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Abstract 

Bachelor thesis in Political Science by Jonas Jesslén, autumn term 2014. Supervisor: 

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein. “Are we bourgeoisie? A qualitative dimensional 

study of Alliansens manifesto 2006-2010 and 2014-2018” 

 

The purpose of this essay is to find out if Alliansen has lost their Bourgeoisie collective 

identity. The comprehensive questions of this essay are:  

 Does liberalism or conservatism dominate the manifesto of Alliansen from 2006-2010 

compared to the manifesto 2014-2018?  

 Have Alliansen changed their ideological views to the centre of the political spectrum 

in their manifesto from 2006-2010 compared to the manifesto 2014-2018?  

 

The method used in this essay is a qualitative dimensional study. The results of the essay 

show that conservatism dominates both manifestos of Alliansen and show that the ideological 

view of Alliansen has not changed. Alliansens view of human beings in their manifesto from 

2006-2010 is pessimistic and so is Alliansens manifesto from 2014-2018 and therefore closer 

to the conservative ideology than the ideology of liberalism. Alliansens view of society is 

collectivistic in both the manifesto 2006-2010 and the manifesto 2014-2018 and therefore also 

closer to the conservative ideology than the ideology of liberalism. 

 

Keywords: Alliansen, avpolitisering, borgerlig, Centerpartiet, Folkpartiet, konservatism, 

Kristdemokraterna, liberalism, Moderaterna, Mouffe, valmanifest. 
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Kapitel 1: Inledning. 

1.1 Problematisering 

 

Claes Arvidsson beskriver det svenska politiska klimatet enligt hans egen åsikt med ett citat 

nedan där han problematiserar den avpolitisering som sker när politiska partier saknar tydliga 

konflikter. 

 

”Det har hänt något på den politiska scenen. Partierna tycks bli allt mer lika med 

pragmatism som ideologisk styråra. Den utvecklingen har utlöst en kritisk och 

viktig diskussion om risken för politikens förtvinande när alla partier går mot 

mitten”.
1
 

 

Enligt medianväljarteorin så samlas de partier som röstmaximerar i mitten av den ideologiska 

höger-vänster-skalan. Genom att lägga sin politik så nära mitten som möjligt kan partier nå 

väljare på både höger-vänster-skalan och samtidigt möjliga väljare i mitten. På så vis kan 

partierna utföra röstmaximering och maximera sina chanser till parlamentariskt inflytande.
2
  

Detta kan kopplas samt problematiseras utifrån Mouffes teori om avpolitisering. Om 

partisammarbetet Alliansen bestående av Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna och 

Kristdemokraterna haft en ideologisk förändring mot mitten så öppnar det upp för ett 

närmande av andra partier och deras ideologier. Om så också är fallet kan motsättningarna 

bland de svenska riksdagspartierna minska. Om konsensuspolitik förs i de parlamentariska 

systemen och inte meningsskiljaktigheter tolereras kan det att leda till att fiender växer 

utanför de demokratiska väggarna och att demokratins civiliserande våldsdämpande effekt 

försvinner. Utan detta så urholkas demokratin och förlorar på så vis en av sina största 

kvaliteter enligt Mouffe.
3
 Bilden nedan visar Stephen Tanseys modell av den ideologiska 

höger-vänster-skalan.
4
  

 

   

                                                           
1
 Arvidsson, Från Högfors till Maramö: politik, reformer och värderingar i Alliansens Sverige, s. 21-22. 

2
 http://rdc1.net/forthcoming/medianvt.pdf  

3
 Mouffe, Om det politiska, s. 71-72. 

4
 Tansey, Politics: The basics, s. 75. 

http://rdc1.net/forthcoming/medianvt.pdf
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Ideologisk höger-vänster-skala 

 

Den borgerliga kollektiva identiteten definieras av dess avståndstagande från ideologin 

socialism.
5
 Alla partier i Alliansen bär på inslag av antingen liberalism och konservatism eller 

en kombination av de båda och tar således avstånd från socialism.
6
 Jag kommer att utgå ifrån 

Alliansens ideologiska grund i uppsatsen när Alliansens valmanifest 2006-2010 och 

valmanifest 2014-2018 kommer att undersökas för att se om det skett en ideologisk förändring 

hos Alliansen mot mitten vilket är mellan socialismen och liberalismen enligt höger-vänster-

skalan ovan.  

 

Uppsatsen är statsvetenskaplig relevant då den inomvetenskapliga relevansen
7
 motiveras med 

Chantal Mouffes teori om att demokrati civiliserar fiender till motståndare och det behövs 

konflikter i politiken för att upprätthålla demokrati. Enligt Mouffe så behövs just konflikter 

mellan parter för att stöpa om fiender till motståndare med hjälp av legitima politiska 

kanaler.
8
 Jag kommer utveckla detta i kapitel 1.2 teoretiskt underlag.  

 

Den utomvetenskapliga relevansen
9
 i uppsatsen motiveras med att om inte 

meningsskiljaktigheter tolereras i politiken så kommer det att leda till att fiender växer utanför 

de demokratiska väggarna och att demokratins civiliserande våldsdämpande effekt försvinner 

och att detta då påverkar samhällen negativt.
10

 

 

1.2 Teoretiskt underlag  

 

Chantal Mouffe varnar för att människan kan förlora sin kollektiva identitet om de anammar 

                                                           
5
 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/borgerliga-partier  

6
 Se mer i kapitel 2.1 om liberalismen och kapitel 2.2 om konservatism. 

7
 Esiaisson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och 

marknad, s. 31-33. 
8
 Mouffe, Om det politiska, s. 71-73. 

9
 Esiaisson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och 

marknad, s. 31-33. 
10

 Mouffe, Om det politiska, s. 27-28. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/borgerliga-partier
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den liberala hegemonin. Utan politiska konflikterna så är det risk för att väljare som inte 

sympatiserar med konsensuspolitik kommer att vända sig till populistiska partier som inte drar 

sig från att söka åsiktskonflikter med de etablerade partierna. Enligt Mouffé så kan väljarna 

söka sig mot populistiska partier i jakten på en möjlig försvunnen kollektiv identitet. Denna 

kollektiva identitet kan försvinna när partier blivit för ideologiskt lika, något som partierna 

blir om de anammar den liberala hegemonin.
11

 Enligt Mouffe så söker liberalismen politisk 

konsensus genom rationalitet.
12

 Liberalismens konsensussökande leder bort partier från deras 

kollektiva identitet och lämnar antagonismen bakom sig. Den kollektiva identiteten är när 

människan skapar ett antagonistiskt ”Vi mot Dem”. Denna antagonistiska motsättning kan 

tämjas med ”agonism” där motståndare erkänner varandra som legitima och fredligt kan 

kämpa för sina åsikter med hjälp av demokratiska tillvägagångssätt som alla 

meningsmotståndare erkänner. På så sätt omvandlas potentiellt våld för att ta makten till att 

istället bli de legitima demokratiska tillvägagångssätt som vi känner till idag. I de fall som 

antagonism tillåts gå så långt att det bryter ut våld så har tappar demokratin tappat sin 

civiliserande våldsdämpande verkan och detta är ogynnsamt för samhällen.
13

  

 

Jag skrev i texten ovan om att Mouffe har en teori om att liberalismen är konsensussökande
14

 

och att antagonism behövs inom politiken. Enligt Mouffe så skulle det således inte vara bra 

för demokratin om det skulle råda konsensus mellan de svenska riksdagspartierna. Om 

Alliansen rör sig bort från deras ideologiska grund som bygger på ideologierna liberalism 

samt konservatism och skulle närma sig mitten och socialismen enligt höger-vänster-skalan så 

skulle det skulle leda till att Alliansen riskerar att tappa sin borgerliga kollektiva identitet och 

en minskning av antagonismen inom politiken. Men om Alliansen haft en förändring som lett 

till mer konservatism då har de gått åt höger enligt höger-vänster-skalan och behåller därmed 

sin kollektiva borgerliga identitet samt antagonismen då Alliansen inte närmat sig 

socialismen. I fallet om Alliansen inte skulle haft någon som helst ideologisk förändring 

mellan valmanifesten då behåller Alliansen också sin borgerliga kollektiva identitet samt att 

antagonism behålls i politiken. Att antagonismen finns kvar betyder också att risken för att 

populistiska partier får makt och inflytande minskar.
15

       

  

                                                           
11

 Mouffe, Om det politiska, s. 71-74. 
12

 Mouffe, Om det politiska, s. 18-19. 
13

 Mouffe, Om det politiska, s. 27-28. 
14

 Mouffe, Om det politiska, s. 18-19.  
15

 Mouffe, Om det politiska, s. 71-74. 
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1.3 Syfte 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka om Alliansen riskerar att förlora den borgerliga kollektiva 

identiteten.   

 

1.4 Forskningsfrågor 

För att ta reda på uppsatsens syfte så undersöker jag om Alliansen riskerar att förlora den 

borgerliga kollektiva identiteten. Detta utförs med hjälp av nedanstående forskningsfrågor: 

 

 Finns det ideologiska förändringar mot den ideologiska mitten i Alliansens 

valmanifest år 2006-2010 kallat ”Fler i arbete – mer att dela på” jämfört med 

Alliansens valmanifest år 2014-2018 kallat ”Vi bygger Sverige”?  

 Dominerar liberalism eller konservatism Alliansens valmanifest 2006-2010 jämfört 

med Alliansens valmanifest 2014-2018?     

 

1.5 Metod och material 

 

Uppsatsens metod som jag har valt att använda mig av är en kvalitativ ideologianalys. 

Anledningen till valet av ideologianalys är för att metoden används för att undersöka 

ideologiska aspekter i text.
16

 Metodvalet passar därmed väl för att undersöka om det finns 

ideologiska förändringar i Alliansens valmanifest år 2006-2010 jämfört med Alliansens 

valmanifest år 2014-2018. Detta då jag i min jämförelse av valmanifesten söker om det skett 

någon ideologisk förändring mot den ideologiska mitten i den politik som framförs i 

valmanifesten. Beroende på resultatet av analysen så bör jag alltså kunna ta reda på om det är 

liberalism eller konservatism som dominerar valmanifesten och på så vis kunna besvara 

uppsatsens forskningsfrågor som är i underkapitel 1.4. 

 

Då en bestämd form saknas för idé- och ideologianalyser så ges forskaren möjlighet att själv 

skapa analysverktyg utifrån uppsatsens syfte. Vad för sorts analysverktyg som fungerar är 

beroende av vad för sorts forskningsfråga som ställs.
17

 Enligt mig så kan bristen på en tydlig 

struktur vara både en för- och nackdel för metoden. Det kan vara en nackdel då det kan öka 

risken för att författare tar sig större friheter än vad metoden medger. Samtidigt är det alltid 
                                                           
16

 Bergström, Boréus, Textens mening och makt, s. 172-173. 
17

 Bergström, Boréus, Textens mening och makt, s. 173. 
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förenat med risk när författaren själv ska tolka som i fallet med vilket analysverktyg som 

fungerar väl. På så vis är det även positivt då beviset på förståelse för metoden ligger i att 

författaren kan tolka på rätt sätt.       

   

1.5.1 Operationalisering 

 

I den här uppsatsen kommer jag alltså att jämföra Alliansens valmanifest år 2006-2010 kallat 

”Fler i arbete – mer att dela på” och Alliansens valmanifest år 2014-2018 kallat ”Vi bygger 

Sverige” mot varandra.  Jag har valt att utföra en dimensionsanalys och dimensionsverktygen 

i dimensionsanalysen kommer att vara människosyn och samhällsteori. Dessa 

dimensionsverktyg består i sin tur utav motsatser kallade dimensioner.
18

 Jag har valt att 

avgränsa undersökningen till en jämförelse av dessa valmanifest till miljöpolitik och 

utbildningspolitik.  

 

Uppsatsen kommer att använda en hypotetisk deduktiv metod som bygger på en hypotes. 

