines how someone, in this case a political party, describes reality. The 

analysis also examines what the different parties’ values and goals are and what actions they 

recommend to achieve that particular value and goal. This will grant a good perspective of the 

two parties opinons in different issues. 

 The reason why I have choosen different issues instead of different programs, are that 

the issues are more concrete and therefore easier to examine. They are also recommended by 

Tingsten, he means that the parties have the same values and goals, there are only in the 

actions that there is a difference between the parties. These differences are easier 

differentiated when the actions are studied in the issues. The issues that this essay is going to 

explore are labour-market, education, treatment and criminality. 

 The conclusion of this essay is that there are ideological similarities between the 

socialdemocratic and the conservative party in these issues. It seems that both the 

socialdemocratic and the conservative party have similar goals and values. However, they 

recommend different actions to acchieve these goals and values. 
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1 INLEDNING 

1.1 Ämnesval och problembild 

 

”Det finns en skugga bakom varje skattekrona som vi pratar alldeles för lite om. Den 

skinande framsidan som lovar att sänka fastighetsskatten har en baksida som säger 

att den kronan som används för sänkt fastighetsskatt, är en krona som inte används 

för en skolsatsning så att eleverna ska kunna lära sig mer. Det är en krona som inte 

används för att rättsväsendet ska fungera bättre. Det är en krona som ställer anspråk 

på finansiering av ett ansvarsfullt parti. Den matchar en utgiftsminskning, en 

besparing, som någon i vårt samhälle kommer att känna av effekten av att vi 

genomför. Det finns en baksida.”1 

 

Att argumentera mot skattesänkningar är något som främst socialdemokraterna har lagt fokus 

vid, men i just detta fall kommer citatet från moderaternas partiledare, Fredrik Reinfeldt. 

Sedan Reinfeldt tog över partiledarskapet så har moderaterna genomfört en politisk 

kursändring.2 Reinfeldt menar att en skattefinansierad välfärd är bra för att minska skillnader 

samt att staten ska vara garant för den enskildes trygghet, något som man tidigare inte 

förknippat med moderaterna. Men den politiska omvandlingen inom moderaterna har inte 

skett helt smärtfritt. Reinfeldt har fått skarp kritik, främst från de äldre moderaterna och 

moderaternas ungdomsförbund. De menar på att Reinfeldt för en vänsterretorik, att han 

främjar sig från kapitalismens idéer och slår på dem som redan betalar mycket skatt, 

(höginkomsttagarna) som moderaterna tidigare värnat om.3 

 Moderaterna säger sig nu inför riksdagsvalet vara ett nytt parti: De nya moderaterna, 

med en ny logga, nya hjärtefrågor och nya mål.4 De nya moderaterna är ett parti som vill 

utöka den svenska välfärden. Ett parti som inte längre lägger lika stor vikt vid att sänka 

skatterna eller betala av på statsskulden, såsom de tidigare moderaterna gjort. Man kan nu 

istället se att skola, arbete, vård och omsorg är några av de politiska frågor som de nya 

moderaterna nu lägger sin fokus på.5 Detta är frågor som tidigare är kända som 

                                                 
1 Fredrik Reinfeldt i Dokument inifrån 2006-03-05, 
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=48518&a=541446&lid=puff_554690&lpds=lasMer 2006-03-17  
2 Svenska Dagbladet: Berntson, L.; Genomförbar politik för vanliga människor, 2006-03-10 
http://www.svd.se/dynamisk/inrikes/did_8983513.asp    2006-03-17 
3 Dokument inifrån 2006-03-05 
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=48518&a=541446&lid=puff_554690&lpds=lasMer 2006-03-17  
4 Moderaterna, www.moderat.se     2006-04-10 
5 Borås Tidning: TT; Moderaterna jublar över partiet passerat socialdemokraterna och blivit det största partiet. 

Nästa års val kan…, 2005-03-22 



 

socialdemokraternas hjärtefrågor. Det finns därför de som drar slutsatsen att moderaterna 

försöker göra sig mer lika socialdemokraterna för att vinna över socialdemokratiska väljare. 

Men frågan är om ett parti som gör en sådan drastisk politisk kursomvändning kan betraktas 

som trovärdiga?6 

 Samtidigt har även socialdemokraterna fått mycket kritik. Främst finns det de som 

menar att socialdemokraterna har placerat sig i den politiska mittfåran. Socialdemokraterna 

får även kritik för att de inte har någon förmåga till nytänkande och förnyelse. Samtidigt 

menar kritiker att socialdemokraterna förnekar de problem som finns i dagens samhälle, vilket 

gör att de inte kan föra en framgångsrik politik för att minska och bekämpa de problemen. 

Stark kritik har även riktats mot Göran Persson dels för att ”han är mannen som gör vad som 

faller honom in”7 och dels också för att socialdemokraterna som har jämlikhet som ett centralt 

ideal har en partiledare som beter sig som han är förmer än andra.8 Socialdemokraterna lider 

också av en del interna intressekonflikter, vilket kan hämma partiets trovärdighet.9 

 Jan Teorell, statsvetare vid Göteborgs Universitet, har gjort studier om de två största 

svenska riksdagspartierna och när han får frågan om vad det finns för skillnader mellan dessa 

två menar han på att det inte finns några större skillnader just nu. Han påvisar att vissa 

ideologiska skillnader fortfarande finns, men att det idag snarare finns mer likheter än 

skillnader i den konkreta politiken. Han tror istället att riksdagsvalet 2006 kommer att handla 

om teknikaliteter och fråga om person snarare än ideologi, just eftersom att partierna nu är 

alltmer så pass lika varandra.10  

 Det är, ur ett statsvetenskapligt perspektiv, mycket intressant att studera detta ämne dels 

på grund av att problemet behandlar en förändring i den svenska partipolitiken men det är 

också intressant eftersom att det är viktigt för medborgarna att vara medvetna om de politiska 

val och ståndpunkter som man som medborgare måste göra. Men hur ska vi väljare kunna 

välja efter ideologi om vi inte kan skilja partierna åt ideologiskt? Kanske är det så att de 

politiska ideologierna har dött ut och det gör att skillnaderna hos partierna inte ligger i 

ideologierna utan istället hur politiken förs fram? Kan vi säga att vi får ett legitimt folkvalt 

                                                                                                                                                         
http://0-www.retriever-info.com.biblos.kau.se/services/archive.html Sökord:Moderaterna  2006-03-17 
6 Dokument inifrån 2006-03-05 
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=48518&a=541446&lid=puff_554690&lpds=lasMer 2006-03-17  
7 Expressen: Marteus, A-C.; Ta Persson i örat, 2005-11-30 
http://0-www.presstext.se.biblos.kau.se/online/display.php?set=S2&xid=EX200511300070  2006-03-17  
8 Ibid  
9 Dagens Nyheter: Andersson, W.; Dags för Göran Persson att fundera på sin avgång, 2005-07-23 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=408963&previousRenderType=1  2006-03-17 
10 Jan Teorell i Dokument inifrån 2006-03-06 
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=48518&a=541446&lid=puff_554690&lpds=lasMer 2006-03-17  



 

styre om vi inte kan utläsa vad de svenska partierna står för? Det är sådana problematiska 

frågor som vi måste ta ställning till ifall det är så att det inte finns några större skillnader 

mellan de olika riksdagspartierna. 

 Det finns ett antal anledningar till att studien tar upp just dessa två partier. De är 

Sveriges tveklöst största partier. Det finns en möjlighet att de största partierna påverkar de 

mindre partierna, och skulle det vara så att de politiska ideologierna fått mindre betydelse för 

de stora partierna så kan det finnas en möjlighet att utvecklingen har gått till på liknande sätt 

för de mindre partierna. Det är även så att socialdemokraterna och moderaterna är goda 

representanter för varsitt block, just eftersom att de är de största inom respektive block och 

därigenom representerar de alltså varsitt styre. Detta tillsammans gör socialdemokraterna och 

moderaterna intressanta att studera. 

 

1.2 Teori  

1.2.1 Introduktion 

Vårt nuvarande partisystem är i gungning. Det finns de som menar att de politiska 

ideologierna idag får stå tillbaka för den praktiska och konkreta politiken.11 Det handlar om 

att de politiska sakfrågorna har fått större plats på den politiska arenan. De politiska 

ideologierna har inte längre samma betydelse för partierna, för sett till tex. riksdagens 

röstningsstatistik så visar det sig att det är allt vanligare att socialdemokraterna och 

moderaterna har likartade åsikter i de olika sakfrågorna.12  

 Begreppet ideologi började användas efter den franska revolutionen och innebar då 

”principer som skulle vara vägledande för det politiska handlandet”13. Under 

industrisamhället innebar förbättrad kommunikation och folkbildning att det uppstod nya 

möjligheter att bilda grupper för politiskt likasinnade, vilka senare utvecklades till partier. Vid 

1900-talets start fanns det en mängd olika partier som identifierade sig med en viss politisk 

ideologi.14 De dominerande politiska ideologierna vid denna tidpunkt var konservatismen, 

liberalismen och socialismen. Den första politiska ideologin som framträdde var 

konservatismen, där man betonade att man skulle vänta in i det sista med förändringar och 

förändringarnas omfattningar skulle vara så små som möjligt. Som svar på detta uppkom 

                                                 
11 Eliaeson, S., ”Politikens avpolitisering och ideologiernas död” hämtat ur [Björnsson, A.; Luthersson, P. (red), 
2000, Efter partistaten], Stockholm, s. 142 
12 A.a, s. 148 
13 Larsson, R., 1997, Politiska ideologier i vår tid (sjätte upplagan), Lund, s. 7 
14 A.a, s.7f 



 

liberalismen, som kämpade för individens frihet. Sist av de stora tre utvecklades socialismen 

som stred för både ekonomisk, social och politisk jämlikhet.15 

 Efter första världskriget fick de politiska ideologierna en förändrad roll. Den moderna 

ideologiska enpartidiktaturen skapades och det innebar att staten antog det största partiets 

ideologi och därmed hade staten en statsideologi. Den politiska ledaren bestämde då vad 

ideologin innebar och vad som skulle rymmas inom ideologin. Exempel på detta är när det 

kommunistiska partiet tog över i Sovjetunionen.16 

 

1.2.2 Ideologiernas utveckling 

De politiska ideologiernas betydelse har avtagit successivt. Tingsten menar att den minskade 

betydelsen började i början av 1900-talet. Exempel på de strider som var är tex. striden om 

den allmänna och lika rösträtten, om nationen och försvaret samt om socialisering och 

socialpolitik. Före 1918 hade högern tagit avstånd från den allmänna och lika rösträtten som 

grund för parlamentarismen och politisk representation. Socialdemokraterna och liberalerna 

stred däremot för den allmänna och lika rösträtten och såg det som förutsättning för 

demokratin. En författningsreform skedde under 1918-1921 på grund av olika revolutioner, 

både i Sverige och utomlands. Denna innebar att demokrati samt allmän och lika rösträtt blev 

honnörsord och mål för samtliga partier.17 Likaså försvann skillnaderna mellan partierna och 

ideologierna vad gällde nationen och försvaret, då socialdemokraterna antog högerns tankar 

om att det var en självklarhet med nationell sammanhållning.18 Även inom socialisering och 

socialpolitik enades partierna då samtliga ansåg att det viktiga var att förbättra 

levnadsstandarden för grupper som befann sig i ett svårt läge genom statliga ingripanden.19 

  

1.2.3 Ideologiernas död 

På 1950-talet var det många statsvetare som såg de politiska ideologierna som döda eller i alla 

fall utdöende. Detta gällde dock endast i västvärlden, där välståndet hade minskat de 

ideologiska konflikterna.20  Eftersom att demokratin blev så pass framgångsrik under denna 

tid, var de politiska ideologierna inte längre lika betydelsefulla, eftersom att de tidigare 

                                                 
15 Wallerstein, I., 2001, Liberalismens död – slutet på den rådande världsordningen, Stockholm, s.137f 
16 Larsson, R., 1997, Politiska ideologier i vår tid (sjätte upplagan), Lund, s.9 
17 Tingsten, H., 1966, Från idéer till idyll – andra upplagan, Stockholm, s. 14f 
18 A.a, s. 15f 
19 A.a, s. 16f. 
20 Larsson, R., 1997, Politiska ideologier i vår tid (sjätte upplagan), Lund, s.10f 



