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ABSTRACT 

Essay in political science, C-level by Mikael Granath 

Autumn semester 2012, Tutor: Freddy Kjellström 

- Ideological convergence in Swedish party politics? 

- An analysis of ideologies of the Swedish Social Democratic party and the Swedish Moderate 

party and their healthcare and health service policies between the years of 2002 and 2010. 

The main purpose of this study is to examine the truthfulness in the common perception that 

the Swedish moderate party and the Swedish social democratic party are increasingly sharing 

the same political views - particularly between the years of 2002 and 2010. The main research 

question is: 

 Did the Swedish Moderate party and the Swedish Social Democratic party 

ideologically position themselves closer in the year of 2002 than they did in 2010 

within the health care policy area? 

The research design chosen for this study can be labelled as a comparative case study where 

the two political parties party programs and election manifestos that were current in the year 

of 2002 and 2010 are studied. This is done to give a better view of ideological change. An 

analysis of ideology is used as method to be able to identify an ideological change. 

The conclusion of this study that there has indeed existed an ideological convergence within 

the time frame that was studied. The ideological convergence can not be seen within all the 

parameters that was studied. And while it has not been great, it can still be measured. The 

most striking discovery is rather the liberalisation of the healthcare and health service policies 

that has taken place between the year of 2002 and 2010. 
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1. Inledning 

 

1.1 Problem och ämnesval 

I den svenska politiken har Moderaterna och Socialdemokraterna på många sätt setts som 

varandras motpoler. 

Inför valet år 2006 valde Moderaterna att "fräscha upp" sin image med att betona att 

Moderaterna numera var "de nya moderaterna" och att de blivit "det nya arbetarpartiet". I och 

med lanseringen av att Moderaterna var det nya arbetarpartiet valde de att betona att det skulle 

löna sig att arbeta. Inkomstskatten skulle sänkas, främst för de som inte var höginkomsttagare 

(Tidningarnas Telegrambyrå [TT] 2005a). 

Detta var något nytt i den svenska politiken. Tidigare hade Socialdemokraterna varit de som 

var förknippade med termen arbetareparti, närmast i det formella namnet på 

Socialdemokraterna - Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. Utöver namnet hade partiet 

alltid haft ett starkt stöd bland främst industriarbetare och där en stor omfördelning av resurser 

från rik till fattig förespråkades (Gustafsson 2012). 

I valet år 2006 fick Moderaterna utdelning på den ändrade profilen när partiet fick ett mycket 

större stöd av väljarkåren i riksdagsvalet. Från att ha fått 15,2 procent av rösterna i 

riksdagsvalet år 2002 fick man nu istället 26,2 procent av rösterna i valet till samma 

församling. Den motsatta trenden kunde ses när det gällde Socialdemokraternas andel röster 

till riksdagen. Partiet hade gått från att år 2002 ha fått 39,8 procent av rösterna till att år 2006 

hamna på 34,99 procent av rösterna till riksdagen (Valmyndigheten 2002 ; Valmyndigheten 

2006). 

I valet till riksdagen år 2010 var det nu jämnt mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. I 

detta val hamnade slutresultatet för Socialdemokraterna på 30,66 procent av rösterna, medan 

Moderaterna fick 30,06 procent. Skillnaden blev därmed bara 0,6 procentenheter 

(Valmyndigheten 2010). 
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Stora förändringar har således skett i hur svenskarna röstar då Moderaterna uppenbarligen 

haft en uppåtgående trend i riksdagsvalen år 2002 och år 2010, medan det omvända kan sägas 

om Socialdemokraterna och dess väljarstöd under samma period. 

Efter valet år 2002 startade en debatt inom det Moderata Samlingspartiet där partiföreträdare 

var självkritiska. De menade att Moderaterna allt för hårt drev frågan om att skattesänkningar 

var nödvändiga (TT 2002). Även i media framställdes dessa skattesänkningar som ett problem 

för moderaternas ambition att nå större framgång och detta skylldes till stor del på den då 

avgående partiledaren Bo Lundgren. Den nya moderatledaren Fredrik Reinfeldt förde sedan, 

som en del media framställde det, in partiet på en väg som skulle leda det mot mitten på den 

vedertagna vänster-höger skalan (Hallands nyheter 2003). 

Inför valet 2006 uppfattades det även som att Moderaterna övergett gamla värderingar och 

istället inlett en vänsterpolitik i flera viktiga frågor, bland annat vård och omsorg. Ursula 

Berge, chef för den socialdemokratiska tankesmedjan Agora menade att Moderaterna nu hade 

anammat en socialkonservativ
1
 politik. En politik som, enligt medier, vissa kretsar inom 

Moderaterna klassade som socialdemokratisk (TT 2005b). 

Det visade sig även att 8 procent av de väljare som lagt sin röst på Socialdemokraterna i 

riksdagsvalet år 2002 nu hade valt att istället rösta på Moderaterna. Detta innebar att 

Moderaterna blivit det näst största partiet bland de kollektivanslutna (Oscarsson & Holmberg 

2008:314). 

I media och även bland potentiella väljare framstod det som att, förutom Moderaterna, även 

Socialdemokraterna genomgått en ideologisk förändring och närmat sig mittfåran på den 

politiska höger-vänsterskalan (Svenska Dagbladet 2010a ; Svenska Dagbladet 2010b). 

Om de två största, och genom sin storlek även de ledande partierna konvergerar, det vill säga 

genomgår ett ideologisk närmande, kan detta vara ett problem för den demokratiska 

utvecklingen i Sverige. Historiskt har politiska partier varit knutna till olika sociala grupper. 

Genom att det funnits tydliga skiljelinjer mellan partierna har de även lyckats mobilisera 

väljarna som även lett till ett högt valdeltagande (Powell 1982 refererad i Bengtsson 2008:86). 

Om motsättningarna mellan de politiska partierna minskar tenderar även valdeltagandet att 

minska, genom att en större andel av väljarkåren väljer att ligga hemma på sofflocket 

                                                 
1
 Socialkonservatism är den inriktning inom konservatismen som betonar, förutom den skeptiska hållningen till 

snabba förändringar inom samhället, betydelsen av att samhället ska skydda de svagaste i samhället (Ehrencrona 

2012). 
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(Wattenberg 2000 refererad i Bengtsson 2008:86). Om det är så att Socialdemokraterna och 

Moderaterna, Sveriges två största partier, närmar sig varandra ideologiskt riskerar det att vi 

får ett minskat valdeltagande. Detta i sin tur riskerar att urholka legitimiteten för landets 

styrande församlingar, såväl som att representativiteten av vissa väljargrupper blir 

oproportionerligt svagt (Bengtsson 2008:73 f.). 

 

1.2 Tidigare forskning 

Denna uppsats bör ses i ljuset av tidigare forskning då den i viss mening och utsträckning 

använder sig av den. 

Herbert Tingstens klassiker Den svenska socialdemokratins idéutveckling (1941) är ett verk 

som behandlar det socialdemokratiska partiets idéutveckling från dess tidiga dagar och 

framåt. Där visar han på hur den marxistiska ideologin som var mycket framträdande i början 

av Socialdemokraternas bana. Detta för att sedan förlora i inflytande och där 

Socialdemokraterna istället anammade en form av pragmatism där välfärd istället blev något 

av ett ledord (Tingsten 1941:355, 359).  

Mot bakgrund av att Tingstens studie är från 1940-talet finns det en tidsmässig lucka att täppa 

till rent forskningsmässigt. Under denna period, fram till och med 1980-talet har bland annat 

Tim Tilton (1991) försökt förstå och förklara Socialdemokraternas recept bakom dess 

valframgångar, men även att förklara vad det är som gör det svenska socialdemokratiska 

partiet unikt i sin genre. Även om Tilton till viss del ifrågasätter Tingstens resultat, nämligen 

den att ideologin skulle ha spelat ut sin roll (Tilton 1990:251 ff.), finns det en viktigare del i 

dennes arbete som blir av vikt för min studie, Det är den förändring som det 

socialdemokratiska partiet har genomgått under åren sen partiets grundande fram till Olof 

Palmes tid som partiledare. 

Bland annat säger Tilton att Socialdemokraterna kommit att omtolka begrepp som t.ex. 

planhushållning. Begreppet kunde på ett tidigt stadium innebära att Socialdemokraterna ville 

nationalisera landets produktionen och kommandostyra den inhemska ekonomin. Under 

senare delen av 1900-talet hade Socialdemokraterna flyttat sina positioner och där detta 

begrepp istället kunde tyda på att det snarare var önskvärt att på mindre inskränkande sätt 

styra och reglera den svenska marknadsekonomin (Tilton 1990:262 ff.). 
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Det viktigaste för den här studien, när det gäller den tidigare forskningen ligger inte i de 

politiska frågorna i sig, utan det viktigaste bidraget de har till denna studie är att de 

undersöker om en ideologisk förändring skett och hur den i sådana fall har tett sig inom det 

svenska socialdemokratiska partiet. Det intressanta är då att undersöka om den gängse 

uppfattningen om partiets fortsatta förändring mot mitten är en realitet. 

Den tidigare forskning som riktar sig mot Socialdemokraterna kan te sig självklar då partiet 

på många sätt varit osedvanligt framgångsrikt under 1900-talet, men detta betyder inte att det 

saknas forskning på andra svenska partier. 

En del av den tidigare forskningen, och som även omnämns inom metodlitteraturen inom 

statsvetenskap, är avhandlingen Fosterlandet främst? som är skriven av Jan Hylén (1991) och 

som även kommer att, till viss del, användas som förebild för denna studie. 

Hylen (1991) visar på den ideologiska förändring som Moderaterna genomgått från tidigt 

1900-tal till 1990-tal. En av de viktigaste ideologiska förändringarna som Hylén visar att 

Moderaterna genomgått under denna period är att partiet, från att ha kollektivet som den 

viktigaste enheten i samhället, istället kommit att betona individen och dess frihet gentemot 

kollektivet. Denna förändring i synen på individen, har sin grund i att partiet kommit att se 

individen som en förnuftig varelse som ej längre behöver fostras av stat och samhälle. Denna 

förändring har även fått genomslag i partiets syn på den ekonomiska politiken, där 

Moderaterna genomgått en kursändring där de tidigare förespråkade bland annat 

protektionism till att vara stora förespråkare av frihandel (Hylén 1991:257 ff.). 

Hyléns slutsats är att Moderaterna faktiskt genomgått en ideologisk förändring från att vara 

till stor del konservativa i sin politik där de valt att betona kollektivet och staten som de 

centrala enheterna till att under senare delen av 1900-talet istället till stor del kommit att 

betona individen och dess frihet gentemot övermakten och som i stor utsträckning kan 

betecknas som ett liberalt parti (Hylén 1991:264 ff.). 

Precis som tidigare forskning visat när det gäller Socialdemokraterna har även Moderaterna 

genomgått något av en ideologisk resa under 1900-talet som mynnat ut i en inte obetydlig 

ideologisk förändring. Med den gängse vänster-högerskalan i åtanke kan det ses som att båda 

dessa partier har gått från att vara varandras motsatser, där de haft sitt tillhåll på vardera ände 

av denna skala, till att under senare 1900-tal kommit att närma sig varandra, och då vandrat 

allt närmare mitten på denna skala.  
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1.3 Syfte och övergripande forskningsfråga 

Syftet med denna studie är att undersöka om den gängse uppfattningen, att 

Socialdemokraterna och Moderaterna ideologiskt sett, har börjat konvergera. Syftet är alltså 

att undersöka om Moderaterna och Socialdemokraterna alltmer börjat närma sig varandra och 

likna varandras politiska ståndpunkter mellan åren 2002 och 2010. 

Den övergripande frågeställningen kommer därför att bli: 

Positionerade sig Moderaterna och Socialdemokraterna ideologiskt närmare varandra år 

2010 än de gjorde år 2002 inom policyområdet hälso- och sjukvård? 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Design 

En studies design och vad det innebär kan ha olika betydelser beroende på val av 

metodlitteratur. Terminologin kan ses som ett lapptäcke där olika termer används för samma 

fenomen och andra termer och dess innebörd överlappar varandra. Det finns med andra ord 

ingen standardiserad terminologi på detta område. Likväl innebär design något kortfattat hur 

en studies ramverk ser ut (Esaiasson et al. 2012:87 f.). 