Denna hypotes testas utifrån verkligheten om den är sann eller falsk. Om hypotesen stämmer 

så stärks den, men om hypotesen är falsk så är den vederlagd, motbevisad.
19

 I den här 

uppsatsen så kommer Alliansens valmanifest att jämföras och analyseras för att ta reda på om 

Alliansen rört sig mot den ideologiska mitten. Detta för att på så vis kunna besvara 

forskningsfrågorna om det finns ideologiska förändringar mellan valmanifesten och om 

liberalism eller konservatism dominerar Alliansens valmanifest. Följande har tagits upp i 

underkapitel 1.2 men jag anser att det är viktigt för uppsatsens helhet att förklara detta igen:  

Om Alliansen rört sig från deras ideologiska grund som bygger på de båda ideologierna 

liberalism och konservatism till att ha mer liberalism i valmanifest 2014-2018 än i valmanifest 

2006-2010 då har de gått åt vänster enligt höger-vänster-skalan och riskerar enligt Mouffe att 

förlora sin kollektiva identitet om konsensuspolitik förs. Om Alliansen däremot haft en 

förändring som lett till mer konservatism, då har de gått åt höger enligt höger-vänster-skalan 

men behåller antagonismen mot socialismen.
20

  

 

För att nå god kvalitet i en kvalitativ uppsats som denna krävs det att validitet och 

intersubjektivitet uppnås. Jag måste mäta det som denne avser att mäta i uppsatsen. I det här 

                                                           
18

 Bergström, Boréus, Textens mening och makt, s. 156-157. 
19

 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, s. 28-32. 
20

 Mouffe, Om det politiska, s. 71-74. 
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fallet gäller det att samma politikområden ur Alliansens valmanifest år 2006-2010 kallat ”Fler 

i arbete – mer att dela på” och Alliansens valmanifest år 2014-2018 kallat ”Vi bygger 

Sverige” jämförs och inget annat. Det är viktigt med intersubjektivitet som innebär att jag 

tydligt visar läsaren hur jag har gått tillväga för att nå resultaten i uppsatsen. Jag ska ha 

transparens i sitt arbete. Läsaren ska själv kunna återskapa undersökningen om så önskas.
21

  

Jag har valt dimensionsverktyget människosyn för att Mouffe skriver i sin bok ”Om det 

politiska” om hur rationalitet inte kan användas för att lösa konflikter inom politiken.
22

 Detta 

för att konsensus inte bidrar till skapande av varierande politiska förslag som behövs för att 

hindra ökat inflytande hos mothegemoniska praktiker.
23

 En syn om att människan är rationell 

är en optimistisk människosyn då förtroendet för individens möjligheter och kunskaper är 

god. Ideologin liberalism tas upp djupare i underkapitel 2.1 och där berättar jag varför 

liberalismen har en optimistisk människosyn. Motsatsen till det är en pessimistisk 

människosyn som ser människan som orationell och i behov av stöd. I underkapitel 2.2 så tas 

ideologin konservatism och dess pessimistiska människosyn upp djupare.   

 

Mouffe skriver att den kollektivistiska identiteten är viktig för att antagonismen inom 

politiken ska upprätthållas.
24

 Jag har valt samhällsteori som dimensionsverktyg för att kunna 

fånga dimensionerna kollektivistisk eller individualistisk i uppsatsen. En liberal samhällssyn 

är tron på att individen klarar sig själv utan ramar i samhället. Således är en individualistisk 

samhällssyn en liberal samhällssyn något som jag skriver mer om i underkapitel 2.1. 

Motsatsen till det är en kollektivistisk samhällssyn som ideologin konservatism har. Detta tas 

upp djupare i underkapitel 2.2.  

 

Dimensionsverktyget människosyn har dimensionerna optimistisk och motsatsen pessimistisk.  

En optimistisk människosyn är att människan är förnuftig och har förutsättningarna för att 

själv kunna ta beslut och ansvar för sitt liv. Jag liknar en optimistisk människosyn med att 

föräldrar låter deras barn att cykla utan stödhjul. Barnet kanske trillar några gånger, men det 

är ingen fara för att tillslut kommer barnet att ha lärt sig att cykla. Detta för att barnet fick 

chansen att öva och lära sig att cykla. Samma sak gäller i samhället för den positiva 

människosynen. Samhället behöver inte tillhandahålla individer stödhjul under hela deras liv, 

                                                           
21

 Bergström, Boréus, Textens mening och makt, s. 40-43. 
22

 Mouffe, Om det politiska, s. 20. 
23

 Mouffe, Om det politiska, s. 26. 
24

 Mouffe, Om det politiska, s. 23-24. 
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för att de lär sig att cykla utan stödhjul ändå tillslut. Tron på individens egen förmåga att klara 

sig själv leder således den optimistiska människosynen framåt.
25

 

   

Den pessimistiska människosynen skulle tvärtom tidigare dimension tro att barnet på cykeln 

behöver ha stödhjul konstant. Detta för att barnet trillar och slår sig inte kan cykla på riktigt. 

Den negativa människosynen har ingen tilltro till individens egen förmåga utan anser att 

människan är okunnig och orationell. Det är först med hjälp och styrning i samhället som i 

exemplet med stödhjulen som den pessimistiska människosynen anser att människan kan 

fungera väl och leva på ett lämpligt vis.
26

 

 

Det andra dimensionsverktyget samhällsteori har dimensionerna kollektivistisk och motsatsen 

individualistisk. I det kollektivistiska synsättet ses samhället som ett redskap för att kunna 

styra människor att fungera optimalt. Människan ses som kaotisk med ohämmade begär. För 

att få bukt på dessa mänskliga egenskaper så behöver samhället träda in och motverka detta. 

Med hjälp av samhället så kan också människorna utveckla personliga egenskaper.
27

 

 

Tvärtom är det i det individualistiska synsättet. Människan är inte alls kaotisk utan alla 

människor är unika individer som agerar på olika vis. Samhället består av dessa individer som 

tillsammans med varandra kan uppfylla deras egna mål och drömmar. I det individualistiska 

synsättet framställs inte människans begär som något negativt utan som mål för individens 

självuppfyllande.
28

  

 

1.5.2 För- och nackdelar med analysverktygen.  

 

Fördelen med dimensionsanalys är att det till skillnad mot idealtyper tar relativt kort tid att 

tillverka dess dimensionsverktyg. Att snabbt kunna färdigställa en uppsats är fördelaktigt då 

det finns en begränsad tidsram att ta hänsyn till som i detta fall. Nackdelar med en annan 

metod som idealtyper är att tillverkandet av dess verktyg kan påverka resultatet. Detta på 

grund av att idealtypens verktyg kan ha influerats av det som undersöks, och på så vis gett ett 

missvisande resultat. En dimensionsanalys har inte samma risk för påverkan av det som 

                                                           
25

 Bergström, Boréus, Textens mening och makt, s. 156-158.  
26

 Bergström, Boréus, Textens mening och makt, s. 156-158. 
27

 Bergström, Boréus, Textens mening och makt, s. 156-158. 
28 Bergström, Boréus, Textens mening och makt, s. 156-158.  
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undersöks då dimensionsverktyg och dess dimensioner tillverkas utan intryck av det som 

undersöks.
29

 

 

 

 

1.5.3 Urval 

 

Jag har valt att avgränsa undersökningen av Alliansens valmanifest 2006-2010 och 2014-2018 

till miljöpolitik och utbildningspolitik. De kapitel som kommer att undersökas i valmanifest år 

2006-2010 är ”Säkra en hållbar utveckling” vilket är namnet på den rubrik som inleder ett 

större stycke på flertalet sidor med olika rubriker men som alla handlar om miljö. Sedan följer 

utbildningspolitik i kapitlet ”Kunskap och bildning”. I valmanifest år 2014-2018 så analyseras 

miljö i kapitlet ”Världsledande för miljö och klimat” och utbildningspolitik i kapitlet 

”Utbildning bygger Sverige starkt”. Anledningen till valet av avgränsning är för att miljö och 

utbildning enligt Sveriges televisions undersökning är att de är återkommande ämnen som 

prioriterars av väljare när de ska rösta.
30

 Miljö och utbildning kan därför ha influerat 

Alliansen till att fånga fler väljare. Jag vill betona att jag analyserar miljö och 

utbildningspolitiken för att se Alliansens samhällsteori samt människosyn och inte deras 

politiska förslag.  Avgränsningen av valmanifesten sker också på grund av att valmanifesten 

är för breda för att undersöka i sin helhet under den tidsram som uppsatsen tilldelats. 

Dessutom finns det ämnen som endast behandlas av ett utav de två valmanifesten var på det 

då inte går att jämföra om Alliansen haft en ideologisk utveckling i det ämnet. 

 

I Alliansen valmanifest år 2006-2010  ”Fler i arbete – mer att dela på” så har förskolan och 

fritidshem ingen del i valmanifestet. I Alliansens valmanifest år 2014-2018 kallat ”Vi bygger 

Sverige” så har förskolan och fritidshem en egen del i kapitlet om utbildning. Denna skillnad 

mellan valmanifesten gör att jag inte kan analysera förskolan på ett korrekt vis, och således 

utförs ingen undersökning av delen om förskolan och fritidshem. 

    

I Alliansens valmanifest år 2014-2018 kallat ”Vi bygger Sverige” så finns det text om 

utbildning för nyanlända i kapitlet ”Utbildning bygger Sverige starkt”. I Alliansen valmanifest 

                                                           
29

 Bergström, Boréus, Textens mening och makt, s. 166-167. 
30

 http://pejl.svt.se/val2014/valu-riksdag/viktigaste-fragor  

http://pejl.svt.se/val2014/valu-riksdag/viktigaste-fragor
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år 2006-2010  ”Fler i arbete – mer att dela på” så ingår dock inte utbildning gällande 

nyanlända i valmanifestets motsvarande kapitel ”Kunskap och bildning”. Utbildning gällande 

nyanlända tas istället upp i ett kapitel kallat ”Ett Sverige för alla”. Jag vill därför förtydliga att 

utbildning för nyanlända har valts att inkluderas i kapitlet ”Kunskap och bildning” trots att 

texten ursprungligen inte finns i det kapitlet som analyseras. Detta gör jag för att hålla 

uppsatta tidigare nämnda regler om att endast analysera de kapitel som angetts ur 

valmanifesten.  

 

Varje förslag som undersöks i valmanifesten kommer i resultatkapitlet att indelas i någon av 

dimensionsverktygens dimensioner. Således kommer alla förslag att vägas in i resultatet av 

undersökningen. 

                   

 

1.6 Disposition 

 

I kapitel ett så framförs själva syftet med uppsatsen och forskningsfrågor samt metodik och 

material redovisas. Jag går även igenom det borgerliga partisammarbetet Alliansen och dess 

historik. 

  

I kapitel två skriver jag om liberalism samt konservatism och kopplar detta till de fyra 

allianspartierna Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Varje parti 

har tilldelats ett eget underkapitel där jag tar upp fakta och information om partierna. 

  

I kapitel tre undersöker jag Alliansens valmanifest år 2006-2010 kallat ”Fler i arbete – mer att 

dela på” och Alliansens valmanifest år 2014-2018 kallat ”Vi bygger Sverige” med hjälp av 

dimensionsanalysen och dimensionsanalysverktygen. 

 

I kapitel fyra skriver jag om resultatet av analysen. De båda valmanifestens människosyn och 

samhällsteori diskuterars utifrån deras koppling till uppsatsens teori. 

 

I kapitel fem framförs uppsatsens slutsats baserat på det resultat som undersökningen av de 

båda valmanifesten lett till.     
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Kapitel 2: Teori. 

 

För att förstå Allianspartierna behöver vi förstå på vilken grund som deras idéer och 

värderingar vilar. I detta kapitel så presenteras Allianspartierna i egna underkapitel. Där 

skriver jag om partiernas ideologiska grunder. Sammanfattat så bär partierna på inslag av 

antingen liberalism, konservatism eller en kombination av de båda. Nedan följer därför en 

genomgång av liberalismen och konservatismen.  

 

2.1 Liberalism 

 

Ideologin liberalismen har genom historien förknippats med kamp för allas lika rättigheter 

och skyldigheter. Oavsett om du är kung i Frankrike eller bonde i samma land så var synsättet 

att de båda skulle inneha samma privilegier. Liberalismen utgår från en samhällsyn om allas 

lika värde där individens frihet ska värnas. Något som också hörs på namnet då ”liber” 

betyder just fri på latin.
31

 Vad är då frihet enligt liberalismen? Frihet diskuteras i formerna av 

positiv och negativ frihet. 

 

Positiv frihet är att individen kan vara ofri tack vare både tvång av andra, men även av sig 

själv. Att vara ofri av sig själv kan ske genom att individen lever ett orationellt liv och inte ser 

till att uppfylla sina egna mål i livet. För det är först när individen gör detta som denne blir fri 

och fungerar bäst enligt den positiva friheten. Enligt den positiva friheten är det befogat att 

utöva tvång för att undanröja irrationella behov så som exempelvis droganvändning. 

Droganvändning kan med tvång avvänjas då det inte är ett rationellt behov.       

 

Liberalismens syn på frihet är dock en form av negativ frihet, och denna sortens frihet anses 

råda så länge individen kan göra det han/hon vill eller önskar utföra utan att hindras av andra. 

Allt annat är tvång. Till exempel om en person vill köpa sig ett vapen så ska den personen få 

göra detta utan att förhindras. Det är först om den nyblivna vapenägaren skulle utgöra en fara 

för andra genom att till exempel börja skjuta på andra människor som vapenägaren får 

stoppas. Detta enligt den så kallade nyttomoralen då skjutandet skulle gå utöver andra 

individer. Nyttomoralen är liberalismens värdegrund och bygger på största möjliga lycka för 

                                                           
31

 Ljunggren, Ideologier, s. 17.  
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största möjliga antal. Majoritetens önskan ska gå före minoritetens. Detta gäller dock endast 

så länge majoritetens önskan inte går utöver eller skadar minoriteten. Därför så kan också 

denna skytt godtyckligt hindras att skjuta andra. Negativ frihet är alltså frihet från att bli utsatt 

för tvång av andra. Dock så ingår det vissa begränsningar i liberalismens negativa frihet så 

som nyttomoralen. Lena Halldenius skriver i sin bok ”Liberalism” om den amerikanska 

filosofen John Rawls som sade att den egna friheten begränsas till den mängden frihet som 

ges till alla andra. Detta stämmer väl överens med nyttomoralen där inga individers nytta för 

gå utöver minoritetens.
32

  

 

Med hänsyn till liberalismens syn på frihet så är dess människosyn optimistisk. Liberalismen 

utgår från att människan är rationell nog att ta hand om sig själv och inte behöver styras för att 

fungera väl i samhället. Om människans styrs så blir dennes egen vilja förhindrad och därmed 

är människan fri vilket liberalismen strävar efter.  