 

konflikterna som varit mellan olika ideologier lade sig.21 Nu var man överens om att politisk 

demokrati och välfärdspolitik var gemensamma värden och mål i samhället. Det innebar att 

den liberala demokratin blivit något som stod, och fortfarande står, över de politiska 

ideologierna.22  

 Tingsten hävdade att man nu kunde se ”en utveckling från politik till förvaltning, från 

principer till teknik”23. Det innebar att ideologikonflikterna istället ersatts av konflikter om 

teknikaliteter. Detta på grund av att man var överens om hur man ville att samhället skulle se 

ut, men oense om hur man nådde detta samhälle.24  

 Tingsten ansåg därför att vi har nått ett läge i partipolitiken där alla partier strävar efter 

en ordning, ett önskvärt samhälle. De strävar efter ett samhälle som ”främjar den enskilda 

människans materiella och andliga växt, alla anbefaller en förening av statligt ingripande och 

individuell frihet”25.  Det har alltså skapats någon överideologi som de största politiska 

partierna var överens om. Men det behöver dock inte betyda att överideologin var något nytt, 

utan Tingsten ser det snarare som att de tidigare politiska ideologierna hade smält samman till 

en överideologi där man värnar om frihet, trygghet, demokrati och gemenskap.26 Eftersom att 

partierna nu strävar efter samma mål, måste politiken alltså ha blivit mer inriktad på 

sakfrågor. Detta eftersom att man vill framhäva sig själva som så olika som möjligt, något 

som enligt denna teori som endast kan göras genom olika handlingsrekommendationer.27 

 Det finns goda anledningar till att använda Tingstens teori i denna uppsats. Visserligen 

uppkom hans tankar under mitten av 1900-talet och skulle därmed kunna ses som förlegade, 

men det finns mycket som tyder på att hans hypotes om ideologiernas död fortfarande är 

aktuell. Efter 1989 då kommunismen föll i öststaterna28, så finns det inte längre något direkt 

alternativ till den liberala demokratin. I västvärlden finns det idag få stater som sätter sig emot 

demokratin som styrelseform. Man har enats om att demokrati är det bästa styrelsesättet, i alla 

fall just nu, kanske just för att det inte finns något accepterat alternativ.  Detta kan ses som om 

många stater har samma eller åtminstone likartade mål och värderingar för samhället idag. 

 

                                                 
21 Tingsten, H., 1966, Från idéer till idyll – andra upplagan, Stockholm, s. 10 
22 Ibid 
23 A.a, s. 22 
24 Larsson, R., 1997, Politiska ideologier i vår tid (sjätte upplagan), Lund, s.10f 
25 A.a, s. 19 
26 Lundborg, J., 1991, Ideologiernas och religionens död, Nora, s. 105f 
27 Tingsten, H., 1966, Från idéer till idyll – andra upplagan, Stockholm, s. 34 
28 Nationalencyklopedin,  http://0-
www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=228299&i_word=kommunism 2006-05-12 



 

1.2.4 Forskningshypotes 

Denna studie kommer alltså att utgå ifrån Tingstens hypotes om att de politiska ideologierna 

har fått minskad betydelse och att det istället har det formats någon form av överideologi. Det 

borde rent konkret innebära att de politiska partierna har samma eller likartade mål, även fast 

medlen att nå målen kan vara olika. Forskningshypotesen, som denna studie kommer att utgå 

ifrån blir därför:  

• De politiska partierna har samma eller likartade mål, även fast medlen kan vara olika.   

 Skulle det vara så att partierna har samma eller likartade mål, så finns det stora 

möjligheter att Tingstens hypotes om de politiska ideologiernas död stämmer, även om 

medlen att nå målet är olika. Men ämnet måste ändå utforskas ytterligare, eftersom att 

hypotesen måste prövas fler gånger på olika sätt. Skulle det däremot vara så att hypotesen inte 

stämmer i detta fall, så kan inte endast denna studie avslå Tingstens hypotes, återigen måste 

hypotesen prövas fler gånger, men det skulle ändå kunna vara en indikation på att 

utvecklingen inte gått riktigt som Tingsten förutspått. Viktigt att komma ihåg är att denna 

studie endast kommer att utforska ideologiska likheter och skillnader mellan två partier. För 

att få större generaliseringsmöjligheter gäller det att utforska hela det svenska partisystemet i 

politiska sakfrågor och i olika parti- och idéprogram. 

 

1.3 Syfte och övergripande forskningsfråga 

Syftet med denna uppsats är att se om de politiska ideologierna tros ha fått minskad betydelse 

i den svenska partipolitiken. Då det inte finns möjlighet att utforska hela processen då de 

politiska ideologierna tros ha fått minskad betydelse, kommer denna uppsats endast kunna 

uttala sig om hur det ser ut i den svenska partipolitiken just nu, alltså under ett specifikt 

tillfälle. Därför kommer denna uppsats studera om det finns ideologiska likheter och 

skillnader mellan socialdemokraterna och moderaterna idag.  

Den övergripande forskningsfrågan blir därför: 

� Finns det ideologiska likheter mellan socialdemokraterna och moderaterna idag? 

Definitionen på ideologiska likheter är hämtat ur Tingstens teori om ideologiernas död, och är 

i detta fall densamma som forskningshypotesen; de politiska partierna, i detta fall 

socialdemokraterna och moderaterna, har likartade mål, även fast medlen att nå målen kan 

vara olika. 

 



 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Angreppssätt 

Denna uppsats kommer att vara en deskriptiv, jämförande studie. Deskriptiv eftersom att den 

beskriver socialdemokraterna och moderaternas åsikter i olika politiska sakfrågor.29  

 En jämförande studie skiljer inte sig mycket från traditionella fallstudier. Skillnaden 

mellan de båda är att man i en jämförande studie studerar en företeelse inom två olika 

kontexter, medan man i fallstudier studerar en företeelse inom samma kontext, och då kan 

man istället studera företeelsen vid olika tidpunkter.30 I mitt fall kommer jag att studera 

samma företeelse, dvs. åsikter och idéer i politiska sakfrågor, i två olika kontexter; den ena 

socialdemokraternas och den andra moderaternas. Anledningen till att partiernas åsikter ska 

ses som två olika kontexter är eftersom att deras tankar och åsikter presenteras utifrån vissa 

premisser. Dessa premisser ger sedan en viss åsikt eller vissa tankar och det gäller att sätta sig 

in i dessa premisser och partiets kontext för att kunna beskriva partiernas åsikter. 

 

1.4.2 Idéanalysen 

För att kunna pröva denna teori och besvara den övergripande forskningsfrågan, har jag 

bestämt mig för att använda mig av idéanalysen, där man lägger vikt vid de idéer som uttalas. 

En idé kännetecknas i detta fall av att det är en ”tankekonstruktion… (som) utmärks av en 

viss kontinuitet”31. Med idéanalysens hjälp, var viktigt att analysera ”teorisystemets logiska 

struktur och sakliga innehåll”32 för att kunna bedöma teorierna, och i detta fall ideologiernas, 

värde i det vetenskapliga samhället. Genom att studera idéer kan man också skönja de 

bakomliggande ideologierna. Begreppet ideologi är dock svårdefinierat, det finns en mängd 

uppfattningar om vad en ideologi är. De två huvuduppfattningarna menar att man antingen 

kan se ideologi som ett ”idésystem”33 eller som en funktion.34 

Jag har valt att använda mig av Tingstens form av idéanalys. Detta för att det är en väl 

beprövad metod och ger en bra helhetsbild. Men också för att den delar upp en ideologi i tre 

olika av tre delar; en normativ del, verklighetsomdömen och den tredje delen som är de 
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30 A.a, s. 119 
31 Bergström, G.; Boréus, K., 2000, Textens mening och makt, Lund, s. 148 
32 Björklund, S., 1976, Politisk teori – fjärde upplagan, Örebro, s. 20 
33 Bergström, G.; Boréus, K., 2000, Textens mening och makt, Lund, s. 149 
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konkreta rekommendationer.35 Genom att Tingstens idéanalys delar upp ideologin på detta 

sätt, blir det lättare att utläsa värdeomdömena och handlingsrekommendationerna, det som jag 

främst behöver få grepp om när jag prövar teorin. I vanliga fall när man använder sig av 

idéanalysen brukar man lägga störst vikt vid verklighetsomdömena, tolkningen av 

verkligheten, eftersom att dessa kommer att utgöra grunden för ideologins särprägel36. I detta 

fall kommer inte denna vikt läggas vid verklighetsomdömena. Detta på grund av att denna 

studie kommer pröva en teori där värdeomdömena är det viktigaste för att utskilja en 

ideologisk likhet. Se kapitel 1.2.4 

 Det är dock ofta svårt att skilja på är och bör. Faktum är att det inte var förrän under 

1700-talet, i och med David Hume, som man började skilja på dessa begrepp. Det som är, är 

alltså sådant som vi kommer fram till genom att undersöka hur verkligheten ser ut. Det som 

bör, det kan vi aldrig undersöka empiriskt.37 Genom att skilja på är och bör, så får vi två olika 

utgångspunkter för teori. Antingen börjar man utifrån en värdering och studerar då hur man 

ska nå detta mål sk. normativ teori, eller så studerar man verkligheten såsom den faktiskt är 

sk. deskriptiv teori. Dock försöker idéanalysen sammanföra de båda till en helhet genom att 

man studerar tre olika beståndsdelar av en ideologi.38  

 Ännu en anledning till att jag valt idéanalysen för att studera detta syfte är på grund av 

att det underlättar för senare analys och jämförelse, men även för att den fångar upp 

bakomliggande ideologi i åsikter. Idéanalysen ger även en bra helhetsbild av en åsikt. Från 

början hade jag en idé om att först studera politiska ideologier och sedan enligt en innehållslig 

analys se vad det fanns för kännetecken av de olika politiska ideologierna i idé- och 

partiprogrammen. Det hade dock senare gjort en jämförelse mellan partierna mycket svår och 

nästintill omöjlig. Detta eftersom att de politiska ideologierna ofta är mångtydiga, ibland 

oklara och ibland kan de också överlappa varandra. Syftet med studien är inte att se vilken typ 

av ideologiska likheter det finns mellan partierna utan snarare om det finns ideologiska 

likheter. Det är alltså inte intressant att se om partierna blivit mer socialistiska, liberala eller 

mer konservativa, utan det viktiga är att se om de är lika varandra. Därför passar idéanalysen 

bra som metod. 
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1.5 Operationalisering och preciserade forskningsfrågor 

Eftersom att jag ska studera detta ämne med hjälp av Tingstens idéanalys, ska jag försöka 

besvara följande preciserade forskningsfrågor. Viktigt att komma ihåg är dock att det är i den 

andra och tredje frågan som teorin prövas och därför kommer störst vikt läggas vid dem. 

• Skiljer sig partiernas beskrivning av verkligheten åt? 

• Skiljer sig partiernas värdeomdömen åt? 

• Skiljer sig partiernas handlingsrekommendationer åt? 

För att kunna besvara dessa frågor har jag valt att studera olika politiska sakfrågor och utifrån 

det jämföra socialdemokraternas och moderaternas åsikter i de olika sakfrågorna för att 

försöka utläsa ifall det finns likheter mellan de två. 

 Det finns flera anledningar till att jag har valt att se till de politiska sakfrågorna istället 

för att studera de olika idé- och partiprogrammen. Tingsten menar att politiken måste ha blivit 

mer inriktad på sakfrågor, eftersom att partierna, enligt hans hypotes, strävar efter samma mål. 

Genom att studera de politiska sakfrågorna kan man sedan utläsa ifall socialdemokraterna och 

moderaterna ha samma eller likartade mål i frågorna. På så sätt kan man sedan ta ställning till 

ifall det finns några egentliga ideologiska likheter och/eller skillnader mellan partierna. För 

det kan ha skett en förändring med de ”nya moderaterna” och de ”stela socialdemokraterna”. 

Kan det vara så att de båda ha accepterat samma mål med det svenska styret, välfärdsstaten? 

Om det skulle vara så, så är det inte självklart att dessa skillnader skulle kunna utläsas klart i 

idé- och partiprogrammen, men genom att studera de konkreta sakfrågorna med 

handlingsrekommendationerna så blir det lättare att ta ställning till detta. 