I Metodpraktikan (Esaiasson et al. 2012:93) identifieras i huvudsak fyra olika typer av 

designer när det, som i den här undersökningen, handlar om teoriprövande studier. Av dessa 

kan två av dem anses vara relevanta för denna studie. Den ena är fallstudie och den andra är 

jämförande studie. Nedan kommer en presentation av valet av forskningsdesign såväl som de 

skäl som ligger till grund för valet. 

Den här studien kommer att genomföras som en jämförande fallstudie av beskrivande 

karaktär. Studien är beskrivande i den meningen att ambitionen är att undersöka 

Socialdemokraternas och Moderaternas ideologiska förändring över tid, för att möjliggöra en 

beskrivning av hur utvecklingen har sett ut under den undersökta perioden. Studien kommer 

således att svara på frågan hur den ideologiska förändringen sett ut och om 

Socialdemokraterna och Moderaterna närmat sig varandra ideologiskt inom policyområdet 

hälso- och sjukvård enligt den analysmodell som här kommer att användas. Inom denna studie 

finns därmed inga ambitioner om att kunna förklara varför denna utveckling har sett ut som 

den gjort eller vad denna eventuella utveckling får för konsekvenser (Esaiasson et al. 2012:36 

f.). 
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Denna undersökning är en jämförande fallstudie i den mening att de två analysenheterna, 

Moderaterna och Socialdemokraterna, undersöks över en tidsperiod för att sedan jämföra 

utfallet och dra slutsatser om förändringen i ideologisk förankring över denna tidsperiod.  

Användningen av benämningen jämförande fallstudie istället för enbart fallstudie alternativt 

jämförande studie har sin förklaring. En jämförande studie består vanligtvis av två kontexter, 

exempelvis två organisationer, och en tidpunkt. Den traditionella fallstudien består å sin sida 

vanligen av en kontext och två tidpunkter. Exempelvis kan en sådan studie gå ut på att 

undersöka hur ett fenomen förändrats mellan två olika tidpunkter (Esaiasson et al. 2012:109). 

Denna studie som dels kommer att studera Moderaterna och Socialdemokraterna, men även 

göra detta genom att undersöka dem under två olika tidpunkter, kommer således att innehålla 

två kontexter, Socialdemokraterna och Moderaterna, men även två tidpunkter, år 2002 och år 

2010. Kontexten ska här ses som det sammanhang där det material som ska analyseras har 

uppkommit i. Valmanifest och partiprogram har uppkommit i den socialdemokratiska 

respektive den moderata kontexten. År 2002 var den socialdemokratiska respektive den 

moderata kontexten till stor del annorlunda jämfört med hur kontexten tedde sig år 2010. Inför 

valet år 2002 befann sig Socialdemokraterna i regeringsställning och Moderaterna befann sig i 

opposition i riksdagen. Inför valet år 2010 rådde den motsatta situationen. Moderaterna 

befann sig nu i regeringsställning och Socialdemokraterna befann sig i opposition i riksdagen.  

För att beröra något av den kritik som finns mot fallstudier kommer denna ofta i form av 

beskyllningar att fallstudier producerar vad som kallas för mjuka data. Meningen med detta är 

att fallstudier i stor utsträckning använder sig av kvalitativ data som sedan tolkas snarare än 

kvantitativ data som sedan kan mätas. För att undanröja de eventuella tvivel om 

trovärdigheten i denna studie är tanken att den ska genomföras med intersubjektivitet där 

läsaren kan följa hela processen i uppbyggandet av analysverktyget, följa analysen av det 

material som presenteras och där sedan resultaten diskuteras genomgående för att läsaren ska 

förstå hur resonemangen har gått (Denscombe 2009:72). 
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1.4.2 Analysverktyg 

Ambitionen i den här studien är att studera partierna och dess ideologiska förändring över tid. 

För att kunna genomföra detta har jag valt att använda mig av ideologianalys som 

analysverktyg.  

Detta analysverktyg är en viktig del i studien då analyser av den här typen "kan sägas handla 

om att klassificera verkligheten" och där "den viktigaste jämförelsepunkten i sådana här 

analyser utgörs av någon form av teoretisk konstruktion" (Esaiasson et al 2012:136).  

Denna teoretiska konstruktion som litteraturen talar om kommer i det här fallet att vara s k 

idealtyper. Vanligtvis brukar idealtyper förknippas med sociologen Max Weber när han 

beskriver bland annat byråkrati. I den här studien är det dock politiska ideologier som ska 

studeras. Idealtyperna används för att kunna renodla respektive politisk ideologi och ska inte 

ses som en förenkling eller någon form av medelvärde inom respektive ideologi (Bergström & 

Boréus 2005:159 f. ; Esaiasson et al 2012:140). 

Ett av de krav som ställs upp i litteraturen när det gäller skapandet av idealtyper är att de ska 

vara ömsesidigt uteslutande och att de även ska vara uttömmande. Exempel som visas på i 

litteraturen är indelningar som, "ute-inne, uppe-nere" och så vidare (Esaiasson et al 2012:138 

f.). 

Ett annat krav som förs fram när det gäller användandet av de idealtyper som ska användas är 

att de ska vara parallella. Med detta menas då att kännetecken som återfinns i den ena 

idealtypen ska återfinnas även i den andra idealtypen, fast då i form av en dikotomi 

(Esaiasson et al. 2012:144). 

Ambitionen är att studien, inom arbetet för framtagandet av analysverktyget, ska hitta 

jämförelsepunkter och karaktärsdrag hos de olika ideologierna som sedan ska 

operationaliseras ned till begrepp som har relevans för studien (Esaiasson et al 2012:143).  

De karaktärsdrag som de givna ideologierna kan tänkas inneha kan lättast hittas bland tidigare 

forskning och det är därför möjligt att även detta analysverktyg kommer att till viss del likna 

de som använts inom tidigare forskning. Dock är det inte säkert att de tidigare använda 

analysverktygen passar just denna studie, och det är då här operationaliseringen kommer in, 

att använda tidigare begrepp och göra om dem på ett sätt som gör att de passar in på den här 

studien (Beckman 2005:23 ff.). Analysverktyget hämtar inspiration främst från Jan Hylén och 
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dennes avhandling Fosterlandet främst? (1991) där han undersöker den ideologiska 

förändringen inom Moderata Samlingspartiet mellan åren 1904 och 1985. 

De idealtyper som kommer att användas i den här studien kommer att presenteras närmare i 

teoriavsnittet men det är ändå av vikt att redan i det här delavsnittet visa hur tanken bakom 

den kommande konstruktionen är tänkt att se ut. Studiens mål är att mäta ideologisk 

förändring  över en viss tidsperiod och för att lyckas med detta räcker det inte enbart med två 

olika idealtyper där det ska skattas hur nära partierna ligger vardera politiska ideologi. Tanken 

är istället att använda mig av det som tidigare beskrevs som ömsesidigt uteslutande och 

uttömmande kategorier där varje kategori har två extrempunkter och där varje extrempunkt är 

en ståndpunkt som kan anses vara typisk för en ideologi. 

Detta resonemang finner även stöd i litteraturen där bland annat Metodpraktikan (Esaiasson et 

al 2012:141) uttrycker att:  

en tidsjämförande analys kan bli mycket klargörande om man inbjuds följa exempelvis moderata 

samlingspartiets placering mellan de för partiet aktuella polerna liberalism och konservatism 

under olika skeden av 1900-talet. 

En annan fördel med att använda dessa polära idealtyper är att slutsatserna blir klarare och 

enklare att försvara. Man slipper helt enkelt den skattning som kan vara nog så svår att 

motivera, och det räcker snarare med att en motivering görs för åt vilket håll den ideologiska 

förändringen har skett (Esaiasson et al 2012:141). 

Det gäller dock att vara medveten om de eventuella brister som denna metod kan komma att 

föra med sig. Nackdelarna hänger även ihop med det som angavs vara det positiva med 

dimensioner; det finns en risk att de blir väldigt vaga och kanske inte säger oss särskilt 

mycket (Bergström & Boreus 2005:172).  

Jag menar dock att detta problem inte ska överdrivas, då det centrala inte är att exakt kunna 

placera respektive parti på en viss position inom idealtyperna, utan det centrala är att kunna 

visa på förändringen. 

Dock finns det åtminstone två problem som jag ser det. Eftersom analysverktyget är tänkt att 

användas som ett raster på materialet, för att bedöma vart det kan klassificeras (Bergström & 

Boréus 2005:159 f.), är det av vikt att detta analysverktyg inte är ett resultat av det material 

som undersökts, utan att det snarare är ett självständigt verktyg som utvecklats oavhängigt 

från detta material (Bergström & Boréus 2005:171 f. ; Beckman 2005:21). Detta problem 
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menar jag kan avvärjas genom att analysverktyget verkligen genomförs och utvecklas på ett 

självständigt sätt oavsett hur materialet ser ut, men även att det redovisas för läsaren hur 

framtagandet av verktyget faktiskt har gått till. 

Det andra problemet som kan sätta käppar i hjulet när det gäller ambitionen av att genomföra 

en objektiv och saklig studie är den egna förförståelsen. För givetvis har valet av ämne gjorts 

på grund av ett särskilt intresse för just denna fråga, och det innebär att egna tankar och 

övertygelser skulle kunna påverka resultatet. Men tanken är att själva medvetenheten om detta 

problem gör att förutsättningarna ser aningen ljusare ut än om så inte varit fallet. Men även 

när det gäller det här problemet ska en tydlig redovisning av de argument och resonemang 

som ligger bakom en slutsats göra uppsatsen intersubjektiv och transparent, att läsaren själv 

kan avgöra vad som har påverkats i resultatet om något (Beckman 2005:21 f.). 

1.4.3 Material 

Denna studie har sin utgångspunkt i att med hjälp av ett analysverktyg, som i detta fall är 

idealtyper, beskriva den ideologiska förändring som Moderaterna och Socialdemokraterna 

eventuellt har genomgått under en viss tidsperiod. Detta kräver att jag hittar källor som kan 

visa på vilka politiska ståndpunkter dessa partier har vid de tillfällen som är tänkt att studeras.  

När det gäller att hitta bra källor finns det några källkritiska regler som den här studien 

kommer att förhålla sig till. De kriterier som brukar listas är att en källa ska uppfylla krav på 

äkthet, oberoende, samtidighet och tendens (Esaiasson et al 2012:279) 

Det material som i första hand ska användas i den här studien är vardera partis partiprogram 

samt deras valmanifest. Partiprogrammet är ett omfattande dokument när det gäller partiernas 

uttalade ståndpunkter. I valet av material för Moderaterna kommer deras ídéprogram från år 

2001 att användas i analysen av Moderaternas politiska ståndpunkter för år 2002. För 

Moderaternas politiska ståndpunkter år 2010 kommer deras handlingsprogram från år 2007 att 

användas. Handlingsprogrammet är för en analys av år 2010 några år gammalt, men kan ändå 

anses som deras politiska ledstjärna då det knappast hör till vanligheterna att uppdatera ett 

partiprogram varje år. När det gäller valet av material för Socialdemokraterna ser det lite 

annorlunda ut. För analysen av partiets politiska ståndpunkter år 2002 kommer deras 

partiprogram från år 2001 att användas. För analys av partiets ståndpunkter år 2010 så har 

ingen uppdatering av partiprogrammet ännu skett. På grund av att partiprogrammet inte 

uppdaterats på nio år har valet fallit på att inte använda sig av detta på grund av risken för att 

innehållet är förlegat. Valet har istället hamnat på att enbart använda sig av valmanifestet som 
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var aktuellt inför riksdagsvalet år 2010. Avsaknaden av partiprogram för enbart 

Socialdemokraterna år 2010 ska dock inte innebära några stora risker när det gäller brist på 

material. Socialdemokraternas valmanifest från år 2010 är uppbyggt på ett sådant sätt att 

hälso- och sjukvårdsfrågor är en av de fyra stora politiska frågorna som partiet berör i texten. 

Detta leder till att materialet är väl utvecklat och lämpar sig för en analys. 

Jan Hylén (1991:18 f.) redogör för vad Ralf Helenius menar är skillnaden mellan ett partis 

latenta och manifesta budskap. Det manifesta budskapet är det som beskrivs i partiets 

partiprogram, men för att få en bättre förståelse för ett politiskt partis ideologi kan det finnas 

ett värde att studera det latenta budskapet. Detta kan studeras i bland annat valmaterial  och 

tidskrifter. 