 

Då liberalismen fokuserar på individen är dess samhällssyn individualistisk och inte 

kollektivistisk. Ett kollektivistiskt samhälle är enligt liberalismen mer till skada än nytta. 

Detta då individens vilja trycks ner till förmån för kollektivets vilja, och på så vis förhindras 

individens önskningar och mål.
33

    

        

2.2 Konservatism 

 

Konservatismens namn är en form av det latinska ordet ”conservare” som betyder bevara.
34

 

Anledningen till namnet härrör från konservatismens själva grund. Konservatismens historia 

har nämligen sitt ursprung som en reaktion mot den franska revolutionen
35

 vilket var en 

revolution mot den franska samhällsordningen. Frankrikes kung Ludvig XVI och hans 

närmsta allierade avsattes från makten och avrättades efter missnöje med styrets dyra leverne 

och kostsamma krigsföring som orsakade lidande för medborgarna.
36

 Konservatismen 

kritiserade denna snabba samhällsförändring som revolutionen i Frankrike innebar. 

Motiveringen av kritiken var och är en den del av kärnan i den konservativa samhällssynen 

som jag nämnde i början av detta kapitel. Beslut som tas ska vara rationellt välgrundade och 

                                                           
32

 Halldenius, Liberalism, s. 35-39. 
33

 Halldenius, Liberalism, s. 19. 
34

 Ljunggren, Ideologier, s. 15. 
35

 Larsson, Politiska ideologier i vår tid, s. 45. 
36

 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/franska-revolutionen   

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/franska-revolutionen
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detta uppnås med hjälp av eftertanke. Denna konservativa metod syftar till att minimera 

risken för att snabba ogenomtänkta beslut ska skapas och i slutändan drabba samhällen 

negativt. Revolution är därför inte ett önskvärt tillvägagångssätt för samhällsförbättring då det 

kännetecknas av ett snabbt omvälvande av samhället.
37

 Konservatismen utgår från en syn om 

att människan inte är felfri. Detta medför att tilltron till människans förmåga är liten. Ett 

tydligt exempel på detta är hur konservatismen ogillar snabba beslut. Konservatismens något 

långsamma inställning till förändringar kopplar också tydligt till dess syn på bevarande. 

Konservatismen anser att bevarandet av det som varit och är värderas av dess etablering i 

samhället. Goda traditioner betonas som positiva för att dessa genom tid etablerat sig som 

något uppskattat och därmed gott. Lika väl bör en välbesökt stadspark som funnits i en stad i 

över 100 år värderas högt. Stadsparken skulle på liknande vis via sin ålder och historiska 

uppskattning ha etablerat sig som något som är värt att bevara. Detta till skillnad mot 

exempelvis en ”speakers corner” i form av en relativt nybyggd träplatå som sällan används i 

en stad. Denna ”speakers corner” skulle värderas relativt lågt.
38

  

 

Konservatismens inställning till förändring påminner om den eftersträvan av nyttomaximering 

som den nationalekonomiska teorin om ”Rational choice” bygger på. Rational choice-teorin 

bygger kortfattat på att människan försöker att maximera sin nytta genom att ta så rationella 

val som möjligt.
39

 Konservatismen försöker skynda långsamt för att se till att rationella 

välgrundade beslut ser till att nytta och lycka för befolkningen inte minskar utan snarare ökar. 

Att förändra bara för förändringens skull är enligt konservatismen varken rationellt eller 

effektivt.       

 

Konservatismen betonar vikten av att tillhöra kommuniteter. I kommuniteter så bortses 

individen till förmån för den kollektiva gruppen. Kommunitet kan vara olika former av 

naturliga tillhörigheter som familjen, släkten, men även något större som nationen. Ett 

medlemskap i en idrottsförening gills till exempel inte som en kommunitet. Detta på grund av 

att det bygger, en tillfällig sammanslutning av fri vilja och därmed så är det onaturligt 

sammanhållet.
40

  

 

                                                           
37

 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/revolution  
38

 Tännsjö, Konservatism, s. 44-45.  
39

 Eklund, Vår ekonomi, s. 31. 
40

 Ljunggren, Ideologier, s. 26-27. 
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Med konservatismens koppling till kommuniteter så kan vi också lättare förstå varför 

konservatismen värderar familjen, samhället och nationen högt. För att medborgare ska 

fungera bra i det kollektiva samhället så anser konservatismen att familjen har en viktig roll i 

form av uppfostran och lärande av framtida generationer. Genom trygga familjerelationer ska 

samhället som helhet också bli tryggare. Kunskap och traditioner ska föras över från 

generation till generation för att säkerställa att historiens insamlade kunnande inte 

försvinner.
41

 För att säkra nationens oberoende och självständighet så anser konservatismen 

att ett starkt försvar behövs. Utan bevarandet av nationalstaten så försvinner också den 

tryggheten som medborgarna får av landet som kommunitet.
42

       

 

Jag använder mig utav dimensionsverktygen människosyn och samhällsteori vilket också 

beskrivs i metodkapitlet. I detta underkapitel återspeglas att konservatismen har en 

pessimistisk människosyn.
43

 Konservatismen tror inte att människan kan komma fram till 

förnuftiga beslut utan att ta lång tid på sig. Den mänskliga intelligensen nedgraderas. 

Konservatismen tilltro på att långsamt tagna beslut alltid är bättre än snabba tillvägagångssätt 

riskerar att leda till negativa konsekvenser. Sådana konsekvenser skulle kunna vara att 

möjliga beslut och genombrott samt framsteg i samhället dämpas därför på grund av 

konservatismens negativa tilltro till människans förnuft. Liberalismens människosyn är 

däremot optimistisk och ser möjligheter till förbättringar för individen via reformer där 

konservatismen ser möjligheter till försämring. En påtaglig skillnad mellan liberalismen och 

konservatismen i deras människosyn alltså. Mina val av människosyn passar väl in som 

dimensionsverktyg för analysering av konservatismen då den kan anses ha en pessimistisk 

människosyn.
44

   

 

Konservatismens samhällsteori är kollektivistiskt då den utgår från att ramar i form av 

kollektiviteter, normer och traditioner behövs för att skapa goda samhällen.    

Liberalismen däremot ser individen som den centrala punkten i samhället. Ett samhälle som 

individerna kan hjälpas åt inom för att nå deras egna målsättningar i livet. Med anledning av 

detta så kan jag konstatera att den konservativa samhällsteorin är kollektivistisk. Därmed 

passar också jags val av samhällsteori som dimensionsverktyg väl in för analysering av 

konservatismen.  

                                                           
41

 Ljunggren, Ideologier, s. 36-37. 
42

 Larsson, Politiska ideologier i vår tid, s. 48. 
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 Se mer i kapitel 2.2. 
44

 Larsson, Politiska ideologier i vår tid, s. 46-47. 



15 
 

2.3 Partiorganisatoriska former  

 

Jag önskar att inleda underkapitlet om de fyra partierna som ingår i partisamarbetet Alliansen 

med att skriva om partiorganisatoriska former. Dessa former är viktiga för förståelsen av 

allianspartierna. 

 

Den första partorganisatoriska är så kallade Catch-all-partier som försöker röstmaximera sin 

väg till framgång. Genom att lyssna in vad väljarna önskar snarare än att ha en fast utstakad 

plan så anpassar sig Catch-all-partier efter hur vinden blåser. Något som döljer politiska 

motsättningar och bidrar till avpolitisering.
45

   

 

Den andra partorganisatoriska formen är så kallade masspartier. Dessa partier består av att det 

ska finnas många partimedlemmar som betalar medlemsavgift och verkar för partiets bästa 

ideellt. Medlemmarna formar även partiets agenda och politik.
46

 

 

Den tredje partorganisatoriska formen är kaderpartier som bygger på stark ideologisk 

styrning. Kaderpartier finns dock både på den högra och vänstra delen av den ideologiska 

kartan. Partimedlemmarna kännetecknas av att vara tätt sammansvetsade i en relativt sluten 

organisation.
47

  

 

Det ska även tilläggas att Åsa Bengtsson i sin bok ”Politisk deltagande” skriver att Katz och 

Mair menar att det finns en fjärde partorganisatorisk form kallat för kartellpartier. Dessa 

partier säger de ska ha uppstått efter den utvecklingen som setts i modern tid med minskade 

antal med partimedlemmar hos partierna. Kartellpartier är till skillnad från masspartier inte 

beroende av en stor medlemsbas utan kan nå framgångar i val oavsett.
48

 

 

2.4 Om Alliansen 

 

Partisamarbetet Alliansen består av de fyra partierna Kristdemokraterna, Moderaterna, 

Folkpartiet och Centerpartiet. Allianssamarbetet presenterades i slutet av augusti år 2004 

                                                           
45

 Krouwel, Otto Kirchheimer and the catch-all party, s. 26-30. 
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47
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 Bengtsson, Politiskt deltagande, s. 131-132.  
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hemma hos den dåvarande Centerpartiledaren Maud Olofsson
49

 och kallades i början för 

”Allians för Sverige”. Namnet kortades senare ner till endast ”Alliansen”. Huvudsyftet var att 

få till ett maktskifte i valet år 2006. Förutom pressträffen hemma hos Maud Olofsson så 

släpptes ett dokument som tydligt nog döptes till ”Samverkan för maktskifte 2006”. I detta 

dokument uttryckte Allianspartierna att Sverige var värda en bättre regering och att det därför 

behövdes nya tag för att skapa fler jobb och större incitament för att arbeta. Alliansen 

framställde sig själva som de som kunde utföra denna förnyelse och tryckte politiska frågor 

som ett starkt rättsväsende, ökad valfrihet inom den offentliga sektorn och mer kunskap i 

skolan. Framför allt var dock jobben i fokus. Allianspartierna beskrev Sverige som ett land 

där många var beroende av bidrag för att klara uppehället. Alliansen sa att de ville skapa fler 

jobb med hjälp av sänkta skatter. Med fler i arbete så skulle skatteintäkterna öka och skapa en 

god spiral som bidrog till bättre välfärd för alla.  

 

En intern uppdelning av ansvarsområden mellan Allianspartierna presenterades även i 

pressmeddelandet. Moderaterna tilldelades huvudansvaret för den ekonomiska politiken. 

Folkpartiet tilldelades huvudansvaret för att leda rättspolitiken mot ökad trygghet i samhället, 

samt utveckla den svenska skolan bort från vad Alliansen kom att kalla ”flumskolan” och 

istället skapa en kunskapsskola. Kristdemokraterna tilldelades ansvaret att leda 

sjukvårdspolitiken samt skapa valfrihet inom välfärden. Centerpartiet tilldelades ansvaret att 

leda arbetet med Alliansens arbetsmarknad och näringspolitik.
50

  

 

Alliansen presenterade flertalet vallöften i deras första valmanifest 2006-2010 kallat ”Fler i 

arbete – mer att dela på”. Alliansen vann både valet år 2006 och det efterföljande valet år 

2010 men förlorade regeringsmakten i valet år 2014. Det allra senaste valmanifest 2014-2018 

heter ”Vi bygger Sverige” och kommer jämföras med Alliansen första valmanifest 2006-

2010. Detta för att ta reda på de om det skett någon ideologisk förändring mot mitten hos 

Alliansen.  

 

 

 

 

                                                           
49

 Arvidsson, Från Högfors till Maramö: politik, reformer och värderingar i Alliansens Sverige, s. 4. 
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2.4.1 Moderata samlingspartiet 

 

För att förstå Alliansen så behöver vi också förstå det Moderata samlingspartiet, vardagligt 

kallat Moderaterna och deras ideologi samt förda politik. Därför så följer nedan en 

tillbakablick på vad som formade dagens Nya Moderaterna väg till att bli en del i Alliansen.  

Moderaternas ideologi är i grunden en blandning av liberalism och konservatism.
51

 Inför valet 

år 2002 så drev Moderaterna ledda av den dåvarande partiledaren Bo Lundgren vallöften om 

rejält sänkta skatter. Flertalet faktorer spelade roll för valets utgång, men något som bör ha 

påverkat valresultatet var att Socialdemokraterna såg till att pressa Moderaterna om deras 

föreslagna skattesänkningar och att dessa skulle försämra den svenska välfärden.  Just 

skattesänkningarna var ett av Moderaternas stora vallöften
52

 men de hade svårt att få stöd för 

dem bland befolkningen då det huvudsakligen gynnade den välbärgade delen av 

befolkningen.
53

 Under valet 2002 så vände Socialdemokraterna detta till sin fördel och 

pratade istället om att deras socialdemokratiska politik till skillnad mot Moderaternas, varken 

ville urholka statsfinanserna eller välfärden. 

 

Valet gick inte heller Moderaternas väg och de fick endast 15,2 % av rösterna till riksdagen 

och Socialdemokraterna behöll därmed makten. Detta var för Moderaterna ett ännu större 

nederlag då det ska tas med i beräkningarna att partiet fick 22,9 % i det tidigare valet år 1998. 