 Skulle jag ha valt att studera programmen, skulle det säkerligen kunnat urskiljas vissa 

likheter och skillnader mellan partierna just eftersom att partierna vill framställa sig som 

olika, men frågan är då om jag kommer att studera den faktiska, konkreta politiken som de 

vill driva? Idé- och partiprogrammen är visserligen det vägledande, men det finns inga 

konkreta handlingsrekommendationer i dem. Det är mer intressant att studera de politiska 

sakfrågorna eftersom att de tar de politiska ideologierna till en mer konkret nivå. Det är i de 

politiska sakfrågorna som handlingsrekommendationerna skapas och det är utefter åsikterna i 

de politiska sakfrågorna som partierna arbetar efter. Det är i detta fall inte intressant att se till 

partiernas önskningar utan det är istället intressant att studera partiets konkreta politik.  

 Kort sagt kan man se de politiska sakfrågorna som en mer konkret handlingsform av de 

politiska ideologierna och blir därför lättare att göra en idéanalys på. 



 

1.5.1 Val av politiska sakfrågor 

När man gör en studie, så kan man antingen studera hela populationen eller göra ett urval, 

antingen ett stort slumpmässigt urval där alla i populationen har lika möjlighet att komma 

med i urvalet, eller så gör man ett strategiskt urval där man själv bestämmer hur urvalet ska gå 

till. Att undersöka en hel population gör att man får en hög tillförlitlighet till resultatet i och 

med att man då har studerat samtliga fall även avvikande sådana. Ett stort slumpmässigt urval 

gynnar generaliseringsmöjligheterna eftersom att slumpen gör att även avvikande fall har lika 

stor möjlighet att få plats i urvalet. 39 Oftast finns dock inte dessa möjligheter när man för en 

studie. I denna studie är hela populationen alla politiska sakfrågor, något som skulle varit 

omöjligt att studera. 

 Istället är det vanligare att man gör ett strategiskt urval. Strategiska urval görs lättast 

genom att man väljer kritiska eller typiska fall. Kritiska fall väljs utifrån studiens valda teori, 

fallen kan då antingen vara gynnsamma eller ogynnsamma. Gynnsamma fall är sådana fall där 

det är troligt att teorin stämmer; skulle inte teorin stämma vid dessa gynnsamma fall, är det 

inte troligt att de skulle stämma för något annat fall heller. Ogynnsamma fall är precis 

tvärtom, det är fall där det inte är troligt teorin stämmer; skulle teorin stämma i dessa fall, då 

är det troligt att teorin stämmer i fler fall.40 Typiska fall väljs mycket enkelt. Man väljer då att 

undersöka fall som inte skiljer sig nämnvärt från de andra i populationen.41  

 I denna studie har jag valt att välja fyra av de frågor som partierna lägger störst vikt vid 

i det kommande riksdagsvalet; Arbete, Utbildning, Hälso- och sjukvård och Brottslighet. De 

nya moderaterna har till och med valt att klassa samtliga dessa som sina hjärtefrågor, medan 

socialdemokraterna har tre av dem som hjärtefrågor; arbete, utbildning samt hälso- och 

sjukvård, men fortfarande lägger stor vikt vid den fjärde; brottslighet. Finns det stora likheter 

mellan partierna i dessa frågor finns det stora möjligheter att partierna har liknande åsikter 

även i fler sakfrågor, eftersom att det då är en antydan på att partierna har liknande 

överliggande politisk ideologi eller strävan.  

 Är det så att partierna är lika i de frågor som de propagerar för i riksdagsvalet så skulle 

det innebära att det är mycket svårt för väljarna att välja parti efter sina åsikter eller 

överensstämmelse med politisk ideologi, vilket skulle kunna leda till att man väljer politiskt 

parti efter andra aspekter av det politiska spelet såsom tex. partiledarens karisma.  
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1.5.2 Material  

Materialet som kommer ligga till grund för denna uppsats och analyseras är 

socialdemokraternas och moderaternas åsikter i olika sakfrågor. Partiernas åsikter har hämtats 

från deras respektive hemsidor. Det hade varit en idé att studera olika ställningstaganden i 

politiska frågor i riksdagen eller kongressbeslut. Dock ansåg jag inte detta vara nödvändigt då 

jag fick tillräcklig information från partiernas hemsidor. 

 Vad som dock måste tas hänsyn till vid användandet av dessa källor är svårigheten med 

att tolka ett parti. Ett parti som strävar efter att nå så många väljare som möjligt. Ett parti som 

kanske smutskastar andra partier för att framhäva sig själv bättre osv. Det gäller att försöka 

skilja mellan vad som är valpropaganda och vad som är partiets verkliga åsikt. Men i och med 

att studien kommer behandla tre olika beståndsdelar av idén, tack vare idéanalysen, så finns 

det goda chanser till att få en heltäckande bild av partiets egentliga åsikt. 

 Primärkällor kommer alltså att ligga till grund för studien. Detta eftersom att jag direkt 

tar del av partiernas uttalanden och skrifter. Huvudregeln är att primärkällor är mer trovärdiga 

än sekundärkällor eftersom att man själv, i detta fall jag, kan göra tolkningen av materialet 

utan att ta del av en annan forskare eller författares förförståelse och tolkning.42 Risken för att 

resultatet blir snedvridet på grund av att någon annan missförstått eller missbedömt partiernas 

åsikter är därför minimerad. 

 

1.5.3 Analysverktyg och tolkning av resultat 

För att underlätta för analysen har jag gjort ett schema för varje politisk fråga, där varje 

beståndsdel av idéanalysen presenteras. Detta för att materialet ska bli mer lättöverskådligt 

och för att det ska bli lättare att jämföra de olika partierna i de olika frågorna. 

 

Tabell 1.1 
 ARBETSMARKNAD  

IDÉANALYSEN Socialdemokraterna Moderaterna 

Verkligheten     

Värdeomdöme     

Handlingsrekommendation     
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Tabell 1.2 
 UTBILDNING  

IDÉANALYSEN Socialdemokraterna Moderaterna 

Verkligheten     

Värdeomdöme     

Handlingsrekommendation     

 

Tabell 1.3 
 

HÄLSO- OCH 

SJUKVÅRD  

IDÉANALYSEN Socialdemokraterna Moderaterna 

Verkligheten     

Värdeomdöme     

Handlingsrekommendation     

 
Tabell 1.4 
 BROTTSLIGHET  

IDÉANALYSEN Socialdemokraterna Moderaterna 

Verkligheten     

Värdeomdöme     

Handlingsrekommendation     

 

Varje fråga kommer att tolkas var för sig. Sedan kommer jag att bedöma hur pass lika 

socialdemokraterna och moderaternas åsikt är. Det kommer då också att göras en bedömning 

av om det kan vara så att partierna har lika åsikt men att de pratar om den på olika sätt ifall de 

har olika fokus. Alla tre delar av idéanalysen kommer att jämföras för att se vilka eventuella 

likheter och skillnader som finns inom varje fråga. 

 Ideologiska likheter och skillnader ses som följande:  

• Skulle det vara så att partiernas åsikter är övervägande lika, så kommer det att ses som 

att de delar samma ideologiska ståndpunkt.  

• Skulle det istället vara så partiernas åsikter är övervägande olika, så kommer det ses 

som en ideologisk skillnad mellan partierna. 

• Skulle det sedan visa sig att partierna delar samma åsikter i flera av frågorna kommer 

det då ses som en indikation på att de politiska ideologierna har fått minskad 

betydelse för de två största partierna i den svenska politiken.  

 



 

1.6 Disposition 

Det första kapitlet i uppsatsen har presenterat ämnesval, syftet med studien, teori, 

tillvägagångssätt, material och olika avgränsningar.  

 I kapitel två kommer de politiska frågorna att studeras utifrån partiernas olika åsikter. 

Varje fråga studeras var för sig. Först kommer en bakgrund kring partiets åsikt att presenteras 

därefter kommer idéanalysen att göras. 

 I kapitel tre kommer först resultatet att presenteras i analystabellerna, därefter kommer 

resultatet att analyseras och jämföras för att hitta eventuella likheter eller skillnader mellan de 

olika partierna. 

 I kapitel fyra presenteras därefter slutsatsen där forskningsfrågorna besvaras och 

slutsatsen av studien presenteras. 

 I kapitel fem presenteras slutligen slutsatsen. Därefter diskuteras resultatet, relevansen 

och andra tankar som uppkommit under studiens gång och som kan leda till framtida studier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 IDÉANALYS AV PARTIERNAS ÅSIKTER  

2.1 Arbetsmarknad 

2.1.1 Socialdemokraterna 

Det är en stark vändning på arbetsmarknaden just nu. Den öppna arbetslösheten har minskat 

under flera månader. Sedan april förra året har den öppna arbetslösheten minskat med 20 000 

personer. Även den totala arbetslösheten har minskat med ca 4 000 personer sedan förra året. 

Arbetsmarknaden har stärkts och ekonomin är god, vilket har lett till att vi har fått fler jobb.43 

 Socialdemokraterna menar att alla har rätt till ett jobb och ett tryggt arbetsliv. De har 

därför lagt fram ett offensivt sysselsättningspaket som innebar att 55 000 personer fick 

möjlighet till arbete, praktik eller utbildning tack vare att man lade pengar på olika sektorer.44 

Något som har lett till att arbetslösheten har minskat. Men socialdemokraterna är inte nöjda 

med det. Full sysselsättning är målet och socialdemokraternas viktigaste fråga. Även 

jämställdheten spelar en stor roll, kvinnor och män ska ha samma villkor på 

arbetsmarknaden.45 Ett stort antal, främst kvinnor och invandrare, tvingas gå från det ena 

vikariatet till det andra. Det finns även ett flertal; främst ungdomar, som endast har 

timanställning, som inte ger någon som helst trygghet. Således är lika lön för lika arbete 

självklart samtidigt som heltid ska vara är en rättighet och deltid en möjlighet. En god 

anställningstrygghet för samtliga måste vara en självklarhet. Därför måste lagstiftningen ses 

över och förändras.46  

 Lena Hallengren, ungdomsminister, säger  

 

”-Välfärd och omtanke om de yngsta och de äldsta, bygger på att vi är många som 

bidrar till det gemensamma genom vårt arbete. För att kunna anställa fler lärare, mer 

personal inom hemtjänsten eller sänka tandvårdskostnaderna, så krävs 

skatteinkomster. Vi har inte råd att låta människor gå arbetslösa. Både ekonomiskt, 

men framför allt mänskligt, är arbetslösheten förödande. Vi socialdemokrater har 

därför som vår viktigaste uppgift att bekämpa arbetslösheten och i synnerhet 

ungdomsarbetslösheten […] Istället för att försämra villkoren för unga på 

arbetsmarknaden vill vi underlätta för unga att få ett jobb.”47   
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2.1.1.1 Idéanalys av socialdemokraternas åsikter 

Beskrivning av verkligheten:  

- Både den öppna och den totala arbetslösheten minskar 

- Ett stort antal, främst kvinnor, invandrare och ungdomar tvingas antingen gå 

från det ena vikariatet till det andra eller endast ha timanställning 

Värdeomdöme:  

- Alla, både kvinnor och män oavsett arbetsför ålder, har rätt till jobb och god 

anställningstrygghet 

- Arbetslöshet är förödande, både ekonomiskt och framförallt mänskligt 

Handlingsrekommendation:  

- Skatteinkomster behövs för att skapa fler jobb 

- Underlätta för de unga att få jobb 

- Se över lagstiftningen kring anställningstrygghet 

- Sysselsättningspaket 

 

2.1.2 Moderaterna 

Sverige befinner sig just nu i ljusa ekonomiska tider. Trots det så har 1,5 miljoner människor 

inget jobb att gå till. Vissa har till och med valt detta själva, eftersom att det för dem inte lönar 

sig att jobba. Skillnaden mellan att jobba och att leva på bidrag är för liten. Därför bör således 

arbetslöshetsersättningen dras ner. Det måste löna sig att arbeta. Det skulle också löna sig att 

arbeta ifall man fick behålla en större del av lönen. Moderaterna önskar därför att man gör en 

skattesänkning. Det skulle alla tjäna på, främst de som tjänar minst. Man skulle då själv kunna 

bestämma vad man vill lägga lönen på. Det är också viktigt att göra det lättare att starta 

företag, att låta dessa växa och stanna i Sverige för att skapa fler arbetstillfällen.48 

 En väl fungerande arbetsmarknad är oerhört viktig för att de som är arbetslösa inte 

fastnar i ett långvarigt bidragsberoende. Att låta människor stå utanför arbetsmarknaden är ett 

slöseri med resurser och bristande respekt för människor, eftersom att man inte tar hänsyn till 

allas förmågor. Moderaterna vill ändra detta, och skapa ett samhälle som uppmuntrar till 

arbete, kreativitet, skapande och kunskapssökande. Man vill skapa förutsättningar för att 

arbetsmarknaden ska vara flexibel för att svara på de behov som enskilda individer och 

företag har. Det är alltså nödvändigt att individualisera de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna 
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för att minska arbetslösheten. Men för att arbetslösheten ska kunna minska måste man även 

göra åtgärder på efterfrågebiten. Hela den ekonomiska politiken är alltså viktig för att 

förändra detta.49 

2.1.2.1 Idéanalys av moderaternas åsikter 

Beskrivning av verkligheten: 

- 1,5 miljoner människor är idag arbetslösa 

- Vissa har valt att inte arbeta för att det inte lönar sig att arbeta för dem 

 

Värdeomdöme: 

- Full sysselsättning är målet 

- Individen är det viktiga 

- Det måste löna sig att arbeta 

- Att låta människor stå utanför arbetsmarknaden är slöseri med resurser och 

bristande respekt för människor 

 

Handlingsrekommendation: 

- Göra skillnaden mellan bidrag och arbete större, genom att sänka 

arbetslöshetsersättningen 

- Sänka skatterna, för att det ska bli mer lönt att arbeta 

- Skapa förutsättningar för att starta företag etc. för att skapa fler 

arbetstillfällen 

- Uppmuntra till arbete, kreativitet, skapande och kunskapssökande 

- Tänk på individen i första hand 

 

2.2 Utbildning 

2.2.1 Socialdemokraterna 

Enligt socialdemokraterna så har alla rätt till en god utbildning och kunskapsnivå. Med det 

krävs att utbildningen har en god kvalitet och kan mäta sig med den internationella 
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konkurrensen. Socialdemokraterna har därför gjort stora satsningar på skolan, 15 000 fler 

lärare och andra pedagoger har anställts sedan 1994.  

