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Förord  

Inom statsvetenskapen, är det inte för vana att parförfattande förekommer. Förra året när 

uppsatsskrivande förekom på en B-nivå, skaffade vi oss gemensamma kunskaper och intresse 

gällande dimensionen GAL-TAN och dess relation till den svenska politiska kulturen. I fjolårets 

uppsats såg vi att Moderaternas positionering inom dimensionen var av intresse. Denna C-

uppsats är således en fördjupning. Vi fann det oförståndigt att skilja på de kunskaper vi har fått, 

istället för att fortsätta förena och utveckla kunskaper ihop. Vi önskar att tacka Halmstad 

Högskola för förståelsen. Vi vill dessutom ta tillfället i akt och intyga att vi båda har kommit 

att ta lika stor del i arbetet som har bedrivs sida vid sida.  

 

 

- Antonia Berndtsson & Ellen Kult     

2019-06-07 
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Abstract  

The aim of this essay is examine how the Moderate party ideas and values have changed over 

time in relation to the so-called GAL-TAN dimension. The dimension theorizes values 

regarding green, alternative and libertarianism against traditional, authoritarian and 

nationalism. The dimension has recently become relevant for the Swedish political party system 

and political culture. The source material we use are documents of the Moderate party from 

1904 to 2013. We have examine the Moderate party ideas using qualitative and comparative 

method, the results are presented in the form of a “codified text analysis”. Also, to find a deeper 

understanding, the results is evaluated in an idea analysis. Finally, we offer an understanding 

of values and ideas from a cultural and social perspective. The results show that the dimension 

existed from the very beginning in the Moderate party and that it is most prominent today. The 

study compared over time, making possible comparisons of cultural positions over time.  

 

 

 

Nyckelord: moderaterna, värden, idéer, förändring, GAL-TAN 
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1. Inledning 

[“Inte som mörkblå, inte som ljusblå. Inte som nya eller gamla. Inte som liberala eller 

konservativa. Vi är ju allt det - också. Men först och främst är vi Moderaterna. Förenade i en 

bred kyrka av gemensamma värderingar och gemensam förmåga till förändring. Den nya resan 

kräver respekt för vad som tagit oss hit”] – Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare, 

Karlstad 5 april 2019 (Karlsson 2019). 

 

I skrivandets stund rapporterar Aftonbladet från Moderaternas Sverigemöte i Karlstad. Partiet 

byter logga, ersättningen består av det klassiska bulliga M:et som har använts i olika modeller 

sen 1970-talet. Vidare ska partiet, Nya Moderaterna, endast benämnas som Moderaterna. Bytet 

av loggan beskrivs som en reformation i partiledarens Ulf Kristerssons arbete i att göra om 

partiet, inför ett nytt politiskt läge. Bytet av loggan beskriver partiledaren i intervjun att de vill 

visa att partiet är stolta över de arv Moderaterna vilar på, men det krävs att förnya Sverige då 

det finns nya problem, integrationsfrågan ser partiet som den nya framtidsfrågan (Karlsson 

2019). Moderaterna visar att de vill stå med tydlighet åt höger, återanvändandet av den gamla 

loggan blir en symbol för det (Jansson 2019).   

 

Moderaterna har vilat på konservativa och liberala idéer, beträffande forskningsfältet har 

området varit något begränsad. Svenska forskare och historiker har visat ett större intresse för 

Socialdemokraterna och dess arbetarrörelse (Nilsson 2004, s. 9; Wennström 2019, s. 35). Vilket 

inte är så besynnerligt då genom den svenska politiska historien har socialdemokraterna kommit 

att dominera (Bäck & Möller 2003, s. 36). I en nyutkommen avhandling, skriven av Johan 

Wennström ”Interpreting policy convergence between left and right”, beskriver han hur olika 

forskare försökt att definiera Moderaternas ideologi. Enligt Wennström har partiet alltid 

rubricerat sig som en förening av konservativa och liberala idéer med en balanserad syn på 

individen och samhällets betydelse, likväl om staten och marknaden (Wennström 2019, s. 35). 

I Wennströms avhandling återger han vilka ställningstagande som gjorts av tidigare forskare 

inom området. Kort sagt argumenterar statsvetarna Stig-Björn Ljunggren (1988) och Leif 

Lewin (1967), för att partiets idéutveckling har skett med kontinuitet. Statsvetaren Jan Hylén 

(1991) motsätter sig detta argument med att partiet har förändrats över tid. I en senare 

avhandling av historikern Torbjörn Nilsson (2004), menar att partiet alltid varit konservativt 

och liberalistisk, vilket är ett motsägande till Hyléns ställningstagande (Wennström 2019, s. 

35–37).  
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Vidare diskuterar Nilsson att 1980-talet kan ses som en brytpunkt för partiet, liberalismens 

offensiv, men denna motade inte bort konservatismen. Nilsson poängterar att politiken under 

denna tid inte enbart präglades av ekonomiska frågor utan likväl frågor som berör kultur och 

moral (Wennström 2019, s. 36; Nilsson 2004, s. 310).  Under tidigt 2000-tal, i samband med 

liberalismens fasta grepp av partiet har synen gällande samlevnadsformer, sexualitet, 

immigration och fri rörlighet genomsyrat Moderaternas politik. Nilsson fortsätter med att 

beskriva att övertaget av dagens liberala hegemoni, inte behöver vara en permanent utveckling. 

Moderaterna är ett parti som är måna om att ligga rätt i tiden, men det kan orsaka spänningar 

om exempelvis tidsandan graviterar åt det konservativa hållet (Nilsson 2004, s. 310–311).   

 

Moderaterna har ständigt haft ett ben i konservatismen och det andra i liberalismen för att kunna 

anpassa sig till samtidens frågor. Partiet som nämnt vill ligga rätt i tid och står nu inför en 

reformation till att förnya sig i det nya politiska läget. Det nya politiska läget berör således inte 

endast Moderaterna utan hela det politiska landskapet. Vi talar om GAL-TAN. GAL-TAN, eller 

en så kallad kulturell och social dimension som har uppkommit bredvid höger-vänsterskalan 

(Wennerhag & Elgenius 2018, s. 123; Oscarsson 2017, s. 411). En skala eller dimension där 

väljarna bryr sig allt mer om värderingar. I en intervju beskriver statsvetaren Henrik Ekengren 

Oscarsson1 humoristiskt: att de värderingar som ställs emot varandra är gröna, liberala, veganer 

och pridedeltagare gentemot konservativa och nationalister som ägnar sig åt speedway och 

landsbygd. Väljargrupperna befinner sig i skilda världar och synen på globalisering och 

mångkultur har blivit en vattendelare. Moderaterna har således varit ett parti som har tampas 

med flykten av väljare till grund av denna nya dimension (Carlén 2016). Varav vi ser ett intresse 

till att följa partiet historiska förankring till GAL-TAN dimensionen och hur partiet har ställt 

sig till dessa värderingsfrågor.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Som ogift; Henrik Oscarsson  



  

9 
 

1.2 Problemformulering 

Studiens intresse har kommit att ske inom ramen för ett samhälleligt uppkommit problem, 

media rapporteringen gällande relevansen av värderingsfrågor, kom att skapa ett intresse men 

trots detta är studien framförallt av ett inomvetenskapligt forskningsproblem. Det vetenskapliga 

problemet har skett genom en så kallad lucka inom ramen för kunskapsfältet (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Towns & Wägnerud 2017, s.32). Inledningsvis beskrev vi att Moderaterna 

har byggt ihop två ideologier till en partidoktrin som genom historien befunnit sig på en 

kollisionskurs (Hylen 1991, s. 1). Vi kan se att partiets idéer har skiftat, vilket likväl har 

förändrat dess positionering utifrån vänster-högerskalan. Vi ställer oss därav frågan om partiet 

har samma tendenser i förflyttning inom GAL-TAN dimensionen. Vi vill alltså se hur den 

kulturella Moderaten placerar sig genom tid och rum.  

 

1.3 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att bidra med kunskap och förståelse om Moderaternas 

idéutveckling utifrån GAL-TAN dimensionen. Därav lyder undersökningens frågeställningar:  
 

• Vilka GAL-TAN värden har kommit att förändrats över tid för Moderaterna? 

Vidare så; 

• Hur förändras Moderaternas idéer utifrån GAL-TAN dimensionen? 

 

1.4 Definition av värden & idéer  

För att förtydliga undersökningens frågeställningar är det av vikt till att förklara skillnaden 

mellan värden och idéer. Det är en återkommande distinktion mellan dessa och det är viktigt 

att du som läsare har en förförståelse gällande relationen och hur dessa särskiljs.  

 

Värde: kan innebära en uppsjö av olika saker, att sätta värde på något eller att något är ett 

värde för någon eller värdet ur ett ekonomiskt perspektiv är olika alternativ att kunna identifiera 

begreppet värde. Var vid på statsvetenskapliga premisser finns en allmän kännedom allt från 

Platons värdeobjektivism2 till Robert Dahls värdepluralism3. Värdens huvudpremiss i detta 

                                                           
2 Värdeobjektivism: det finns objektiva sanna värden [idévärlden & sinnesvärlden] (Robert & Sutch 2007, s.55). 
3 Värdepluralism: individen kan själv avgöra vad som är rätt och fel [Demokrati är utopin, polyarki är realitet] 

(Dahl 1989). 
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avseende handlar om metaetiken4 som principer och övertygelser som utgör en allmän 

vägledning för handling. Det kan vara normativa tankar och idéer om vad som är värdefullt och 

ideal. Värden refererar till sådant som vi tycker är gott, rätt eller eftersträvansvärt.  Ur vår 

bemärkelse när vi talar om ett värde handlar det om något viktigt för de kulturella värdets 

betydelse (Györki & Sjögren 1986, s. 718). 

 

Idéer: har sin härkomst från en filosofisk fackterm hos Platon, där ordet får beteckna tingens 

eviga och oföränderliga urbilder, som tänks existera på en plats bortom himlen.  Aristoteles syn 

på idé skiljer sig från Platon där han talar om att idéer är läran om den finala orsaken. Idén är en 

typ av mental förebild för något som avses att utföras (NE u.å.). Idéer har kommit att forma 

politiken, där idéerna står för innehållet. Kristina Boréus och Göran Bergström beskriver att 

studiet av politik har liksom en nära anknytning till studiet av idéer. De kan ses som grunden 

för hela politiken, likväl samhällsutvecklingens mest centrala drivkraft. Eller ur ett 

maktperspektiv, där makt är politikens kärna – därav bör idéer ses ur en politisk förståelse 

(Boréus & Bergström 2012, s. 172).  När vi studerar Moderaternas idéutveckling har vi utgått 

från Mats Lindbergs definition av idéer, där idéer bygger på värden, beskrivningar och 

handlingsrekommendationer, dessa tre komponenter fungerar i symbios som tillsammans bildar 

just, idéer (Lindberg 2017, s. 87–88). 

 

1.5 Disposition 

Dispositionsavsnittet kommer förtydliga struktureringen av studiens innehåll. Undersökningens 

tidigare forskning redogörs i kapitel två; varför GAL-TAN samt Moderaternas idéskiftningar. 

Kapitel tre redogör för undersökningens två analysverktyg GAL-TAN och V.D.P-triaden. 

Kapitel fyra är metodkapitlet där vi redogör för hur analysverktygen har använts, material/urval 

samt uppsatsen validitet och reliabilitet. I kapitel fem redovisas undersökningens kodifierade 

textanalys av GAL-TAN vidare redovisas idéanalysen V.D.P-triad i kapitel sex. I kapitel sju, 

presenteras undersökningens avslutning där slutsats och diskussion redogörs samt vidare 

forskning. Slutligen i kapitel åtta finner ni källförteckning och kapitel nio innehåller ett 

appendix. 