Moderaterna backade alltså med hela 7,7 %.
54

 Den interna kritiken inom Moderaterna dröjde 

inte länge.
55

 Partiledningen byttes ut och Fredrik Reinfeldt blev ny partiledare år 2003.
56

  

I och med partiledningsbytet så förändrades också Moderaternas förda politik.
57

 Fokus på 

skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare infördes istället för fokus på skattelättnader 

för höginkomsttagare.
58

 Moderaterna började kalla sig de Nya Moderaterna, det nya 

arbetarpartiet och ansåg att förnyelse var vägen för att komma bort från det låga väljarstödet 

och nå nya väljare som inte tidigare röstat på partiet.  

 

I och med Moderaternas förändring gick partiet mot den Catch-all partiorganisatoriska 

formen. Nya Moderaterna började enligt kriterierna för den Catch-all partiorganisatoriska 
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formen lyssna allt mer på vad medborgarna önskade för politik i en större utsträckning än 

tidigare för att kunna attrahera fler väljare än vad som varit möjligt med den gamla 

politiken.
59

 Som jag nämnde tidigare i uppsatsen så hade Moderaterna problem att få stöd med 

deras gamla politik som riktade skattesänkningar mot den välbärgade delen av befolkningen. 

Nu skedde en partipolitisk förändring som anpassade sig efter mycket av den kritiken som 

framförts mot Moderaterna och därefter formades den egna partipolitiken. Nya Moderaterna 

har dock inslag av både massparti och ett Catch-all partiorganisatorisk form. Moderaterna 

består också fortfarande efter förändringen av partiet utav en bas med betalande medlemmar 

som arbetar ideellt. Liberala och konservativa värderingar ligger fortfarande till grund för det 

interna skapandet av den egna Moderata politiken. Men de nya Moderaterna lyssnar mer på 

väljarna än vad de gamla moderaterna gjorde.
60

      

 

Denna strategiska förändring som Moderaterna genomgått var ledd av partiets nya 

kommunikationschef Per Schlingmann.
61

 Partiets mål om att förändringen skulle generera fler 

väljare stämmer in på statsvetaren Gunnar Sjöblom i teori: om ett partis huvudmål ”att 

influera avgörande beslut rörande fördelning av värden”. Att röstmaximera, programrealisera, 

maximera partiets parlamentariska inflytande och att verka för en stabil partisammanhållning 

ingår som delmål i huvudsyftet. Moderaterna måste vinna väljarna till deras politik samt få 

igenom så mycket av deras politik i riksdagen/landstingen/kommunerna som möjligt och 

undvika att partiet splittras under tiden.
62

 Det gjorde också Moderaterna genom att förändra 

sin politik för att försöka tilltala fler väljare. 

 

Moderaterna gick med och grundade partisammarbetet Alliansen år 2004. Tidigare år hade 

Moderaterna gått till val själva. Med Alliansen så gick de borgerliga partierna enade ut med 

gemensam budget och med gemensamma vallöften som bland annat det så kallade 

jobbskatteavdraget. Genom denna skattereduktion skulle vanliga arbetare få mer pengar kvar i 

plånboken efter skatt. Moderaterna och Alliansens motivering var att om fler arbetar så ökar 

skatteintäkterna och då blir det också mer pengar till Sveriges gemensamma välfärd.
63

 Det 

nya arbetarepartiet gjorde anspråk på regeringsmakten med just skattelättnader som kom alla 

arbetande medborgare till del. Precis som den nya Moderata partiledaren Fredrik Reinfeldt 
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annonserat att så skulle bli fallet. Om fler fick ta del utav skattelättnaderna så kunde det 

eventuellt leda till fler eftersträvansvärda röster och steg närmare makten.  

 

Vad är då för- och nackdelarna med Alliansen för Moderaterna? Låt oss börja med fördelarna. 

Den nya gemensamma vägen med Alliansen hade som jag tidigare skrivit om flertalet 

fördelar. Moderaternas val att renovera sig själva lagade gamla fallgropar
64

 och skapade 

förutsättningarna för att tillsammans med de andra borgerliga partierna grunda Alliansen. 

Utan förändringen av Moderaternas förda politik bör det ha försvårat ett borgerligt 

partisammarbete. Moderaterna i Alliansen blev till en större helhet som tillsammans kunde 

locka fler röster från både sidor på den ideologiska vänster-höger-skalan. Den valda vägen får 

också ur ett moderat perspektiv anses som lyckad då väljarstödet ökade för Moderaterna och 

Alliansen vann valet år 2006.
65

  

 

Nedan följer nackdelar med Alliansen för Moderaterna. Att Moderaternas förda politik delvis 

förändrades i och med valet av ny partiledare och partiledning rörde om både bland trogna 

väljare och internt hos partiet.
66

 Att Moderaterna sedan ingick i Alliansen och börja 

sammarbeta med andra partier, visserligen borgerliga men ändå av varierande ideologisk 

grund, bör även det ha varit omvälvande för Moderaterna. Nedan följer ett sammanfattande 

och enligt jags mening spännande citat från sidan 65 i Aron Etzlers bok Reinfeldteffekten: 

 

”Men de som påstod att Moderaterna blivit ett mittenparti hade ett starkt 

argument. Nya Moderaterna hade ändrat sig på avgörande punkter: förhållandet 

till välfärdsstaten, facket ja, till hela det socialdemokratiska arvet. Partiet inte bara 

lät annorlunda, man trodde verkligen annorlunda. Moderaterna ändrade någonting 

djupare sin retorik. De ändrade sin ideologi, sin världsbild”
67

 

 

Citatet belyser den problematik som förändringen från gamla till nya Moderaterna medförde. 

Nya Moderaternas försök att nå fler väljare än tidigare bör ha lett dem närmare den 

ideologiska mitten och därmed närmare mot Socialdemokraterna för att locka över deras 

väljare.
68

 Moderaternas förändring under 2000-talet är ett tydligt exempel på 
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medianväljarteorin och en politisk förändring som är av vikt för uppsatsens syfte att 

undersöka om Alliansen som helhet gjort en liknande resa.     

     

 

2.4.2 Folkpartiet liberalerna 

 

För att vi ska kunna förstå  Alliansen så behöver vi också förstå Folkpartiet, dess ideologi, 

samt förda politik. Folkpartiet liberalerna kallas vardagligen endast för Folkpartiet och är ett 

ideologiskt liberalt parti.
69

 

 

Folkpartiet härstammar ifrån Frisinnade landspartiet vilka grundades år 1902.
70

 Det var först 

år 1990 som partiet bytte namn till Folkpartiet. Jag väljare hädanefter att kalla partiet för 

Folkpartiet oavsett årtal i fråga. Partiet har under 1900-talet kämpat för frågor som mänskliga 

rättigheter, jämställdhet mellan könen, samt fri marknad.
71

   

Dagens Folkpartiet har profilerat sig extra mycket i vissa specifika politikområden. Till dessa 

kan utbildningsfrågor och europeiska unionen räknas in. När någon besöker partiets hemsida 

(2014-11-13) så möts de på förstasidan av länkar till mer information om till exempel ”Skola 

och utbildning” och ”EU och världen”.
72

 Folkpartiet har dock till skillnad mot enfrågepartier 

en bred grund i sitt partiprogram.
73

 Vad är då fördelarna och nackdelarna med Folkpartiets 

deltagande i Alliansen? Folkpartiet har tack vare sitt deltagande haft ministerposter som 

utbildningsminister
74

 och EU-minister
75

 under Alliansens tid vid regeringsmakten. Detta bör 

ha stärkt Folkpartiets profilering inom dessa områden. Detta kan vara positivt för partiets 

möjligheter att locka väljare som värderar dessa politikområden. Samtidigt så kan det även ha 

varit negativt då väljare skulle kunna uppfatta partiet som att de saknar intresse av andra 

politikområdena.  

 

Oavsett de bakomliggande faktorerna så gjorde Folkpartiet ett sämre val år 2014
76

 än det 

tidigare valet år 2010.
77

 Folkpartiet backade från 7,1 % till 5,4 %, något som har lett 

                                                           
69

 http://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_17312/scope_0/ImageVaultHandler.aspx  
70

 Ohlsson, Svensk politik, s. 559. 
71

 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/folkpartiet-liberalerna  
72

 http://www.folkpartiet.se   
73

 http://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_22188/scope_0/ImageVaultHandler.aspx  
74

 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/jan-bj%C3%B6rklund  
75

 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/birgitta-ohlsson?i_whole_article=true  
76

 http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/  

http://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_17312/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/folkpartiet-liberalerna
http://www.folkpartiet.se/
http://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_22188/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/jan-bj%C3%B6rklund
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/birgitta-ohlsson?i_whole_article=true
http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/


21 
 

partiledare Jan Björklund att i en debattartikel 2014-11-14 i Dagens Nyheter meddela att 

Folkpartiet ska förnyas. Folkpartiet 2.0 som Björklund kallar det ska bredda sina hjärtefrågor 

bortom politikområden som utbildning- och EU-frågor. Detta för att kunna se till alla 

medborgares upplevda problem samt lösa dessa samhällsproblem och då få fler röster.
78

  

Folkpartiets annonserade förändring liknar på många sett Nya Moderaternas tillvägagångssätt. 

Nya Moderaterna valde nämligen också att öppet deklarera att partiet måste förändras för att 

fortsätta att vara relevanta i svensk politik. Att nå fler väljare som Björklund beskriver det och 

lyssna in medborgarnas upplevda problem visar tecken på att Folkpartiet bör ha närmat sig 

den Catch-all partiorganisatoriska formen. Som tidigare nämnt i uppsatsen så söker Catch-all 

partier väljarnas åsikter för att sedan anpassa sin politik efter detta, och det är just detta som 

Folkpartiet 2.0 försöker att göra.
79

    

 

 

2.4.3 Centerpartiet 

 

För att förstå Alliansen som helhet måste vi också förstå Centerpartiet och deras ideologi samt 

förda politik. Ursprungligen hette Centerpartiet Bondeförbundet och fokuserade på jordbruk- 

och landsbygdspolitik. Bondeförbundet arbetade för att vara en stark röst för folket på 

landsbygden och för att värna deras intressen. Detta gjorde Bondeförbundet för att de ansåg 

att landsbygdens behov inte alltid stämde överens med städernas intressen. Med tiden har allt 

fler människor flyttat bort från landsbygden i Sverige och in till växande tätorter och städer.
80

 

I och med detta så har Centerpartiet också breddat sin politik. Centerpartiet är idag en 

partiorganisatorisk kombination av ett massparti och Catch-all parti. Centerpartiet har cirka 40 

000 betalande medlemmar
81

 där majoriteten i linje med kriterierna för masspartier engagerar 

sig frivilligt. I och med partiets breddning från ett landsbygdsparti till dagens liberala 

miljöpolitiska Centerparti så kan de också klassas in delvis som ett Catch-all parti.
82
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Centerpartiets ideologi är idag som sagt liberalism
83

 och partiets grundidé bygger på att alla 

människor ska ha möjligheten att förverkliga sina drömmar och mål. En idé som också 

stämmer överens med liberala värderingar. Centerpartiet jobbar också för att mänskliga 

rättigheter och miljön ska värnas.
84

 Det finns dock även inslag av konservativa värderingar i 

partiet som tydligast syns i partiets åsikter om att bevara en levande landsbygd.    

Centerpartiet och deras hjärtefråga miljöpolitiken har lett till att framförallt kärnkraften varit 

en splittrande fråga inom partiet. När Maud Olofsson var partiledare så gick partiet från att ha 

varit just motståndare till kärnkraft och en utbyggnad av denna, till att vara för kärnkraft. En 

stor åsiktsförändring som kan kopplas till att Centerpartiet var det enda borgerliga partiet som 

var emot kärnkraft som energikälla av de borgerliga partierna innan Alliansen skapades. När 

sedan Centerpartiet gick med i Alliansen skedde också sedan denna åsiktsförändring hos 

partiet.  

 

Centerpartiet har som alla de andra partierna i Alliansen dragits med både för- och nackdelar 

av partisamarbetet. Partiet och dåvarande partiledaren Maud Olofsson ville redan under 

valåret 2002 prata om arbetslösheten i Sverige och det "utanförskap" som arbetslösheten 

medfört bland befolkningen. Socialdemokraternas tid vid makten skulle på så vis framställas 

som misslyckat. Uttrycket utanförskapet blev egentligen först på allvar använt i och med 

partiets inträde i Alliansen då Allianspartierna med gemensamma krafter talade om 

utanförskapsproblematiken.
85

 Det var också först med Alliansen som Socialdemokraternas 

elva år vid makten tog sitt slut efter Alliansens valvinst år 2006. Centerpartiet hade 

positionerat sig som en grön, borgerlig kraft för en levande landsbygd. Ett sådant parti som 

bär kunna attrahera väljare med miljöpolitiska prioriteringar och locka väljare från 

Miljöpartiet.  

 

Just miljöfrågor är återkommande inslag i den svenska politiken och Centerpartiet fördel är att 

de med sin gröna profil sticka ut ur Alliansen med hjälp av detta. Alliansen som 

partisamarbete bör på så vis ha en upplyftande effekten som kan gynna Centerpartiet.  