 Det är också viktigt att ha en skola som accepterar barn från olika sociala miljöer och 

kulturer, eftersom att alla barn är olika och har olika förutsättningar. För att uppnå detta är det 

viktigt att ha en avgiftsfri skola och avgiftsfria skolmåltider.50 

 Ibrahim Baylan, socialdemokratisk skolminister, är missnöjd med att 9 av 10 elever 

lämnar grundskolan med behörighet till gymnasiet. För ofta är det så att de underkända 

eleverna kommer från samma eller lika skolor. Han säger att ”- Skillnaden i resultat mellan 

elever och mellan skolor måste brytas”51. Därför måste satsningar främst riktas mot de skolor 

som har tuffast förutsättningar. Under 2006 och 2007 kommer 225 miljoner kronor att satsa 

på de skolor som har det svårast, främst då till insatser för språkutveckling för elever med 

utländsk bakgrund, läsutveckling och samverkan mellan hem och skola. Socialdemokraterna 

kommer att följa upp detta senare genom att ge de 100 skolor som har det svårast ska ges 

möjlighet att anställa 10 extra pedagoger i snitt.52 

 Men det krävs också en uppföljning av elevernas kunskaper i grundskolan. Därför 

infördes en individuell utvecklingsplan för alla elever i grundskolan från årskurs ett. Den 

individuella utvecklingsplanen arbetas fram tillsammans med elever och föräldrar. Denna 

tydliggör vad eleven måste uppnå och kräver uppföljning.53 

 Socialdemokraterna anser också att det är viktigt att alla fullföljer en treårig 

gymnasieutbildning. Idag är det så att endast 85 % av 22-åringarna har fullföljt en treårig 

gymnasieutbildning. Därför måste det också här ges stöd till de elever som har jobbigast i 

gymnasieskolan. Resurser kommer därför att ges för att utveckla och höja kvaliteten på 

gymnasieskolans individuella program. Målet måste vara att elever som går individuella 

program ska få den hjälp och stöd som krävs för att de ska komma in och klara av ett 

nationellt program. Men även de yrkesförberedande programmen måste förbättras. 

Förbättringar ska göras genom att förstärka samverkan mellan kärnämnen och 

karaktärsämnen samtidigt som samarbete mellan kommuner och arbetslivet ska uppmuntras.54 
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2.2.1.1 Idéanalys av socialdemokraternas åsikter 

Beskrivning av verkligheten: 

- Endast 9 av 10 elever som lämnar grundskolan har behörighet till 

gymnasieskolan 

- Endast 85 % av 22-åringarna idag har en treårig gymnasieutbildning 

- Det finns skillnader i resultat mellan elever och skolor 

Värdeomdöme: 

- Alla har rätt till en god utbildning av god kvalitet, oavsett sociala miljöer och 

kulturer samt förutsättningar 

- Alla skolor ska ge lika kunskap  

- Anpassa skolan efter individen 

Handlingsrekommendation: 

- Ge främst resurser till de skolor och elever som har det svårast och behöver 

det mest 

- Arbeta med och utveckla den individuella utvecklingsplanen 

- Ha en avgiftsfri skola, där alla ges lika möjligheter 

- Satsa på de individuella gymnasieprogrammen och yrkesförberedande 

programmen 

 

2.2.2 Moderaterna 

Moderaterna anser att skolan är en av de viktigaste välfärdsfrågorna. Grundskolan ska 

tillhandahålla de grundläggande kunskaperna för en medborgare. Det är därför oerhört viktigt, 

inte minst för elever från en mindre studievan hemmiljö, att alla får en bra skola.55  

 Moderaternas mål är att varje elev ska ha möjlighet att nå kunskapsmålen. Det är därför 

viktigt att höja kvalitetskraven på skolan, samtidigt man måste ge skolan nya verktyg för att 

man ska kunna förverkliga kraven. Kvaliteten ska vara så pass god så att eleverna och 

föräldrar ska känna sig trygga oavsett var utbildningen genomförs.56 
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 Alla elever ska alltså ges förutsättningar att uppnå de fastställda målen. Därför måste 

man alltid utgå från den enskilda elevens behov och förutsättningar. Det krävs därför att 

skolan är flexibel och kan anpassa sig efter individens behov.57  

 Moderaterna vill undvika att reglera skolans verksamhet i lagar och förordningar. 

Istället behövs de nationella kunskapsmålen förtydligas och preciseras. Utefter de nationella 

kunskapsmålen ska därefter lärare och skolledare ges utrymme för att utforma verksamheten 

på det sätt man bedömer som lämpligast för att elever ska uppfylla målen. För att kunna se att 

utbildningen går som man hoppas vill moderaterna utveckla det nationella provsystemet 

genom att införa fler nationella prov. De vill även införa betyg tidigare och då ha fler 

betygssteg än vad som finns idag. Men detta räcker inte för att garantera eleverna en god 

utbildning. En bra skola kräver också att det finns ett engagemang hos lärare, föräldrar och 

övrig personal. Det är viktigt att lärarna har god ämneskunskap och pedagogisk utbildning. 

Att öka kvaliteten på lärarutbildningen är ett måste för att förbättra lärares karriärmöjligheter, 

vilket förhoppningsvis kommer att höja läraryrkets status. Läraryrkets status och elevernas 

möjligheter att nå kunskapsmålen kan även höjas genom att man arbetar för en lugn och trygg 

arbetsmiljö för både elever och personal. Moderaterna arbetar därför för att skolors 

åtgärsprogram mot mobbning och våld ska kvalitetssäkras.58 

 Moderaterna vill även öka statsbidragen till kommunerna. Kommunerna får sedan själva 

bedöma vad de ökade resurserna ska gå till för att förbättra utbildningen, om det så är ökade 

lärarlöner, fler lärare, nytt skolmaterial etc.59 

 Det måste även vara alla elever och föräldrars rätt att välja skola, kommunal eller 

fristående. Denna valfrihet skulle säkerhetsställa att det var likvärdiga möjligheter till 

utbildning för alla elever. Därför måste likvärdiga finansiella förutsättningar ges samtliga 

skolor.60 

 

2.2.2.1 Idéanalys av moderaternas åsikter 

Beskrivning av verkligheten: 

- De nationella kunskapsmålen är otydliga 

- Läraryrkets status är lågt 
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- Alla elever har inte samma förutsättningar 

Värdeomdöme: 

- Alla elever ska ha möjlighet att klara de nationella kunskapsmålen 

- Individens behov är det viktiga 

- Undervisningen måste ha en god kvalitet, oavsett var utbildningen 

genomförs 

Handlingsrekommendation: 

- Precisera de nationella kunskapsmålen 

- Ge skolor, lärare och skolledare möjlighet att själva utforma undervisningen 

på det sätt man anser vara lämpligt för att elever ska klara målen 

- Göra satsningar på skolan, i form av att ge kommunerna mer statsbidrag. 

Kommunerna får sedan själva bedöma hur resurserna ska fördelas 

- Anpassa skolan efter individens behov 

- Införa fler nationella prov och införa betyg i fler betygsskalor tidigare 

 

2.3 Hälso- och sjukvård 

2.3.1 Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna anser att alla har rätt till en god hälsa. En god hälsa är ett måste för att 

både vi som medborgare och vi som samhälle ska kunna utvecklas och fungera väl. Därför är 

det viktigt för socialdemokraterna att man är garanterad en god vård av hög kvalitet om man 

skulle bli sjuk. När man blir sjuk så ska behovet styra hur snabbt du får vård, inte plånboken.  

Det är anledningen till att man införde den nationella vårdgarantin i november 2005.61 Den 

innebär att patienter som tar kontakt med primärvården har rätt att få hjälp samma dag och 

sedan har man rätt att träffa en läkare inom sju dagar. Det är också en självklarhet att de som 

behöver akutvård ska få det med en gång. Patienten har även rätt till ett första besök i 

specialistvården inom tre månader, och om de vill ha behandling inom tre månader så ska de 

också få det. Skulle det vara så att det egna landstinget inte klarar av att erbjuda detta, så ska 

patienter erbjudas vård i ett annat landsting då med full kostnadstäckning. På grund av den 

nationella vårdgarantin så har hälso- och sjukvården fått stora resurser, ca 9 miljarder kronor. 

Utöver det så har 3,6 miljarder satsats för att utöka tillgängligheten i hälso- och sjukvården.62 
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 Trots att Sverige har en vård av världsklass, så nöjer sig inte socialdemokraterna med 

det. Man vill även utveckla den förebyggande hälsovården, såsom tex. vad gäller ungas 

psykiska ohälsa, de äldres fallolyckor och livsstilsrelaterade sjukdomar för att låta 

medborgarna ha de bästa förutsättningarna.63 

 

2.3.1.1 Idéanalys av socialdemokraternas åsikter 

Beskrivning av verkligheten: 

- Sverige har en vård av världsklass 

- Satsningar inom vården har gjorts, dels med resurser för den nationella 

vårdgarantin och dels med resurser för att öka tillgängligheten 

Värdeomdöme: 

- Alla har rätt till en god hälso- och sjukvård 

- Behoven ska styra tillgängligheten hos vården, inte plånbok eller var man 

bor 

Handlingsrekommendation: 

- Använd och utveckla den nationella vårdgarantin 

- Utveckla den förebyggande hälsovården 

 

2.3.2 Moderaterna 

Den svenska hälso- och sjukvården håller generellt en hög kvalitet. Men det finns också stora 

problem. Demoskop gjorde en undersökning som visade ”att Sverige har den sämsta 

vårdtillgängligheten bland åtta jämförbara europeiska länder”64. Moderaterna vill därför 

införa en patienträttighetslag, som utreder vad man har rätt att förvänta sig av hälso- och 

sjukvården. Bland annat att det är en rättighet att få vård i tid. Idag finns det stora problem 

med att patienter slussas vidare från den ena vårdgivaren till den andra. Det saknas helt enkelt 

samordning i vårdkedjan. Därför är det viktigt att det finns en vårdvisare som kan visa vägen 

till rätt vårdgivare.65 
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 Moderaterna anser också att det är viktigt att man har en öppen kvalitetsredovisning i 

vården. Därför är intressant att inrätta en enhet som har i uppgift att granska och redovisa 

olika vårdgivares kvalitet, för att på så sätt kunna utveckla hälso- och sjukvården.66 

 Moderaterna anser också att patienterna ska ha rätt att välja sin egen läkare och även 

välja vilket sjukhus man vill besöka. Det spelar alltså ingen roll om vårdgivaren är kooperativ, 

offentlig eller privat. Dessa ska istället samverka sida vid sida. Det är alltså upp till 

patienterna själva att avgöra vilken vård man vill ha, därför är det viktigt för moderaterna att 

avskaffa regeringens stopplag som förbjuder privata vårdgivare.67 

 

2.3.2.1 Idéanalys av moderaternas åsikter 

Beskrivning av verkligheten: 

- Den svenska sjukvården håller generellt en god kvalitet 

- Men Sverige har den sämsta vårdtillgängligheten i jämförelse med åtta 

jämförbara europeiska länder 

- Det saknas samordning i vårdkedjan; patienter slussas från den ena 

vårdgivaren till den andra 

Värdeomdöme: 

- Hälso- och sjukvården ska hålla en god kvalitet 

- Patienter har rätt att själva välja sin läkare och sitt sjukhus, oavsett om 

vårdgivaren är kooperativ, offentlig eller privat 

- Det är en rättighet att få vård i tid 

Handlingsrekommendation: 

- Inför en patienträttighetslag som klargör vad man har för rättigheter 

- Avskaffa regeringens stopplag som förbjuder privata vårdgivare 

- Inrätta en öppen kvalitetsredovisning genom en enhet som granskar och 

redovisar kvaliteten hos olika vårdgivare 

- Inrätta en vårdvisare, som hjälper patienten att hitta rätt 
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2.4 Brottslighet 

2.4.1 Socialdemokraterna 

Samtliga medborgare har rätt att känna sig trygga i samhället och därför anser 

socialdemokraterna att det är oerhört viktigt att brottslighet förebyggs och motarbetas. Att 

vara rädd för att utsättas för brott begränsar människors frihet och skapar ett kallt samhälle.68 

 På grund av detta krävs det hårda tag mot brott, men främst mot brottens orsaker. Brotts 

orsaker handlar ofta om att vara utanför samhället och inte att kunna påverka sin situation. 