 

 

                                                           
4 Metaetik: kan även kallas för värdeteori 
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2. Tidigare forskning 

Denna uppsats har sina utgångspunkter utifrån två faktorer. Den ena GAL-TAN och den andra 

Moderaterna. Detta kapitel kommer först att förklara hur teoretiseringen kring GAL-TAN 

kommit att växa fram och varför dess relevans. Kapitlet kommer att gå mer djupgående in på 

Moderaternas historia utifrån en idéhistorisk kontext.   

 

2.1 Varför GAL-TAN? 

GAL-TAN är en social kulturell politisk dimension som växt fram bredvid den klassiska 

vänster-högerskalan. Tidigare forskning hävdar att denna har kommit att utmana den 

ekonomiska fördelningspolitiken med värden som berör; Grön [G], Alternativ [A], Libertär [L] 

som ställs emot Traditionell [T] Auktoritär [A] och Nationalistisk [N]. Denna dimension går 

emot den linje som har legat till grund för den politiska konfliktstrukturen i Sverige (Oscarsson 

2017, s. 411).  

 

Vi ser att Henrik Oscarsson Ekengren är en av de mest framträdande statsvetarna när det gäller 

diskussionen om GAL-TAN:s förankring till den svenska politiska kulturen. Han är vidare 

verksam inom SOM institutet [Samhälle, Opinion & Medier] vid Göteborgs Universitet. Ur 

”Den svenska partirymden” från 1998, beskriver Oscarsson betydelsen av vänster-högerskalan, 

denna ses som den viktigaste konfliktlinjen för alla västerländska demokratier sedan 150 år 

tillbaka. Skalan är ett förenklingsverktyg där medborgarna får möjligheten till att kunna relatera 

hennes önskemål eller intressen i relation till de politiska konflikterna (Oscarsson 1998, s. 2). 

Oscarsson poängterar problematiken med uppkomsten av nya politiska frågor som inte berör 

vänster-högerskalan, vilket grundar sig på Roland Ingleharts teori ”The silent revolution” 

(1977) (Oscarsson 1998, s. 4). 

 

Ingleharts teori behandlar hur människors värderingar har kommit att skifta. Skiftet uppstår ur 

postmaterialistiska värderingar, vilket grundar sig på moderniseringsteorin. Moderniserings-

teorin kom att teoretiseras vid mitten av 1900-talet, dess centrala argument syftar till att 

industrialiseringens genomslag låg till grund av sociopolitiska förändringar. Det samhälleliga 

målet med moderniseringsprocessen var att nå en god ekonomisk tillväxt. Vilket i sin tur gav 
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löftet om en förväntad framgångssaga5 ett samhälle kunde uppnå (Inglehart 1997, s. 8, 36).  Det 

Inglehart kom att se med moderniseringen och det senare skiftet till postmodernisering är att 

dessa skeden av ett samhälle har en stark anknytning till den ekonomiska utvecklingen. 

Postmoderniseringen inbegriper ett senare skede av förändrat “tro-system” [eng. belief system] 

(Inglehart 1997, s. 8). Postmoderniseringen kom att slå rot under 1960-talet men tog fart vid 

80-talet (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 387, 391). Människor har i allt större omfattning 

kunnat täcka de basala behoven, vilket har medfört att en värdeskiftning har kommit att äga 

rum i västvärlden. Skiftet innefattar att människan frångår alltmer materiella värden där 

sökandet efter trygghet och säkerhet tagits för givet. Människan ville nu lägga en större tonvikt 

på kvalitén av livet och självförverkligandet (Inglehart 1977, s. 3). Ett skifte gällande basala 

normer kring politik, arbete, religion, familj samt sexuella preferenser (Inglehart 1997, s. 

8).  Viktigt att poängtera är att dessa kulturella värden inte är absoluta. Värden tenderar således 

att öka eller minska i inflytande hos människor (Inglehart 1977, s. 13). 

 

Utifrån SOM institutets data belyses medborgarnas viktigaste samhällsproblem, det konstateras 

att medborgarnas dagordning har kommit att skifta. Frågor som berör miljö och migration har 

toppat som opinionens viktigaste fråga (Martinsson & Andersson 2017). En utveckling mot ett 

tvådimensionellt partisystem kan leda till radikalt förändrade förutsättningar för 

partikonkurrens, partisamarbeten och regeringsbildningar (Oscarsson 2017, s. 411). Vilket har 

påverkat det svenska partisystemet med inträdandet av nya partier i riksdagen. Den stabilitet 

som har kännetecknats Sveriges partisystem har kommit att rubbats (Möller 2015, s. 289).  

 

Väljarbeteende och partikonkurrens utspelar sig inte enbart längs vänster-högerskalan, GAL-

TAN har fått en framträdande roll som åsiktsdimension (Oscarsson 2015). Det finns dock de 

som motsätter sig teoretiseringen av GAL-TAN, kritiken som riktas är att denna anses som en 

God-Ond skala, där progressiva idéer ställs emot utdaterade idéer (Linder 2016). En annan 

kritiker Lars Anders Johansson som uttrycker sig i en artikel från tankesmedjan Timbro menar 

att verklighetens beskaffenhet över åsiktskomplexet är felkonstruerad. Han menar att det inte 

går att erhålla något samband mellan traditionella värderingar och auktoritär nationalism 

(Johansson 2018).  

 

                                                           
5 Framgångssagan: syftar till att vissa typer av kulturella och politiska förändringar kunde ta plats för ett 

samhälle till grund av industrialisering. Exempelvis: lägre födelseantal, högre förväntad livslängd, minskad 

statlig inblandning eller ett större politiskt deltagande (Inglehart 1997, s. 7–8).   
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Varför GAL-TAN? Med ökning av dessa värderingsfrågor blir GAL-TAN av vikt för att ge 

opinionen ett förenklingsverktyg som inte endast utgör den klassiska ekonomiskt förhållande 

dimensionen. Oscarsson nämner att väljarmarknaden positionsantagande visar på en 

association till GAL-TAN:s positionering av sakfrågor (Oscarsson 2017, s. 421).  Skalan eller 

dimensionen har varit uppe inom den mediala debatten, större nyhetsbyråer som SVT, DN, 

Aftonbladet m.fl har rapporterat om skalans realitet för den svenska politiken, framförallt i 

samband till riksdagsvalet 2018 (Betnér & Hjalmarsson 2018; Etzler 2018; Jansson 2019).   

 

2.2 Moderaternas idéskiftningar  

Västerländska partiers uppkomst har historiskt härlett till konflikter och motstånd. Partier har 

en uttrycksfull funktion; De utvecklar en retorik för den sociala och kulturella strukturen till 

krav och påtryckningar för handling eller passivitet. Liksom en instrumental och representativ 

funktion (Lipset & Rookan 1967, s. 3, 5). Svenska partier har sina rötter ur olika 

riksdagsgrupperingar från 1800-talet. Just ur konflikt och motstånd kom Moderaternas parti att 

växa fram. Avsnittet redogör för Moderaternas begynnelse, 1900-talet och 2000-talet.  

 

2.2.1 Moderaternas begynnelse  

Sverige, ett fattigt bondelandskap som mot slutet av 1800-talet började industrialiseras. Länder 

som USA och Ryssland öppnade för export som spannmål och köttprodukter, vilket 

konkurrerade ut svenska bönders produktion. Ur detta växte en konfliktlinje fram 

tullstridsfrågan. Konflikten stod mellan frihandlare och protektionister. Frihandlare6 stod för 

fri rörlighet inom handeln utan statlig ingripande (Lewin 2002, s. 46–48). Protektionisterna7, 

stod för att svenska produkter skulle skyddas med hjälp av statligt ingripande i form av tullar 

(ibid. s. 52). Utmärkande för tullstridsfrågan var att ”vanligt” folk engagerads politiskt för första 

gången, det förändrade grunden för Sveriges politiska förhållande och för den nuvarande 

partibildningen. “Tullstriden betecknar inledningen till Sveriges moderna politiska liv” (ibid. s. 

48).     

  

År 1904 bildades Allmänna valmansförbundet [AVF] (Bäck & Möller 2003, s. 64). Förbundet 

kom att uppstå ur motsättning av de liberala och socialdemokratiska partiers bildande. 

                                                           
6 Frihandlare: Inspirerad av nationalekonomen Adam Smiths tanke om att konkurrens bidrar till de bästa 

produkterna och det bästa utbudet på marknaden (Lewin 2002, s. 46).  
7 Protektionisterna: Präglades av konservativ och nationalistisk tro (Lewin 2002, s. 55) 



  

14 
 

Tvåhundrafemtio män, framförallt riksdagsmän, tillhörande i riksdagens tre högerpartier 

samlades för att diskutera skapandet av en nationell högerorganisation. Organisationen 

formades som en valorganisation, inte som ett rikstäckande nationellt parti, då riksdagspartierna 

fann sig fortfarande fristående. Inom organisationen fann sig första kammarens stora parti och 

dess moderata minoritetsgrupp och i andra kammaren lantmannapartiet. Enligt Jan Hylén, 

skapade åsiktsskillnaderna mellan grupperna svårigheter till att samlas kring ett detaljerat 

politiskt program, den konfliktlinje de sågs sig samsas över var av ett defensivt syfte - mot 

samhällets fiender. Högern såg sin främsta uppgift till att allvarligt motsätta sig de socialistiska 

och radikala strävandena. Efter skapandet av förbundets formella bildande angav AVF tre 

huvudsakliga utgångspunkter för dess arbete. 1. Rösträttsfrågan, en rättvis lösning för att bevara 

en samhällslugn och konstitutionell trygghet. 2. Upprätthållande av individuell frihet, mot 

socialismens kränkningar. 3. Bekämpa beskattningsreformarbetet. Det framgick även att 

arbetsgivar- och kapitalintresse urskiljs bland de fackföreningsfientliga och antisocialistiska 

uttalandena (Hylén 1991, s. 32).  

 

2.2.2 1900-talet  

Fram till första världskriget kom det ske stora organisationsförändringar inom politiken. De tre 

riktningarna högern, liberalerna och socialdemokraterna kom successivt att bli moderna partier 

och därtill heltäckande riksorganisationer (ibid. s. 33).  Vid sidan om första världskriget och en 

livsmedelskris fanns hotet om splittring inom högern. Vänstern kom att propagera för ett 

utvidgande av rösträtten samt borttagande av den 40 gradiga skalan8. Frågan väckte ett stort 

motstånd inom högern, som sedan gav vika. Ute i landet väcktes det stark kritik. År 1919 vid 

en förbundsstämma kom det att diskuteras om en splittring men partiet kom att fortsätta arbetet 

med att skapa ett framstegsvänligt konservativt parti (ibid. s. 34). Hylén (1991), argumenterar 

att vid denna tidpunkt ter sig partiet åt en socialkonservativ9 hållning. Partiet ser sig som 

samhällsbevarande, all form av utveckling skall ske på beståendes grund. Reformerna ska ske 

till hela folkets bästa, därav anser sig partiet vara ett folkligt sådant. Hem och familj är en 

hörnsten i samhällsbyggnaden. Den kristna tron en renande kraft i samhället. Äganderätten, en 

nödvändighet för en lyckosam samhällsutveckling. Hylén fortsätter med att beskriva att det 

finns tydliga drag av den liberalistiska ideologin men dessa återfinns endast i de ekonomiska 

                                                           
8 40 gradiga skala: En man kunde besitta (max) 40 röster inom de lokala valen (Nilsson 2018).  
9 Socialkonservatism: Bygger på en doktrin där samhället ska byggas på ansvarskännande individer, starka 

familjer och en fungerande rättsstat (Bäck & Möller 2003, s.65).  
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avsnitten (ibid. s. 5).  Under 1920-talet blev jordbruksfrågan återigen en kontrovers inom 

partiet. Frågan berörde att ge de svenska jordbruket skydd genom tullar så det inte skulle 

konkurreras ut på internationell marknad (ibid. s. 45). Sprickan handlade om ett bevarande och 

hårdare tullar för svensk jordbruksförmån gentemot frihandlare som hade ett ekonomiskt 

individualiserat fokus (Hylén 1991, s. 47–49). 