Vad är då de stora nackdelarna med att tillhöra Alliansen för Centerpartiet? Risken att 

minimeras i skuggan utav främst Moderaterna är en risk som kan drabba partiet. Som tidigare 

nämnt kan fördelen att kunna ha möjligheten att profilera sig i Alliansen som partisammarbete 
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kanske övervägande risken att hamna i skuggan av Moderaterna. Men detta är ändå något som 

måste belysas och tas med i kalkylen. Att Centerpartiet är det enda enligt partistadgarna 

tydligt uttalade miljöfokuserade partiet i Alliansen kan leda till att Alliansen och dess partier 

som helhet ses som ointresserade av miljöfrågor. Jag vill dock poängtera att detta beror på hur 

väl Alliansen lyckas profilera sig inom olika politikområden som just miljöpolitik. 

Centerpartiet har där med möjligheter att både vinna och förlora röster från/till exempelvis 

Miljöpartiet som också driver miljöfrågor starkt.
86

 

 

2.4.4 Kristdemokraterna  

 

Från början hette partiet Kristen demokratisk samling och skapades ur gruppen Kristet 

samhällsansvar år 1946. En viktig händelse för att partiet grundades var de reaktioner bland 

medborgare i Sverige på förslaget om att sänka anslagen till kristendomslära i skolan.
87

    

Kristdemokraterna har sedan deras inträde i Sveriges riksdag varit ett av de mindre partierna 

till antalet röster räknat sett men med en toppnotering på 11,7 % av rösterna i riksdagsvalet år 

1998.
88

 Kristdemokraterna förda politik baseras på en kristen etik och människosyn istället för 

en uttalad ideologi.
89

 Kristendomen bygger förenklat i grunden på att följa Jesu Kristus ord.
90

 

Därför kan den kristna etiken också sammanfattas med ett citat från bibeln där Jesus säger 

”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem”.
91

 Dock så 

behöver partimedlemmar eller sympatisörer inte vara religiöst engagerade.
92

 

Kristdemokraternas kristna etik gör att de har inslag av den partiorganisatoriska formen 

kaderparti. Under åren har Kristdemokraterna ändrat ställning i flera frågor. En av dessa är 

den kontroversiella tidigare profilfrågan om abort. Kristdemokraterna har tidigare lagt stor 

vikt vid det okränkbara mänskliga värdet, något som de då använde som argument emot abort. 

Partiet har dock ändrat sig och är numera för abort. De skriver följande på sin hemsida: 

”Kristdemokraterna vill att samhället ska ge stöd och arbeta förebyggande för att minska 

antalet oönskade graviditeter och aborter. Både kvinnan och fostret är skyddsvärda individer. 
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Kvinnan ska ha rätt att i enlighet med lagstiftningen fatta sitt eget beslut om abort under 

graviditetens första del”.
93

  

 

För kristdemokraterna så har just familjen en central roll i partipolitiken, något som har 

ideologiskt konservativa drag.
94

 Jag tar upp konservatism djupare i kapitlet om teori. Familjen 

ska ta ansvar för att skapa trygga, bildade medborgare för att på så vis skapa bättre tryggare 

samhällen. Barn ska ha rätt till en mamma och pappa i första hand, och adoptioner ska således 

prioriteras till heterosexuella par.
95

     

 

Vad finns det då för fördelar och nackdelar med Alliansen för Kristdemokraterna? 

Likt Centerpartiet finns risken att Kristdemokraterna ställs i skuggan av det större partiet 

Moderaterna. Att Kristdemokraternas egen politik försvinner i en samling av andra större 

borgerliga partiers politik. Å andra sidan så har Allianssammarbetet lett till att 

Kristdemokraterna fått bli företrädare för Alliansen inom oliks områden. Två av de tre 

ministrar som lett Socialdepartementet har under Alliansens tid vid makten varit just 

Kristdemokrater. Maria Larsson var äldre- och folkhälsominister under den första mandat 

perioden år 2006-2010, för att sedan behålla samma arbetsuppgifter men med förändrad titel 

till barn- och äldreminister under Alliansens andra mandatperiod år 2010-2014. Samt 

partiledare Göran Hägglund har under hela Alliansens tid vid makten varit socialminister. 

Under mandatperioden år 2006-2010 var även Mats Odell kommun-, bostads-, och 

finansmarknadsminister. Samt under Alliansens andra mandatperiod år 2010-2014 var 

Sveriges civil-, samfunds-, och bostadsminister Stefan Attefall.
96

  

Anledningen till varför jag väljer att skriva ut alla minsterposter som Kristdemokraterna haft 

under Alliansens tid vid makten är för att visa att partiet bör ha varit Alliansens ansikte utåt 

för den förda socialpolitiken.  
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Kapitel 3. Analys. 

 

Jag har valt att avgränsa undersökningen av valmanifesten till miljöpolitik och 

utbildningspolitik. De kapitel som kommer att undersökas i valmanifest år 2006-2010 ”Fler i 

arbete – mer att dela på” är ”Säkra en hållbar utveckling” vilket är namnet på den rubrik som 

inleder ett större stycke på flertalet sidor med olika rubriker men som alla handlar om miljö. 

Sedan följer utbildningspolitik i kapitlet ”Kunskap och bildning”. I valmanifest år 2014-2018 

kallat ”Vi bygger Sverige” så analyseras miljö i kapitlet ”Världsledande för miljö och klimat” 

och utbildningspolitik i kapitlet ”Utbildning bygger Sverige starkt”.   

 

3.1 Alliansens valmanifest år 2006-2010 ”Fler i arbete – mer att dela på” 

                

I detta kapitel kommer valmanifestet ”Fler i arbete – mer att dela på” att undersökas. Jag 

börjar med att undersöka Alliansens miljöpolitik i valmanifestet med hjälp av de två valda 

dimensionsanalysverktygen människosyn och samhällsteori. Det är dock inte alltid möjligt att 

undersöka all text utifrån de båda dimensionsanalysverktygen. Detta för att vissa delar i 

valmanifesten helt enkelt inte alltid är applicerbara med de båda dimensionsanalysverktygen. 

Valmanifestet kommer dock att undersökas utifrån de båda dimensionsanalysverktygen i 

största möjliga utsträckning.    

 

I Alliansens valmanifest 2006-2010 står det att klimatförändringarna och dess påverkan på vår 

jord ska ligga i fokus av de globala miljöutmaningarna. Specifikt anses vatten- och luftutsläpp 

vara de största hoten som mänskligheten möter. Därför så argumenterar Alliansen för att vi 

människor tillsammans har ansvar att se till att våra barn och barnbarn ska kunna leva i en 

hållbar framtida värld.
97

 Detta kollektiva synsätt är direkt förknippat med både en 

kollektivistisk samhällsyn och en pessimistisk människosyn. Samhället gemensamt anses 

behöva göra ansträngningar för att förbättra miljön. Den pessimistiska människosynen 

återspeglas i tron på att människorna själva inte ska kunna lösa miljöproblemen. Istället 

behöver människan hjälp för att på bästa sätt hantera miljöproblemen. Det är först med hjälp 

av den kollektiva samhällteorin och dess ramstyrning som den kaotiska människan kan 

maximera sin potential att förbättra miljön.  
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Vidare står det att miljöfrågan är bredare än föroreningar och konsekvenser för vår miljö. När 

fler människor får en bättre levnadsstandard så ökar deras energikonsumtion samt deras 

påverkan på miljön. Tillgången av energi och stabila energipriser blir därmed extra viktigt för 

Europa som importerar mest gas och olja i världen. Alliansen skriver att de ser en stor 

potential att kunna exportera miljövänligteknik för att kunna fylla behovet av energitillgångar 

samt råda bot på miljöproblemen. Samtidigt skriver de att Sverige ska föra kraftfulla 

klimatmål med tillhörande välplanerade handlingsplaner.
98

 Jag tolkar det som att det är 

underförstått att dessa klimatmål och handlingsplaner med dess högt uppsatta mål ska vara 

riktlinjer både för den inhemska och utrikesförda politiken. Detta då Sverige normalt sett för 

ett miljöpolitiskt arbete både inrikes och utrikes, men även för att texten i valmanifestet inte 

specifikt specificerar om det endast gäller inrikes- eller utrikespolitik. Alliansen går in djupare 

på miljöproblem och den Europeiska unionens roll i detta i slutet på den här sidan. Det står 

även i valmanifestet att långsiktiga spelregler ska gälla för de aktörer som befinner sig på 

energimarknaden och att svenska företag och konsumenter ska kunna lita på att både 

energitillgångarna och priserna är stabila.
99

  

 

Återigen så är samhällsynen kollektivistisk. Detta då miljö och energifrågorna diskuteras i 

termer som länder som Sverige. Just Sverige ska enligt Alliansen driva kraftfulla miljömål 

och tydliga handlingsplaner. Detta är en kollektivistisk samhällsyn då vi i Sverige som land 

ska driva detta. För människan, individen, är för kaotisk och orationell för att ordna detta själv 

enligt den kollektivistiska samhällsynen. Det är först med hjälp av ett lands struktur som 

optimal potential uppnås i att hantera miljö och energifrågorna. Jag kan således konstatera att 

Alliansen uttrycker sin samhällssyn på ett kollektivistisk vis gällande miljö och 

energifrågorna i texten ovan.  

 

Alliansen fortsätter med samma kollektivistiska samhällsyn när de skriver att politiken har en 

viktig roll att se till att uppmuntra och stimulera till användande av miljövänliga 

energialternativ. Politiken ska även se till att verka för goda konkurrensförhållanden råder på 

energimarknaden. Exempel på detta är skapandet av elcertifikatsystemet. Systemets mål är att 

öka användandet av miljövänliga energialternativ genom certifiering av energin. Alliansen vill 

även införa en miljöbilspremie som går ut på att 10000 kronor skattesubventioneras av 

fordonsköpet för privatpersoner som köper bilar som är klassade som miljöbilar. Detta vill 
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Alliansen införa tillsammans med en förändring av miljöklassningen för bränslen och fordon. 

Alla nya bilar som staten inhandlar ska dessutom också vara så kallade miljöbilar.
100

 

Alliansen visar en pessimistisk människosyn när de anser att det behövs styrmedel för att leda 

människan mot att leva mer miljövänligt. Alliansens ser individen som i behov av ramar och 

regelverk för att fungera väl och vara miljövänlig. 

 

Vidare så går Alliansen in djupare och betonar samarbete bland länderna kring Östersjön och 

medlemsländerna i den Europeiska unionen för att kunna möta miljöproblem. Sverige ska 

själva införa ett utökat förbud mot visst kemikaliebruk i vardagen, och en övergång från 

fiskekvoter till ”fiskedagar” för yrkesfiskare ska införas. Alla länder kring Östersjön bör 

enligt Alliansen ha krav på dubbelskrov på båtar och fartyg samt redovisa all verksamhet som 

kan ha negativ miljöpåverkan. Enligt Alliansen så ska Sverige verka för att landet självt når 

upp till Europeiska unionen mål. Sverige ska även verka för att Kyoto-avtalet förlängs, samt 

att den Europeiska unionen upprättar strategiska energisamarbeten med Kina och Indien.
101

  

Samtliga av Alliansens åsikter och förslag ovan syftar till att styra samhället mot en mer 

miljövänlig tillvaro. Ramarna som presenteras ovan för att förbättra miljön stämmer överens 

med den kollektiva samhällssynen. Dessa förslag och deras kollektivistiska ramar anses av 

Alliansen vara nödvändiga för att människan på ett bra sätt ska kunna hantera 

miljöutmaningarna.  

 

Det andra politikområdet som kommer att analyseras ur valmanifestet är utbildning. Analysen 

kommer att utföras med hjälp av de två valda dimensionsanalysverktygen människosyn och 

samhällsteori. I ”Fler i arbete – mer att dela på” skriver Alliansen om att alla barn ska ha rätt 

att utbilda sig och att utbildning är och har varit viktig för Sveriges framtid.
102

 Att alla ska ha 

rätt att utbilda sig är en optimistisk människosyn då Alliansen visar att de tror på människan 

är rationell och endast behöver ha information och kunskap för att klara sig själv i samhället. 

Alliansens åsikt att utbildning är viktig för Sveriges framtid är en kollektivistisk samhällssyn. 

Detta för att Alliansen visar på en syn om att utbildning ska fungera som en ram i samhället 

och utbilda folk så att de fungerar väl i samhället. Vidare skriver Alliansen att utbildningen 

ska kunna anpassas efter varje elevs behov. Eleverna ska dessutom ges möjligheten att kunna 
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fördjupa sig inom deras intresseområden ju äldre de blir.
103

 Detta är en individualistisk 

samhällsyn som ger eleverna möjlighet att gå sin egen väg. Eleverna ska få välja att gå den 

utbildningen som de önskar. Det är dock fortsatt en pessimistisk människosyn att anse att 

utbildning som mall behövs för att stävja människor och få dem att leva väl i samhället.  