Därför anser socialdemokraterna att det för att bekämpa brott, är viktigt att skapa ett samhälle 

där alla medborgare känner sig delaktiga och trygga. Det handlar därför om att skapa en bra 

skola, goda fritidsverksamheter, ett rikt föreningsliv etc, just för att skapa en trygg 

uppväxtmiljö för alla barn och ungdomar. Socialdemokraterna anser att den svenska välfärden 

betyder mycket för att ge barn och ungdomar en bra start i livet. Därför måste välfärden 

värnas och utvecklas. Att ha arbete är också en viktig brottsförebyggande åtgärd. Därför 

kämpar socialdemokraterna även för full sysselsättning.69 

 Regeringen har dessutom ökat resurserna till rättsväsendet, främst polisen. För att 

poliserna ska ha möjlighet att lösa brott, är ett måste att de får tillräckliga resurser. Från år 

2000 har det blivit 1 200 fler poliser och 550 fler civilanställda. Förutom detta har antalet 

poliser som är under utbildning ökat. Polisen har även försetts med modernare tekniska 

resurser, bland annat nationellt utredningskoncept och en nationell underrättelsemodell. 

Dessutom infördes en ny lag i januari 2006 om ett utökat DNA-register, vilken också kommer 

att ge polisen större och bättre möjligheter att bekämpa vardagsbrotten.  Poliserna ska också 

ha möjligheter att använda buggning och arbeta med skyddsidentiteter vid misstanke om 

allvarligare brottslighet. Lagstiftningen ska även skärpas för att spridningen av vapen ska 

minska och polisens möjligheter att beslagta olagliga vapen ska öka.70 

 Den totala brottsligheten ligger på samma nivå som för tio år sedan. Men 

våldsbrottsligheten har ökat. Socialdemokraterna tycker att det är oerhört viktigt med stöd till 

brottsoffren. Kommunerna måste ta sitt ansvar att skapa fungerande brottsofferjourer.71 
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2.4.1.1 Idéanalys av socialdemokraternas åsikter 

Beskrivning av verkligheten: 

- Den totala brottsligheten ligger på samma nivå som för tio år sedan 

- Våldsbrottsligheten har dock ökat 

Värdeomdöme: 

- Alla medborgare har rätt att känna sig trygga i samhället 

- Brottslighet måste förebyggas och motarbetas 

- Det är viktigt att utreda brottens orsaker 

- Stöd brottsoffren 

Handlingsrekommendation: 

- Öka polisens resurser, båda tekniska, ekonomiska och genom lagstiftning 

- Skapa ett tryggt samhälle genom att satsa på den svenska välfärden och fler 

arbeten 

- Kommunerna måste skapa brottsofferjourer 

 

2.4.2 Moderaterna 

Staten måste uppfylla sin främsta uppgift, att skydda medborgarna från brottsliga angrepp. 

Uppfylls inte detta så kommer medborgarna inte längre har förtroende för lagen eller 

rättsstaten.72 

 Moderaterna anser därför att det är viktigt att satsa mer resurser på att bekämpa 

brottsligheten och skapa ett samhälle där lag och ordning råder. För alla medborgare har rätt 

till trygghet, inte bara de som har råd att betala för säkerhetsvakter. Därför är det oerhört 

viktigt att ge polisen ordentliga resurser för att de ska kunna göra sitt jobb; att ge människor 

trygghet och skydda dem mot kriminalitet, vilket görs genom att de arbetar med att förebygga 

och utreda brott.73 

 Moderaterna anser också att reglerna måste vara tydligare. Dessutom måste man reagera 

så fort någon bryter mot dessa regler. Därför måste straffen bli hårdare och risken att åka fast 

måste bli större. Samhället måste också göra sitt yttersta för att brott inte ska begås igen. 

Därför måste kriminalvården ges resurser för att dömda personer ska kunna bryta sitt 
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kriminella beteende. Moderaterna vill därför klargöra att en human kriminalvård inte står i 

motsats till en stram kriminalpolitik.74 

 

2.4.2.1 Idéanalys av moderaternas åsikter 

Beskrivning av verkligheten: 

- Staten skyddar inte medborgarna från brott 

- Risken att åka fast när man begår ett brott är liten 

- Straffen och reglerna är oklara 

Värdeomdöme: 

- Staten måste skydda medborgarna från brott, och skapa ett samhälle där lag 

och ordning råder 

Handlingsrekommendation: 

- Tydligare regler och hårdare straff 

- Ge resurser till polisen och kriminalvården 
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3 ANALYS 

3.1 Arbetsmarknad 

Tabell 3.1 
 ARBETSMARKNAD  

IDÉANALYSEN Socialdemokraterna Moderaterna 

Verkligheten - Både den öppna och den 
totala arbetslösheten minskar 
Ett stort antal, främst kvinnor, 
invandrare och ungdomar 
tvingas antingen gå från det 
ena vikariatet till det andra 
eller endast ha timanställning 

- 1,5 miljoner människor är 
idag arbetslösa 

- Vissa har valt att inte 
arbeta för att det inte 
lönar sig att arbeta för 
dem 
 

Värdeomdöme - Alla, både kvinnor och män 
oavsett arbetsför ålder, har 
rätt till jobb och god 
anställningstrygghet 

- Arbetslöshet är förödande, 
både ekonomiskt och 
framförallt mänskligt 
 

- Full sysselsättning är 
målet 

- Individen är det viktiga 
- Det måste löna sig att 

arbeta 
Att låta människor stå 
utanför arbetsmarknaden 
är slöseri med resurser 
och bristande respekt för 
människor 

Handlingsrekommendation - Skatteinkomster behövs för 
att skapa fler jobb 

- Underlätta för de unga att få 
jobb 

- Se över lagstiftningen kring 
anställningstrygghet 

- Sysselsättningspaket 
 

- Göra skillnaden mellan 
bidrag och arbete större, 
genom att sänka 
arbetslöshetsersättningen 

- Sänka skatterna, för att 
det ska bli mer lönt att 
arbeta 

- Skapa förutsättningar för 
att starta företag etc. för 
att skapa fler 
arbetstillfällen 

- Uppmuntra till arbete, 
kreativitet, skapande och 
kunskapssökande 
Tänk på individen i första 
hand 

3.1.1 Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna är relativt positiva när de beskriver hur arbetsmarknaden ser ut idag. De 

lägger vikt vid att både den öppna och den totala arbetslösheten minskar vilket kan ses som ett 

bevis på att de har lyckats med sin politik under denna regeringstid. Trots det så finns det 

fortfarande stora problem med att ett stort antal människor inte har någon 

anställningstrygghet. 

 Socialdemokraternas mål i denna fråga är full sysselsättning och en god 

anställningstrygghet för alla. Detta tror de kan uppnås genom en förändring i lagstiftningen 

kring anställningstrygghet samtidigt som man använder skatteinkomster för att skapa fler 



 

jobb. Här kan man alltså utläsa att socialdemokraterna anser att det är nödvändigt med full 

sysselsättning men att det inte får ske på bekostnad av anställningstryggheten, tvärt om är 

båda två nödvändiga för att vi ska få en god arbetsmarknad. 

 I denna fråga värderar socialdemokraterna alltså trygghet och allas deltagande, vilket 

gör att man kan utläsa fokus vid människors lika värde och en hög grad av kollektivism i 

dessa värderingar och handlingsrekommendationer. 

 

3.1.2 Moderaterna 

Moderaternas beskrivning av verkligheten fokuserar på det mer negativa; att det fortfarande är 

1,5 miljoner människor som idag fortfarande är arbetslösa och att det till och med så att det är 

vissa som har valt detta själva eftersom att de anser att det inte lönar sig att arbeta.  

 Detta vill moderaterna ändra på. De önskar en arbetsmarknad där det råder full 

sysselsättning och därför anser de att det är ett måste, att göra det lönt att arbeta. 

 Moderaterna anser därför att det är viktigt att göra skillnaden att leva på bidrag och 

arbeta större. Detta ska göras dels genom att sänka arbetslöshetsersättningen men dels också 

genom att sänka skatterna för att de som arbetar ska få bestämma över en större del av lönen 

själva. Här lägger alltså moderaterna stor fokus vid individens valfrihet och eget skapande, 

kunskapssökande samt kreativitet. 

 

3.1.3 Sammanställning 

Här kan man utläsa att socialdemokraterna och moderaterna har likartade grundläggande 

värderingar. Båda anser det vara viktigt med full sysselsättning. Det finns dock skillnader 

mellan hur man ser på verkligheten och hur man vill nå sitt mål. Medan socialdemokraterna 

lägger vikt vid att arbetslösheten har gått ned, både den öppna och den totala, så lägger istället 

moderaterna vikt vid att 1,5 miljoner människor är arbetslösa idag. Ser man till 

socialdemokraternas verklighetsuppfattning låter det ändå som att den svenska 

arbetsmarknadens utveckling är på rätt väg. Arbetslösheten är på väg ned. Det måste man 

ändå vara nöjd med.  

 Ser man istället till moderaternas verklighetsuppfattning så låter det värre; hela 1,5 

miljoner människor är enligt dem fortfarande arbetslösa. På tok för mycket. Frågan är dock 

om det egentligen handlar om att synen på verkligheten är så annorlunda? Kanske är det 

istället så att socialdemokraterna måste fokusera på det positiva eftersom att de vill behålla 



 

regeringsmakten. På likartat sätt måste moderaterna fokusera på det negativa i dagens 

samhälle för att de hoppas att de ska vinna regeringsmakten vid nästa val. 

 Men trots detta så eftersträvar alltså både socialdemokraterna och moderaterna efter 

samma mål; full sysselsättning, om än med något olika fokus. Socialdemokraterna lägger 

dock till att det är viktigt med god anställningstrygghet för alla, något som moderaterna 

bortser ifrån och istället menar att vi måste göra arbetsmarknaden mer flexibel och anpassa 

den efter individen. Här kan man alltså utläsa att socialdemokraterna lägger fokus vid 

kollektivet medan moderaterna satsar mer på individen även fast det övergripande målet är 

detsamma. Men denna skillnad gör att det blir en skillnad mellan partierna gällande hur man 

ska nå dessa mål. 

 Under handlingsrekommendationerna kan man alltså urskilja skillnader mellan de olika 

partierna. Medan socialdemokraterna vill använda skatteinkomster för att skapa flera jobb 

inom den offentliga sektorn och förändringar i lagstiftningen kring anställningstrygghet, 

främst då för ungdomar som idag har svårt att få jobb, så ser istället moderaterna en 

skattesänkning som nödvändig för att medborgarna ska få använda sin lön till det de själva 

vill. Moderaterna menar också på att det är viktigt att göra skillnaden mellan att leva på bidrag 

och att arbeta måste bli större därför är det en idé att sänka bidragens storlek, dessutom måste 

samhället uppmuntra till arbete, kreativitet, skapande och kunskapssökande. 