 

Under 1930-talet tonades partiets motstånd mot det sociala reformarbetet ned. Partiets intresse 

för att bistå de så kallade “verkligt hjälpbehövande” på samhällets botten ökade. Till denna 

grund kom socialkonservatismen att bli en alltmer relevant rubricering för högerpartiets politik 

(Bäck & Möller 2003, s. 65). Vidare skedde en brytning mot Högerns ungdomsorganisation, 

Sveriges nationella ungdomsförbund [SNU] där högern valde demokrati och kom att bekämpa 

nationalsocialismen (Nilsson 2004, s. 179). Under 1940-talet pågick andra världskriget, där 

började tankarna gällande ett starkt nordiskt samarbete att växa fram (ibid. s. 184). Under 

krigets senare del stärktes de social reformiska krafterna inom högern, vilket bidrog till en intern 

konflikt (ibid. s. 196–197). Utmärkande drag var likväl att partiet hade ett stort fokus på 

kristendomen samt sysselsättningspolitiken som skulle generera starkare ekonomiska 

förutsättningar (ibid. s. 187, 206).  

 

Mats Bäck och Tommy Möller i “partier och organisationer”, ser att 1950-talet kom att bli en 

viktig epok för partiets idéhistoria. Partiet såg att det skulle skapas incitament för den vanliga 

vardagsmänniskan till att bygga upp ett eget kapital, ”egendoms ägandedemokrati” kom att bli 

ett centralt begrepp. Ägardemokratin är således kopplat till den konservativa idén att det 

enskilda sparandet skapar trygghet och oberoende. Människans självständighet och ansvar 

skulle blomstra om medborgarna fick möjligheten till detta. Åsikten var att den 

socialdemokratiska politiken ansågs motarbeta detta (Bäck & Möller 2003, s. 65). Partiledaren 

Gösta Bohman kom att mynta begreppet “den inlärda hjälplösheten” som syftade till att det 

fanns en passivitet hos medborgarna som berodde på den socialdemokratiska politik som förts. 

Han menade att systemet skapade en avsaknad för människors initiativ och kreativitet. Vidare 

myntade Bohman uttrycket; “den nya otryggheten” som syftade till att omtanke och gemenskap 

tenderar att institutionaliseras i den socialdemokratiska välfärdsstaten. Högern kom att förordna 

en liberal revolt för att ge en ökad frihet till individerna (ibid. s. 66).  Högern antog en roll mot 

kommunistiska strömmar som förekom i de konservativa leden (Nilsson 2004, s. 201). Det var 

även under denna tid som medlemskap i Nato uppmuntras för första gången, Högerpartiet hade 

ett gott öga till USA och en västvänlighet (Dahl 2002, s. 213). 
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Under 1960-talet skedde ett genombrott för partiet gällande de moderna tankarna om livsstilar, 

hierarkiernas otidsenlighet och kvinnors rättigheter. Högern anpassade sig till den nya tidens 

vindar, vilket bidrog till en konservativ försvagning (Nilsson 2002, s. 11). Det förordnas mer 

internationalisering med önskemål om ett medlemskap i europeiska ekonomiska gemenskapen 

[EEG], men fortsatt vikt vid individen och äganderätten (Johansson 2002, s. 189–191). Högern 

gjorde anspråk för att vara ett Europaparti i svensk politik. Skattefrågan var vidare en viktig 

punkt för partiet under detta decennium (Nilsson 2004, s. 204, 219).  

 

År 1969 bytte partiet namn till moderata samlingspartiet, både för att inte beblandas med olika 

högerdiktaturer runt om i världen men även för en generell politisk nyorientering (Bäck & 

Möller 2003, s. 66). Välfärdspolitiken hade en positiv klang, så positiv att enligt Nilsson, att de 

borgerliga partierna ofta hävdade att besluten gällande välfärdspolitiken hade tagits i enighet. 

Vidare under 70-talet, tog de borgerliga och då framförallt Moderaterna alltmer avstånd från 

den svenska modellen, som då förknippades med ofrihet, storskalighet och kollektivism 

(Nilsson 2002, s. 14). Partiet återgick till den politik som Bohman bedrivit under 1950-talet 

(Bäck & Möller 2003, s. 66). Hjärtefrågor vid 70-talets var privata alternativ, fritt näringsliv, 

avreglering och ökad individuell frihet (Nilsson 2004, s. 231). Moderaterna tog även inspiration 

konservativa ledare runt om i Europa, bland annat Margaret Thatcher (Johansson 2002, s. 192). 

Kristendomen som har varit en av partiets grundpelare, började allt mer stötas bort. Ur detta 

uppkom Kristen demokratisk samling [KDS]10, ett parti som tog mer eller mindre över detta 

incitament (Nilsson 2004, s. 212–213).  

 

1980-talet fortsatte privatisering, avreglering, och decentralisering samt behovet om sänkta 

skatter att vara partiets hjärtefrågor (ibid. s. 254, 258). Vid denna tid såg partiet att en 

marknadsliberal hållning behövde vara tydlig medan den klassiska konservativa hållningen 

partiet stått på undantrycktes (ibid. s. 250). Partiet ansåg att välfärdsstaten behövde begränsas, 

staten skulle fungera som ett starkt skydd, men med begränsning (ibid. s. 286). Vidare var den 

moderata uppfattningen att den politiska och ekonomiska friheten för Östeuropas folk var 

grundläggande förutsättning för fred i Europa11 (Dahl 2002, s. 209).  

 

                                                           
10 Nuvarande Kristdemokraterna 
11  Avskaffandet av kommunismens förtryck och tvång var vitalt för moderat politik (Dahl 2002, s. 209). 
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Vid 1990-talet skrev Carl Bildt i sin bok att den europeiska idédebatten kom att bli mer 

betydelsefull för formandet av den nationella politiken. “Den lilla världen” höll på att förändras 

(Johansson 2002, s. 193). De nationella gränserna blev allt mindre viktiga (Nilsson 2004, s. 

292). Moderaterna påbörjade förhandlingar att ansluta sig till Europeiska Folkpartiet [EPP] för 

traditionellt konservativa partier (Johansson 2002, s. 194).  Mellan regeringstiden 1991–1994 

sågs Nato-medlemskap som positivt, samarbetet med USA växte och arbetet för svensk EU-

medlemskap intensifierades (Dahl 2002, s. 210). Denna tid kom att präglas av konkurrens och 

valfrihet, samt intresse för mål och resultatstyrning (Nilsson 2004, s. 262, 277). Fokusering för 

partiet låg i en “framstegs-optimism”, där forskning och teknik kunde lösa de flesta problem 

som miljön och sociala frågor, dock skulle det ”goda” i historien bevaras (ibid s. 294).  

 

2.2.3 2000-talet  

Fredrik Reinfeldt var partiledare under åren 2003–2015. Vid Reinfeldts-eran kom Moderaterna 

att ta sig an en politisk nyorientering och betecknade sig som nya Moderaterna. Partiet 

utmålade sig för att vara det nya arbetarpartiet, som ligger i linje med partiets traditionella 

folkliga dygd: det lönar sig att arbeta (Ljunggren 2006, s. 157). Partiledningen ville bli ansedd 

som pragmatisk och förespråkade för den gradvisa förändringen. Påfallandet om 

skattesänkningarna kom att minska i omfattning (Lindbom 2010, s. 18), Moderaterna kom 

vidare inte att ifrågasätta välfärdsstaten utan snarare motsatte sig den socialdemokratiska 

organiseringen. Moderaterna såg att kvalité och resultat bör ligga till grund för välfärden 

(Ljunggren 2006, s. 168–169).   

 

2.2.4 Sammanfattning av avsnittet  

Moderaternas historia har varit lång, ett parti som har sina rötter från det sena 1800-talets 

riksdagsgrupperingar, en historia som grundar sig på över 100 år. Avsnittet har behandlat 

Hylén, Nilsson, Lewin samt Möller och Bäcks syn på Moderaternas idéhistoria. Forskarna har 

utgått ifrån att förklara partiet utifrån en idéhistorisk kontext. Ideologin blir en förklaringsfaktor 

för att återge bilden över partiets hjärtefrågor och ställningstagande i samhälleliga frågor. Ett 

Moderat parti som tidigt stod på en konservativ grund som kom att göra svängningar inom 

socialkonservatismen, för att på senare år anta en allt mer liberal ställning, eller konkret en 

marknadsliberal hållning.    
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3. Analysverktyg 

Till bakgrund av kapitel ett och två utmynnar det i två former av analysverktyg GAL-TAN och 

V.D.P-triaden. Kapitlet berör analysverktygens innehåll, inte det metodologiska 

tillvägagångsättet.  

 

3.1 GAL-TAN 

I Lisbeth Hooghe, Gary Marks och Carole J. Wilsons studie från år 2002: “Does left/right 

structure partypositions on European integration?” stöter vi på begreppet GAL-TAN för första 

gången. Forskningen undersökte vilka problem och utmaningar som uppkommer ur den 

europeiska integrationen och hur väl dessa utmaningar är anpassade till vänster-högerskalan 

eller om det är orelaterat till skalan (Hooghe, Marks, Wilson 2002, s. 966–967). 

  

Under 1980–1990 talet uppkom frågor som berör livsstil, ekologi, mångfald, nationalism och 

invandring alltmer frekvent på europeiska länders politiska dagordning. Forskare har fastställt 

olika typer av dimensioner som påvisar denna kulturella sociala omvandling. En av dessa är 

som nämnt Ingleharts teoretisering om postmaterialism/ materialism {se kap. 2.1}. Hooghe 

m.fl. fann att vänster-högerskalan inte var tillräcklig för partipositionering. De såg sig finna en 

”ny” politisk dimension. Dimension hade andra beröringspunkter: green, alternative, 

libertarian [GAL] till traditional, authoritarian, nationalistic [TAN]. Forskarna argumenterar 

att det krävs en teoretisering om denna nya dimension för att kunna förstå europeiska länders 

partipositionering utifrån en realistisk verklighet (ibid. s. 966-976). 

 

Dimensionens ena pol består av frågor som berör ekologi, alternativ politik och libertarianism, 

summerat kallar forskarna detta för GAL polen. TAN polen kombinerar, traditionella 

värderingar, motsättningar gentemot invandring och försvar av den nationella gemenskapen 

(ibid. s. 976). De fann att vänster-högerskalan har ett stöd för den europeiska integrationen men 

beröringspunkterna utgår från ett ekonomiskt perspektiv, vilket inte täcker in det sociala 

perspektivet. Partipositioneringen gällande EU:s miljö-, sammanhållnings- och 

sysselsättningspolitik fann de likväl svåra att positionera utifrån vänster-högerskalan. De såg 

att frågan berörande europeisk integration kom att bli kärnan för uppkomsten av dimensionen 

GAL-TAN. Europeisk integration och anknytningen till TAN-polen är starkast, då nationalism 

tydliggörs i radikala högerpartier positionering. I övrigt såg forskarna att denna nya politiska 

dimensionen påverkar större partier i allt högre grad (ibid. s. 984–985). 
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3.2 V.D. P-triaden  

En allmän definition av politik är: den process, där fördelningen alternativ reglerna gällande 

värdefördelningen bestäms. Utifrån denna definition, enligt Hylen, kan en ideologi handla om 

hur värden ska, kan eller bör fördelas i ett samhälle. Han fortsätter med att beskriva att analyser 

av ideologier är liktydigt med analys av språket: språket är det huvudsakliga mediet för 

meningsutbyte (Hylén 1991, s. 4). V.D.P-triaden har skapats av statsvetaren Mats Lindberg. 