Skolor ska ha möjligheten att utforma egna profiler och arbetsformer. Eleverna och deras 

föräldrar ska kunna välja vilken skola som de vill gå på. Friskolor ska få finnas och 

konkurrera utifrån samma regler som kommunala skolor.
104

 Jag tolkar skolornas möjlighet till 

att utforma egna profiler och arbetsformer som en optimistisk människosyn. Människan ses 

som rationell med förmåga att ta egna initiativ samt beslut för att på så vis leva sitt liv 

självständigt. Jag tolkar även att en optimistisk människosyn av samma anledning föreligger 

angående Alliansens åsikt om att eleverna och deras föräldrar ska ha möjlighet att välja skola. 

Gällande att Alliansen anser att friskolor ska tillåtas verka så tolkar jag det som en optimistisk 

människosyn. Alliansen anser att eleverna är rationella nog att kunna välja mellan olika skolor 

vare sig det är skolor i privat eller kommunal regi. 

 

Alliansen skriver vidare att skolor ska granskas oftare och noggrannare av staten för att 

kontrollera kvalitetsnivån.
105

 Detta är en pessimistisk människosyn som ser människan som 

orationell och oberäknelig. På grund av detta så anses också kontroller av skolan behöva 

utföras utav staten. Det är även en kollektivistisk samhällssyn när Alliansen vill att skolorna 

ska hålla en viss kvalitet för att de då fungerar bättre i samhället. Statens kontroller blir 

samhällets ramar för skolornas kvalitet och stämmer på så vis in i den kollektivistiska 

samhällssynen.    

 

I valmanifestet så skriver sedan Alliansen att lärarna gör ett bra jobb, men att det är Sveriges 

kommuner och skolor som förhindrat dem från att göra ännu bättre ifrån sig. Anledningen till 

detta anses vara att personal utan rätt utbildning anställts som lärare. Detta ska i sin tur ha 

orsakat att läraryrkets status sjunkit.
106

  

 

Alliansens visar en optimistisk människosyn när de anser att lärarana gör bra ifrån sig och att 

de kan utvecklas ännu mer. Samtidigt är det en kollektivistisk samhällssyn att anse att 
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läraryrkets status höjs genom lärarutbildningen för att det är via samhällets ram i form av 

lärarutbildningen som lärare fungerar väl i samhället.  

 

Alliansen vill att lärarna ska få mer befogenheter då de anser att lärarna saknar befogenheter 

för att respekteras i klassrummen. I valmanifestet står det att lärarutbildningen försämrats och 

att speciallärarutbildningen lagts ned. Alliansen kopplar detta till sjunkande skolresultaten i 

den svenska skolan och därför så presenterar de flertalet åtgärder för att motverka denna 

nedgång. Alliansen vill återinföra speciallärarutbildningen och se till att det blir fler 

speciallärare. En annan åtgärd för att vända nedgången är att Alliansen vill att endast lärare 

som har lärarutbildning ska få tillsvidareanställas och undervisa i det ämnet samt för rätt 

årskurs som de är utbildade till att göra.
107

  

 

Alliansens syn om att lärare behöver mer befogenheter är en pessimistisk människosyn då 

lärarnas ses som orationella och i behov av hjälp. Detta är även en kollektivistisk samhällssyn 

då lärarna anses behöva strukturer i samhället i form av ökade befogenheter i skolan.  

Alliansen skriver också att elevernas föräldrar och deras utbildningsnivå samt ekonomiska 

bakgrund inte ska få bestämma om eleverna lyckas väl i skolan eller inte. Skolans möjlighet 

att påverka och se till att den enskilde lyckas i livet är en prioriterad uppgift för Alliansen. Det 

är en liberal tanke och en optimistisk människosyn att alla ska ha samma förutsättningar att 

lyckas i livet. Individen, eleven, är rationell och behöver endast kunskap för att klara sig själv 

i samhället. Denna information och kunskap kan eleven få genom att gå i skolan och utbilda 

sig. Det är också en kollektivistisk samhällsyn att skolan ska agera ram i samhället för att med 

hjälp av utbildning få människor att leva och fungera väl.  

 

I början av skoltiden så vill Alliansen införa en läsa-skriva-räkna-satsning. Denna satsning 

anses nödvändig för att eleverna tidigt ska kunna ta in kunskaper i de övriga skolämnena. 

Alliansen vill även att det ska införas nationella prov i svenska i årskurs tre samt nationella 

mål för elever i den årskursen.
108

 Alliansens förslag visar en pessimistisk människosyn som 

ser människan som orationell och i behov av hjälp i form av politiska förslag för att eleverna i 

skolan ska lära sig bättre. Det är även en kollektivistisk samhällssyn att anse att skolan ska 

agera ram i samhället för att utbilda människor och få dem att leva väl.  

 

                                                           
107

 Alliansen, Fler i arbete – mer att dela på, s. 16. 
108

 Alliansen, Fler i arbete – mer att dela på, s. 16. 



30 
 

I valmanifestet står även att elevernas kunskaper inom No-ämnen och matematik sjunker. 

Alliansen skriver därför att det är nödvändigt att kraftsamla extra mycket i dessa ämnen. 

Alliansen presenterar förslag för att vända trenden och se till att ingen elev halkar efter i form 

av skriftliga omdömen från årskull ett, samt betyg från och med årskurs sex. Dessutom ska 

betygssystemet utökas för att på så vis ge en vidare uppfattning om elevernas 

kunskapsnivåer.
109

 

 

Förslagen om omdömen från årskurs ett, tidigare betyg och utökat betygsystem är en 

kollektivistisk samhällsyn. Detta för att Alliansen anser att dessa förslag kommer att fungera 

som ramar för alla elever i skolan och att de med hjälp av dessa förslag kommer att fungera 

väl i samhället. Något som stämmer överens med den kollektivistiska samhällsynen. 

Alliansens förslag visar även en pessimistisk människosyn där människan ses som orationell 

och i behov av stöd i form av dessa förslag för att eleverna i skolan ska lära sig effektivare. 

Alliansen skriver att alla elever har olika förutsättningar och att de ska ha rätt till stöd i 

skolan. Stödet kan ske i form av speciallärare eller fler lärotimmar i vissa ämnen. Ingen elev 

ska lämna grundskolan utan att ha uppfyllt godkända nivåer av kunskap. Om det behövs så 

kan fler lärotimmar utökas till extra läsår för att eleven på så vis ska uppnå godkända 

kunskaper. Elever som riskerar att avbryta grundskolan ska även erbjudas möjlighet att 

påbörja lärlingsutbildning. Det bygger på att eleven praktiserar hos ett företag men samtidigt 

även studerar grundskoleämnen i ett individanpassat tempo.
110

    

 

Alliansens syn visar en optimistisk människosyn när de anser att alla elever ska ha rätt till 

stöd är rationell och endast behöver kunskap för att klara sig själv i samhället. Det är även en 

liberal tanke att alla elever ska ges möjligheter att lyckas väl i livet. Liberalismens 

människosyn är också optimistisk, precis som den människosyn som Alliansen visar här. Det 

är också en kollektivistisk samhällsyn att skolan ska agera ram i samhället för att med hjälp av 

utbildning och extra stöd som speciallärare samt praktikmöjligheter få eleverna att leva och 

fungera väl i samhället. ”Ingen elev ska lämna grundskolan utan att ha uppfyllt godkända 

nivåer av kunskap” är både en pessimistisk människosyn och en kollektivistisk samhällssyn. 

Det är en pessimistisk människosyn då elevernas kunskap nedvärderas och en kollektivistisk 

samhällssyn då skolans betygssystem ska vara ramen i samhället för att människan ska 

fungera väl.  
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Alliansen skriver att alla elever har rätt till en skolmiljö som är trygg och att inga former av 

kränkningar ska få förekomma. Alliansen vill med hjälp av klara befogenheter skapa ordning 

och trygghet i skolan. I valmanifestet står det att lärare ska kunna ta störande föremål,
111

 ge 

kvarsittning, stänga av elever från skolan alternativt flytta dem till en annan skola. Alliansen 

vill även införa närvaro som betyg i skolan och att närvaro ska diskuteras vid 

utvecklingssamtal för eleverna. Skolans värdegrund ska även stärkas och förtydligas. Med 

hjälp av ökade resurser så ska en tydligare och bättre värdegrund resultera i en bättre 

skolmiljö enligt Alliansen.  Dessa förslag visar en kollektivistisk samhällssyn där skolan ska 

fungera som en ram i samhället för att med hjälp av utbildning få individer att fungera väl. 

Alliansens förslag visar också en pessimistisk människosyn när lärarna och eleverna i skolan 

anses vara i behov av hjälp i den form som dessa förslag syftar till att ge dem i sitt arbete. 

I valmanifestet skriver även Alliansen att skolan har till uppgift att tillsammans med elevernas 

föräldrar lära eleverna att följa regler och normer i samhället. Samt att detta samarbete mellan 

hem och skola är av stor vikt. Denna syn är en kollektivistisk samhällsyn. Detta för att 

Alliansen tycker att skolan ska se till att forma bra medborgare och föräldrarna ska bidra med 

sin del i detta arbete för att det ska lyckas enligt Alliansen.
112

  

 

En välfungerande lärlingsutbildning ska införas i gymnasiet. Yrkesförberedande program ska 

tillgodoses 15 veckor av praktik som utlovat. Alliansen vill att företagen ska ges en så kallad 

praktikpeng som ersättning för att de tar emot elever. Detta är både en pessimistisk och en 

optimistisk människosyn. Det är en pessimistisk människosyn på grund av att Alliansen 

tycker att eleverna behöver hjälp i livet i form av 15 veckor med praktik för att fungera väl i 

samhället. Samtidigt så anser dock Alliansen att eleverna är rationella och att de kan dra nytta 

utav denna kunskap som de får från praktiken för att klara sig själva i samhället.   

Alliansen skriver att de anser universitet och högskolor behöver få en ökad lärartäthet. 

Universiteten och högskolornas resurstilldelningssystem ska anpassas så att det belönar 

kvalitet och inte kvantitet av antalet godkända elever. Alliansen skriver att de vill satsa 

resurser för att se till att kvalitén stärks. Gymnasieelever ska ges mer förberedande kunskaper 

inför möjliga högre studier. Alliansen vill premiera gymnasieämnen som är relevanta för 

möjliga framtida högre studier.
113
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Alliansen har en optimistisk människosyn när de tror att lärare och studenter är rationella och 

att ökad lärartäthet leder till en bättre utbildning. Det är en pessimistisk människosyn som 

visas när människan ses som orationell och i behov av stöd i form av dessa förslag för att 

eleverna i skolan ska lära sig effektivare. Alla förslagen i stycket ovan om gymnasial nivå och 

högskolestudier är en kollektivistisk samhällssyn. Detta för att Alliansens förslag syftar till att 

fungera som ramar för de gymnasiala samt högre studierna och på så sätt se till att styra 

studenterna mot att fungera bättre i samhället. 

 

Alliansen skriver att de anser att satsningar på forskning också är investeringar i framtida 

välfärd. Därför vill Alliansen öka anslagen så att totalt 1 % av Sveriges BNP går till 

forskning. Alliansen vill även uppmuntra de forskarmiljöerna som är bäst och skriver att den 

politiska styrningen av forskningsanslag ska bli mindre. Detta till förmån för universiteten 

som ska få ökad frihet. Alliansen vill ta bort den så kallade ”högskolemomsen” och även 

pröva att införa en avdragsrätt för att uppmuntra till donationer från företag och 

privatpersoner för ideella organisationer samt forskning.
114

 

 

Jag tolkar det som att Alliansen har en optimistisk människosyn när de vill satsa på forskning 

då människan anses vara rationell och därför kan utföra användbar forskning. Även att 

universiteten ska få bestämma mer över forskningsanslagen är en optimistisk människosyn då 

människan ses som rationell vilket stämmer överens med den optimistiska människosynen. 

Att samhället ska satsa på forskning är en kollektivistisk samhällssyn då förslaget vill uppföra 

ramar i samhället som människorna ska leva efter. Det är en individualistisk samhällsyn att 

vilja förenkla för företag och privatpersoner med slopande ”högskolemomsen” samt med 

avdragsrätt för donationer. Detta då människor själva enklare kan arbeta för att förverkliga 

deras mål i livet genom att frivilligt samarbeta genom att donera till forskning eller ideella 

organisationer.                   

 

Alliansen skriver att de vill tycker att det är viktigt med språkutbildning för nyanlända. Därför 

presenteras förslag i valmanifestet om att konkurrensutsätta SFI, svenska för invandrare med 

hjälp av en utbildningspeng. Med hjälp av utbildningspengen så ska nyanlända kunna välja 

själva var de vill gå sin språkutbildning.
115
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Jag tolkar Alliansens åsikt om att det är viktigt med språkutbildning som både en optimistisk 

och pessimistisk människosyn. Optimistisk för att Alliansen ser de nyanlända som rationella 

då de ska få möjligheten att välja utbildningsplats och att de kan få nytta av ökade 

språkkunskaper för att leva sina liv mer självständigt. Faktumet kvarstår dock att Alliansen 

anser de nyanlända vara i behöv av hjälp i form av språkundervisning och detta stämmer 

överens med den pessimistiska människosynen som ser människan som i behov av hjälp för 

att dess förnuft är bristfälligt. 