 I fråga om Tingstens hypotes håller har jag kommit fram till följande. Visserligen har 

partierna likartade mål, men i målen har de fokuserat på olika saker; anställningstrygghet 

respektive tillvaratagandet av individens förmågor och individens valfrihet. Detta medför att 

de har helt olika rekommendationer att nå sina mål. Medan socialdemokraterna tycker att man 

kan använda skatteinkomster för att skapa flera jobb inom den offentliga sektorn, så anser 

moderaterna istället att man kan sänka skatterna för att ge individen mer frihet. Medan 

socialdemokraterna vill satsa på kollektivet som sådant, väljer moderaterna att se till 

individens behov. Trots detta så är ju det övergripande målet detsamma, man vill skapa 

förutsättningar för full sysselsättning för samtliga arbetsföra medborgare.  

 Kort sagt kan man dra slutsatsen att partierna har likartade mål i denna fråga, men 

rekommenderar olika sätt för att nå målet. Därmed kan Tingstens hypotes om ideologiernas 

död enligt resultatet i denna fråga fortfarande sägas vara aktuell. 

 

 



 

3.2 Utbildning 

Tabell 3.2 
 UTBILDNING  

IDÉANALYSEN Socialdemokraterna Moderaterna 

Verkligheten - Endast 9 av 10 elever som 
lämnar grundskolan har 
behörighet till 
gymnasieskolan 

- Endast 85 % av 22-åringarna 
idag har en treårig 
gymnasieutbildning 
Det finns skillnader i resultat 
mellan elever och skolor 

- De nationella 
kunskapsmålen är otydliga 

- Läraryrkets status är lågt 
- Alla elever har inte samma 

förutsättningar 

Värdeomdöme - Alla har rätt till en god 
utbildning av god kvalitet, 
oavsett sociala miljöer och 
kulturer samt förutsättningar 

- Alla skolor ska ge lika 
kunskap  
Anpassa skolan efter 
individen 

- Alla elever ska ha möjlighet 
att klara de nationella 
kunskapsmålen 

- Individens behov är det 
viktiga 
Undervisningen måste ha 
en god kvalitet, oavsett var 
utbildningen genomförs 

Handlingsrekommendation - Ge främst resurser till de 
skolor och elever som har det 
svårast och behöver det mest 

- Arbeta med och utveckla den 
individuella 
utvecklingsplanen 

- Ha en avgiftsfri skola, där alla 
ges lika möjligheter 

- Satsa på de individuella 
gymnasieprogrammen och 
yrkesförberedande 
programmen 
 

- Precisera de nationella 
kunskapsmålen 

- Ge skolor, lärare och 
skolledare möjlighet att 
själva utforma 
undervisningen på det sätt 
man anser vara lämpligt för 
att elever ska klara målen 

- Göra satsningar på skolan, i 
form av att ge kommunerna 
mer statsbidrag. 
Kommunerna får sedan 
själva bedöma hur 
resurserna ska fördelas 

- Anpassa skolan efter 
individens behov 

- Införa fler nationella prov 
och införa betyg i fler 
betygsskalor tidigare 

3.2.1 Socialdemokraterna 

I denna politiska fråga så väljer socialdemokraterna att fokusera på de problem som finns i 

samhället när de gör sin verklighetsbeskrivning. De största problemen med dagens utbildning 

är, enligt socialdemokraterna, att det fortfarande finns elever som lämnar grundskolan utan 

behörighet till gymnasiet, att inte alla dagens ungdomar har avslutat en treårig 

gymnasieutbildning samt att det är stora skillnader i resultat mellan olika elever och olika 

skolor.  

 Socialdemokraternas mål är att alla elever får en god utbildning av en god kvalitet som 

leder till behörighet till gymnasiet och senare även högskola/universitet. Alla skolor ska 



 

därför ge lika kunskap, samtidigt som de måste klara av att anpassa sig efter individen, då alla 

individer är olika och har olika förutsättningar. Fokus är alltså både individ och kollektiv. 

 Dessa mål ska nås genom att man först satsar på de skolor och elever som behöver det 

mest. Detta för att höja samtliga elever och skolor till samma kunskapsnivå. Därefter kan man 

börja arbetet med att höja kunskapsnivån. För att garantera att eleverna får det stöd som de 

behöver är det viktigt att skolorna arbetar med den individuella utvecklingsplanen för att 

utveckla och förbättra den. Detta för att skolorna ska kunna följa individens utveckling under 

sin skoltid och att eleven får den hjälp och det stöd som han eller hon behöver för att nå det 

uppsatta kunskapsmålet. Det är även viktigt att man fortsätter ha en avgiftsfri skola, för att 

alla elever ska kunna få samma möjligheter. I socialdemokraternas skola har alltså alla rätt till 

en god utbildning, oavsett vilka förutsättningar man har.. 

 

3.2.2 Moderaterna 

Moderaterna väljer återigen att vara mer negativa än socialdemokraterna då de beskriver hur 

utbildningssituationen ser ut idag. De menar på att alla elever inte har samma förutsättningar 

för att nå de nationella kunskapsmålen och att läraryrkets status är för lågt. En låg status av 

läraryrket gör att vi inte får den kompetens som behövs i skolan idag. Detta i kombination 

med att de nationella kunskapsmålen är oerhört otydliga gör att vi får en skola av ganska låg 

kvalitet. En skola som inte kan ta tillvara på elevernas kunskaper, och inte heller klarar av att 

ge eleverna tillräcklig kunskap för det senare livet. 

 Moderaternas mål vad gäller utbildning är att alla elever ska ges möjlighet att klara av 

de nationella kunskapsmålen. Därför är individens behov oerhört viktiga och på grund av 

detta måste skolan klara av att anpassa sig efter olika individer. All utbildning som sker i 

Sverige, oavsett var, måste vara av god kvalitet. Här väljer alltså moderaterna, precis som 

socialdemokraterna, att både väga in kollektivet och individen i denna fråga. 

 För att kunna uppnå detta krävs det en precisering av de nationella kunskapsmålen. För 

att försäkra sig om att eleverna och lärarna ska veta om vad som krävs för att eleverna ska bli 

godkända och uppfylla målen, vill moderaterna införa flera nationella prov och även betyg, i 

fler betygsskalor, tidigare. Det krävs också att skolor klarar av att anpassa sin undervisning 

efter individens behov. Med detta är viktigt att skolan får ökade resurser. Moderaterna vill då 

att skolorna och lärarna själva ska få bedöma vad resurserna ska gå till, eftersom att det är de 

själva som vet vad som behövs göras för att förbättra kvaliteten i både skolan och 

undervisningen. 



 

3.2.3 Sammanställning 

I fråga om utbildning kan man urskilja vissa skillnader mellan socialdemokraterna och 

moderaterna. De har dock en snarlik verklighetsuppfattning. Man ser det som ett stort 

problem att inte samtliga elever klarar av de nationella kunskapsmålen. De är också överens 

om att alla elever inte har samma förutsättningar för att klara av de nationella kunskapsmålen. 

Här kan vi alltså utläsa likheter partierna emellan. Det presenteras dock annorlunda. 

Socialdemokraterna presenterar hur illa det är att endast 9 av 10 elever som går ut nian har 

behörighet till gymnasiet och endast 85 % av 22-åringarna idag har avslutat en treårig 

gymnasieutbildning. Moderaterna ser det istället som ett stort problem att kunskapsmålen är 

så otydliga, och tror att det är därför som vi inte har fler elever godkända. 

 I denna politiska fråga är de mål som presenteras av partierna snarlika. Medan 

socialdemokraterna lägger vikt vid att alla ska ha möjlighet att få en god utbildning av god 

kvalitet, så ser moderaterna det som att alla ska ha möjlighet att nå de nationella 

kunskapsmålen. Man är överens om att individens behov är det viktiga och att skolan måste 

anpassas för att passa olika individers behov. Men egentligen är målet detsamma för båda 

partierna; de vill båda ha en skola som är av god kvalitet där alla elever uppfyller 

kunskapsmålen och blir godkända. Därigenom är det viktigt att skolan kan anpassa sig efter 

individen för att ge alla det stöd som just de behöver, eftersom att alla inte har samma 

förutsättningar och tidigare kunskap. 

 Man är dock något oense om hur man ska nå detta mål. Men grundtanken om mer 

resurser till skolorna är man överens om. Socialdemokraterna anser att det först och främst är 

viktigt att ge resurser till de skolor som har det svårast, att arbeta och utveckla en individuell 

utvecklingsplan, samt satsa mer resurser på de individuella och yrkesförberedande 

gymnasieprogrammen. Detta för att försäkra sig om att skolorna har en god kvalitet och att 

alla elever, oavsett vilka förutsättningar man har, ska ha samma möjligheter att få en god 

utbildning. Moderaterna anser istället att det är viktigast att förtydliga de nationella 

kunskapsmålen, att ge resurser till skolorna som skolorna själva får bestämma hur de ska 

använda resurserna för att få fler elever godkända. Det tror att man kan få fler elever 

godkända bara eleverna och lärarna har klart för sig hur och vad som krävs för att eleverna 

ska uppfylla målen. 

 Även om handlingsrekommendationerna är olika, så strävar man ändå efter samma mål; 

en god utbildning av god kvalitet för alla. Därför är det i denna fråga individens behov som 

ska styra. Återigen finns det här stöd för Tingstens tes, eftersom att både socialdemokraterna 



 

och moderaterna strävar efter likartade mål, men man är något oense om vilka handlingar som 

krävs för att nå det. 

 

3.3 Hälso- och sjukvård 

Tabell 3.3 
 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD  

IDÉANALYSEN 
Socialdemokraterna Moderaterna 

Verkligheten - Sverige har en vård av 
världsklass 

- Satsningar inom vården 
har gjorts, dels med 
resurser för den nationella 
vårdgarantin och dels med 
resurser för att öka 
tillgängligheten 
 

- Den svenska sjukvården håller 
generellt en god kvalitet 

- Men Sverige har den sämsta 
vårdtillgängligheten i 
jämförelse med åtta 
jämförbara europeiska länder 

- Det saknas samordning i 
vårdkedjan; patienter slussas 
från den ena vårdgivaren till 
den andra 

Värdeomdöme - Alla har rätt till en god 
hälso- och sjukvård 

- Behoven ska styra 
tillgängligheten hos vården, 
inte plånbok eller var man 
bor 
 

- Hälso- och sjukvården ska 
hålla en god kvalitet 

- Patienter har rätt att själva 
välja sin läkare och sitt 
sjukhus, oavsett om 
vårdgivaren är kooperativ, 
offentlig eller privat 

- Det är en rättighet att få vård i 
tid 

Handlingsrekommendation - Använd och utveckla den 
nationella vårdgarantin 

- Utveckla den förebyggande 
hälsovården 
 

- Inför en patienträttighetslag 
som klargör vad man har för 
rättigheter 

- Avskaffa regeringens stopplag 
som förbjuder privata 
vårdgivare 

- Inrätta en öppen 
kvalitetsredovisning genom en 
enhet som granskar och 
redovisar kvaliteten hos olika 
vårdgivare 

- Inrätta en vårdvisare, som 
hjälper patienten att hitta rätt 

 

3.3.1 Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna är övervägande positiva när de beskriver sin bild av den hälso- och 

sjukvården. De menar att Sverige har en vård av världsklass, även om det fortfarande det finns 

vissa problem med den. De är dock måna om att påpeka att det under socialdemokraternas 

senaste regeringsperiod har man gjort fler satsningar inom vården, dels med ökade resurser 

för den nationella vårdgarantin och dels med resurser för att öka vårdtillgängligheten. I denna 



 

verklighetsbeskrivning ger socialdemokraterna en helt klart positiv bild, kanske för att få 

behålla regeringsmakten? 

 Deras grundläggande värdering är att alla ska ha rätt till en god hälso- och sjukvård. 

Dessutom lägger socialdemokraterna vikt vid att det är behovet av vård som ska styra 

tillgängligheten hos vården, inte patientens plånbok eller bostadsort. Här kan man alltså utläsa 

en värdering som bygger på kollektivet och människors lika värde. 

 För att kunna förverkliga denna värdering vill socialdemokraterna fortsätta arbeta för 

hälso- och sjukvården på det sättet som de gjort tidigare. De vill använda och utveckla den 

nationella vårdgarantin och fortsätta utveckla den förebyggande hälsovården för att förbättra 

de svenska medborgarnas hälsa. 