Tanken bakom verktyget är att förstå språkets eller ordets faktiska mening. Modellen är 

framtagen till syfte att ge medborgaren en upplyst förståelse, vilket vidare är ett fundamentalt 

värde för den demokratiska politiska kulturen (Lindberg 2017, s. 88). Det är viktigt att slå fast 

att Lindberg anser att V.D.P-triaden är en teori, dock i Boréus och Bergströms bok ”Analyzing 

text and discourse”, presenteras teorin snarare som en metod (Boréus & Bergström, 2017, s. 

86–121). Vi tar inte ställning huruvida denna ska ses som en renodlad teori eller metod, 

utgångspunkten med användandet är att ge en förståelse bakom orden i dess kontextuella 

meningsskapande då syftet är att förstå Moderaternas idéutveckling utifrån GAL-TAN.  

 

Lindberg beskriver att det existerar redan ett flertal begreppsmässiga modeller inom området. 

Men de befintliga modellerna använder sig av olika termer även om det handlar om samma 

elementära saker, sociala eller politiska idéer och tankar. Han exemplifierar att det finns en 

god kunskap om medborgarnas tro, attityder och värderingar under de senaste decennierna i de 

demokratiska samhällena. Men det finns en avsaknad till användningen av en begreppsmässig 

enhet och att vara teoretisk konsekvent, vilket gör att forskningsområdet landar på en allmän 

bristfällig nivå (ibid. s. 6–7). Exempel på forskare som gjort avtryck rörande idéer och skapat 

begreppsmässiga modeller som Lindberg tagit inspiration från är bland annat Herbert Tingsten 

teori (1939) som skiljer tre grundläggande typer av politiska idéer: -”value judgement”, ” 

judgement of reality” och ”political proposals”. Eller Talcott Parsons som utvecklade den 

politiska vetenskapens kunskapstradition av politiska teorier och ideologier. Ur vad han kom 

att kalla för ”General Theory of Action” (1951) (ibid. s. 33, 54). Lindbergs teoretisering har 

således tagits inspiration av flertalet forskares bidrag vid studerandet av ord och idéer.  

 

Innan presentationen av V.D.P sker, behövs en kort redogörelse kring hur Lindberg kom att se 

ett bristande forskningsfält gällande idéer och ideologier. Då uppsatsens fokus härleder till idéer 

är det essentiellt att redogöra för denna kunskapslucka Lindberg nu säger sig ha täckt. Som 

nämnt menar han att det finns en bristfällighet gällande konceptuella problem likväl en teoretisk 
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svaghet där avsaknaden är en grundutvecklad teori. Specifikt att det krävs ett verktyg som kan 

urskilja, beskriva, analysera och klassificera sociala och politiska idéer, eller vad han kallar 

”ideologiskt tankeinnehåll”- i all form av etablerad och pågående kommunikativa diskurser 

(Lindberg 2018, s. 6–7).  Lindberg intresserade sig för betydelsen av ord, av dess innebörd men 

likväl om tankar och idéer orden bygger på. Han menar att idéer handlar om ett tänkande som 

motiverar och vägleder till ett socialt och politiskt handlande. Avsaknaden ligger i ett förenande 

av jämförande och analytisk allmän teori, som han kommit att kalla för ”Ideological thought-

content”; ideologiskt tankeinnehåll (ibid. s. 29). Hans tillägg är ”handlingsstyrkan”, för alla 

kommunikativa interaktioner inom det sociala. I den utsträckning det ideologiska 

tankeinnehållet är inblandat eller relaterat till bevarandet eller förändringen av samhällets 

institutioner, kulturer eller traditioner (ibid. s. 30–31).   

  

Definition ideological thought-content: “the action-orientations involved in social and political 

actions and interactions, that is, such actions and interactions which are involved in, or directly or 

indirectly related to, the institutional or cultural configuration of society” 

(Lindberg 2018, s. 29). 

  

Det handlingsriktade ideologiska tankeinnehållet inom social och politisk kommunikation och 

diskurs, menar Lindberg är uppbyggd utifrån tre dimensioner. Lindberg har valt att använda 

orden: värde, beskrivning och handlingsrekommendation. Han trycker återigen på att idéer är 

handlingsriktade tankeinnehåll. Alla tankar i den faktiska kommunikationen och diskursen kan 

komma att uttryckas olika, som då går att utläsa ur Lindbergs V.D.P-triad (Lindberg 2017, s. 

91–92). Oavsett om det är ett idésystem, tankesystem eller ideologi som studeras har dessa en 

likvärdig inre struktur eller så kallad komposition utifrån V.D.P (ibid. s. 88).  

 

Tabell 1: V.D.P-triaden 

Värdepremiss   Uttrycks genom: idéer, mål, preferenser, intressen. 

Beskrivande premiss Uttrycks på olika sätt genom: Berättande, påståenden, situationer, 

utvärderande, förklarande eller kritik av: objekt, aktörer, händelser, 

problem, lösningar eller verkliga processer av den faktiska situationen. 

Handlingsrekommendation 
(Rekommenderad premiss) 

Uttrycks på olika sätt genom: Normativa eller praktiska konklusioner, 

policyförslag, rekommendationer, förhållningssätt, normer och regler. 

Källa: Boréus & Bergström 2017, s. 92 
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Vid uppdelning av dessa premisser, går det inte att härleda till handlingsriktning, därför ska 

dessa sättas samman för att erhålla en logisk följd. Med logisk följd menas att samtliga V, D & 

P skall vara kompatibla. Läsaren skall kunna själv urskilja att V.D.P som han eller hon utför 

upplevs logiskt genom samtliga tre led, se exemplet nedan. Värdena och den beskrivande nivån 

leder till handlingsrekommendation. V.D.P-triaden blir så vidare kärnan i det ideologiska 

tankeinnehållet. Denna del av Lindbergs teori är den som är framförallt metodologisk 

användningsbar {se kap. 4} (Lindberg 2017, s. 92–93). För att förtydliga så innebär det en 

uppdelning av värdet och dess handlingsrekommendation.  

 

Exempel: Äldrevårdens personal i Halmstad utgår från: 

 

V: Hälsa  

D: Äldre som rör på sig innehar en bättre hälsa  

P: Få äldre att aktivera sig!  

 

I humaniora och samhällsvetenskapen är det allmänt känt ting att det finns olika nivåer av 

språket, både i teorin liksom i praktik (Lindberg 2018, s. 40). Därav önskas det vidare att 

poängtera att Lindbergs V.D.P-triad inrymmer två nivåer av ideologiskt tänkande innehåll. 

Den grundläggande nivån och den operativa nivån. Distinktionen sker inom värdedimensionen 

[V]. På den grundläggande nivån hittar vi värden eller ideal, på den operativa nivån finner vi 

specifika mål. En ytterligare parentes är inom V.D.P-triadens beskrivande del [D] inrymmer 

likväl två nivåer: D-sit: redogörelse av objektet eller av problemet eller möjligheterna av 

situationen. D-me: redogörelse för orsaksbeskrivning och metod till att nå mål (Lindberg 2017, 

s. 106-107). 

 

Denna allmänna morfologiska12 teori ska ses som en teoretisk och analytisk ram. Med detta 

hjälpmedel ska denna kunna ge oss svar som vilka grundläggande idéer kan vi urskilja samt 

vilken framtida gestaltning föreslås, försvaras eller kritiseras. Är budskapet eller idéen, 

trovärdig ur ett då logiskt synsätt (Lindberg 2018, s. 9).  

                                                           
12 Morfologi: den del av lingvistiken som analyserar ordets inre struktur och hur denna förhåller sig till dess 

betydelse (Lingvo 2019). 
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4. Metod 

Kapitlet redogör för den metodologi som har använts för att besvara forskningens 

frågeställningar och syfte. Metodavsnittet är till för att du som läsare ska ha möjligheten att 

förstå vilka val som beslutat om samt motiveringen bakom dessa. Kapitlet tar upp material & 

urval, kvalitativa tillvägagångsättet, idéanalys samt validitet och reliabilitet.  

 

4.1 Material & urval    

Materialet som har använts är Moderaternas partiprogram. Urvalet sträcker sig från det första 

partiprogrammet år 1904 till det senast uppdaterade år 2013, som finns tillgängligt via svensk 

nationell datatjänst [SND]. Urvalet består av nio stycken partiprogram. 

 

Tabell 2: Partiprogram 

År               Benämning, titel    Antal ord           

1904           1904 års partiprogram       303 

1919           Partiprogram    426 

1934           Partiprogram    440 

1946           Högern vill…                     4043 

1956           Högerns principprogram    968 

1969           Partiprogram i sammandrag     1775               

1984           Partiprogram    19673 

2013           Idéprogram: Moderaternas       7777               

2013           Handlingsprogram: Moderaternas  15293 
 

Notis: Partiprogrammen har olika volym. Vi har plockat bort innehållsförteckning, rubriceringar, sidnummer och 

tituleringar för att ge en överensstämmande bild på det faktiska innehållet av antalet ord.  
 

Programmen har olika benämningar eller tituleringar varav dessa avses utifrån Svensk Nationell 

Datatjänst [SND] falla under kategorin partiprogram (SND u.å.). Studien vill uppmärksamma 

att ett nytt partiprogram håller på att formuleras (Sundberg 2019). Vidare noterbart är att det 

finns två program för år 2013, det ena är ett idéprogram [förkortas ip] och det andra är ett 

handlingsprogram [förkortas hp]. Program som har genomgått mindre uppdateringar, 

reduceringar eller så kallade preliminära versioner har inte gått igenom urvalsprocessen. Dessa 

är 1978, 198413, 1993, 2001, 2007 och 2011.  Urvalet explicit uttrycker att studien är 

jämförande över tid. En jämförande studie innebär att forskaren önskar att få en förståelse 

                                                           
13 År 1984 finns det två partiprogram varav det ena är ”ett äldre”, som tagits bort ur urvalet.  
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gällande en social företeelse, vilket sker vid jämförande mellan två eller flera motsatta eller 

olikartade fall eller situationer (Bryman 2011, s. 80).  

 

Motiveringen till att använda partiprogram är dokumentens varaktighet, till skillnad från 

valmanifest eller uppmaningar. Ett partiprogram visar ett partis ställningstagande i olika frågor, 

oftast då på en ideologisk grund som innehåller både deskriptiva men likväl normativa inslag. 

Dokumentet skapas för att nå en sammanhållning gällande partiets ståndpunkter, vilket gör att 

programmen måste uppdateras med en viss kontinuitet. Vidare uttrycks partiets allmänna syn 

av hur samhället faktiskt fungerar och tenderar att formulera någon form av vision av det 

önskvärda samhället. Detta påverkar partiets samhällsanalys och vidare färdriktningen för 

partiet (Bäck & Möller 2003, s. 59–60).  

  

4.2 Det kvalitativa tillvägagångssättet 

Undersökningen ägnas åt en kvalitativ metod. En kvalitativ forskningsmetod innebär en strategi 

där fokuseringen ligger på ord snarare än en kvantifiering vid insamling och analys av data. 