Av den anledningen finns det en poäng att inkludera och studera de valmanifest som varit 

aktuella för respektive politiskt parti vid åren 2002 och 2010. 

Materialet som valts för studien kommer att hämtas direkt från respektive partis hemsida och 

kan därmed sägas uppfylla kravet på äkthet, då det är osannolikt att partierna delar med sig av 

dokument som inte officiellt är dess egna verk. Det andra kravet som framförs är att 

materialet ska vara oberoende. Till skillnad mot kravet om äkthet som handlar om själva 

dokumentets äkthet tar det här kravet sikte på om själva innehållet är tillförlitligt. På samma 

grunder som framfördes om själva dokumentets äkthet är det osannolikt att texten i 

dokumentet kan vara något annat än författat av partierna själva. Partiprogrammen är även att 

se som primärkällor då texten är såväl författat av partierna och samtidigt deras egen 

berättelse om sina politiska ståndpunkter. Det tredje kravet om samtidighet är även det 

uppfyllt i och med att partiprogrammen som undersöks är det aktuella partiprogrammet för 

just de år som studien avser att undersöka. Det fjärde och sista kravet på en bra källa är att den 

inte ska vara snedvriden eller avsiktligt förskönad (Esaiasson et al 2012:281-287).  

Ett partiprogram respektive valmanifest är förvisso förskönat och snedvridet för att verka 

tilltalande för läsaren. Men detta krav kan inte sägas vara relevant för denna studie, då själva 

huvudpoängen är att förstå och kritiskt granska dessa förskönade texter för att kunna urskilja 

ideologiska förändringar. I det här fallet är det egentligen ointressant om texten är 

förskönande då det i någon mening är förändringen i den förskönade texten som ska tolkas 

och förstås. 
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Avslutningsvis kan sägas att den här studien är en aktörscentral studie då den sätter de två 

aktörerna, Socialdemokraterna och Moderaterna i ljuset, till skillnad mot en idécentral studie 

som kan tänkas sätta de olika idéerna eller argumenten i centrum. Moderaternas och 

Socialdemokraternas betydelse i form av sin kraft som opinionsskapare och aktörer inom den 

svenska politiken får dem att framstå som intressanta nog för att vara centrala i en studie 

(Beckman 2005:17 ff.). I denna studie undersöks en ideologisk förändring under en viss 

tidsrymd, och eftersom partierna kan ses som de aktiva aktörer som formar sin egen ideologi 

är det av vikt att sätta Moderaterna och Socialdemokraterna i fokus.  

1.5 Avgränsningar 

Den här studien, som ska undersöka ideologisk förändring i såväl Socialdemokraterna som 

Moderaterna, är av nöd tvunget att begränsas på flera sätt för att kunna genomföras i en C-

uppsats.  

Den första avgränsningen som görs är tidsaspekten. Det är fullt möjligt att göra en studie som 

spänner över de senaste hundra åren, men för att studien ska kunna fullföljas inom den 

tidsrymd som finns till förfogande är det nödvändigt att göra en avgränsning här. Den här C-

uppsatsen tar sikte på att undersöka år 2002 och år 2010. 

Den andra avgränsningen handlar om vilket policyområde som kommer att undersökas. Av 

samma anledning som gör att studien måste avgränsas tidsmässigt måste den även avgränsas 

när det gäller det policyområde som ska undersökas. 

Det policyområde som den här studien är satt att undersöka är hälso- och sjukvård. Hälso- och 

sjukvård var en av de tre viktigaste orsakerna till varför väljarna valde att rösta på antingen 

Moderaterna och Socialdemokraterna valet 2006 (Oscarsson & Holmberg 2008:52, 320). Det 

finns även inom detta policyområde klara skiljelinjer mellan liberala idéer och socialistiska 

idéer, vilket saknas inom många andra områden, och gör att det sammantaget är ett utmärkt 

policyområde att undersöka. Detta innebär att valet ska ses som strategiskt snarare än 

slumpmässigt. 
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1.6 Disposition 

Dispositionen av denna studie är uppbyggd på så sätt att andra kapitlet kommer att bestå av 

den teori som ska användas för den kommande analysen. Här presenteras de två 

idealmodellerna för att sedan tydliggöras genom en illustrativ modell. 

Det tredje kapitlet kommer att ägnas åt en genomgång av det empiriska materialet vilket 

kommer att bestå av respektive partis partiprogram. I samma kapitel kommer även analysen 

att göras mot bakgrund av det analytiska ramverk som byggts upp i det tidigare kapitlet. 

Det fjärde kapitlet kommer att presentera slutsatserna av den analys som genomförts och som 

avslutande del i samma kapitel kommer en del egna reflektioner att beröras.  
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2. Presentation av ideologierna 

Det här avsnittet kommer att behandla de två politiska ideologier, liberalism och reformistisk 

socialism. Dessa kommer att stå som modell för idealtyperna i det analysverktyg som kommer 

att användas som ett raster på den empiri, alltså de partiprogram som sedan ska analyseras. 

Ideologierna kommer att beskrivas grundläggande med betoning på det som kan kopplas till 

de områden som är viktiga för denna studie, alltså de kategorier som analysverktyget kommer 

att bestå av.  

Tidigare forskning har visat att Moderaterna historisk sett på många sätt varit förknippat med 

konservatismen. Forskningen har dock även visat på att Moderaterna under 1980-talet i större 

utsträckning kommit att anamma liberalismen som sin ideologiska ledstjärna (Hylén 1991:264 

ff.). Av bakgrund mot detta dras slutsatsen att liberalismen är bättre lämpad än 

konservatismen för användning i analysverktyget.  

När det gäller valet av reformistisk socialism som den andra idealtypen kan denna 

socialistiska ideologi gå under flera namn. I huvudsak är det den typ av socialism som 

accepterat de demokratiska spelreglerna. Reformistisk eller demokratisk socialism är 

vanligtvis benämningen på denna ideologi som enligt tidigare forskning förknippas med 

socialdemokratiska partier (Ljunggren 2008:195 ; Larsson 2006:83). Med tanke på att tidigare 

forskning visat att reformistisk socialism förknippas med socialdemokratiska partier dras även 

slutsatsen att denna ideologi bör inkluderas i analysverktyget istället för andra typer av 

socialistiska inriktningar. 

Av ovanstående anledningar valdes dessa två ideologier som idealtyper. Förutom att 

liberalismen och reformistisk socialism förknippas med Moderaterna respektive 

Socialdemokraterna kan dessa även med framgång användas som polära idealtyper då de två 

ideologierna i många av sina ställningstaganden uppfyller kravet om att vara uteslutande på de 

tänkta polära linjerna i analysmodellen vilket underlättar den analys som kommer att 

genomföras. 
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2.1 Liberalism 

2.1.1 Grundvärderingar 

"Liberalism kommer från det latinska ordet liber som betyder 'fri'." (Ljunggren 2008:19) 

Den utilistiska nyttoläran "största möjliga lycka, för största möjliga antal" som formulerades 

av Jeremy Bentham (Larsson 2006:29) räknas som en av liberalismens viktigaste värderingar. 

Liberalismen menar att varje individs främsta mål i livet är att uppnå en större nytta och 

lycka. Dock får denna form av nyttomaximering inte gå ut över eller skada andra individer, en 

form av negativ frihet. I praktiken innebär det att dagens liberaler förespråkar demokrati där 

majoriteten beslutar vad som är nyttomaximerande med det förbehållet att hänsyn måste tas 

till minoriteterna, det vill säga det som är nyttomaximerande för majoriteten får inte vara till 

skada för andra individer. Som nämndes ovan härstammar liberalism för det latinska ordet för 

"fri" och det är även en av de viktigaste pelarna inom denna ideologi. Förespråkare för 

liberalism hävdar att olika former av friheter, som yttrandefrihet och handlingsfrihet är till 

gagn för ett samhälles utveckling (Larsson 2006:29 f.).  

2.1.2 Människosyn 

Liberalerna menar att människan i grunden är rationell. Individen vet själv vad som är bäst för 

denne, och handlar med hjälp av förnuftet på ett sådant sätt att det målet ska uppnås 

(Ljunggren 2008:36). Haldenius beskriver att liberaler:  

betraktar den enskilda individen som den högsta auktoriteten för att bedöma kvaliteten på och 

värdet av hennes eget liv. Ingen annan än jag kan formulera eller avgöra vad som är ett gott liv 

för mig. (Haldenius 2003:22) 

Samtidigt som människan på detta sätt är rationell och självständig gentemot sin omgivning 

menar liberaler att vi inte, vid alla tidpunkter är perfekt rationella. Utan vi skapar oss bland 

annat "tumregler" och tittar på hur andra människor beter sig, för att ta efter de beteenden som 

verkar fungera tillfredsställande (Ljunggren 2008:36).  

Inom liberalismen finns det även ett jämlikhetsbegrepp. Först och främst har den historiskt 

handlat om kampen för allmän och lika rösträtt. Liberalerna var bland de som gick i bräschen 

i kampen för allmän och lika rösträtt och förde tidigt fram kravet på kvinnlig rösträtt. Men det 

finns en vidare betydelse i detta begrepp som filosofen Ronald Dworkin beskrivit som 

individers rätt att få samma bemötande av andra individer oavsett vad man har för bakgrund. 
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Detta ska dock inte tolkas som att varje individ ska behandlas exakt lika, då det istället ses 

som att individen går miste om sin rätt att välja sin egen väg (Larsson 2006:32). 

 

2.1.3 Staten kontra individen 

Halldenius (2003:21) beskriver att "statens funktion är att upprätthålla det rättvisa samhället, 

inte det goda samhället".  

Liberaler uppfattar staten som ett tveeggat vapen. Staten har som främsta uppgift att 

upprätthålla lag och ordning och tillgodose individers rättigheter, vilket gör att staten förfogar 

över diverse tvångsmedel som den kan använda på sina egna medborgare vilket får till följd 

att liberalerna samtidigt är skeptiska till staten (Halldenius 2003:21 f.). Detta våldsmonopol 

som staten besitter är problematisk för liberaler och det finns här olika inriktningar inom 

liberalismen om hur stark staten ska vara i förhållande till individen, men som inte kommer 

att undersökas närmare här då tanken är att visa på huvudfåran inom liberalism och inte de 

underkategorier som kan tänkas finnas. 

Samtidigt som staten har till uppgift att upprätthålla lag och ordning leder detta till en 

intressekonflikt med liberalernas frihetstanke som Halldenius (2003:34) menar innebär att 

"individens naturliga tillstånd är att inte vara styrd av andra." Onekligen kan rättsväsendet 

vara en inskränkning av detta naturliga tillstånd. 

Eftersom individen ses som den viktigaste enheten i ett samhälle och att det samtidigt finns en 

rädsla för att staten ska överutnyttja sina maktbefogenheter är liberaler stora förespråkare för 

okränkbara rättigheter som ska garantera individers självständighet och frihet. Detta har gjort 

att sådana fri- och rättigheter har kommit att skrivas in i staters konstitutioner och grundlagar 

(Larsson 2006:33). 

Statsmakten brukar i många stater i större eller mindre grad stå för en omfördelning av 

resurser, från rik till fattig, från stark till svag. Även i den här frågan råder det inom 

liberalismen delade meningar om hur stor omfördelning staten egentligen bör stå till tjänst 

med. Halldenius förklarar att: 

En möjlig liberal position är att säga i grova drag, att de som förvaltar sina resurser väl genom 

rationella beslut och hårt arbete, förtjänar en större andel än de som är lata och investerar oklokt. 

(Halldenius 2003:82) 
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En omfördelning av resurser med resultatet att alla har lika mycket för att uppnå  ett jämlikt 

samhälle är snarare ett tecken på orättvisa. Liberalerna menar vidare att en omfördelning där 

alla får lika mycket leder till att incitamenten för att anstränga sig hårdare och därigenom få 

större belöningar, försvinner, eftersom man i alla fall måste lämna ifrån sig sina större 

tillgångar (Halldenius 2003:82). Därmed är det inte sagt att liberaler är alltigenom 

motståndare till en omfördelning av resurser. Å ena sidan är de motståndare till progressiv 

beskattning eftersom det anses hämma den ekonomiska tillväxten som skapas genom den 

utveckling i samhället som sker i och med att individer gör ansträngningar som skapar mer 

välfärd. Å andra sidan är det enligt liberalismen önskvärt att ge individer ungefär samma 

möjligheter till att få en bra start i livet (Larsson 2006:38 f.). 