 

Alliansen skriver också att få nyanlända personer får sin utbildning värderad. Alliansen vill 

därför förbättra undersökningen av nyanländas praktiska kunskaper med hjälp av arbetsprov 

på dessa. Detta stämmer överens med en kollektivistisk samhällssyn då nyanlända med hjälp 

av utbildningsutvärdering och arbetsprov som ramar i samhället ska göra så att människor 

fungerar bättre i Sverige.
116

                                         

 

3.1.1 Sammanfattning 

 

I analysen av Alliansens valmanifest 2006-2010 fick jag fram tretton optimistiska tolkningar 

av deras människosyn och tjugoen pessimistiska tolkningar. Vilket leder till att jag tolkar att 

valmanifestet har övervägande pessimistisk människosyn. Vid undersökningen av 

valmanifestets samhällsteori fick jag fram två tolkningar av individualistisk samhällssyn, och 

fyrtioen tolkningar av en kollektivistisk samhällssyn.   

 

3.1.1.1 Tabell Miljö- och utbildningspolitik 2006-2010 

 

Miljö- och utbildningspolitik 

2006-2010 

Konservatism Liberalism 

Människosyn:   Pessimistisk 

 X 

Optimistisk 

 

Samhällsteori:      Kollektivistisk 

X 

Individualistisk 
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3.2 Alliansens valmanifest år 2014-2018 ”Vi bygger Sverige” 

 

I detta kapitel kommer Alliansens valmanifest ”Vi bygger Sverige” att undersökas. Som 

tidigare nämnt så är politikområdet miljö återkommande i Alliansens båda valmanifest. Jag 

inleder med att undersöka Alliansens miljöpolitik i valmanifestet med hjälp av de två valda 

dimensionsanalysverktygen människosyn och samhällsteori. Det är dock inte alltid möjligt att 

undersöka all text utifrån de båda dimensionsanalysverktygen. Detta för att vissa delar i 

valmanifesten helt enkelt inte är applicerbara med de båda dimensionsanalysverktygen. 

Valmanifestet kommer dock att undersökas utifrån de båda dimensionsanalysverktygen i 

största möjliga utsträckning.    

 

I Alliansens valmanifest 2014-2018 så inleds kapitlet ”Världsledande för miljö och klimat” 

med att Alliansen skriver att Sverige ska vara ett föregångsland gällande att skapa ett gott 

klimat på vår jord. Miljöproblemen ska mötas med hjälp av miljövänlig teknik. 

Klimatförändringarna anses vara det största miljöproblemet. Alliansen skriver att det krävs 

tillväxt och för att få resurser att kunna hantera miljöproblemen och klimatförändringarna 

med. Politiska styrmedel mot miljövänlig teknik och beteende ska också fungera som redskap 

för att hantera miljöproblemen.
117

 Vidare skriver de att Sveriges företag har goda möjligheter 

att se till att bidra med miljövänlig teknik och på så vis jobba för ett miljötekniskt 

omställningsarbete. Samma sak gäller svensk forskning där Alliansen ser möjligheter till att 

leda miljövänlig forskning. Återkommande är Alliansens åsikter om att kombinera tillväxt 

och arbetet med att skapa en bättre miljö. Företag och forskning inriktad kan inriktas mot 

miljöfrågor för att på så vis kombinera tillväxt med arbetet för en bättre miljö.
118

  

 

Alliansen betonar vikten av globala samarbeten utöver nationella och regionala samarbeten 

för att hantera miljöproblemen. Alliansen skriver vidare att Europas beroende utav rysk gas är 

en miljöfara då det enligt dem leder till ökade koldioxidutsläpp. Flertalet europeiska länder 

har inte ställt om till miljövänliga energialternativ efter att ha stängt ned sina kärnkraftverk. 

Istället har de ökat sitt använda utav kol som energikälla. Alliansen skriver att Sverige 

däremot både ska utveckla sitt användande av miljövänliga energialternativ och behålla den 
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energiöverenskommelse som Alliansen varit delaktig i att skapa
119

 där ett visst 

kärnkraftsanvändande ingår.
120

   

 

Alliansen anser att den som förorenar och skadar miljön också ska betala för den uppkomna 

skadan. De skriver att grunden i deras miljöpolitik är koldioxidutsläpp ska kosta och således 

så anses Europeiska unionens koldioxidskatt med tillhörande utsläppshandelsystem vara bra 

styrmedel för att hantera miljöförstöring. Alliansen skriver även att de tillsatt en utredning 

som ska undersöka hur Sverige som land ska bli mer energieffektivt samt minska utsläppen av 

växthusgaser till år 2050. Utredningen kallas ”Klimatfärdplan 2050” och bidrar enligt 

Alliansen till att Sverige minskar utsläppen på vår jord.
121

  

 

Återkommande i valmanifestets miljöpolitiska del hittills är synen att Sverige och Europa ska 

jobba för att hantera miljöproblem. Sverige och Europeiska unionens miljömål och politiska 

styrmedel stämmer överens med den kollektiva samhällssynens ramar som samhället ska 

använda för att fungera väl. Människan anses vara för kaotisk och oordnad och istället ska 

Sverige och Europeiska unionen med dess miljömål och politiska styrmedel fungera som 

ramar för att miljöproblemen ska kunna hanteras väl. Alliansen återspeglar en pessimistisk 

människosyn när de anser att det behövs styrmedel för att verka för en bättre miljö. Detta 

pekar mot en människosyn där individen ses som i behov av ramar och regelverk för att 

fungera väl och vara miljövänligt.  

 

Vidare skriver Alliansen kortfattat att de vill införa en skattereducering för egenproducerad 

förnybar el, utöka miljöbilspremien och skattebefria andra generationens biodiesel. Dessa är 

alla förslag som stämmer in på både en individualistisk samhällssyn och en pessimistisk 

människosyn. Detta för att individen får ökad frihet att använda energi och fordon. Alliansen 

anser att dessa politiska styrmedel behövs och att de kommer att leda till ett mer miljövänligt 

levnadssätt. Med anledning av att Alliansen anser att dessa förslag måste införas av staten så 

ses människan som orationell. Därmed är det en pessimistisk människosyn där den orationella 

människan måste få hjälp för att fungera på bästa sätt genom styras mot att leva mer 

miljövänligt. Alliansen vill även införa ett statligt stöd för laddstationer till elbilar och höja 
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fordonskatten.
122

 Båda dessa två förslag är kollektivistiska då de vill styra människan att välja 

”rätt” transportsätt.  

 

I jämförelse så hade ett scenario med en individualistisk samhällssyn inte krävt att styra 

människorna mot ett miljövänligare leverne. En individualistisk samhällssyn hade haft tillit i 

att människan är tillräckligt ordnad nog att själv utan styrning handla mer miljövänligt då 

miljön är viktig för vår överlevnad. Förtroendet för det mänskliga förnuftet saknas i den 

pessimistiska människosynen.  

 

Alliansen skriver att de anser att Europeiska unionen bör minska farliga ämnen i vårt 

samhälle. Alliansen säger sig även vilja verka för Östersjöns välmående. Fiskeindustrin och 

turism kopplas till välmående natur och vatten där Sverige ska vara drivande i arbetet för att 

utsläpp, övergödning och nedskräpning minskar både på ett nationellt samt ett globalt plan. 

Östersjön delas av många länder och således påverkar utsläpp och miljöförstöring i Östersjön 

alla länder.
123

  

 

Alliansen avslutar det miljöpolitiska kapitlet i valmanifestet med att visa ytterligare tecken på 

kollektivistisk samhällssyn då Alliansen tycker att nationen och samhället ska verka för ramar 

mot ett mer miljövänligt levnadssätt. Den stämmer överens med den kollektiva samhällssynen 

och dess syn på att ramar behövs i samhället för att det ska fungera väl.  

 

Det andra politikområdet som kommer att undersökas i valmanifestet är utbildning. 

Undersökningen kommer att utföras med hjälp av de valda dimensionsanalysverktygen 

människosyn och samhällsteori.  

 

I ”Vi bygger Sverige” skriver Alliansen att alla ska ha tillgång till utbildning. Att alla ska 

tillgång till utbildning tolkar jag som en optimistisk människosyn. En tro på att individen ska 

kunna uppfylla sina mål och drömmar är en optimistisk människosyn. Detta då utbildning kan 

fungera som ett redskap för att förverkliga människors mål och drömmar.  

Vidare skriver Alliansen att alla elever har olika förutsättningar och att de därför ska få 

individuellt stöd för att nå de uppsatta kunskapsmålen. Skolan ska utöver kunskapsmålen ge 
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kunskap om både arbetslivet och livet i övrigt.
124

 Att alla elever ska erbjudas extra stöd i 

skolan tolkar jag som en pessimistisk människosyn.  Alliansen anser eleverna vara i behov av 

hjälp och att de själva inte kan ta ansvar för sina studier. Det stämmer överens med den 

pessimistiska människosynen som inte tror att människan har förmågan att sköta sitt eget liv 

utan är i behov av att få hjälp att hantera sina brister.   

 

Målsättning för den svenska skolan sätts upp i valmanifestet av Alliansen. Sverige ska ligga 

på en placering mellan 1-10 i Pisa-mätningarna
125

 inom tio år från och med år 2014. Alliansen 

skriver även att de svenska skolresultaten har sjunkit i 20 år och att de därför fortsatt tänker 

agera för att motverka detta.
126

  

 

Ett av dessa politiska förslag som Alliansen presenterar i valmanifestet för att vända den 

negativa trenden i den svenska skolan är att skolstart ska ske redan vid sex års ålder. Idag 

startar som bekant förskolan vid sex års ålder, men Alliansen föreslår alltså att årskurs ett 

startar ett år tidigare än nuvarande system. Ett annat förslag som Alliansen vill införa är det så 

kallade ”lågstadielyftet”. Förslaget syftar till att fånga upp elever som behöver extra stöd 

under sin skolgång för att motverka att dessa elever halkar efter. Detta ska åstakommas med 

hjälp av ökad lärartäthet, fler speciallärare och mindre klasser i skolan.
127

 Dessa ovanstående 

förslag tolkar jag vara både en kollektivistisk samhällsyn och en pessimistisk människosyn. I 

jakten på en lösning på de svikande skolresultaten så dras alla elever över ett sträck. Förslagen 

som presenteras sätter upp ramverk för hur elever bättre samt effektivare ska kunna lära sig i 

skolan och detta stämmer överens med en kollektivistisk samhällsyn. Människorna, eleverna 

ses som okontrollerade och behöver stävjas utav Alliansens förslag för att prestera bättre i 

skolan. Gällande den pessimistiska människosynen så anser jag att Alliansen ser pessimistiskt 

på individernas egen kapacitet när de bestämmer att det måste införa politiska förslag för att 

lösa problemen med de sjunkande skolresultaten.  

 

Alliansen visar fler tecken på denna kollektivistiska samhällssyn och pessimistiska 

människosyn igen i valmanifestet om utbildning när de vill införa fler kollektiva ramar när de 

föreslår ökade antal timmar med idrott och hälsa i grundskolan, samt en utökning av antalet 
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mattelektioner i högstadiet. Dessa förslag drar också alla elever över en kam och upprättar 

kollektiva ramar som är tänkta att fungera för all elever.  

 

Alliansen vill införa tidigare betyg från och med årskurs fyra. Idag (2014-12-25) sätts betyg 

från årskurs sex.
128

 De vill även införa en ny målsättning om att kunna skriva, räkna och 

förstå simplare texter, samt införa ett så kallat bedömningsstöd. Detta bedömningsstöd kan 

ske i former av diagnosmaterial och prov.
129

 I dessa förslag så ses återigen eleverna som i 

behov av yterliggare ramverk för att fungera bättre och lära sig mer under skoltiden. Detta 

stämmer överens med en kollektivistisk samhällsyn. Eleverna ska med hjälp av Alliansens 

skolpolitiska ramverk stävjas för att fungera väl i samhället. Alliansens förslag har också en 

kollektivistisk samhällssyn. Detta då Alliansen vill införa mer styrning i skolan för att hjälpa 

dem att lära sig effektivare. Styrningen i skolan blir en ram i samhället och detta stämmer 

överens med den kollektivistiska samhällssynen.   

 

Valmanifestet berör även utbildning för nyanlända elever. För dessa vill Alliansen utöka den 

svenska språkundervisningen. Anledningen till varför de vill utöka språkundervisningen är för 

att de nyanlända snabbare ska kunna ta till sig utbildning och att Alliansen då anser att 

svenska språket är en nyckel till detta. Alliansen vill även att de nyanlända elevernas 

kunskaper snabbt ska utvärderas så att de hamnar i rätt sorts årskull i den svenska skolan. Så 

kallade förberedelseklasser för de nyanlända ska dessutom få ett förtydligat regelverk så att de 

nyanlända inte fastnar onödigt länge i dessa klasser enligt Alliansen.  