 

3.3.2 Moderaterna 

Moderaterna är överens med socialdemokraterna att den svenska sjukvården generellt håller 

en god kvalitet. Men moderaterna är inte nöjda med det. De menar på att Sverige har den 

sämsta vårdtillgängligheten i jämförelse med åtta andra jämförbara europeiska länder. Detta 

anser de beror på att det saknas en samordning i vårdkedjan, utan patienter bara slussas från 

en vårdgivare till en annan. Återigen ser man att i de politiska frågorna så ställer sig 

moderaterna mer negativa i sin beskrivning av verkligheten än vad socialdemokraterna är. 

 Moderaterna vill att den svenska hälso- och sjukvården ska hålla en god kvalitet. Med 

det anser de också att det är viktigt att patienterna ska ha en stor valfrihet då det gäller läkare 

och sjukhus. Detta ska gälla oavsett om vårdgivaren är kooperativ, offentlig eller privat. De 

anser också att det är en rättighet att få vård i tid. Moderaternas mål gagnar både individen 

och kollektivet. För visst är det så att om den svenska hälso- och sjukvården håller en god 

kvalitet, då spelar det ju ingen roll var patienten söker sig. En god kvalitet innebär också att 

patienter får den vård de behöver i tid. 

 För att förbättra kvaliteten hos den svenska hälso- och sjukvården vill moderaterna att 

man inför en patienträttighetslag, som klargör för patienten vad han eller hon har för 

rättigheter. De vill också att regeringens stopplag som förbjuder privata vårdgivare ska 

avskaffas, detta eftersom att de vill garantera patientens valfrihet. Men de vill också inrätta en 

öppen kvalitetsredovisning för att kvaliteten ska granskas och redovisas. Något som kan leda 

till utveckling och förbättring. Dessutom vill moderaterna inrätta en vårdvisare, för att 

undvika att en patient slussas från en vårdgivare till en annan. En vårdvisare hjälper patienten 

att hitta rätt på en gång. 



 

3.3.3 Sammanställning 

I fråga om hälso- och sjukvård så är socialdemokraterna och moderaterna överens om att 

Sverige generellt har en god vård. Likt arbetsmarknadsfrågan har socialdemokraterna valt att 

lägga fokus vid att det har gjorts en mängd satsningar på hälso- och sjukvården för att göra 

förbättringar, medan moderaterna har valt att lägga fokus på att vårdtillgängligheten är dålig i 

Sverige, samtidigt som det ofta är så att patienter slussas runt i vårdkedjan. Därmed anser 

moderaterna att vi inte kan vara nöjda med vår hälso- och sjukvård. 

 I denna fråga har socialdemokraterna och moderaterna presenterat något olika mål. 

Socialdemokraterna lägger vikt vid att alla har rätt till en god hälso- och sjukvård, oavsett 

plånbok eller vart man bor. Det är istället behovet av vård som ska styra. Moderaternas fokus 

är istället att patienter själva ska få välja vilken läkare och vilket sjukhus man vill, att det är en 

rättighet att få vård i tid och att vården måste vara av god kvalitet. Men egentligen är social-

demokraterna och moderaterna överens om att hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet 

och att man ska få vård i tid. 

 Eftersom att målen framställs något olika så är också handlingsrekommendationerna 

olika. Medan socialdemokraterna lägger fokus vid att ge hälso- och sjukvården mer resurser 

för att öka kvaliteten samtidigt som den nationella vårdgarantin är alla medborgare 

garanterade att få en god vård. Dessutom ska man lägga resurser på att utveckla den 

förebyggande hälsovården, eftersom att det är nödvändigt för ett gott samhälle att 

medborgarna har god hälsa, både fysisk och psykisk. 

 Moderaternas handlingsrekommendation är däremot att införa en patienträttighetslag, 

för att patienterna ska bli medvetna om vad de har för rättigheter, att avskaffa stopplagen som 

förbjuder privata vårdgivare och införa en kvalitetsgranskning. 

 Trots att socialdemokraterna och moderaterna pratar om hälso- och sjukvården i olika 

termer, så kan man fundera över om det inte är så att de egentligen pratar om samma sak. Det 

är uppenbart att de båda strävar efter att den svenska hälso- och sjukvården ska ha så god 

kvalitet som möjligt. Det är även så att man önskar samtliga medborgare att ha en så god vård 

som möjligt även om man redovisar det något annorlunda. Visst i socialdemokraternas mål 

ska alla vara garanterade en god hälso- och sjukvård, medan det i moderaternas mål finns en 

önskan om god kvalitet och att patienterna ska ha möjlighet att välja sin vårdgivare själv.  

 Här kan man alltså se att socialdemokraterna och moderaterna delar värderingen om att 

hälso- och sjukvården ska ha en så god kvalitet som möjligt, men de skiljer sig sedan åt när 

det gäller patientens valfrihet. Man kan dock se det som att kvaliteten är något överornat 



 

patienternas valfrihet. Detta eftersom att ifall kvaliteten är god hos alla vårdgivare, så spelar 

det ju egentligen ingen roll vart patienten väljer att gå. Han eller hon får en likvärdig vård i 

alla fall. Därmed ses patienternas valfrihet som underordnad kvalitetsmålet.  

 I denna politiska fråga framställer sig socialdemokraterna och moderaterna väldigt 

olika, men efter analys har jag kommit fram till att de båda egentligen strävar efter likartat 

mål; en hälso- och sjukvård av god kvalitet, där det är behovet av vård som ska styra när man 

får vård. Dock är handlingsrekommendationerna för att nå detta mål olika. Återigen kan man 

alltså här hämta stöd för Tingstens hypotes.  

 

3.4 Brottslighet 

Tabell 3.4 
 BROTTSLIGHET  

IDÉANALYSEN Socialdemokraterna Moderaterna 

Verkligheten - Den totala brottsligheten 
ligger på samma nivå som för 
tio år sedan 

- Våldsbrottsligheten har ökat 
 

- Staten skyddar inte 
medborgarna från brott 

- Risken att åka fast när man 
begår ett brott är liten 

- Straffen och reglerna är 
oklara 
 

Värdeomdöme - Alla medborgare har rätt att 
känna sig trygga i samhället 

- Brottslighet måste 
förebyggas och motarbetas 

- Det är viktigt att utreda 
brottens orsaker 

- Stöd brottsoffren 
 

- Staten måste skydda 
medborgarna från brott, och 
skapa ett samhälle där lag 
och ordning råder 
 

Handlingsrekommendation - Öka polisens resurser, båda 
tekniska, ekonomiska och 
genom lagstiftning 

- Skapa ett tryggt samhälle 
genom att satsa på den 
svenska välfärden och fler 
arbeten 
Kommunerna måste skapa 
brottsofferjourer 

- Tydligare regler och hårdare 
straff 

- Ge resurser till polisen och 
kriminalvården 
 

3.4.1 Socialdemokraterna 

När socialdemokraterna beskriver hur verkligheten ser ut i fråga om brottslighet, menar de på 

att våldsbrottsligheten har ökat. Trots detta ligger den totala brottsligheten på samma nivå 

som för tio år sedan. Det ger slutsatsen att all brottslighet utom våldsbrottsligheten har 

minskat. Något som är positivt. 



 

 Socialdemokraterna har en värdering som säger att alla medborgare har rätt att känna 

sig trygga i samhället. För att alla ska kunna känna sig trygga är det viktigt att stödja de som 

blivit utsatta för brott. Tryggheten ska också skapas genom att brottslighet förebyggs och 

motarbetas. För att kunna förebygga brottslighet anser socialdemokraterna att man måste 

utreda brottens orsaker. Stor fokus ligger alltså på förebyggande, men också på efterarbete då 

man ska ta hand om brottsoffren. 

 För att kunna nå detta samhälle anser socialdemokraterna att man måste öka polisens 

resurser; tekniska, ekonomiska och befogenheter genom lagstiftning. De tror också att man 

kan skapa ett tryggare samhälle genom att satsa på den svenska välfärden och fler arbeten. 

Därutöver är det viktigt att kommunerna tar hand om brottsoffren och skapar 

brottsofferjourer. 

 

3.4.2 Moderaterna 

Moderaterna anser att vi idag inte har en stat som klarar av att skydda oss medborgare från 

brott. Detta beror, enligt moderaterna på att reglerna och straffen är oklara, men också att 

risken att åka fast när man begår brott är liten. Med denna verklighetsbeskrivning kan man 

inte annat än vara missnöjd med dagens samhälle. 

 Moderaterna har värderingen att staten måste kunna skydda medborgarna från 

brottslighet samt kunna skapa och upprätthålla ett samhälle där lag och ordning råder. 

 För att kunna nå detta samhälle anser moderaterna att det är viktigt att man utvecklar 

tydligare regler och hårdare straff, för att kunna avskräcka folk från att begå brott. Men man 

måste också ge resurser till polisen för att de ska få fast fler brottslingar. Detta räcker dock 

inte. Resurser måste också ges till kriminalvården, för att undvika att de som en gång begått 

ett brott ska göra det igen. En bra kriminalvård gör alltså att de, som en gång begått ett brott, 

återanpassas till det svenska samhället för att de inte ska begå brott igen. 

 

3.4.3 Sammanställning 

Vad gäller frågan om brottslighet så har socialdemokraterna och moderaterna väldigt 

annorlunda verklighetsuppfattning. Socialdemokraterna menar att den totala brottsligheten 

ligger på samma nivå som för tio år sedan, även om våldsbrottsligheten har ökat. Moderaterna 

presenterar istället verkligheten som att staten inte skyddar medborgarna från brott, att 

reglerna idag är oklara och straffen är för låga samtidigt som risken för att åka fast är för liten. 



 

Här ser man att socialdemokraterna ändå fokuserar på något positivt; att den totala 

brottsligheten inte har ökat, medan moderaterna fokuserar på det negativa; att staten faktiskt 

inte skyddar sina medborgare från brott. 

 Värderingarna som partierna har är lika, men presenteras återigen olika. 

Socialdemokraterna presenterar sin värdering som att alla medborgare har rätt att känna sig 

trygga i samhället. De menar på att därför att brottslighet ska förebyggas och motarbetas. 

Moderaterna menar istället att staten måste skydda medborgarna mot brott och eftersträvar ett 

samhälle där lag och ordning råder. Kort sagt kan man därför säga att de båda strävar efter ett 

samhälle där medborgarna kan känna sig trygga på grund av att det är ett samhälle där lag och 

ordning råder. Återigen är det så att de båda strävar efter liknande mål, men framställer det 

olika. 

 På grund av att socialdemokraterna och moderaterna lägger fokus på någorlunda olika 

saker ser även handlingsrekommendationerna något annorlunda ut. Båda är dock överens om 

att det är nödvändigt att öka polisens resurser för att de ska kunna göra ett bättre jobb. 

Moderaterna menar också att det måste finnas tydligare regler och straff, just för att polisen 

ska ha möjlighet att lätt kunna ta fast de som har begått brott. Det tror även att tydligare och 

hårdare straff samtidigt som risken för att åka fast är större så kan vi få ett tryggare samhälle. 

Utöver det, så vill moderaterna öka resurserna till kriminalvården för att de som en gång 

begått brott inte ska falla in i den kriminella banan. Socialdemokraterna har inget uttalat kring 

resurser till kriminalvården, istället menar socialdemokraterna att vi måste skapa ett tryggt 

samhälle genom att satsa på hela den svenska välfärden, därmed bör kriminalvården vara 

inräknad. Dock presenterar socialdemokraterna sådana saker såsom en trygg och bra skola, 

fritidsverksamhet osv. allt för att ge barn och ungdomar en trygg och säker uppväxt, för att de 

ska bli laglydiga medborgare. Men socialdemokraterna lägger också vikt vid hur viktigt det är 

med brottsofferjourer och ser det som ett måste att kommunerna måste utveckla detta. 

Brottsoffren är just offer och ska inte behöva känna något som helst ansvar för vad som hänt, 

istället bör de få stöd för att komma över den traumatiska upplevelsen. Kanske kan man på så 

sätt skapa ett starkare samhälle. 

 I denna fråga kan man ännu en gång se att värderingarna som partierna har är lika, men 

att de presenteras olika, vilket gör att de har olika handlingsrekommendationer. Detta bidrar 

med ännu mer stöd för Tingstens hypotes. 