En viss dualism går att urskilja inom liberalismen där frihetstanken är alltigenom rådande, 

men där det existerar blandade känslor om hur man bäst uppnår denna frihet till samhällets 

medborgare. Dels finns det en tanke om att staten inte skall inkräkta på den personliga 

friheten genom en allt för stor beskattning då detta gör att individuella kvaliteter som leder till 

större rikedom, ur liberalens perspektiv, bestraffas genom den progressiva beskattningen som 

skulle kunna tänkas användas till att omfördela resurser till de mindre bemedlade. Här 

kommer liberalismens andra tanke in, nämligen den om att ge alla en ärlig chans att lyckas i 

livet. För att ge även de med små resurser en möjlighet att lyckas, genom att få bland annat en 

bra utbildning och medel att klara sig ekonomiskt, krävs att någon betalar för detta, och detta 

borde i sådana fall vara de med bättre ekonomiska förutsättningar.   

2.1.4 Ekonomisk organisering 

I frågan om hur samhällets ekonomi bör organiseras är liberalismen mer förknippad med ett 

system mer än andra. Marknadsekonomin är detta föredragna system och det finns enligt 

Ljunggren (2008:33 f.) två skäl för detta. 

 Det ena är att liberaler ser detta som förenligt med individers frihet att de även sluter 

frivilliga avtal med varandra och att detta leder till just marknadsekonomi. Det andra skälet är 

att marknadsekonomi ger möjlighet till högre tillväxttakt och gör individer rikare än de skulle 

bli i andra system (Ljunggren 2008:33 f.). När det gäller det första av dessa argumentet 

åberopas moraliska skäl till att förklara på vilken grund marknadsekonomi är det överlägsna 

ekonomiska systemet. Det andra argumentet tar fasta på en annan faktor, nämligen den 

ekonomiska. Här lyfts marknadsekonomin upp som den föredragna ekonomiska 
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organiseringen på grundval att marknadsekonomin gör samhället och individerna rikt på 

materiella ting. 

Som nämndes tidigare i avsnittet om individen kontra staten, där det hävdades att olika 

uppfattningar går att finna inom liberalismen angående vilket förhållande staten ska ha till 

individen, finns det även här olika uppfattningar om hur denna marknadsekonomi är tänkt att 

utformas. Men den allmänna uppfattningen är den att marknaden ska vara den aktör som till 

största delen är den som fördelar resurser i samhället. Marknaden kan avgöra vad saker och 

ting är värda, så att säga. Den ses som en avspegling av hur individer väljer att värdera olika 

ting i sin vardag. Detta gör att en marknadsekonomi är en god lösning då den ger möjligt att 

sätta ett pris på många saker och ting (Halldenius 2003:86 ff.). 

Halldenius (2003:88-89) menar att möjligheten att sätta ett pris på föremål gör att 

marknadsekonomi är populär bland liberaler, men att marknadsekonomin i sig inte är en 

förutsättning när det gäller fördelningen av resurser. Förutsättningar för att ett visst 

ekonomiskt system ska vara godtagbart för liberaler anser hon istället vara en möjlighet att 

sätta ett värde på varor och att transaktioner mellan aktörerna ska vara frivilliga. 

 

2.2 Reformistisk socialism 

2.2.1 Grundvärderingar 

"Socialism kommer från det latinska ordet socialis som betyder 'sällskaplig'." (Ljunggren 

2008:18) 

Reformistisk socialism (i det här avsnittet hädanefter enbart kallat socialism) är den grenen av 

socialism som grundar sig i den marxistiska läran och som förespråkar samhällsförändring på 

demokratisk väg (Ljunggren 2008:18 f., 22). Wingborg (2001:155) skriver att "socialism 

brukar ofta beskrivas som arbetarrörelsens samhällsvision under industrikapitalismen." 

Socialismen önskar bekämpa det klassamhälle där skillnaden mellan fattig och rik gör att 

utsikterna till ett drägligt liv ser väldigt olika ut beroende på vilken samhällsklass personen 

tillhör. Jämlikare individer i den här bemärkelsen anses kunna skapa en positiv spiral där 

jämlika individer leder till mer omfattande välfärd för samhället och högre tillväxttakt som det 

leder till ännu högre välfärd. Sammanfattningsvis kan det sägas att socialisterna sätter 

likhetstecken mellan jämlikhet mellan individer och ett rikt samhälle i materiella och 

kulturella termer (Ljunggren 2008:24 f.). 
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2.2.2 Människosyn 

Som nämnts i avsnittet om liberalismens syn på människan anser liberaler att människor är 

rationella och i någon mening vet vad som gagnar dem och agerar därefter. Det samma kan 

sägas om socialismen som har en liknande syn på människans kapacitet där de uppfattar det 

mänskliga intellektet med optimism. Dock ska sägas att socialismen inte med nödvändighet 

anser att människan i sig äger en inneboende godhet, utan snarare att det med politiska medel 

går att ändra människors beteende med politiska medel och att detta är ett ständigt pågående 

projekt (Larsson 2006:84 f.). Till skillnad mot liberalismen som starkt betonar människors rätt 

till frihet betonar istället socialisterna jämlikheten mellan människor som det centrala. 

Socialismens livslånga projekt ligger mycket i att motverka det som, enligt deras syn, länge 

varit en verklighet nämligen den att samhället och dess medborgare är indelat i flertalet 

klasser, där de individer som tillhör de lägre klasserna har sämre möjligheter och utnyttjas av 

de rikare klasserna (Larsson 2006:84 f. ; Ljunggren 2008:28 ; Wingborg 2001:65). 

Det som i första hand ska omfördelas inom samhället för att jämlikhet ska uppnås är den rent 

materiella standarden. Olika människor har olika behov beroende på arbete eller brist på 

arbete, handikapp, bakgrund med flera. Med olika omfördelningssystem är tanken att 

skillnaderna ska kunna gå att utjämnas, vilket får till följd att välfärden kommer en del 

människor till större gagn än andra, och där den rikaste delen av befolkningen kanske rent ut 

av förlorar vissa tillgångar (Wingborg 2001:65 ff.). 

2.2.3 Staten kontra individen 

Det finns inom socialismen olika uppfattningar om vad staten har och bör ha för funktion 

gentemot individen. En gren av socialismen betraktar staten som ett verktyg för kapitalet att 

på olika sätt hålla de lägre klasserna i schack  och kunna kontrollera dem och att statsmakten 

därmed är av ondo (Ljunggren 2008:39).  

Men eftersom denna studie letar efter den mer reformistiska socialismen som har accepterat 

den demokratiska ordningen och istället ser staten som en möjlighet till att förändra de 

förhållanden som råder i samhället med reformer har Ljunggren beskrivit denna gren, och då 

speciellt i Sverige, som att staten tar hand om sina medborgare "från vaggan till graven". 

Detta gör att denna socialism ser att staten har ett stort ansvar när det gäller sina medborgares 

väl och ve. Redan från tidig ålder till att individen lämnar jordelivet, har staten ansvaret över 

att se till att denne kan leva ett drägligt liv och att staten därmed garanterar detta (Ljunggren 

2008:148). 
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Förutom att staten har som ansvar att sörja för sina medborgares uppehälle, väl och ve, ser de 

reformistiska socialisterna staten som deras verktyg för att kunna styra samhället i den 

riktning som de önskar. Det existerar ingen utopi för dessa socialister, ingen perfekt värld, 

utan människans existens består av ständig förändring för att förbättra sina förhållanden och 

möta nya problem. Det arbete som avser att tackla dessa utmaningar ses att med fördel lösas 

inom statsmaktens ramar (Larsson 2006:92). 

2.2.4 Ekonomisk organisering 

Inom socialismen finns ingen entydig bild av hur den ekonomiska organiseringen bör se ut, 

men det finns ändå några punkter som är gemensamma. Socialismen har som utgångspunkt att 

ekonomin i någon form bör vara reglerad eller planerad. Genom att staten intar en större roll 

när det gäller ekonomin, tros det leda till att en större andel av befolkningen och därigenom 

även underklasserna får del av det ekonomiska välstånd som annars läggs beslag på av de 

allra rikaste (Ljunggren 2008:35). 

Larsson (2006:88 ff.) nämner att de viktigaste ekonomiska inriktningar varit den om 

planhushållning och den om socialisering. Ibland används dessa två begrepp för att visa på 

samma typer av ekonomiska planering
2
, men med socialisering menas här näringsliv som 

övergår i offentlig eller statlig ägo, och med planhushållning menas då att ett sådant ägarbyte 

inte sker utan att staten istället styr marknaden. Larsson säger att planhushållningen brukar 

"kallas den reformistiska socialismens stora upptäckt" (Larsson 2006:90).  

Denna hållning innebar att istället för som gäller vid socialisering, nämligen att det privata 

näringslivet övergår i offentlig eller statlig ägo, var det möjligt att styra näringslivet genom 

regleringar. Ernst Wigforss var en av de svenska reformisternas teoretiker som praktiserade 

dessa tankegångar, och tanken var att planhushållningen skulle kunna avhjälpa de brister som 

var förknippade med en fri marknadsekonomi. En idé som kommit att få spridning är den om 

blandekonomi. Detta var en ekonomi där näringslivet till stor del var privat, men där vissa 

nyckelsektorer hamnade under statlig och offentlig kontroll (Larsson 2006:89 ff.).  

Wingborg (2001:29 f.) för en diskussion om vilka sektorer som önskas ses i offentlig ägo på 

det sätt som beskrevs ovan. Han menar att traditionellt sett var det "produktionsmedlen", 

alltså den sektor där varuproduktionen skedde. Under senare tid är det dock andra sektorer 

som hamnat i fokus när socialisterna diskuterat vad som bör vara socialiserat, nämligen de 

                                                 
2
 Jämför Nationalencyklopedins definition av socialisering respektive planhushållning. 
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sektorer som innefattar undervisning, sjukvård och boende.  Anledningen som Wingborg 

lyfter fram är att "makten över vård och omsorg påverkar nämligen på ett direkt sätt 

omfattningen av mänskligt lidande" (Wingborg 2001:28). 

2.3 Analysverktyg 
Analysverktyget som kommer att användas i den här studien är en s k polär idealtypsmodell. 

Två idealtyper kommer att presenteras där en kategori i den ena idealtypen kommer att 

innebära en motsvarande kategori i den andra idealtypen och där de båda kategorierna är 

uteslutande av varandra. Mellan dessa polära kategorier ska ses som att det existerar en tänkt 

linje där partiernas ideologiska ställningstaganden kan röra sig efter. 

Dessa kommer sedan att läggas som ett raster på det material som presenteras, och där 

ambitionen är att klassificera de påståenden och argument som uppkommer i materialet, i 

detta raster. Eftersom det kommer det att göras två nedslag där jag undersöker material från 

två olika tidpunkter ska det även kunna visas på om det skett en ideologisk förändring i 

ideologisk tyngdpunkt. Viktigt att poängtera är att någon exakt klassificering inte ligger inom 

ambitionen för den här uppsatsen, utan det som är av vikt är att kunna visa just på en eventuell 

ideologisk förändring inom ramen för Moderaternas och Socialdemokraternas partiprogram. 

Beckman (2005:28) hävdar "att formulera egna dimensioner, att våga vara kreativ och att 

tänka nytt, är som regel att rekommendera". Det kan även vara fruktbart att använda sig av 

analysmodeller som använts i tidigare forskning. Det viktigaste är dock att kategorierna är 

lämpliga i förhållande till studiens frågeställning (Beckman 2005:23). I denna studie är det 

Moderaternas och Socialdemokraternas inställning i en dagspolitisk fråga, hälso- och 

sjukvården, som ska studeras. Detta får till följd att analysverktygets kategorier bör vara så 

konkreta att en analys blir meningsfull. Ambitionen är inte att parametrarna nödvändigtvis ska 

ge en uttömmande bild av de ideologier som används i analysverktyget, utan ambitionen är 

snarare att hitta kategorier som gör det möjligt att hitta skiljelinjer mellan liberalism och 

reformistisk socialism. Det analysverktyg som är aktuellt i den här studien kommer att 

använda sig av de verktyg som finns tillgängliga från tidigare forskning samtidigt som en 

konkretisering är nödvändig för att en analys av partiprogram och valmanifest ska bli möjlig. 