Den kvalitativa metoden är till sin art - induktiv, tolkande och konstruktionistisk (Bryman 2011, 

s. 340). Den kvalitativa textanalysen eller kvalitativ innehållsanalys14, ligger till grund för 

metoden. Terminologin skiftar beroende på forskare men det handlar om ett intresse för att 

skapa förståelse för det valda innehållets delar, helhet eller kontext. Motiveringen bakom 

beslutet är att utgå från en kvalitativ forskningsstrategi, en textanalys, är till att finna dolda 

budskap som kan tänkas finnas i texten som endast kan tas fram genom en intensiv läsning 

(Esaiasson m.fl. 2017, s. 211).  

 

Det som normalt presenteras som resultat i en undersökning, har vi valt att benämna som 

kodifierad textanalys. Orsaken är att vi anser att detta är vad som utgjorts som metod för att få 

fram det empiriska resultatet. Den kodifierade textanalysen innehåller ett visst mått av 

kvantifiering, för att förenkla till dig som läsare. Esaiasson m.fl. diskuterar i “Metodpraktikan”, 

att när de gäller den kvalitativa textanalysen är det frågan huruvida kvantifiering får ske. 

Författarna förklarar att det finns ingen hårdragen skiljelinje mellan kvantitativa och kvalitativa 

textanalyser, då kvantitativa mått kan bli viktiga inslag i en analys som intresserar sig för texters 

mening. De höjer dock ett varningens finger att de kvantitativa inslagen bör hanteras varsamt, 

                                                           
14 Esaiasson m.fl. (2017) kvalitativ textanalys; Boréus Bergström (2012) kvalitativ innehållsanalys.  
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då fokus enkelt kan hamna på vad som förekommer ofta eller sällan utan diskussion (ibid. s. 

231–232).  

 

4.2.1 Kodifierad textanalys  

Boréus och Bergström har i “Textens mening och makt” ett kapitel angående den kvalitativa 

innehållsanalysen med fokusering på kodning. Texterna kan analyseras manuellt eller med hjälp 

av datorn. Datoriserade analyser finner de som ett gott tillvägagångssätt om det önskas att finna 

mönster eller jämföra texter över tid (Boréus & Bergström 2012, s. 51). Den kodifierade 

textanalysen kommer att hanteras i dataprogrammet R Studio med hjälp av RQDA. Detta 

innebär att vi har skapat kategorier och koder inom dataprogrammet, vilket medför att 

arbetssättet har bedrivits semiautomatiskt.  GAL-TAN värden har operationaliseras, den 

kodifierade textanalysen visar kvalitativa egenskaper som kvantifieras med förhoppningen att 

dess språkliga mönster blir framträdande (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 143–144). Det bör 

återigen poängteras att det inte kommer kodifieras utifrån ren och skär kvantifiering, utan 

kvantifiering kommer att ske med ambitionen till att ge en förenklad bild.  

 

Tabell 3: Begreppsapparat GAL-TAN 

Grön Alternativ Libertär 

Berör gröna värden: 

Ekologi, grön energi, 

miljö 

 

 

Subkategorier:  

Energi & Miljö  

Accepterande vid avvikelse 

från normen. Berör livsstilar 

eller förhållande till 

samhällslivet 

 
Subkategorier:  

HBTQ, jämställdhet, jämlikhet 

Mångkultur, Alternativ livsstil   

Individfokuserad, stärk individen. 

Staten ska ej göra ingripande i 

våra liv. 

Samt en positiv syn på 

transnationellt samarbete. 

 

Subkategorier:  

Autonomi, gränsöverskridande, 

Självförverkligande 

Traditionell  Auktoritär Nationalistisk  

Utifrån svenska 

traditioner.  

 

Subkategorier:  

Kultur, Religion, 

Tradition   

Berör lag & ordning, samt 

rättsstaten.  

 

Subkategorier:  

Brott & Straff, Rättsstat, 

Sveriges försvar  

Förkärlek till nationen. Inget får 

eller ska undergräva den 

nationella suveräniteten.  

 

Subkategorier:  

Hyllning till nationen, Nationell 

suveränitet, hot utifrån  

Berndtsson & Kult 2019 
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Den begreppsapparat som byggts utgår från Hooghe m.fl forskning, se tabell ovan. I  

programmet RQDA har vi kodat genom subkategorier, detta för att få en god inramning av 

vardera värde. Exempelvis: Värdet Grön är inramat med begrepp som “Miljö” och “Energi”. 

Hooghe m.fl forskning har inte definierat värdena utförligt nog för att kunna kodifiera dessa, 

till grund av detta har behovet funnits att skapa denna begreppsapparat. Därav har undersök-

ningen bedrivits som induktiv med deduktiva inslag. SOM institutets definition av GAL-TAN 

har används som stöd. SOM-institutet har för svensk del kommit att använda GAL-TAN i  

mätningar av medborgarnas attityder gällande frågor som är kopplat till dimensionen. I en  

nationell undersökning från 2016 “Gal-tan och alla de andra” definierar SOM-institutet olika  

ståndpunkter hur GAL kontra TAN dimensionen ställer sig i vissa typer av urvalsfrågor, se 

tabell nedan.  

 

Tabell 4: Urvalsfrågor från SOM institutet  

Urval av de frågor som ligger till grund för gruppering av GAL-TAN GAL TAN 

Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften Ja Nej 

Satsa mer på ett miljövänligt samhälle Ja Nej 

Höja koldioxidskatten på bensin Ja - 

Reservera en större del av föräldraledigheten till papporna Ja - 

Satsa på samhälle med ökad jämställdhet mellan kvinnor & män Ja - 

Satsa på ett mångkulturellt samhälle                             Ja - 

Stärka homo-, bi- och transsexuellas ställning i samhället   - Nej 

Ta emot färre flyktingar i Sverige Nej Ja 

Ta emot fler flyktingar i Sverige Ja Nej 

Öka arbetskraftsinvandringen till Sverige - Nej 

Minska biståndet till utvecklingsländerna - Ja 
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Sverige bör utträda ur EU   - Ja 

Införa ett förbud mot tiggeri - Ja 

Införa mycket hårdare straff för brottslingar - Ja 

Minska de offentliga bidragen till religiösa organisationer Ja Ja 

Tillåta aktiv dödshjälp Ja - 

Höja skatten på alkohol Ja - 

Behålla monarkin Nej Ja 

Återinföra värnplikten - Ja 

Minska försvarsutgifterna Ja - 

Förbjuda skolavslutningar i kyrkan Ja Nej 

Källa: SOM institutet 2016, s. 10.  

 

Med byggandet av begreppsapparaten fann vi en problematik med det libertära värdet.  

Libertär är något odefinierat utifrån en svensk kontext och som tidigare nämnt har  

orginalforskningen av GAL-TAN inte inramat en tydlig definition per värde. SOM-  

institutet väljer att definiera värdet L som ”liberal-globalist”, som inte heller definieras tydligt 

nog. Vi finner oss i en begreppsröra som måste redas ut för att kunna operationalisera  

Libertär. Ur en internationell mening, står libertär för något av en synonym till nyliberal.  

Nyliberal har dock en djup rotning av ekonomiska värden, GAL-TAN skall beröra kulturella 

och sociala värden. Robert Nozick (1974) i ”Anarchy state and utopia”, övergripande argument 

för ett libertärt förhållningssätt ligger till grund att – individen äger sig själv, staten skall inte 

beblanda sig hennes liv och förespråkar den minimala staten. Vid operationalisering har värdet 

fått sin beröringspunkt utifrån individens autonoma roll och hennes självförverkligande, där 

staten inte ska begränsa henne. 15 Då SOM-insitutet trycker på globalist, ser vi således att grän-

söverskridande samarbete blir en vidare inramning av begreppet. 

 

                                                           
15 R. Nozick, Anarchy, State and Utopia (1974), sv. Övers. ” Anarki, stat och utopi (1986).   
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Vi önskar att poängtera följande:  
 

• Den mening eller kontext som analyserats kan rama in flertalet träffar ur GAL-TAN. En 

mening eller kontext kan endast få en träff. Bedömningen sker utifrån vårt tolkande, då av 

vilket värde som innehar den starkaste beröringspunkten.  

• SOM institutets frågor, har endast använts som stöd och inte utgångspunkt. 

• Kodningsschema för exakt tillvägagångssätt finns i appendix. 

 

4.3 Idéanalys V.D.P-triaden   

Den kvalitativa idé/ideologianalysen har en lång tradition av studier inom statsvetenskapen 

(Boreús & Bergström 2017, s. 7). Analysen av partiprogrammen kommer likväl att begrundas 

i en idéanalys utefter V.D.P-triaden. En idéanalys innefattar att forskaren önskar att urskilja 

idéer inom exempelvis en debatt, politikområde, inom ett parti eller någon annan samhällelig 

organisation (Boréus & Bergström 2012, s. 149). Idéanalysens mål är normalt sett, att 

undersöka det ideologiska innehållet, ibland över tid. Vid en så kallad diakronisk16 idéanalys 

handlar det om att beskriva förändringar med kausala faktorer, det vill säga orsaksförklaringar 

(Lindberg 2017, s. 95). Idéanalysen innehar ingen utvecklad mall, forskaren får en stor frihet 

att utveckla analysverktyget utefter vad som passar det övergripande syfte och 

frågeställningarna (Boréus & Bergström 2012, s. 173).  

 

Genom den frihet vi sägs ha fått med hjälp av idéanalysen har vi kommit att återigen sortera 

materialet efter värdena; [G] [A] [L] & [T] [A] [N] för att analysera två dimensioner. Genom 

att använda V.D.P som verktyg i idéanalysen, kan vi identifiera samt beskriva de idéer som 

uppkommer. Med verktyget kan vi gå på djupet och rota fram om det finns en trovärdighet av 

det faktiska tankeinnehållet och dess resonerade (Lindberg 2017, s. 93). Metodologiskt har det 

inte skett en uppdelning på mål/värde och inte heller på grundläggande/operativ nivå då 

ambitionen har varit att urskilja idéer utifrån dess grundläggande värden.  

 

Att analysera idéers innehåll kan vara enkelt, mönstret av praktiskt resonemang kan ses i en 

ordentlig och väl sammansatt text. Men ibland är materialet av en mer komplex karaktär, den 

logiska följden av V.D. P kan vara explicit, diffus eller gömd. Dessutom kan hela V.D.P-triaden 

vara fragmenterad eller utspridd genom materialet. Lindberg rekommenderar att försöka 

                                                           
16 Diakronisk: utveckling över tid 
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urskilja ideér för att sedan finna den logiska följden utifrån handlings rekommendationerna [P] 

(ibid. s. 100). När värdena urskiljs har vi sett över vilka idéer som sker utifrån V.D.P, följer 

dessa inte en logisk struktur ses de som bristfälliga vilket då har kommit att uteslutas. I 

idéanalysen har vi begrundat materialet i större kontexter, vilket särskiljer sig från det 

metodologiska tillvägagångsättet i den kodifierade textanalysen.  

 

4.4 Validitet & Reliabilitet 

Alan Bryman i “samhällsvetenskapliga metoder” diskuterar problematiken med validitet och 

reliabilitet för den kvalitativa forskningstraditionen. Till skillnad från den kvantitativa 

forskningen, där mätningen står i fokus, används validiteten och reliabiliteten som ett mått av 

kvalité. Forskare har så vidare kommit att ifrågasätta dess nödvändighet för den kvalitativa 

forskningen. Den metodologiska diskussionen av forskare har likväl ansett att kriterierna för 

den kvalitativa forskningen ska bedömas och värderas utifrån andra kriterier än den 

kvantitativa. Bryman föreslår Guba & Lincoln (1994) synsätt som är; ”Tillförlitlighet” och dess 

fyra delkriterier som en motsvarighet. 1. Trovärdighet (intern validitet) - 2. Överförbarhet (extern 

validitet) - 3. Pålitlighet (reliabilitet) - 4. Styrka & konfirmera (Objektivitet) (Bryman 2011, s. 351 - 

354). Utifrån dessa kriterier kommer detta avsnitt att redogöra hur tillvägagångssättet har skett 

för att bedriva en god forskning.   