 



 

3.5 De politiska sakfrågorna och Tingstens hypotes 

Vad som står klart för mig efter att ha genomfört denna studie och gjort tolkningar av 

partiernas åsikter är att socialdemokraterna och moderaterna har liknande mål för det svenska 

samhället. Trots det så lägger de fram sin politik och sina åsikter väldigt olika. Det som skiljer 

partierna åt, är främst deras syn på verkligheten. I de fyra olika politiska sakfrågorna så har 

socialdemokraterna fokuserat främst på det positiva när de gör sin verklighetsbeskrivning, 

såsom att de presenterar de satsningar som har gjorts i frågan och tex. att arbetslösheten har 

minskat. Moderaterna å andra sidan fokuserar mer på det negativa, att det fortfarande är så att 

1,5 miljoner människor i Sverige fortfarande är arbetslösa, att den svenska staten inte skyddar 

sina medborgarna osv. Men frågan är om det inte är ett måste i det politiska spelet? Skulle 

socialdemokraterna fokusera på det negativa, så skulle de indirekt säga att deras regering har 

gjort ett dåligt jobb. Skulle moderaterna fokusera på det positiva är det detsamma som att 

moderaterna är nöjda med en socialdemokratisk regering. Socialdemokraterna måste fokusera 

på det positiva när de beskriver verkligheten för att de ska få behålla regeringsmakten, 

moderaterna måste på likartat sätt fokusera på det mer negativa när de beskriver verkligheten 

för att de ska kunna ta över regeringsmakten.  

 För ser man sedan på vad socialdemokraterna och moderaterna har för värderingar och 

mål med det svenska styret, så skiljer sig inte dessa värderingar nämnvärt åt. I fråga om arbete 

så vill de båda att det ska finnas full sysselsättning, i fråga om utbildning anser de båda att det 

är viktigt att barn får en god och trygg utbildning, i hälso- och sjukvårdsfrågan är man överens 

om att hälso- och sjukvården måste ha god kvalitet och slutligen i fråga om brottslighet så 

anser de båda att man vill att Sverige ska vara ett samhälle där alla medborgare ska kunna 

känna sig trygga för att det är ett samhälle där lag och ordning råder. Även fast målen 

presenteras olika, så är de trots allt lika. Dock kunde det urskiljas en skillnad i fokus i två av 

de politiska frågorna; arbetsmarknad samt hälso- och sjukvård. Socialdemokraterna fokuserar 

i dessa frågor på människors lika värde, medan moderaterna lägger vikt vid individens 

valfrihet. Kanske ska detta ses som ett tecken på ideologisk skillnad? 

 Själva presentationen av målen är ändå något olika eftersom att de har olika fokus på 

hur man ska uppnå målen. Och i detta fall är handlingsrekommendationerna väldigt 

annorlunda, tex. i fråga om full sysselsättning argumenterar socialdemokraterna för att 

skatteinkomsterna ska användas för att skapa fler jobb, medan moderaterna menar att ett 

skattesänkning är nödvändig för att vi ska få fler att arbeta. 



 

 Enligt Tingsten ska utvecklingen ha skett från politik till förvaltning, från principer till 

teknik. De forna ideologikonflikterna ska ha ersatts av teknalitetskonflikter. Man ska nu, 

enligt Tingsten, vara överens om hur samhället skulle se ut. Det enda som skiljer olika partier 

åt är att man är oense om hur man ska nå målet.  Socialdemokraterna och moderaterna har i 

vissa av de frågor som studerats samma mål, i annat fall är det mycket snarlika mål. Men de 

är oense om hur man når detta mål. Allt enligt Tingstens hypotes och denna kan därför, enligt 

denna studie, ses som högst aktuell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 SLUTSATS  

Jag kommer att börja med att kort besvara operationaliseringsfrågorna för att sedan besvara 

den övergripande frågeställningen. 

• Skiljer sig partiernas beskrivning av verkligheten åt? 

– Partiernas beskrivning av verkligheten skiljer sig åt i de flesta fall. Socialdemokraterna 

fokuserar mest på det positiva i beskrivningen, som tex. att arbetslösheten är på väg ned, 

medan moderaterna fokuserar på det negativa i sin beskrivning, att det fortfarande finns 1,5 

miljoner som idag är arbetslösa. 

• Skiljer sig partiernas värdeomdömen åt? 

– Efter tolkning av partiernas olika värdeomdömen, kan man urskilja att det finns likheter i 

samtliga fyra politiska frågor. Socialdemokraterna och moderaterna pratar om sina mål i olika 

termer och har något olika fokus, men de grundläggande värderingarna är i samtliga fall 

likartade, tex. full sysselsättning, en skola med bra kvalitet för samtliga, en hälso- och 

sjukvård av god kvalitet samt ett tryggt svenskt samhälle. 

• Skiljer sig partiernas handlingsrekommendationer åt? 

– Handlingsrekommendationerna som partierna föreslår skiljer sig åt. Detta på grund av att 

socialdemokraterna och moderaterna har likartade mål, men fokuserar på olika saker i målet. 

Socialdemokraterna menar tex. att skatter behövs för att kunna skapa fler jobb, medan 

moderaterna menar att det är viktigare att sänka skatterna för att medborgarna ska tycka att 

det lönar sig att arbeta istället för att leva på bidrag. Olika fokus av målet leder alltså till att 

handlingsrekommendationerna blir annorlunda partierna emellan. 

 Således blir svaret på den övergripande frågeställningen; 

� Finns det ideologiska likheter mellan socialdemokraterna och moderaterna idag? 

– Enligt idéanalysen och Tingstens hypotes om ideologiernas död, så kan man enligt denna 

studie utläsa att det finns ideologiska likheter mellan socialdemokraterna och moderaterna i 

samtliga politiska sakfrågor som har studerats. Socialdemokraterna och moderaterna har 

likartade mål men rekommenderar olika handlingar för att nå dessa mål. Några större 

ideologiska skillnader i dessa sakfrågor kunde dock inte hittas. Detta resultat kan ses ett 

tecken på att Tingstens hypotes om ideologiernas död fortfarande är aktuell. 

 

 

 



 

5 SLUTORD 

Intressant är att man enligt denna studie, utifrån denna hypotes och denna definition av 

ideologiska likheter, kan dra slutsatsen att det finns ideologiska likheter, men inga skillnader 

mellan socialdemokraterna och moderaterna. Det är intressant att se hur pass olika de pratar 

politik, men ändå strävar efter lika mål. Men risken med Tingstens teori om ideologiernas död 

är att man får för generella mål. Vilket parti kan säga att de är emot en skola av en god 

kvalitet? Men det är ändå intressant att se hur de framställer målen och vad målen innebär 

även fast de är generella. Med hur de framställer sig, får de också olika 

handlingsrekommendationer. Jag har dock funderingar över hur Tingsten ställer sig till hur 

olika man får vara i handlingsrekommendationerna. Att man är olik i 

handlingsrekommendationerna innebär att man har olika fokus för målet. Borde inte det visa 

på olika bakomliggande idéer? Där man gör en värdering över vad som är viktigast i målet, 

och därför ser man till att nå det först. Allt handlar om vad man väljer först; medan 

socialdemokraterna väljer att skapa fler jobb för skattepengarna, väljer moderaterna att sänka 

skatterna för att man ska känna att det lönar sig mer att jobba, eftersom att man själv får 

bestämma över en större del av lönen och vad den ska gå till. Denna olikhet i 

handlingsrekommendation gör att jag funderar över ifall det inte ligger en annorlunda syn på 

individen och samhället bakom den åsikten man har i en speciell sakfråga. 

 För att se om denna slutsats är tillförlitlig och generaliserbar så måste ytterligare studier 

göras inom ämnet. Om man hade mer tid att utforska ämnet, så skulle det vara en möjlighet att 

studera ytterligare sakfrågor för att få mer belägg för slutsatsen. En annan intressant möjlighet 

är att vidga ämnet något och studera fler riksdagspartier i olika politiska sakfrågor, att studera 

utvecklingen i ideologiska likheter och skillnader över tid alternativt att studera olika 

riksdagsprotokoll för att se i vilka frågor som partierna röstar lika respektive olika. Det skulle 

även vara intressant att göra studier av partiernas olika partiprogram för att utläsa ideologiska 

likheter och skillnader alternativt studera partiernas åsikter över tid för att försöka utläsa en 

förändring i likhet eller skillnader. Man skulle även kunna använda en annan definition på 

ideologiska likheter och skillnader för att få mer belägg för ämnets och slutsatsernas 

tillförlitlighet. 

 Skulle det nu vara så att partierna är mer lika än olika varandra, så skulle det innebära 

att det är svårt för väljarna att välja efter politisk ideologi. Vad ska vi då välja efter? Därmed 

väcks återigen frågan om vi kan få ett legitimt styre när man som väljare inte kan utläsa vad 

partierna står för? 



 

REFERENSFÖRTECKNING 

Tryckta källor 

� Bergström, G.; Boréus, K., 2000, Textens mening och makt, Lund: Studentlitteratur 

� Björklund, S., 1976, Politisk teori – fjärde upplagan, Örebro: Universitetsbiblioteket 

� Eliaeson, S., ”Politikens avpolitisering och ideologiernas död” hämtat ur [Björnsson, A.; 

Luthersson, P. (red), 2000, Efter partistaten], Stockholm: Hjalmarsson & Högberg 

bokförlag 

� Esaisson, P.; Gilljam, M.; Oscarsson, H.; Wängnerud, L., 2005, Metodpraktiken – andra 

upplagan, Stockholm: Nordstedts Juridik 

� Larsson, R., 1997, Politiska ideologier i vår tid (sjätte upplagan), Lund: 

Studentlitteratur 

� Lundborg, J., 1991, Ideologiernas och religionens död, Nora: Bokförlaget Nya Doxa 

AB 

� Tingsten, H., 1966, Från idéer till idyll – andra upplagan, Stockholm: P.A Norstedt & 

Söners Förlag 

� Tingsten, H., 1941, Idékritik, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 

� Wallerstein, I., 2001, Liberalismens död – slutet på den rådande världsordningen, 

Stockholm: Vertigo förlag  

 

Elektroniska källor 

� Borås Tidning: TT; Moderaterna jublar över partiet passerat socialdemokraterna och 

blivit det största partiet. Nästa års val kan…, 2005-03-22 http://0-www.retriever-

info.com.biblos.kau.se/services/archive.html Sökord:Moderaterna 2006-03-17 

� Dagens Nyheter: Andersson, W.; Dags för Göran Persson att fundera på sin avgång, 

2005-07-23 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=408963&previousRenderType=1 

2006-03-17 

� Dokument inifrån 2006-03-05,  

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=48518&a=541446&lid=puff_554690&lpds=lasMer 

2006-03-17  



 

� Expressen: Marteus, A-C.; Ta Persson i örat, 2005-11-30 http://0-

www.presstext.se.biblos.kau.se/online/display.php?set=S2&xid=EX200511300070 

2006-03-17  

� Moderaterna, http://www.moderat.se/material/pdffiler/moderat_8267.pdf (s.5) 2006-04-

24 

� Moderaterna, 

http://www.moderat.se/politik.asp?menyid=2&politikid=7&webbid=1&funktion=hela 

2006-04-24 

� Moderaterna, 

http://www.moderat.se/politik.asp?menyid=2&politikid=14&webbid=1&funktion=hela 

2006-04-25 

� Moderaterna, 

http://www.moderat.se/politik.asp?menyid=2&politikid=3&webbid=1&funktion=hela 

2006-04-25 

� Moderaterna, 

http://www.moderat.se/politik.asp?menyid=2&politikid=20&webbid=1&funktion=hela 

2006-04-25 

� Nationalencyklopedin,  http://0-

www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=228299&i_word=kommunism 

2006-05-12 

� Socialdemokraterna, 

http://www.socialdemokraterna.se/templates/News____22562.aspx 2006-04-24 

� Socialdemokraterna, http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Page____1557.aspx 

2006-04-24 

� Socialdemokraterna, http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Page____6537.aspx  

2006-04-25 

� Socialdemokraterna, 

http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Page____34209.aspx 2006-04-24 

� Socialdemokraterna, http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Page____1906.aspx 

2006-04-25 

� Socialdemokraterna, http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Page____2171.aspx 

2006-04-25 

� Socialdemokraterna, http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Page____2728.aspx 

2006-04-25 



 

� Socialdemokraterna, http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Page____1959.aspx  

2006-04-25 

� Socialdemokraterna, http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Page____2148.aspx 

2006-04-25 

� Svenska Dagbladet: Berntson, L.; Genomförbar politik för vanliga människor, 2006-03-

10, http://www.svd.se/dynamisk/inrikes/did_8983513.asp 2006-03-17 

 