Nedan kommer en förklaring och motivering till det analysverktyg kommer att ligga till grund 

för denna analys. 

Analysverktyget i den här studien bygger på det som Jan Hylén använder sig av i Fosterlandet 

Främst? (1991). Hylén undersöker i sin studie hur Moderaterna har utvecklats ideologiskt 



21 

 

under 1900-talet. Analysverktyget som används i hans studie för att kunna klassificera 

Moderaterna är uppbyggt främst kring tre parametrar. De tre parametrarna kallar Hylén för 

samhällsteori, ekonomiska ideal och människosyn. Parametrarna är av polär modell, alltså två 

dikotomier på en skala med dessa två extremer på vardera sida av skalan. De två politiska 

ideologierna som Hylén använder sig av är liberalism och konservatism (Hylén 1991:8 f.). 

Detta leder till att vissa ändringar behöver göras för att passa de ideologier, liberalism och 

reformistisk socialism, som ligger till grund för denna studie. 

Den operationalisering som valts att genomföras för detta analysverktyg har utmynnat i 

parametrarna: 

            Variabel                   Värde 

 Finansiering:     offentlig - privat 

 Utförande:      offentlig - marknad 

 Vårdval:     förutbestämt - individuellt. 

För att öka förståelsen mellan den ideologiska presentationen och analysverktyget är det av 

vikt att även påvisa sambandet mellan dem. Delkapitlet staten kontra individen bör läsas som 

teorin bakom variabeln finansiering. Delkapitlet ekonomisk organisering bör läsas som teorin 

bakom variabeln utförande. Slutligen bör delkapitlet människosyn läsas som teorin bakom 

variabeln vårdval. Delkapitlet grundvärderingar bör förstås som en kompletterande del av 

teorin som ska hjälpa läsaren att få en bredare bild av respektive ideologi samtidigt som 

delkapitlet är behjälpligt i att nå en djupare förståelse för framväxandet av respektive variabel. 

Utöver detta är det inte möjligt att läsa delkapitlen var för sig, utan ska förstås i sin helhet på 

grund av att det inte råder några vattentäta skott mellan dem. 

Den parameter som Hylén väljer att benämna samhällsteori, beskriver hur den aktuella 

ideologin ställer sig till förhållandet mellan kollektiv och individ. Detta i form av vilken av 

dessa två enheter som ska ses som den viktigaste och skall överordnas den andra. (Hylén 

1991:11). Den viktigaste aspekten för denna studie är dock vilket ansvar individen har för 

kollektivet. Individen har ett ansvar för det kollektiva om den viktigaste enheten i samhället är 

kollektivet (Hylén 1991:259). Av detta dras slutsatsen att när individen har ett ansvar för 

kollektivet innebär detta även en ekonomisk börda. Mot bakgrund av detta kommer denna 

variabel att benämnas finansiering. Den kommer att mäta i vilken utsträckning individen har 

ett ansvar för det kollektiva genom att den bör betala skatt för att finansiera den svenska 
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hälso- och sjukvården. På den andra sidan av skalan finns då uppfattningen att individen inte 

har något ansvar för kollektivet, utan enbart för sin egen hälso- och sjukvård och därigenom 

löser detta genom privata finansieringsmetoder. Denna parameter består å ena sidan av den 

liberala uppfattningen om att finansieringen av hälso- och sjukvården ska ske på privat basis. 

Detta kan till exempel vara i form av försäkringar. Denna andra extremen på denna parameter 

är då den reformistiskt socialistiska som förespråkar offentliga lösningar där hälso- och 

sjukvården finansieras via skattsedeln och sker solidariskt. 

Parametern ekonomiska ideal handlar i korthet om hur den ekonomiska organiseringen ska 

vara uppbyggd i samhället. Samhällsekonomin kan vara allt från en fri marknadsekonomi till 

en centralt styrd planekonomi (Hylén 1991:11 f.). För att denna parameter ska vara användbar 

i denna undersökning där det är policyområdet hälso- och sjukvård som ska studeras har valet 

blivit att benämna den utförande. Den kommer att mäta vilka aktörer som ska ha möjlighet att 

erbjuda och utföra vårdtjänster inom ramen för hälso- och sjukvården. Liberalismen önskar se 

en fri marknadsekonomi där privata företag får möjlighet att etablera sig och erbjuda sina 

tjänster. Den reformistiska socialismen har en annan syn på detta. De vill att samhällsviktiga 

sektorer som hälso- och sjukvårdssektorn ska ägas och drivas i offentlig regi utan konkurrens 

från privata alternativ. 

Den tredje parametern som används i denna studie benämns av Hylén som människosyn. Den 

förklarar synen på medborgarnas förnuft och huruvida de är rationella och kan fatta beslut 

efter den information de besitter (Hylén 1991:10). En rationell individ ska med andra ord ha 

rätt att själv fatta beslut som rör denne, eftersom det rimligtvis bör leda till det bästa resultatet. 

Det som denna studie väljer att lyfta fram och använda sig av i den här parametern är just 

individens rätt att välja. Parametern benämns i den här studien för vårdval i syfte att 

konkretisera begreppet. Liberalerna ser människan som förnuftig och rationell. Tack vare 

dessa egenskaper kan individen själv fatta beslut som är nyttomaximerande för denne. Den 

reformistiska socialismen håller med om att individen är rationell. Men den frihetliga tanken 

om att individen själv ska få välja är underordnat den viktigare tanken om jämlikhet. Den 

reformistiska socialismens mål är att samhället ska vara jämlikt och att detta görs bäst genom 

att staten garanterar en viss standard. Detta får till följd att denna politiska ideologi rent 

praktiskt gör valet åt individen som därmed inte själv får välja.  
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Figur 1: Analysverktyget 

 

Kommentar: För att läsaren ska få en uppfattning om hur detta analysverktyg ska förstås kan 

några förklaringar och förtydliganden vara till nytta. Som nämnts tidigare ska de tre 

parametrarna förstås som en tänkt linje med två extrempunkter på vardera sida. Dessa 

extrempunkter har även den egenskapen att de är polära.  En förändring av ett partis position 

på den tänkta linjen ska då även motsvara en förändring i politiskt ställningstagande i den 

aktuella frågan. En förflyttning på parametern finansiering från extrempunkten offentlig mot 

den andra extrempunkten privat ska ses som att partiet i mindre utsträckning betonar 

ställningstaganden som förknippas med den reformistiskt socialistiska idealtypen och i större 

utsträckning betonar den liberala idealtypens värderingar. En förflyttning längs den tänkta 

linjen markerar då även en förändring i ideologisk tyngdpunkt. En position i mitten på linjen 

ska ses som att ingen av de båda idealtyperna är föredragna av partiet och att de är lika 

betonade som ideal i den politiska texten. En förändring på parametern mot någon av 

idealtyperna innebär då även att den ena idealtypen blir mer framträdande och positivt 

beskriven i texten, medan den andra idealtypen blir mindre framträdande och mindre positivt 

beskriven i texten. 
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3. Analys 
 

I detta kapitel kombineras den empiriska presentationen tillsammans med analysen av det 

samma. Valmanifesten kommer att presenteras uppdelat per parti, men även en uppdelning 

per tidsmässigt nedslag kommer att göras. Främst handlar det om att hitta de argument och 

påståenden som partierna presenterar, som kan klargöra var partierna kan klassificeras på den 

analysmodell som tidigare presenterats. Även om detta ligger i fokus för det här avsnittet 

kommer även argument och påståenden, som i övrigt kan ge läsaren en bättre bild av 

partiernas ståndpunkter i frågan om hälso- och sjukvård, att presenteras.  

Detta ger läsaren en större möjlighet att själv ta ställning till om denna studies resultat är 

rimliga och på så vis göra studien så transparent som möjligt. Tanken bakom detta är att ett 

givet material sällan kan vara så entydigt att det enbart pekar åt ett och samma håll och 

därmed bara kunna tolkas på ett sätt. Snarare är det så att ett material kan tolkas på flera vis 

och att det därmed är rimligt att även motstridiga, eller för författaren irrelevant material 

redovisas för att öka transparensen. 

 

3.1 Moderaternas syn på hälso- och sjukvård 

3.1.1 Moderaternas syn på hälso- och sjukvård år 2002 

År 2001, alltså ett år innan riksdagsvalet 2002, hade Moderaterna antagit ett nytt 

partiprogram, eller som Moderaterna kallade det, ett idéprogram. Idéprogrammet gick under 

namnet På tröskeln till mänsklighetens bäst tid och i en av inledningsfraserna konstaterades 

att "Moderaterna ska vara den starkaste kraften för frihet, humanitet och framtidstro i svensk 

politik" (Moderaterna 2001:3).   

En av Moderaternas grundpelare och vägledande idéer sägs tydligt vara tanken om personlig 

frihet och det ligger väl i linje med liberalismen, som tidigare sades ordagrant komma från det 

latinska ordet för "fri" och där själva kärnan och utgångspunkten i ideologin är människans 

rätt. Men som nedan kommer att visas är det inte bara liberala inslag i Moderaternas syn på 

hälso- och sjukvård år 2002. 

När det gäller hälso- och sjukvårdens finansiering i Sverige förespråkade Moderaterna i sitt 

valmanifest (2002:11) inför valet år 2002 att finansieringen ska ske gemensamt, alltså via 

skattsedeln, och att varje medborgare ska vara garanterad av staten en obligatorisk 
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hälsoförsäkring som ska ge patienter rätt till bland annat vård och läkemedel. 

I Moderaternas idéprogram uttrycks också samma tanke, men där förklaras även varför det 

bör ske i den regin. Moderaterna menar att människan är fri, och den friheten gör att vi även 

har ansvar över våra egna liv - såväl som för andras. Detta är vad de kallar för 

medmänsklighet och den gör medborgarna skyldiga att ställa upp för varandra när så behövs. 

Moderaterna menar dock att denna medmänsklighet inte alltid räcker till utan att staten måste 

ta vid där individernas medmänsklighet slutar. Staten har alltså det yttersta ansvaret för 

medborgarnas väl och ve. Partiet lägger dock in en brasklapp i och med att de säger att detta 

ansvar inte berättigar staten att ålägga medborgarna så stora skatter att det tynger dem 

ekonomiskt (Moderaterna 2001:21 f.).  

Moderaterna tar sammantaget klart ställning för att den svenska hälso- och sjukvården ska 

finansieras gemensamt, och nämner inte något om eventuella privata lösningar så som 

försäkringar. Även om partiet berör vissa reservationer som att den offentliga finansieringen 

inte får vara alltför betungande för medborgarna ifrågasätter man alltså inte hälso- och 

sjukvården ska vara gemensamt finansierat. För att sätta detta i perspektiv till den 

analysmodell som arbetats fram i tidigare avsnitt kan det sägas att Moderaterna, i den här 

frågan, hamnar under den reformistiskt socialistiska idealmodellen som även den är 

förespråkare för gemensam finansiering. Det finns få likheter mellan det som förs fram av 

Moderaterna och den idealmodell av liberalism när det handlar om hälso- och sjukvårdens 

finansiering. 

I frågan om vilka aktörer som ska stå för utförandet av den svenska hälso- och sjukvården har 

Moderaterna en något tvetydig inställning. I partiets idéprogram konstateras att: 

En tumregel bör vara att om något behöver göras och det kan göras lika bra eller bättre av någon 

annan än det offentliga, då ska det heller inte göras av stat eller kommun. (Moderaterna 2001:6) 

Med andra ord ska inte det offentliga alls ägna sig åt verksamheter som det privata kan göra 

lika eller bättre. Detta står dock i viss kontrast med det som utlovas i det valmanifest som 

Moderaternas publicerade inför valet 2002 där partiet slår fast att det ska finnas "fler enskilda 

alternativ vid sidan av den offentliga vården. Alla som klarar kvalitetskraven ska få erbjuda 

vård." (Moderaterna 2002:11).   