 

Trovärdigheten innefattar att det finns ett flertal tänkbara beskrivningar av den sociala 

verkligheten. Varför forskningen ska bedrivas med en så kallad trovärdighet, är med 

förhoppningen att forskaren uppfattat verkligheten på ett korrekt sätt. Bland annat kan en så 

kallad “triangulering”17 ske (ibid. s. 354–355). Vi anser att trovärdigheten har bedrivits som 

hög. Den kodifierade textanalysen har kommit att granskas genom en idéanalys för att se 

bakomliggande idéer. Som Esaiasson m fl. tidigare argumenterat kan det finnas en risk med 

kvantifierade mått inom textanalyser då fokuset kan hamna på vad som förekommer ofta eller 

sällan utan diskussion (Esaiasson m.fl. 2017, s. 231–233). För att säkerhetsställa att detta inte 

sker, blir idéanalysen då ett kontrollinstrument med förhoppning av att skapa en 

överensstämmande bild av analyserna.  

 

                                                           
17 Triangulering: forskaren använder mer än en metod, för att kontrollera resultatet. 
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Överförbarheten innefattar hur väl överförbar studien är till en annan kontextuell miljö 

(Bryman 2011, s. 355). Brymans förklaring gällande överförbarheten är något vag, anser vi.  

Därav fann vi Boréus och Bergström beskrivning av reliabilitetens intrasubjektivitet mer 

applicerbart: “God intrasubjektivitet innebär att samma person får samma resultat vid samma 

sorts analys av samma material vid olika tidpunkter. Avsikten är att garantera att personen i 

fråga är konsekvent i sina bedömningar. Detta är speciellt viktigt om någon typ av jämförelse 

görs” (Boréus & Bergström 2012, s. 43). Vår studie är av jämförande design över tid. Vilket 

innefattar att de jämförelser som gjorts har kommit att spegla det satta årtiondet, materialet är 

således bestående, det väger upp för överförbarheten. Dessutom finns ett appendix för att kunna 

redogöra för exakt kodning, likväl för idéanalysen. Det underlättar för all form av vidare 

forskning och studiens transparens. Det är värt att ännu en gång påpeka att studien bedrivs som 

kvalitativ, tolkningarna av texten står i centrum vilket såklart har en inverkan på resultatet. 

 

Pålitligheten handlar om säkerhetsställande och fullständig redogörelse av alla faser för 

forskningen. Utifrån kvalitativa undersökningar kan det vara med fördel att kollegor 

kontrollerar i vilken utsträckning teoretiska slutsatser är berättigade för kvaliteten av studien. 

Det är en krävande uppgift för en granskningsperson då kvalitativ forskning redogör ofta för 

stora mängder av material. Som konsekvens har detta medfört att denna typ av teknik inte har 

blivit ett väl använt tillvägagångssätt (Bryman 2011, s. 355). Den kodifierade textanalysen samt 

idéanalysen har kontrollerats flertalet gånger, separat, för att se hur väl våra analyser 

överensstämmer med varandras utefter begreppsapparaten GAL-TAN. Därefter har vi granskat 

kodningen gemensamt för att säkerhetsställa en så korrekt bild som möjligt. Vi ser dock en 

svårighet att bedöma kvalitén för studien. Granskning har således skett under processens gång 

av handledare.   

 

Styrka & Konfirmera innebär att forskaren har insikt om att det inte går att få någon fullständig 

objektivitet inom samhällsvetenskaplig forskning. Det skall vara uppenbart att forskaren inte 

medvetet låtit personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverkat utförandet av 

slutsatserna från undersökningen (ibid. s. 355). Med vetskapen om att vi inte kan uppnå en 

fullständigt objektiv forskning, har vi dock haft en medvetenhet om att reflektera de beslut och 

ståndpunkter som tagits- för att uppnå en så god forskning som möjligt.  
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5. Kodifierad textanalys av GAL-TAN 

Kapitlet redogör för den kodifierade textanalysen som har gjorts på partiprogrammen utifrån 

GAL-TAN värdena.  Studiens kodifierade textanalys är kvantifierad för att ge en förenklad bild 

hur programmen förhåller sig till värdena. I figurerna nedanför står: [G] [A] [L] [T] [A] [N] 

värdena längst med x-linjen och antalet träffar visas på y-linjen.  

 

5.1 Partiprogrammen 1904–2013 
 

Figur 1. Program 1904 

 

Berndtsson & Kult 2019 
 

Partiprogrammet från år 1904 är endast en halv A4 sida.  Det fick endast en träff: “Det gäller 

därför att åstadkomma en organisation till kraftigt värn mot socialdemokratiens och den 

radikala vänsterns ständigt fortgående upplösningsarbete” (AVF 1904, s. 1). Partiet önskar ett 

bevarande. Programmet får en träff på det traditionella värdet.   

 

Figur 2. Partiprogram 1919 

 

Berndtsson & Kult 2019 
 

Detta partiprogram kom att ge fler träffar än föregående program. Totalt fick programmet 16 

träffar varav 5 träffar hamnade på GAL och 11 träffar hamnade på TAN dimensionen. Sub-
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kategorin autonomi fick samtliga träffar inom GAL, vilket innebär att Libertär fick det högsta 

värdet utifrån GAL. Övriga GAL värden fick inga träffar. Traditionell fick det högsta antalet 

träffar, 6 stycken. Noterbart är att inom Traditionell var sub-kategorin religion som fått flest 

träffar. Auktoritär fick totalt 3 träffar och Nationalistisk fick 2 stycken. 

 

Figur 3. Partiprogram 1934 

 

Berndtsson & Kult 2019 
 

Partiprogrammet påminner i stora drag om 1919 års partiprogram till både utseende och 

innehåll. Programmet erhöll totalt 16 träffar, GAL träffarna är något lägre i detta partiprogram. 

3 träffar föll inom sub-kategorin autonomi och placeras inom värdet Libertär. De övriga 

träffarna föll under TAN dimensionen, värdet Auktoritär fick det största antalet träffar, 6 

stycken. Värdet Traditionell kom strax under Auktoritär med 5 träffar och värdet Nationalistisk 

fick 2. Programmet visar en tydligare förankring inom TAN dimensionen gentemot 1919 års 

partiprogram trots dess liknelser. 

 

Figur 4. Högern vill 1946 

 

Berndtsson & Kult 2019 
 

Partiprogrammet skiljer sig stort från föregående program och är till volym större. Programmet 

har totalt 43 träffar, GAL fick 17 träffar och TAN 26 träffar. Resultatet visade på fler GAL 
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värden än tidigare. I detta program får värdena Grön och Alternativ sina första träffar, med 2 

respektive 5. Det innebär att samtliga GAL-TAN värden uppfylls för första gången i samma 

partiprogram. Det största värdet i programmet är Traditionell som erhöll 16 träffar, där största 

sub-kategorin utgjordes av religion. 

 

Figur 5. Högerpartiets principprogram 1956 

 

Berndtsson & Kult 2019 
 

Principprogrammet från år 1956, är på knappt två sidor. Det bidrar till att antalet träffar blir 

avsevärt färre, med endast 17 träffar utifrån GAL-TAN:s kriterier. GAL dimensionen fick 8 

träffar och TAN dimensionen 9 träffar. Programmet är det första som visar jämn fördelning 

mellan GAL och TAN värden. Till skillnad från tidigare program så har Libertär flest antalet 

träffar, 7 stycken. Traditionell fick 6 träffar och Nationalistisk 2 stycken. Både Alternativ och 

Auktoritär fick varsin träff, vilket innebär att samtliga värden blir uppfyllda förutom Grön. 

 

Figur 6. Partiprogram 1969 

 

Berndtsson & Kult 2019 
 

Principprogrammet från 1969 erhöll totalt 45 stycken träffar. Fördelningen visade att GAL fick 

26 träffar och TAN dimensionen fick 19. Resultatet visar därmed att GAL för första gången 

överträffar TAN träffarna. Vidare är det Libertär som innehar det största värdet med 15 träffar. 
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Sub-kategorien gränsöverskridande samarbete fick 10 av dessa. Alla värden inryms inom 

programmet, Grön, Traditionell och Auktoritär hamnar mellan 8–10 träffar var. Alternativ och 

Nationalistisk har det lägsta antalet träffar med 1–2 träffar.   

 

Figur 7. Partiprogram 1984 

 

Berndtsson & Kult 2019 
 

Partiprogrammet från 1984 är det största partiprogrammet till volym, vilket återspeglas av 

antalet träffar. Totalt innehar programmet 210 träffar, GAL fick 128 stycken av dessa och TAN 

82 stycken. Libertär blir återigen det största värdet med 67 träffar, sub-kategorin 

gränsöverskridande samarbete erhöll 44 stycken av dessa. Värdet Grön och Auktoritär har fått 

samma antal träffar, 45 stycken vardera. Värdet Traditionell fick 23 träffar, Alternativ 16 träffar 

och Nationalistiskt 14 träffar.  

 

Figur 8. Moderaternas idéprogram 2013 (ip) 

 

Berndtsson & Kult 2019 
 

I år 2013 idéprogram, blev det totalt 122 träffar. GAL dimensionen var överrepresenterad med 

105 träffar och TAN dimensionen fick endast 17 träffar. Återigen finner vi Libertär som det 

största värdet med 53 träffar. Sub-kategorien gränsöverskridande samarbete var den största 
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med 29 träffar. Värdet Alternativ fick 34 träffar och Grön 18 träffar. Samtliga TAN värden fick 

få antalet träffar med en vidd på 2–9.  

 

Figur 9. Moderaternas handlingsprogram 2013 (hp) 

 

Berndtsson & Kult 2019 
 

Handlingsprogrammet från 2013 visar totalt 180 träffar. GAL dimensionen är återigen 

överrepresenterat med 141 träffar och TAN dimensionen fick endast 39 träffar. Libertär är det 

största värdet med 56 träffar. Gränsöverskridande samarbete fick hela 46 träffar. Tätt i följd 

kommer värdet Grön med totalt 50 träffar och därefter värdet Alternativ med 35 träffar. Inom 

TAN dimensionen hamnar det Auktoritära värdet överst med 27 träffar, där sub-kategorin brott 

och straff är den största med 13 stycken träffar. I övrigt får Traditionell 8 träffar och 

Nationalistisk 2 träffar. 

 

5.2 Sammanställning av den kodifierade textanalysen 

Sammanställning av den kodifierade textanalysen visar totalt 650 träffar utifrån samtliga 

program. Värdet Libertär fick störst utslag av träffar över tid med totalt 269 stycken. Därefter 

hamnar Grön med 143 träffar, följt av Alternativ med 125 träffar. Auktoritär fick 106 träffar 

och Tradition 79 träffar. Slutligen Nationalistisk 32 träffar. Noterbart är att i de programmen 

GAL dimensionen var starkast, var materialet betydligt större {se: Material & Urval 4.1}. För 

mer info om framtagningen se appendix. Samtliga modeller har vi skapat av det empiriska 

underlaget som utgivits av den kodifierade textanalysen.  
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Figur 10.  Partiprogrammens positionering utefter GAL-TAN värdena 

 

Berndtsson & Kult 2019 
 

Figuren visar hur partiprogrammen är placerade utifrån den kodifierade textanalysen. Beroende 

på hur många träffar som har fördelats i GAL kontra TAN dimensionen. I denna figur är y-

axeln TAN och x-axeln GAL. 1904 års program genererar endast träff på TAN, därav dess 

placering på TAN-axeln. År 1919 och 1934 har överlägset fler TAN träffar vilket synliggörs i 

figuren. År 1946 visar likväl en positionering inom TAN, dock något svagare. Figuren visar 

vidare 2013 års idéprogram finner sig starkast inom GAL dimensionen, till följd av 2013 års 

handlingsprogram. År 1969 och 1984, visar figuren att dessa likväl placeras inom positionering 

för GAL dimensionen. Slutligen programmet från år 1956, har ingen stark anknytning till någon 

av dimensionerna utan placeras mellan polerna.   