 

Att Alliansen anser att de nyanlända behöver mer svenskaundervisning visar att Alliansen inte 

tror att de nyanlända klarar av att lära sig tillräckligt och således är detta en pessimistisk 

människosyn. Samtidigt är det dock också en optimistisk människosyn då Alliansen ser 

potential att de nyanlända är rationella nog att lära sig mer svenska för att de i sin tur ska 

kunna leva självständiga liv. En delad människosyn alltså. Samhällsynen är kollektivistisk då 

de nyanlända eleverna anses vara i behov av om ökad svenskaundervisning för att fungera på 

bästa sätt i samhället vilket stämmer överens med den kollektivistiska samhällssynen om att 

människan behöver ramar i samhället för att stävjas och fungera väl.     
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Alliansen fortsätter att presentera förslag i valmanifestet. Ett förslag lyder att kommuner och 

fristående huvudmän ska vara skyldiga att erbjuda läxhjälp. Alliansen motiverar detta 

förslaget med att alla elever ska erbjudas bra möjligheter att lyckas i skolan. Huvudmän ska 

också vara skyldiga att erbjuda sommarskola i årskurs åtta och nio för de elever som ligger i 

riskzonen för att inte få behörighet att gå vidare och nå gymnasiebehörighet. Ett extra år i 

högstadiet ska även bli obligatorsikt för de som inte klarar av att nå gymnasiebehörighet.
130

  

Dessa tre ovanstående förslag om läxhjälp, sommarskola och extra år i högstadiet är alla både 

en pessimistiskt och en optimistisk människosyn. De liknar förslaget om mer 

svenskaundervisning för nyanlända. Detta för att Alliansen ser människan som rationell då de 

tror på människans egna möjligheter och vill erbjuda yterliggare chanser för denne att lära sig 

mer och klara sig i skolan med läxhjälp, sommarskola och extra år i högstadiet. Samtidigt så 

är det en pessimistisk människosyn då Alliansen tycker att förslagen krävs för att 

kommunerna och huvudmännen ska införa läxhjälp och för att människan ska fungera väl i 

samhället. Det är både en optimistisk och pessimistisk människosyn alltså. De tre förslagen 

har också en kollektivistisk samhällsyn. Detta för att läxhjälp, sommarskola och extra år i 

högstadiet alla bygger på att Alliansen ser människan som orationell och att dessa därför 

behöver hjälp av Alliansens skolpolitiska ramverk som förslagen ger för att fungera bra i 

samhället.  

 

Vidare i valmanifestet så tar Alliansen upp gymnasieskolor. Alliansen vill behålla det fria 

skolvalet som går ut på att elever ska kunna få välja i vilken skola de vill studera vid vare sig 

om det är en kommunal skola eller en privat skola. Alliansen motiverar detta med att alla har 

olika förutsättningar och olika behov. Det ska därför gå att välja bort skolor som man inte är 

nöjd med.
131

 Jag ser detta som en liberal synpunkt där valfrihet och tro på individens egen 

förmåga också kopplar till en optimistisk människosyn.  

 

Alliansen vill även att det ska finnas lättåtkomlig information om vad för kommunala skolor 

och friskolor och deras respektive utbildningar som finns att välja bland. Detta för att elever 

lättare ska kunna bestämma sig för vad vilken skola som han/hon vill gå på.
132

 Jag tolkar 

Alliansens tro att eleverna skulle vara i behov av tydligare information i sitt val av skola är 

pessimistisk människosyn som nedvärderar människans rationalitet. 
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I valmanifestet skriver Alliansen att de vill ge högstadium och gymnasium möjlighet att införa 

ett skriftligt ordningsbetyg för eleverna. Ordningsbetyget ska dock inte gå att kunna lägga till 

i slutbetyget.
133

 Det är en kollektivistisk samhällssyn då Alliansen antar att det kan behövas 

regelverk som ordningsbetyg för att människan, eleverna ska fungera bra i samhället och 

skolan. Det är också en pessimistisk människosyn då eleverna anses vara orationella och i 

behov av ordningsbetyg för att sköta sig i skolan.  

 

Alliansen skriver även om att de vill öka stödet för att motverka psykisk ohälsa hos elever.
134

 

Detta tolkar jag som både en pessimistisk och optimistisk människosyn. Pessimistisk då 

Alliansen anser att eleverna behöver stöd av politiska förslag för att må bra. Samtidigt är det 

en optimistisk syn att individen är rationell och endast behöver information/kunskap för att 

klara sig själv i samhället. Att Alliansens vill öka stödet mot psykisk ohälsa hos elever 

stämmer också in på en kollektivistisk samhällsyn. Med hjälp av det ökade stödet mot psykisk 

ohälsa i form av en kollektiv ram så kommer fler att må bättre och därmed också fungera 

bättre i samhället. 

 

I valmanifestet skriver Alliansen att de vill skapa fler utbildningsplatser för barnmorskor, 

sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och lärare. Alliansen vill även höja studielånet så att 

de studenter som vill kan låna 1000 kronor mer varje månad.
135

 Jag tolkar förslaget om fler 

utbildningsplatser som en kollektivistisk samhällssyn där politiska åtgärder ska fungera som 

ramar i samhället för hur många som utbildas. Att Alliansen vill ge möjligheten för studenter 

att låna mer tolkar jag som en optimistisk människosyn. Studenterna anses vara rationella och 

de kan själva få möjligheten att bestämma om de vill låna mer eller inte. 
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3.2.1 Sammanfattning      

    

Vid analys av Alliansens valmanifest 2014-2018 så fick jag fram åtta tolkningar av 

optimistisk människosyn, och tjugo tolkningar av pessimistisk människosyn. Vid analys av 

valmanifest 2014-2018 fann jag två tolkningar av individualistisk samhällssyn och fann 

tjugosju tolkningar av kollektivistisk samhällssyn.            

 

Miljö- och utbildningspolitik 

2014-2018 

Konservatism Liberalism 

Människosyn:   Pessimistisk 

 X 

Optimistisk 

 

Samhällsteori:      Kollektivistisk 

X 

Individualistisk 

3.2.1.1 Tabell Miljö- och utbildningspolitik 2014-2018 
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Kapitel 4: Resultat och diskussion.   

 

I detta kapitel om resultat och diskussion så kommer undersökningen som utfördes i 

uppsatsen att visa de resultat som framkommit. Dessa resultat kommer även att diskuteras för 

att besvara uppsatsens frågeställningar. 

             

 Tabell valmanifest 2006-2010 och 2014-2018. 

 

 Finns det ideologiska förändringar i Alliansens valmanifest år 2006-2010 kallat  

”Fler i arbete – mer att dela på” jämfört med Alliansens valmanifest år 2014-2018 

kallat ”Vi bygger Sverige”?  

 

Resultatet från undersökningen visar att valmanifest 2006-2010 ”Fler i arbete – mer att dela 

på” har en pessimistisk människosyn och en kollektivistisk samhällsyn. Människosynen som 

är pessimistisk passar in på den konservativa ideologins människosyn. Den konservativa 

ideologin ser inte människan som felfri och detta gör inte heller den pessimistiska 

människosynen. Människan behöver hjälp för att fungera väl i samhället. En övervägande del 

i valmanifestet ser alltså människan som orationell och i behov av hjälp. Denna pessimistiska 

människosyn passar in på den kollektivistiska samhällsynen. Detta för att den kollektivistiska 

samhällsynen ser människan som ostrukturerad och därför i behov av ramar i samhället.  Både 

den pessimistiska människosynen och den kollektivistiska samhällssynen ser ned på 

människan. Individen behöver hjälp för att leva sitt liv väl och dessutom på rätt sätt i sin 

miljö. Konservatismen har en kollektivistisk samhällssyn där människan ska tillhöra 

kommuniteter för att leva väl. Således kan valmanifestets kollektivistiska samhällsyn kopplas 

till konservatismen.  
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I tabellen ovan så syns även att valmanifestet 2014-2018 har en pessimistisk människosyn och 

att samhällsynen är kollektivistisk. Den pessimistiska människosynen kan sammankopplas på 

samma sätt som i det tidigare valmanifestet från 2006-2010 med den konservativa ideologin. 

Konservatismen ser liksom den pessimistiska människosynen människan som ofullkomlig 

och där med i behov av stöd. Samhällsynen är kollektivistisk något som i sin tur också kan 

knytas till den konservativa ideologin. Detta för att konservatismen betonar vikten av att 

människan ska leva i kommuniteter något som i sin tur visar en kollektivistisk samhällssyn. 

Vid jämförelse av resultaten av valmanifesten så visar det sig att båda valmanifestet har en 

pessimistisk människosyn och en kollektivistisk samhällssyn. 

  

 Dominerar liberalism eller konservatism Alliansens valmanifest 2006-2010 jämfört 

med Alliansens valmanifest 2014-2018? 

 

Det är tydligt att konservatismen dominerar både valmanifest 2006-2010 och valmanifest 

2014-2018. Detta då valmanifesten har en pessimistisk människosyn och en kollektivistisk 

samhällssyn något som stämmer överens med konservatismens dimensioner men inte 

liberalismens.   

 

Att Alliansen inte haft någon ideologisk förändring och därmed inte gått mot mitten skulle 

kunna bero på att Alliansen verkar för att behålla sin politiska inriktning och försöker nå såväl 

gamla som nya väljare som identifierar sig som borgerliga väljare genom att behålla sina 

ideologiska grunder.    

 

Ideologisk höger-vänster-skala 2. 

Bilden ovan visar den ideologiska höger-vänster-skalan
136

 och ett kryss som visar uppsatsens 

resultat att Alliansen är konservativa i både valmanifest 2006-2010 och valmanifest 2010-

2014.  
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Alliansen vann både valet år 2006 samt år 2010 och kan därför ha valt att fortsätta använda 

samma eller liknande sorts politik som tidigare. Detta trots resultatet från SIFO-

undersökningen nedan som är gjord drygt ett år innan valet år 2014.
137

 Tankegången kan ha 

varit att det är onödigt att ändra på en politik som många av väljarna var nöjda med vid 

tidigare val och på så vis försöka röstmaximera enligt den partiorganisatoriska Catch-all 

modellen. Alliansens konsekventa konservativa hållning i de båda valmanifesten kan vara ett 

resultat av ett sådant möjligt resonemang. Ett resonemang där Alliansen ska fortsätta att föra 

samma eller liknande politik som tidigare, val efter val, med förhoppningar om att behålla 

eller eventuellt öka stödet.  

 

  

  SIFO. 

 

Utifrån uppsatsens undersökning så har Alliansen inte förlorat sin borgerliga kollektiva 

identitet. Allianspartierna kan fortsättningsvis kopplas samman som borgerliga och emot 

socialism. Detta för att Alliansen inte haft en ideologisk förändring utan den konservativa 

ideologin dominerar i både valmanifest 2006-2010 samt valmanifest 2014-2018. Ingen 

förändring mot mitten eller mot socialismen har skett och därmed finns antagonismen mot 

övriga partier kvar hos de borgerliga partierna i Alliansen. Att antagonismen finns kvar 

betyder att det inte heller föreligger något hot mot demokratin i enlighet med Mouffes teori. 

Populistiska partier kan söka konflikter med de etablerade partierna, men de kan inte 

trovärdigt utmåla sig själva som det enda alternativet till de etablerade partierna för att 

försöka få makt då antagonismen kvarstår.  
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SIFO-undersökningen från år 2013 visar på sämre resultat för alla Allianspartier i jämförelse 

med hur det gick i för dem valet år 2010. Dessutom så gick också alla Allianspartier bakåt i 

valet år 2014.
138

 En fördel med Allianssamarbetet bör ha varit att partisamarbetet kunnat 

samla en variation av partier och politik men med gemensamma ideologiska grunder. Men det 

kan ha varit så att Alliansens tydliga konservativa inriktning lett till att Folkpartiet och 

Centerpartiet hamnat i skuggan istället för att ha lyfts av sammarbetet. Både Folkpartiet och 

Centerpartiet saknar konservatism som ideologi, något som kan ha påverkat deras försök till 

att föra ut sin politik via Alliansen negativt. Om det stämmer kan det vara på grund av den 

tydliga konservativa inriktningen som denna uppsats visar att Alliansen haft i de båda 

undersökta valmanifesten och som då i vissa fall kan ha konkurrerat ut liberalismen.  
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Kapitel 5: Slutsats. 

 

Summerat så kan uppsatsens resultat sammanfattas som följer. Uppsatsens undersökning visar 

att både valmanifest 2006-2010 och valmanifest 2014-2018 har en pessimistisk människosyn. 

Båda valmanifesten har också en kollektivistisk samhällssyn.  

 

Uppsatsens syfte är att undersöka om Alliansen riskerar att förlora den borgerliga kollektiva 

identiteten. Att Alliansens människosyn är pessimistisk visar en ideologiskt konservativ 

hållning. Detta då konservatismen har en pessimistisk människosyn och liberalismen har en 

optimistisk människosyn. Även Alliansens kollektivistiska samhällssyn i de båda 

valmanifesten kan kopplas till den konservativa ideologin. Detta då konservatismen har en 

kollektivistisk samhällssyn och liberalismen har en individualistisk samhällsyn.  

 

Då Alliansen i både valmanifest 2006-2010 och valmanifest 2014-2018 har en konservativ 

ideologi så har också Alliansen behållit sin borgerliga kollektiva identitet. 

 

Vidare forskning skulle kunna undersöka till vilken av fler ideologier som Alliansens 

människosyn och samhällssyn passar lämpligast in på. I denna uppsats så har endast 

ideologierna liberalism och konservatism använts och detta medför begräsningar i uppsatsens 

utförda undersökning. Jag kan endast konstatera att undersökningen indikerar att Alliansens 

pessimistiska människosyn och kollektivistiska samhällssyn i de båda valmanifesten kopplar 

till en konservativ hållning.   
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