Till detta utlovar även Moderaterna att de ska inrätta en "tillsynsmyndighet som övervakar 

kvaliteten." (Moderaterna 2002:11). Myndigheten skulle då handha att kontrollera offentliga 

såväl som privata aktörer som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster. Detta skulle kunna 
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vara en form av planhushållning, vilket står i bjärt kontrast med Moderaternas formulering om 

att: 

Planhushållning har aldrig fungerat någonstans i någon sektor. Den fungerar inte heller här, i den 

svenska vården. Med tiotusentals människor som står i kö är det dags att pröva lösningar som 

ger frihet och valfrihet. (Moderaterna 2002:11). 

Det är svårt att entydigt placera Moderaterna år 2002 i någon av de idealtyper som 

konstruerats. Idealtypen som beskriver den reformistiska socialismen förespråkar att hälso- 

och sjukvårdstjänster ska utföras kollektivt, genom exempelvis stat, kommun eller landsting. 

Den liberala idealtypen beskriver istället att dessa tjänster ska utföras av en marknad där 

privata företag sköter utförandet. Moderaterna intar en ställning någonstans mellan dessa 

poler då de förespråkar att marknaden sida vid sida med det offentliga ska utföra hälso- och 

sjukvårdstjänster. Ingen av de olika idealtyperna förkastas i denna bemärkelse av 

Moderaterna, samtidigt som ingen av dem till fullo är entydigt med Moderaternas 

ställningstagande. 

Moderaterna menar att det är dags för förändringar inom vården och att "pröva lösningar som 

ger frihet och valfrihet." (Moderaterna 2002:11). Detta nämns i valmanifestet från år 2002 

och förtydligas genom att Moderaterna vill att den tidigare nämnda obligatoriska 

hälsoförsäkringen ska följa patienterna mellan olika vårdgivare och där patienten ges 

möjlighet att välja mellan offentliga och privata vårdgivare (Moderaterna 2002:11). 

Det är även dessa åsikter och argument som uttrycks i Moderaternas idéprogram (2001:22). 

Moderaterna uttrycker i detta dokument att det inom den gemensamt finansierade vården ska 

vara upp till individen att välja vårdgivare och att den rätten aldrig kan kompromissas med  på 

grund av "politiska hänsynstaganden, geografiska, eller politiska gränsdragningar eller 

godtyckliga begränsningar av valfriheten." (Moderaterna 2001:22).  Av detta kan slutsatsen 

dras att individens valfrihet är det viktigaste argumentet för valfrihet inom vården och att 

denna rätt inte på några villkor ska kunna kompromissas med. Moderaternas ställningstagande 

kan därmed sägas ha stora likheter med den liberala idealtypen, då båda betonar individens 

möjlighet till att göra egna rationella val. Denna möjlighet att välja är utgångspunkten i 

Moderaternas idéprogram såväl som valmanifestet. Texterna talar ingenting om att vården ska 

vara förutbestämd av det offentliga. Rätten till likvärdig vård är inte det primära för 

Moderaterna, utan det är individen som efter eget huvud som ska bedöma vid vilken 

vårdgivare den kommer att hitta denna.  
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3.1.2 Moderaternas syn på hälso- och sjukvård år 2010 

Moderaterna uttrycker i sitt handlingsprogram som antogs år 2007 att partiet vill visa hur 

Sverige ska kunna förbättras. Detta innefattar bland annat den s k arbetslinjen, att de vill 

uppnå full sysselsättning, men Moderaternas framtida Sverige innebär även en 

"välfungerande och skattefinansierad välfärd" (Moderaterna 2008:10). 

I samma handlingsprogram uttrycker Moderaterna att "finansieringen ska ske solidariskt via 

skatten" (Moderaterna 2008:61). Denna formulering är i allt väsentligt densamma som 

Moderaterna ställde sig bakom inför valet år 2002. Vid första anblick leder det läsaren till att 

tro att ståndpunkten är densamma år 2002 under den senare tidsmässiga mätpunkten, år 2010.  

Moderaterna har dock ytterligare en formulering som medverkar till vissa tvivel kring detta. I 

handlingsprogrammet från år 2007 uttrycker partiet att: 

På sikt bör sjukvårdens finansiering utredas grundligt utan att därför ifrågasätta 

skattefinansieringen av svensk sjukvård. Denna utredning måste vägledas av principen att bättre 

samla resurserna, skapa bättre vårdmöjligheter för patienter och bryta ned dagens onödiga 

gränser inom vården. (Moderaterna 2008:61) 

Denna formulering kan verka något motstridig med tanke på den tidigare formulering som 

Moderaterna gjort, nämligen den om att den svenska sjukvården ska vara solidariskt 

finansierad via skatten. Visserligen säger Moderaterna att utredningen ska ske utan att 

skattefinansieringen av sjukvården ska ifrågasättas, men det väcker ändå tvivel om huruvida 

all svensk hälso- och sjukvård ska vara skattefinansierad. Formuleringen visar snarare på att 

Moderaterna vill öppna för möjligheter att en större del av sjukvården ska kunna, som ett 

komplement, finansieras utanför den solidariska beskattningen. 

Sammantaget kan sägas att Moderaternas inställning år 2010 är annorlunda mot inställningen 

år 2002. Moderaterna har år 2010 öppnat för att den skattefinansierade hälso- och sjukvården 

ska utredas huruvida den ska vara det enda möjliga alternativet. Denna förändring leder till att 

Moderaterna har gjort en viss positionsförändring inom den analysmodell som tidigare 

redovisats. Moderaterna kan ses ha närmat sig den liberala idealtypsmodellen som förespråkar 

privata lösningar när det gäller finansiering av hälso- och sjukvårdstjänster. En viss förändring 

har alltså skett när partiet närmat sig liberalismen, men det går inte att entydigt placera 

Moderaterna inom liberalismen då partiet fortfarande i sina formuleringar förordar ett 

skattefinansierat system som är mer liktydigt med den reformistiska socialismen. 
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Moderaterna konstaterar i sitt handlingsprogram, antaget 2007, att sjukvårdens "drift[...] ska 

präglas av mångfald." (Moderaterna 2008:61). Moderaterna beskriver den mångfald av 

vårdgivare de önskar se i den framtida vården genom att förorda att det ska "finnas offentliga 

vådgivare [sic!], privata vårdutförare eller kooperativ vård sida vid sida" (Moderaterna 

2008:63). Partiet anser att denna "mångfald inom vård och omsorg skapar större valfrihet, 

tillgänglighet och kvalitet för patienterna" (Moderaterna 2008:63). Av praktiska skäl, alltså 

att vården blir bättre för vårdtagarna, förordar Moderaterna alltså att det ska existera privata 

vårdalternativ vid sidan av de redan existerande offentliga sådana.  

Moderaterna uttrycker att partiet vill att det ska vara möjligt att fritt etablera sig för de företag 

som önskar starta upp verksamhet inom sjukvårdssektorn och att dessa ska få ersättning av de 

generella system som byggts upp solidariskt bland medborgarna för de vårdtjänster som 

företagen utför för medborgarna (2008:61). 

I en jämförelse mellan Moderaternas ställningstagande, när det gäller utförande av hälso- och 

sjukvårdstjänster, år 2002 och år 2010 är det slående att partiet under båda dessa mätpunkter 

intar i stort samma inställning. Den genomgående inställningen är att privata alternativ ska ha 

möjlighet att existera sida vid sida med offentliga vårdgivare. Vårdgivarna ska ha möjlighet 

att få ersättning för den utförda vården genom de generella system och därmed samma 

ersättningar som de offentliga alternativen. Sammantaget kan sägas att Moderaterna fortsatt 

intar en ställning mellan de två idealtyperna. Partiet förordar varken enbart kollektiva 

alternativt enbart privata lösningar, vilket de två renodlade idealtyperna har som ett signum. 

Den ideologiska förändringen i frågan om denna variabel kan därmed sägas vara ej 

existerande. 

I inledningen av Moderaternas handlingsprogram beskriver partiet sin syn på vilken 

handlingsfrihet individen bör ha i förhållande till kollektivet genom att beskriva det på 

följande vis: 

Både män och kvinnor ska få ökad makt över sina egna liv. Den politiska omfattningen måste 

minska och politiken fungera bättre där den behövs. Det är också viktigt att förändra attityder 

och synsätt som begränsar människors möjligheter att få leva efter eget huvud. Sammantaget ger 

det människor större möjligheter att påverka sin egen vardag och skapa balans i livet. 

(Moderaterna 2008:12) 
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Moderaterna betonar alltså individens möjlighet till självbestämmande redan i 

inledningstexten. Det är även formuleringar i denna stil som genomsyrar frågan om vilken 

möjlighet individen ska ha att själv välja bland de aktörer som utför hälso- och 

sjukvårdstjänster. 

Som beskrevs i texten ovan ska det privata näringslivet ha möjlighet att etablera sig inom 

hälso- och sjukvården och där kunna erbjuda sina tjänster. Moderaterna konstaterar att det är 

av vikt att "patienterna ska ha stort inflytande över vårdens utformning och ges möjlighet att 

välja mellan olika vårdgivare" (Moderaterna 2008:61). 

De generella ersättningssystemen ska, enligt Moderaterna, följa patienterna oavsett till vilken 

vårdgivare denne väljer att vända sig. Partiet formulerar även en idé att dessa generella 

ersättningssystem ska kunna användas för patienter som väljer att använda sig av vård i andra 

länder än Sverige för att på så sätt hitta den vård som just passar den aktuella individen 

(Moderaterna 2008:61). 

Moderaterna har även i frågan om människors rätt att välja vårdgivare valt att precisera det i 

form av att de förordar patienters rätt att, inte bara välja vårdgivare, utan även rätten att kunna 

välja den läkare som patienten önskar bli undersökt eller behandlad av (Moderaterna 

2008:63). 

3.2 Socialdemokraternas syn på hälso- och sjukvård 

3.2.1 Socialdemokraternas syn på hälso- och sjukvård år 2002 

Socialdemokraterna uttrycker i sitt partiprogram som antogs år 2001 att varje människas frihet 

att utvecklas efter egna val är något eftersträvansvärt. Denna tanke menar Socialdemokraterna 

dock är förutsatt att vi är jämlika som individer. Frihet förutsätter jämlikhet således. Med 

detta i åtanke konstateras i partiprogrammet att förutsättningen för att människor ska nå en 

jämlik tillvaro gentemot varandra, krävs det kollektiva lösningar på samhälleliga problem 

(Socialdemokraterna 2001:1).  

Kollektiva lösningar är även vad som förespråkas av Socialdemokraterna när det gäller 

finansieringen av den svenska hälso- och sjukvården. I sitt valmanifest, Tillsammans för 

trygghet och utveckling, som användes inför riksdagsvalet år 2002 uttrycker 

Socialdemokraterna att: 

Välfärdspolitiken ska omfatta alla, vara solidariskt finansierad via skatterna 

och fördelas efter behov, inte efter plånbokens tjocklek. (Socialdemokraterna 2002:4) 
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Denna tanke är även en genomgående tanke i partiprogrammet från år 2001 och uttrycks 

genom flera formuleringar, men allra tydligast genom detta korta men talande citat: "Skola, 

vård och omsorg ska finansieras solidariskt över skatten" (Socialdemokraterna 2001:24). 

Konklusionen är att Socialdemokraterna under tiden innan valet år 2002 stod bakom en 

offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Formuleringar som tecknar en positiv bild av 

offentligt finansiering är genomgående i de texter som är aktuella för denna period. 

Socialdemokraterna uttrycker inte någon annan tanke som leder till att tro att privata lösningar 

vore något som skulle kunna vara fördelaktigt inom hälso- och sjukvårdens finansiering. 

Dessa ståndpunkter som Socialdemokraterna intar i denna fråga stämmer väl överens med den 

reformistiskt socialistiska idealtypen. Denna idealtyp är förespråkare av offentligt 

finansierade lösningar. Socialdemokraterna överensstämmer väl med den reformistiskt 

socialistiska idealtypens ställningstagande i denna fråga, och visar inga likheter med den 

liberala idealtypen som istället föredrar att finansieringen av hälso- och sjukvården ska ske 

genom privata lösningar där individen själv tar ansvar för sina möjligheter till vård.   

I frågan om i vilken regi hälso- och sjukvården i Sverige ska utföras intar Socialdemokraterna 

inför valet år 2002 en något tvetydig inställning. Socialdemokraterna skriver i sitt valmanifest 

från år 2002 bland annat att "sjukhusen ska inte få överlåtas till företag som drivs med privata 

vinstintressen." (Socialdemokraterna 2002:4). Socialdemokraterna menar vidare att sociala 

tjänster, som bland annat innefattar hälso- och sjukvården, inte ska få "reduceras till varor på 

en marknad, där samhällets uppgift enbart blir att fördela skattepengar för den enskildes 

inköp." (Socialdemokraterna 2001:23). 