 

Figur 11. GAL respektive TAN träffar på Moderaternas partiprogram  

Berndtsson & Kult 2019 
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Figuren visar uppdelningen mellan GAL och TAN värden utifrån Moderaternas partiprogram. 

GAL följer serie 1, TAN följer serie 2. Med hjälp av figuren går det att utläsa partiets förändring 

över tid. Moderaterna i tidigare program har intagit en större positionering inom TAN-

dimensionen. Brytpunkten sker i programmet år 1956, där GAL och TAN värdena blir något 

likvärdiga. Efter 1956 intar partiet en större positionering inom GAL dimensionen.  

 

Figur 12. Positionering över tid 

 

Berndtsson & Kult 2019 
 

Denna figur visar positionering över tid för GAL-TAN dimensionen, vilket visar hur 

förändringen har kommit att ske. Partiprogrammen är placerade vid x-axeln och antalet träffar 

utifrån GAL eller TAN har sin förankring utifrån y-axeln. Figuren klargör för den brytpunkt år 

1956, som vi fann i tidigare figur. Denna figur tydliggör vidare hur relationen mellan träffarna 

för vardera dimension och hur dessa positioneras över tid. Utläsning av figuren tydliggör att 

antalet GAL-TAN värden ökar vid 1969 års program.  
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6. Idéanalys V.D.P-triaden  

Detta kapitel kommer redogöra för idéanalysen. Detta för att få en förståelse för Moderaternas 

idéer och hur dessa har kommit att förändras och uppträder över tid.  För att ta del av samtliga 

idéer och fullständiga citat, se appendix i kapitel 9. Idéanalysen kommer således måla upp de 

idéer vi funnit i större penseldrag. Nedan i återkommande tabell 1, visas uppdelningen och 

tillvägagångsättet för V.D.P-triaden.  

 

  Tabell 1: V.D.P- triaden 

Värdepremiss   Uttrycks genom: idéer, mål, preferenser, intressen. 

Beskrivande premiss Uttrycks på olika sätt genom: Berättande, påståenden, situationer, 

utvärderande, förklarande eller kritik av: objekt, aktörer, händelser, 

problem, lösningar eller verkliga processer av den faktiska situationen. 

Handlingsrekommendation 
(Rekommenderad premiss) 

Uttrycks på olika sätt genom: Normativa eller praktiska konklusioner, 

policyförslag, rekommendationer, förhållningssätt, normer och regler. 

Källa: Boréus & Bergström 2017, s. 92 

 

6.1 Partiprogram 1904 

År 1904 är det minsta partiprogrammet av samtliga program. Vid granskning av programmet 

åskådliggörs konservativa slagord och värden. Trots ett kort program så vid fördjupning finnes 

en handlingsrekommendation som går att knyta till ett traditionellt värde.   

 

V - Traditionell 

__________________________________________________________________________________ 

 

D - “Att dessa agitationer med sitt förstörelsearbete kunnat uträtta vad de redan gjort, torde i främsta 

rummet beror på den organisation och sammanslutning som deras ledare lyckats åstadkomma”. 

__________________________________________________________________________________ 

 

P - “Motsätta sig av radikalt upplösningsarbete […] främja fosterlandet lugna utveckling” 

(Allmänna valmansförbundet 1904, s. 1)  

Handlingsrekommendationen beskriver att partiet måste främja fosterlandets lugna utveckling. 

Beskrivningen förklarar därav huruvida radikala reformer hotar den tradition som partiet önskar 

sig vila på. 
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6.2 Partiprogram 1919 
Partiprogrammet från år 1919 uttrycker starka idéer som är kopplat till TAN-dimensionen. GAL 

värden synliggörs som självförverkligande och autonomi men dessa utvecklas inte till idéer. Vi 

finner således traditionella och nationalistiska idéer.  

 

V - Nationalistisk 

__________________________________________________________________________________ 

D - “Den svenska högern är ett nationellt parti. Den sätter fosterlandet främst, dess väl över individers 

och klassers särintressen”. 

__________________________________________________________________________________ 

P - “Värn om vår historiska författning. Kamp mot maktmissbruk och klassförtryck. Undertryckande 

av anarkistiska strävanden”.     

(Allmänna valmansförbundet 1919, s. 1)  

Partiet uttrycker att det måste värnas om den historiska författningen, liksom att inget skall hota 

denna. I beskrivningen återges en redogörelse gällande att fosterlandet alltid bör sättas främst, 

den logiska följden visar idéen att AVF ska sätta nationen först.  

 

V - Traditionell 

__________________________________________________________________________________ 

D - “Den svenska högern känner sitt ansvar för det Sverige, som vi ärvt av fädren och en gång skola 

lämna i arv till kommande släktled”. 

__________________________________________________________________________________  

P - “Den anser all utveckling böra bygga på det beståendes grund. Den är i denna mening 

samhällsbevarande”.  

(Allmänna valmanförbundet 1919, s. 1)  

Partiet uttrycker en idé att all form av utveckling ska bygga på det bestående grund, och beskrivs 

återigen att AVF känner ett ansvar för Sverige. Det vi har ärvt ska värnas om vilket härleder till 

värdet traditionell. Vidare i programmet uttrycks likväl att [... “kristna tro, på vilken våra fäder 

levat och dött, som en uppehållande och renande kraft i samhället, vilken bör vårdas som vår 

dyrbaraste egendom. Den fordrar, att allt framgent vår folkuppfostran ska vila på kristen 

grund”] (ibid. s.1). Partiet ser då att fostran ska ske av ”sedlig kraft” där Sveriges folk är ett 

kristet folk.  



  

39 
 

6.3 Partiprogram 1934 

Partiprogrammet från 1934 påminner i mångt och mycket om 1919 års partiprogram till struktur 

och innehåll. Som i 1919 års partiprogram saknas GAL idéerna, identiska påståenden görs och 

värdet autonomi uppkommer. Vi finner således i detta program, idéer om traditioner, auktoritära 

och nationalistiska.  

 

V - Traditionell 

__________________________________________________________________________________ 

D - “Den svenska högern uppfattar den kristna tro, på vilken våra fäder levat och dött, som en 

uppehållande och renande kraft i samhället, vilket bör vårdas som vår dyrbaraste egendom. Den 

fordrar, att allt framgent vår folkuppfostran skall vila på kristen grund  

__________________________________________________________________________________ 

P - “Ungdomens fostran till självansvar och sedlig kraft. Kristendomsundervisning i skolorna. Kyrkans 

bevarande. Sveriges folk ett kristet folk”. 

(Allmänna valmansförbundet 1934, s.1) 

Utifrån denna idén visar programmet ett tydligt ställningstagande. AVF är ett parti där kristna 

värderingar väger tungt. Vilket blir ett traditionalistiskt förhållningssätt. Beskrivningen handlar 

om att kristendomen är en renande kraft och att den skall ses som vår dyrbaraste egendom. 

Handlingsrekommendationen blir således att den kristna läran är av vikt och skall fostra de 

svenska medborgarna.  

 

V - Nationalistisk 

__________________________________________________________________________________ 

D - “Den svenska högern känner sitt ansvar för det Sverige, som ärvts av fädren och en gång skola 

lämna i arv till kommande släktled”  

__________________________________________________________________________________ 

P - “Den sätter fosterlandet främst, dess över individer och klassers särintressen. […] De finner en 

önskan om att det ska värnas om vår historiska författning, kamp mot maktmissbruk och klassförtryck 

samt undertryckande av anarkistiska strävanden”  

(Allmänna valmansförbundet 1934, s. 1) 

Handlingsrekommendationer beskriver att fosterlandet ska komma att sättas främst, före 

individer och klassers särintressen. Nationen uppmålas som det viktigaste enheten, AVF 

beskriver således att de ansvarar för Sverige. 
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V - Auktoritär 

__________________________________________________________________________________ 

D - “Svenska högern vill bygga ett Sverige på den nationella samhörighetens grund. Den kräver en 

stark av klassintressen oberoende statsmakt, skickad att till det yttersta hävda lagsamhällets auktoritet 

& trygga man som kvinna vid fri utövning av medborgerliga rättigheter och lagligt näringsfång. Den 

ser i rättssäkerhet och laglydnad omistliga förutsättningar för kultursamhällets bestånd och enskilt väl”. 

__________________________________________________________________________________ 

P - “Lydnad för lagarna. Kamp mot klassanda och maktmissbruk. Förbud mot våldspartier. Ordningens 

ovillkorliga upprätthållande”. 

(Allmänna valmansförbundet 1934, s. 1) 

Handlingsrekommendationen uttalar att partiet önskar en lydnad för lagarna för att kunna 

inneha ett bestående i ordning och dess ovillkorliga upprätthållande, vilket beskrivs som en 

nödvändighet för att hävda lagsamhällets auktoritet. Paritet hyser om idéer som berör att 

rättsstaten måste förbli auktoritär vilket blir värdet bakom idéen. 

  

6.4 Högern vill 1946 
1946 års partiprogram är ett program som särskiljer sig på flertalet områden gentemot de 

föregående. Vid denna tid har ett världskrig ägt rum, vilket lyser genom i programmet. Det talas 

mer hjärtligt om de kristna värderingarna och skillnaden på det goda och onda. Programmet 

vidare uttrycker en önskan om samarbete över gränserna, utifrån ett större perspektiv. Att 

norden ska hålla ihop har uttryckts tidigare, men nu diskuterar programmet: skydd, support och 

hjälp internationellt – men dessa är i relation till ett försvarande av Sverige i omvärlden. Viktigt 

att poängtera att dessa idéer inte går att härledda till GAL-dimensionen. Likväl gällande när 

programmet diskuterar GAL värden som jämställdhet, miljö och som nämnt 

gränsöverskridande samarbete, - dessa härleder inte till idéer exempelvis [“män och kvinnor 

skall ha lika lön för samma arbete”] (ibid. s.4).  Exemplet visar att värdet grundar sig likväl på 

ekonomi eller arbete, vilket gör att den logiska följden brister, för skapandet av en idé utifrån 

GAL-TAN. Vi hittar dock auktoritära och traditionella idéer.  
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V - Auktoritär 

__________________________________________________________________________________ 

D - “Den främsta uppgiften för svensk utrikespolitik är att, säkerställa rikets oberoende samt främja 

strävandena att bevara freden och skapa trygghet för små som stora nationer. Vårt folks vilja att till det 

yttersta värja sin frihet kräver en stark försvarsmakt”. 

__________________________________________________________________________________ 

P - “Högern önskar starkast möjliga samarbete mellan nordiska länderna, kulturellt, ekonomiskt och 

socialt samt politiskt inom ramen för FN och till hävdande av Nordens frihet. Vår försvarsorganisation 

ska bygga på uttagande av folkets hela värnkraft. Effektivitet ska förenas med sträng sparsamhet. En 

god anda inom försvaret och ett fast förtroende för försvarsmakten måste främjas. Detta kräver en 

kunnig, vidsynt och omutligt lojal befälskår, rekryterad från alla folkgrupper”.  