Ovanstående ställningstaganden visar på en skepsis till privata vårdgivare då det tycks finnas 

en rädsla om att vinstintressen ska hamna i centrum snarare än den vård, och kvaliteten, som 

patienterna kan kräva. Men Socialdemokraterna antyder även en annan inställning till 

möjligheten för privata alternativ att komma in på marknaden.  

Socialdemokraterna konstaterar att människor är olika. De har olika behov och olika 

preferenser. Av den anledningen bör det även finnas möjligheter för individerna att välja 

mellan olika vårdgivare (Socialdemokraterna 2001:24). Socialdemokraterna ser det som: 

en av den offentliga sektorns självklara huvuduppgifter att inom ramen för den egna 

verksamheten utveckla alternativ för att möta medborgarnas skilda behov och önskemål. Men 

kooperativa, ideella och enskilda alternativ kan också spela en roll. De ska därför ha möjlighet 
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till offentlig finansiering om de följer samma regler som de offentliga verksamheterna. 

(Socialdemokraterna 2001:24) 

Denna formulering tyder, till skillnad mot det som tidigare redovisats, att privata alternativ är 

tänkbart. För att tillgodose patienters olika behov och önskemål menar Socialdemokraterna att 

detta främst ska ordnas inom den redan existerande offentliga vården, men att privata 

alternativ också kan få möjlighet att etablera sig som aktörer inom hälso- och sjukvården. 

Textens lydelse leder till slutsatsen att Socialdemokraterna inte ser det som önskvärt med 

privata vårdalternativ. Istället är privata alternativ ett "nödvändigt ont" som behövs för att 

tillgodose individernas preferenser. Sammantaget ska Socialdemokraterna ses som att de är 

närmare den reformistiskt socialistiska idealtypen i frågan om vilka aktörer som ska få stå för 

utförandet av den svenska hälso- och sjukvården. Socialdemokraterna ser med skepsis på 

privata vårdgivare, på grund av att privata företag har vinst som största intresse.  

Socialdemokraterna menar att detta är svårförenligt med hälso- och sjukvårdens krav på 

kvalitet. Men samtidigt ses privata alternativ som ett komplement till den offentliga vården då 

den kan möjliggöra individernas krav på valmöjligheter. Det socialdemokratiska partiet har i 

denna mån i mindre grad en anknytning till den liberala idealtypen, men likheterna med den 

reformistiskt socialistiska idealtypen är betydligt fler och starkare. 

I frågan om patienters möjlighet till att välja vårdgivare har Socialdemokraternas inställning 

år 2002 delvis berörts i ovanstående text. Där beskrivs Socialdemokraternas inställning 

genom att partiet identifierar att individer har olika behov och önskningar. Detta leder till att 

individer även bör ha möjlighet att kunna välja sin vårdgivare. Främst bör detta enligt 

Socialdemokraterna ske i offentlig regi. Den offentliga sektorn har som en av sina 

huvuduppgifter att se till att flera vårdalternativ ska finnas. Men Socialdemokraterna 

godkänner även att inom dessa flertalet vårdalternativ ska det kunna finnas privata aktörer.  

Sammantaget kan sägas att Socialdemokraterna önskar ge patienter rätten att välja vårdgivare. 

Främst ska det vara offentliga alternativ, men privata sådana kan accepteras under vissa 

förutsättningar. Denna inställning leder till att Socialdemokraterna inte överensstämmer med 

någon av idealtyperna. Anledningen är att Socialdemokraterna visserligen önskar ge patienter 

rätt att välja vårdgivare, vilket då skulle överensstämma med den liberala idealtypen. Men 

samtidigt vill inte Socialdemokraterna ge patienter rätt att helt fritt välja vårdgivare, utan det 

ska vara sådana på förhand godkända vårdgivare som ändå inskränker möjligheten till ett 

individuellt vårdval. 
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3.2.2 Socialdemokraternas syn på hälso- och sjukvård år 2010 

Socialdemokraternas syn på den svenska hälso- och sjukvården år 2010 präglas av kontinuitet 

när det gäller frågan om hur den ska finansieras. Socialdemokraterna förklarar att sjukvården 

förklarar att sjukvården ska "betalas gemensamt efter bärkraft, och ges till alla efter behov - 

aldrig efter andra sorterande principer" (Socialdemokraterna 2010:5).  

Socialdemokraterna tar alltså ställning för en gemensam, offentlig finansiering. Samtidigt ser 

partiet med skepsis på det som de väljer att benämna "gräddfiler" (Socialdemokraternas 

2010:5 f.). Med detta menar Socialdemokraterna de medborgare som innehar privata 

försäkringar. De privata försäkringarna leder till att innehavarna av dessa går före patienter i 

vårdköerna som inte är privat försäkrade. Detta går emot den socialdemokratiska tanken om 

att vård ska ges till patienter efter behov och inte efter vilka eventuella förmånliga 

försäkringar patienter innehar. 

Socialdemokraternas inställning i frågan om hur den svenska hälso- och sjukvården ska 

finansieras är, år 2010, alltjämt att det ska ske gemensamt. Socialdemokraterna är även 

skeptiska till privata lösningar och ser detta som ett hot mot den principen om att patienter ska 

få vård efter behov. Sammanfattningsvis leder detta till Socialdemokraterna ligger närmare 

den reformistiskt socialistiska idealtypen som förespråkar offentlig finansiering av hälso- och 

sjukvård. Socialdemokraterna uttrycker att privata lösningar är ett hot mot den offentligt 

finansierade vården som sätter patientens behov i första rummet. Däremot uttalar de inte 

någon önskan om att förbjuda privata försäkringar, endast att patienter som innehar sådana 

inte ska kunna få förtur till vård. 

Socialdemokraternas syn på vilka vårdalternativ som ska finnas till förfogande präglas av 

tvetydighet.  Socialdemokraterna konstaterar att "skattepengar ska användas till vård av hög 

kvalitet till patienten, inte till vinster" (Socialdemokraterna 2010:6), och att partiet även 

önskar "avskaffa den tvångslag som ger företagen rätt att etablera sig där det är mest 

lönsamt, istället för där behoven är störst" (Socialdemokraterna 2010:6). Samtidigt med den 

här inställningen förkastar Socialdemokraterna inte privata vårdalternativ som fenomen, utan 

ser snarare en rigorös kontroll, av de aktörer som önskar erbjuda vård, som fruktbart. 

Socialdemokraterna uttrycker detta genom att de "vill kvalitetssäkra sjukvården genom att 

införa en nationell certifiering. En vårdgivare ska uppfylla högt ställda krav på vårdkvalitet 

och patientsäkerhet för att få del av skattemedel" (Socialdemokraterna 2010:5 f.).  
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Den socialdemokratiska synen under år 2010 på vilka typer av aktörer som ska få erbjuda sina 

tjänster inom hälso- och sjukvårdssektorn präglas som nämnts ovan av tvetydighet. Privata 

vårdalternativ tolereras, men någon fri marknad är inte något som Socialdemokraterna önskar 

se. Socialdemokraterna kan därmed sägas befinna sig närmare den reformistiskt socialistiska 

idealtypen än den liberala motsvarigheten, när det gäller vilka aktörer som ska ha möjlighet 

att erbjuda vårdtjänster. Sammanfattningsvis ställer Socialdemokraterna upp på den 

reformistiskt socialistiska idealtypens idé om att utförandet ska utföras av det offentliga. 

Samtidigt förkastar partiet inte helt den liberala idén om marknaden ska utföra dessa tjänster. 

Dock är dessa privata aktörer satta att utföra sina vårdtjänster med sådana förbehåll att det inte 

kan kallas för en fri marknad. Därmed kan Socialdemokraterna sägas i mycket högre grad 

vara reformistiskt socialistiska, än liberala. 

Det valmanifest som Socialdemokraterna gick till val på inför riksdagsvalet år 2010 har även 

formuleringar som visar på partiets inställning till patienters möjlighet att välja vårdgivare. 

Partiet har en klar inställning i den frågan när de tar ställning för att patienter ska ha möjlighet 

att välja mellan vårdgivare (Socialdemokraterna 2010:6). Socialdemokraterna formulerar sig 

på följande sätt i sitt valmanifest:  

Medborgare ska ha rätt att välja vård,  men vårdbolagen ska inte ha rätt att välja bort patienter. 

(Socialdemokraterna 2010:6) 

Sammantaget ligger Socialdemokraterna närmare den liberala idealtypen som menar att 

patienterna fritt ska kunna välja mellan olika vårdalternativ. Socialdemokraterna vill, som 

nämnts ovan, införa en nationell certifiering för att säkerställa kvaliteten inom vården. Detta 

skulle kunna tyda på att partiet istället vill se lika vård till alla. Men det är snarare så att detta 

ska ses som en lägstanivå bland vårdgivarna. Bland de vårdgivare som sedan blir godkända 

kan patienterna sedan välja det vårdalternativ som de föredrar. Med detta i åtanke ligger inte 

Socialdemokraterna år 2010 i närheten av den reformistiskt socialistiska idealtypen, 

 

3.3 Sammanställning av analysresultat 
De tidsmässiga nedslag som gjorts i denna studie visar på ett blandat resultat. När det gäller 

partiernas syn på finansieringen av den svenska hälso- och sjukvården uppvisar analysen att 

Moderaterna har ändrat inställning mellan åren 2002 och 2010. Från att helt ha tagit ställning 

för en skattefinansierad vård har de öppnat för möjligheten att finansieringen kan ske på 
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privat basis. Den socialdemokratiska inställningen under samma tidsperiod är alltjämt 

konstant. Partiet förordar att finansieringen ska ske via skattsedeln. 

När det gäller frågan om vilka typer av aktörer som ska ha möjlighet att utföra hälso- och 

sjukvårdstjänster har Moderaterna år 2010 samma uppfattning som år 2002. Moderaterna 

ställer sig under båda mätperioderna bakom att både privata och offentliga vårdgivare ska 

existera. Socialdemokraterna å sin sida har skiftat till en mer liberal hållning i frågan. År 2002 

intar partiet hållningen att offentligt ägda vårdgivare främst ska existera, medan partiet år 

2010 har öppnat upp för att privata vårdgivare ska kunna erbjuda vård, även om 

Socialdemokraterna ser detta som ett "nödvändigt ont" för att kunna erbjuda patienterna större 

valfrihet. 

Moderaternas inställning till vilka möjligheter patienter bör ha att välja vårdgivare är den 

samma år 2002, som år 2010. Valfrihet mellan olika vårdgivare ska råda för patienter, och de 

ska även ges möjlighet att välja specifika läkare. Socialdemokraterna har ändrat uppfattning 

från att år 2002 visserligen velat ge patienterna rätt att välja vårdgivare, men med sådana 

förbehåll att valmöjligheterna får anses vara begränsade. År 2010 är Socialdemokraternas 

uppfattning att patienter fritt ska få välja vårdgivare.  
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3.4 Illustration av analysen 

 

Figur 2: Illustration av analysresultat. 

Kommentar: Analysverktyget visar den ideologiska förändringen inom vardera parameter. S 

är beteckningen för det socialdemokratiska partiet, medan M är beteckningen för det 

Moderata samlingspartiet. Efter respektive beteckningen skrivs det aktuella årtalet för den 

givna positionen. Parametrarna ska förstås som en grov axel där placeringen av respektive 

parti inte är exakt. Respektive pil visar på den ideologiska förändringen mellan åren 2002 

respektive 2010. Den förändring som visas i illustrationen har sin förklaring i partiernas nya 

ställningstaganden. Moderaternas förändrade position i variabeln finansiering förklaras av att 
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partier år 2002 helt stod bakom idén om att hälso- och sjukvården ska finansieras gemensamt 

via skattsedeln. År 2010 hade Moderaterna öppnat för att hälso- och sjukvården skulle kunna 

finansieras på fler sätt än bara via skattsedeln. Socialdemokraternas förflyttning inom 

parametern utförande motiveras av att Socialdemokraterna från år 2002 till år 2010 ändrat 

sina, vad som skulle kunna ses som marknadsfientliga, formuleringar. Den nya formuleringen 

förespråkade istället kontroll av de privata vårdgivarna. Den socialdemokratiska förändring 

som skett inom parametern vårdval ses av illustrationen vara en förändring mot liberala 

värderingar. Socialdemokraternas uppfattning har ändrats från år 2002 när de menade att 

patienters vårdval skulle ske inom den offentliga verksamhetens regi. År 2010 är inställningen 

en annan. Nu har patienten även möjlighet att välja bland de privata vårdalternativen. 

Illustrationen visar även på den obefintliga förändring i partiernas politiska 

ställningstaganden. Socialdemokraterna har inte ändrat uppfattning om hur den svenska hälso- 

och sjukvården bör vara finansierad. Moderaterna å sin sida samma uppfattning år 2010 som 

år 2002 i frågan om vilka vårdgivare som ska ha möjlighet att erbjuda sina tjänster. Det 

samma gäller Moderaternas ställningstagande i frågan om vilka möjligheter det bör finnas för 

individer att välja vårdgivare. Moderaternas positionering motiveras av att de innehar samma 

hållning år 2002 som år 2010. 

  



37 

 

4. Slutsatser 
 

4.1 Diskussion 
I detta avsnitt kommer slutsatsen att presenteras och diskuteras. För att knyta samman 

slutsatsen med syftet och frågeställningen kommer dessa att presenteras åter igen. Syftet med 

studien var att undersöka om huruvida Sveriges två största partier, Socialdemokraterna och 

Moderaterna, har börjat konvergera ideologiskt sett. Med konvergens avses att de båda 

partiernas ståndpunkter inom politiken har börjat likna varandras. Den övergripande frågan 

som avsågs att besvaras var: 

Positionerade sig Moderaterna och Socialdemokraterna ideologiskt närmare varandra år 

2010 än de gjorde år 2002 inom policyområdet hälso- och sjukvård? 

För att syftet med studien ska anses avklarat krävs alltså att den övergripande frågeställningen 

besvaras. Analysen visar att Socialdemokraterna och Moderaterna har förändrats i sina 

politiska ställningstaganden inom policyområdet hälso- och sjukvård. Båda partierna har alltså 

förändrats under tiden mellan år 2002 och år 2010, och den ideologiska förskjutningen har 

skett i riktning mot den liberala idealtypen.  

Analysen var uppdelad i tre parametrar som undersöktes. Inom två av dessa parametrar gick 

det att visa att Socialdemokraterna och Moderaterna hade närmat sig varandra ideologiskt 

men att i den tredje parametern hade den motsatta utvecklingen skett, att de två partierna hade 

distanserat sig ifrån varandra ideologiskt mellan åren 2002 och 2010.  

Det är Socialdemokraterna som har närmat sig Moderaterna i frågan om vilka möjligheter 

patienten ska ha i valet av vårdgivare. I den här frågan har Socialdemokraterna alltmer 

kommit att omfamna individens möjlighet till att välja själv. Även i frågan om vilka aktörer 

som ska ha möjlighet att erbjuda vårdtjänster har en ideologisk förändring skett inom det 

socialdemokratiska partiet. Socialdemokraterna har i denna fråga blivit alltmer positiv till att, 

förutom offentliga aktörer, även privata aktörer ska få möjligheten att erbjuda vårdtjänster. I 

frågan om hur hälso- och sjukvården ska finansieras har dock den ideologiska utvecklingen 

inte visat på att de två politiska partierna närmat sig varandra. Tvärtemot vad den gängse 

uppfattningen är, har Moderaterna i den här frågan faktiskt öppnat för att hälso- och 

sjukvården faktiskt ska kunna finansieras på andra sätt än enbart offentligt, via skattsedeln. 

Denna förändring går dock inte att finna inom Socialdemokraterna. Socialdemokraterna och 

Moderaterna har alltså på flera punkter närmat sig varandra ideologiskt under den tidsperiod 
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som studien är tänkt att undersöka. Samtidigt går det även att finna att en motsatt utveckling, 

där partierna glider ifrån varandra ideologiskt.  

Sammantaget ska sägas att Moderaterna och Socialdemokraterna år 2010 har fler 

gemensamma ståndpunkter än de hade år 2002 när det gäller den svenska hälso- och 

sjukvården. Det vore oriktigt att påstå att Socialdemokraterna och Moderaterna inte har 

närmat sig varandra ideologiskt under denna tidsperiod då de år 2010 i större utsträckning 

delar motpartens åsikter på fler områden än de gjorde år 2002. Det intressanta är att det enligt 

den här studien har visat sig att Socialdemokraterna är det parti som gjort de flesta 

förändringarna inom hälso- och sjukvårdsfrågan. De har ändrat sina uppfattningar till att i 

större grad omfamna de liberala åsikterna om individens rätt att själv välja vårdgivare, men 

även till att i större grad omfamna möjligheten för andra vårdgivare än det offentliga att 

erbjuda sina vårdtjänster. Svaret på frågeställningen är därmed ett ja. Socialdemokraterna och 

Moderaterna har närmat sig varandra ideologiskt sett.  

Syftet med studien kan därmed sägas vara uppfyllt. Den vanliga uppfattningen som många 

medborgare och medier har, att Socialdemokraterna och Moderaterna närmat sig varandra i 

sina politiska ställningstaganden är inte bara en illusion utan verklighet. En intressant vetskap 

som uppkommit här är dock inte någon vanlig uppfattning. I inledningskapitlet nämns det att 

medier framställde det som att det var det Moderaterna som närmat sig det 

Socialdemokratiska partiet. Det mest slående är snarast det omvända. Socialdemokraterna har 

närmat sig Moderaterna. Framförallt kan det sägas att den här studien visat på att det skett en 

liberalisering inom policyområdet hälso- och sjukvård i Sverige under den här perioden. 

4.2 Egna reflektioner 
Resultatet av studien har lett till att flera tankar dykt upp. Om de två största partierna i Sverige 

närmar sig varandra ideologiskt uppkommer funderingar om vad detta betyder för den 

politiska debatten i Sverige. På grund av den svenska blockpolitiken och dessa partiers 

betydelse för respektive block får det innebörden att någon av dessa partier sannolikt alltid 

kommer att befinna sig i regeringsställning. Om då även det största oppositionspartiet till 

stora delar accepterar och uppmuntrar den politik som förs, bör det rimligtvis även få följder 

för den politiska debatt som förs i landet. Som tidigare nämndes i inledningskapitlet har 

Sverige varit präglat av stora skiljelinjer mellan de politiska partierna. Om dessa skiljelinjer 

försvinner riskerar valdeltagandet att sjunka och i förlängningen att vissa grupper inom 

samhället inte heller är proportionerligt representerade i de lagstiftande församlingarna. Detta 
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skulle då även leda till legitimitetsproblem för politiken i Sverige. Vad detta kan få för 

konsekvenser för den demokratiska utvecklingen i Sverige är i sådana fall en indikation på 

vad kommande uppsatser på området kan komma att handla om. 

En annan tanke som dyker upp i och med resultatet i denna beskrivande studie är att en 

djupare analys i detta svenska politiska fenomen bör göras. Den här studien var satt att 

beskriva skeendet av den ideologiska förändringen inom Moderaterna och 

Socialdemokraterna. En förklaring till varför utvecklingen tett sig på det här viset kan vara en 

mycket intressant utgångspunkt för kommande uppsatser, och på högre nivåer. Det kan även 

vara intressant att studera om resultatet skulle bli det samma om valet föll på att undersöka ett 

annat policyområde än just hälso- och sjukvården. 

  



40 

 

Referensförteckning 
 

Litteratur 

Beckman, L. (2005). Grundbok i idéanalys. Det kritiska studiet av politiska texter och idéer. 

Stockholm: Santérus Förlag. 

Bengtsson, Å. (2008). Politiskt deltagande. Lund: Studentlitteratur. 

Bergström, G. & Boréus, K. (2005). Idé- och ideologianalys. Bergström G & Boréus K. (red). 

Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur AB. s. 149-180. 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB. 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (2012). Metodpraktikan: Konsten 

att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 

Halldenius, L. (2003). Liberalism. Stockholm: Bilda Förlag. 

Hylén, J. (1991). Fosterlandet främst?. Stockholm: Norstedts Juridikförlag. 

Larsson, R. (2006). Politiska ideologier i vår tid. Lund: Studentlitteratur. 

Ljunggren, S-B. (2008). Ideologier. Stockholm: Hjalmarson & Högberg Bokförlag 

Oscarsson, H. & Holmberg, S. (2008). Regeringsskifte. Väljarna och valet 2006. Stockholm: 

Norstedts Juridik AB. 

Tilton, T. (1990). The political theory of Swedish social democracy. Oxford: Oxford 

University Press. 

Tingsten, H. (1967). Den svenska socialdemokratins idéutveckling. Stockholm: Alb. Bonniers 

tryckeri. 

Wingborg, M. (2001). Socialism. Stockholm: Bilda Förlag. 

 

  



41 

 

Källor  

Ehrencrona, O. Konservatism. Nationalencyklopedin. Tillgänglig: 

http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/lang/konservatism [2012-12-08]. 

Gustafsson, A. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. Nationalencyklopedin. Tillgänglig: 

http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/lang/sveriges-socialdemokratiska-

arbetareparti?i_whole_article=true). [2012-11-09]. 

Hallands nyheter (2003).  Reinfeldt bäddar mjukt. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0508482003102481

90572&serviceId=2 [2012-12-25]. 

Moderaterna (2008). Vår tids arbetarparti - Handlingsprogram 2007. [Elektronisk]. 

Tillgänglig: http://www.moderat.se/sites/default/files/handlingsprogram_2007.pdf [2012-12-

27]. 

Moderaterna (2002). Frihet för Sverige. Valmanifest 2002. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.moderat.se/sites/default/files/attachments/valmanifest_2002.pdf [2012-12-27]. 

Moderaterna (2001). Idéprogram. På tröskeln till mänsklighetens bästa tid. [Elektronisk]. 

Tillgänglig: http://www.moderat.se/sites/default/files/attachments/ideprogram_2001.pdf 

[2012-12-27]. 

Socialdemokraterna (2001). Partiprogram för Socialdemokraterna.[Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.socialdemokraterna.se/upload/Central/dokument/pdf/V%c3%a5rt%20parti/partipr

ogram.pdf [2012-12-27]. 

Socialdemokraterna (2002). Valmanifest. Tillsammans för trygghet och utveckling. 

[Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.socialdemokraterna.se/upload/val/Val_02/Valmanifest2002.pdf [2012-12-27]. 

Socialdemokraterna (2010). Fler jobb och nya möjligheter. Vägval 2010. [Elektronisk]. 

Tillgänglig: 

http://www.socialdemokraterna.se/upload/val/Val_2010/dokument/vagval_2010/Fler_jobb_va

gval2010_layout.pdf [2012-12-27]. 



42 

 

Svenska Dagbladet (2010a). Jakten på makten. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://web-

retriever-info-

com.bibproxy.kau.se:8443/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05

080320100822592105&serviceId=2 [2012-12-29]. 

Svenska Dagbladet (2010b). Ingen rubrik tillgänglig. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://web-

retriever-info-

com.bibproxy.kau.se:8443/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05

080320100815589195&serviceId=2 [2012-12-29]. 

Tidningarnas Telegrambyrå (2005a). Partierna mobiliserar inför valet. [Elektronisk] 

Tillgänglig: https://web-retriever-info-

1com.bibproxy.kau.se:8443/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0

5080620050925EDFCA17F769004C414D180C13ABABAEF&serviceId=2 [2012-11-09]. 

Tidningarnas Telegrambyrå (2005b). Nästa val blir rysare. [Elektronisk] Tillgänglig: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0508062005032110

581675&serviceId=2 [2012-12-25]. 

Tidningarnas Telegrambyrå (2002). Idédebatt på moderaternas extrastämma. [Elektronisk]. 

Tillgänglig: https://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0508062002110867

90688&serviceId=2 [2012-12-25].]. 

Valmyndigheten (2002). Valresultat. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.val.se/val/val_02/slutresultat/00R/00.html [2012-12-19]. 

Valmyndigheten (2006). Slutligt resultat 2006. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.val.se/val/val2006/slutlig/R/rike/roster.html [2012-12-19]. 

Valmyndigheten (2010). Det slutliga valresultatet. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html [2012-12-19]. 