(Högern 1946, s. 2–3) 

Partiprogrammet beskriver att den främsta uppgiften för den svenska utrikespolitiken är att 

säkerhetsställa rikets oberoende och främja strävanden till att bevara fred och skapa trygghet. 

För frihet beskriver programmet att det krävs en stark försvarsmakt. Högern förordnar 

anslutning till FN, dock uttrycks det med en tveksamhet då programmet lyfter en så kallad ”plan 

B”. Försvaret ska bygga vidare på hela folkets värnkraft. Programmet förordnar en total 

satsning på försvaret. 

 

V – Traditionell  

__________________________________________________________________________________ 

D - “Den västerländska kulturuppfattning som vilade på kristen grund och som hittills varit gemensam 

egendom för de ledande folken, har sprängts sönder utan att något nytt kommit. Kristendomen står över 

politiken […]. En kristen pånyttfödelse kan återställa den gemensamma andliga grundvalen. Kyrkan 

och de frikyrkliga samfunden äro uttryck för vårt folks vilja att leva i ett kristet samhälle”.  

__________________________________________________________________________________ 

P - “Kyrkans ställning som statskyrka måste bevaras samtidigt som dess inre frihet upprätthålles. 

Församlingarnas självstyrelse får inte kränkas. Ungdomen ska genom kristendomsundervisningen i 

skolorna ges kunskap om vad kristendomen är och bjuder” 

(Högern 1946, s. 2) 

Idéerna bakom värdet traditionell berör kristendomens betydelse och likväl kyrkans bevarande. 

Högern uttrycker att de fortfarande vill behålla en nära relation till religionen, och att denna ska 

stå över politiken. Vidare beskriver programmet att [“En viktig uppgift för kulturpolitiken är 

att för allt vidare kretsar av vårt folk levandegöra kulturens skatter inom litteratur, konst och 

musik samt de minnen och traditioner som vi övertagit från gångna generationer. [...] Öka 
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förståelsen för de kulturella värdena och ett berikande fritidsliv”] (ibid. s. 10). Kulturarvet 

anser partiet är viktigt för att behålla de minnen och traditioner som övertagits från gångna 

generationer. Ännu en gång påvisar Högern en stark anknytning till traditioner.  

 

6.5 Högerpartiets principprogram 1956 

Ur principprogrammet år 1956 hyser programmet om TAN dimensionens idéer, auktoritära och 

traditionella idéer framträder. I detta program finner vi för första gången en idé inom ramen för 

GAL.  

 

V - Libertär 

__________________________________________________________________________________ 

D - “Sveriges frihet och oberoende ska bevaras med stöd av ett betryggande försvar, som utgör 

förutsättningen för självständig svensk utrikespolitik. De nordiska folkens kulturella, ekonomiska och 

sociala samhörighet bör bilda grundval för politisk samverkan. Inom den europeiska kulturkretsen ska 

Norden göra en insats i syfte att vidga samarbetet över gränserna i alla de former utvecklingen 

påkallar”. 

__________________________________________________________________________________ 

P - “Vårt land ska arbeta för fredens sak och verka för att den mellanfolkliga rätts- och 

säkerhetsorganisationen blir en levande kraft, som kan främja mänsklighetens utveckling och överbygga 

motsättningarna mellan folken”. 

(Högern 1956, s. 1) 

Högerpartiet beskriver att Sveriges frihet och oberoende skall göras med ett betryggande 

försvar, vilket de säger blir förutsättning för en självständig svensk utrikespolitik. Vidare 

beskriver programmet att det nordiska folkens kulturella, ekonomiska och sociala samhörighet 

ska bilda för politisk samverkan. Samt att den europeiska kulturkretsen ska i norden göra en 

insats till att vidga samarbetet över gränserna. Högerpartiet verkar för att de mellanfolkliga 

rätts- och säkerhetsorganisationen ska bli av levande kraft. Detta syftar på 

ett gränsöverskridande samarbete, freden står som ambition till samverkan med andra, därav 

ser vi att idéen infinnes inom det libertära värdet. 
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V - Traditionell 

__________________________________________________________________________________ 

D - “Högerpartiet slår fast, att Sveriges folk av ålder är ett kristet folk och att den kristna tron är en 

oumbärlig, uppehållande och renande kraft i samhället ”. 

__________________________________________________________________________________ 

P - “Svenska kyrkan ska som en fri folkkyrka i samverkan med staten verka för svenska folkets kristna 

fostran. Svenska kyrkans organ ska äga full bestämmanderätt över kyrkans inre liv samt ett avgörande 

medinflytande över utformningen av sambandet mellan stat och kyrka”. 

(Högern 1956, s. 1–2) 

Sveriges folk, ett kristet sådant, där tron är en oumbärlig och renande kraft i samhället. 

Programmet uttrycker att den svenska kyrkan ska vara en fri folkkyrka i samverkan med staten 

och ska verka för svenska folkets kristna fostran. Trots kristendomens betydelse så beskriver 

programmet vidare att det fortfarande ska finnas en respekt för andra kulturer eller religioner. 

Noterbart är att monarkin uttrycks som ett givet ting, som en traditionsbärande (ibid. s. 1). Det 

brister dock återigen när partiprogrammet tar upp detta mer som ett värde eller påstående 

snarare än en idé.  

 

V - Auktoritär 

__________________________________________________________________________________ 

D - “Högerpartiet vill bygga Sverige på den nationella samhörighetens grund. Det kräver en 

demokratisk av klassintressen oberoende statsmakt skickad att hävda lagsamhällets auktoritet och 

trygga envar vid fri utövning av medborgerliga rättigheter och laglig näringsgång”. 

__________________________________________________________________________________ 

P - “Det ser i rättssäkerhet och laglydnadgrundförutsättningarna för kultursamhällets fortbestånd och 

enskilt väl”. 

(Högern 1956, s.1) 

Samhällets ska styras efter rättssäkerhet och laglydnad beskrivs markant i detta partiprogram. 

Beskrivningen lyder att lagsamhällets auktoritet ska trygga den enskildes utövning av de 

medborgerliga rättigheterna. Vidare beskriver programmet att medborgarfriheten och 

rättssäkerhet är ovillkorliga förutsättningar för kultursamhällets bestånd. Programmet menar 

vidare på att lagarna skall vara klara och överskådliga och stå i samklang med rättsmedvetandet 

(ibid. s. 1). Ingen eller ingenting står över lagarna. De är nödvändiga och beskyddande.  
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6.6 Partiprogram 1969  
I detta partiprogram synliggörs tydligare GAL idéer. Miljömedvetenhet tar allt större plats i 

programmet, framförallt är det gränsöverskridande samarbete som utmärks.  Det internationella 

samarbetet diskuteras som en fråga gällande försvar och säkerhet. I programmet finner vi, 

libertära, gröna, auktoritära samt traditionella idéer.  

 

V - Libertär 

__________________________________________________________________________________ 

D - “Det är av vitalt intresse att Sverige deltar i de europeiska enhetssträvandena”. 

__________________________________________________________________________________ 

P - ”Med bevarad alliansfrihet ska vi söka fullt medlemskap i EEC. Våra förbindelser med Östeuropa 

bör vidareutvecklas”. 

(Moderaterna 1969, s. 2) 

Handlingsrekommendationen uppger att ansökan till EEC [Europeiska ekonomiska 

gemenskapen; eng European economic community] är nödvändig, samt relationen till 

Östeuropa bör vidareutvecklas, det anses som ett vitalt intresse. Det blir tydligt att partiet önskar 

att samarbeta för att uppnå frihet genom gränsöverskridande samarbete vilket är ett värde inom 

det Libertära. 

 

V - Grön 

__________________________________________________________________________________ 

D - “Utsläpp av gifter och andra skadliga ämnen i sjöar och vattendrag måste med alla medel 

förhindras”. 

__________________________________________________________________________________ 

P - “Internationellt samarbete med grannländerna måste inledas för att förhindra fortsatt förstörelse 

av vattnen runt Sverige”. 

(Moderaterna 1969, s. 2) 

Programmet lyfter miljöfrågor, där gränsöverskridande samarbete är nödvändigt för att 

förhindra miljöförstörelsen specifik gällande av vattnet runt om Sverige. Vilket visar att målet 

för handling är tankarna om ett grönt förhållningssätt. Det är således första gången partiet 

diskuterar miljöfrågor utifrån en grön aspekt.    
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V - Auktoritet 

__________________________________________________________________________________ 

D - “Det är en grundläggande skyldighet för samhället att skydda alla medborgares säkerhet, liksom 

att garantera den grundlagsfästa yttrande- och mötesfriheten”. 

__________________________________________________________________________________ 

P - “Därför måste ordningsmakten förstärkas”. 

(Moderaterna 1969, s. 1) 

Rättssäkerheten beskriver programmet är en grundläggande skyldighet för att skydda 

medborgarens säkerhet. Moderaterna uttrycker som handlingsrekommendation vikten att 

ordningsmakten förstärks. Vidare tar programmet upp om rättsväsendet och försvaret genom 

ett internationellt samarbete, men likväl Sveriges försvar och upprustning av denna.  

 

V - Traditionell 

__________________________________________________________________________________ 

D - “Svenska kyrkans egen ståndpunkt måste tillmätas stor betydelse för en framtida lösning av 

förhållandet mellan kyrka och stat”. 

__________________________________________________________________________________ 

P - “En allsidigt sammansatt kyrklig centralstyrelse bör inrättas”. 

(Moderaterna 1969, s. 2) 

Programmet uttrycker en positiv attityd gentemot kyrkan. Religion och kyrka har fått ett eget 

avsnitt. I tidigare program har det uttryckts en direktion där medborgaren skall fostras på kristen 

grund, det gör inte detta program. Dock poängteras det att den svenska kyrkans egen ståndpunkt 

måste tillmätas av stor betydelse för en framtida lösning av förhållandet mellan kyrkan och 

staten. Som handlingsrekommendation ser partiet att en allsidigt sammansatt kyrklig 

centralstyrelse bör inrättas. 

 

6.7 Partiprogram 1984 

Partiprogrammet från år 1984 särskiljer sig från tidigare år, GAL dimensionen idéer uttrycks 

mer frekvent än TAN. Programmet innehar gröna, alternativa, libertära samt traditionella och 

auktoritära idéer.   
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V - Libertär 

__________________________________________________________________________________ 

D - “Förhållandet mellan den enskilde och det offentliga skall utformas så att behovet av kontroll blir 

minimalt. Därmed minskas krav på information om individen. En begränsning av myndigheternas rätt 

att samla information om den enskilde är en förutsättning för att offentlighetsprincipen ska kunna 

upprätthållas”. 

__________________________________________________________________________________ 

P - “En sammanhållen integritetslag ska ge individen skydd mot kränkningar från det offentliga eller 

från andra enskilda”. 

(Moderaterna 1984, s. 12) 

Det libertära uttrycks genom att individen måste skyddas mot kränkningar, i detta fallet behövs 

en sammanhållen integritetslag förespråkas. Detta utifrån beskrivningen att den enskilde ska få 

sin integritet säkrad när det gäller datalagring, förhållandet mellan den enskilde och det 

offentliga ska vara utformat så att behovet är minimalt. Programmet beskriver vidare att; 

[Statens grundläggande uppgift är att värna den frihet och den trygghet som 

samhällsgemenskapen förutsätter. Staten förfogar över de tvångsmedel som erfordras för att 

garantera och värna samhällsgemenskapens värden], där de önskar att [“Skyldigheten att 

värna samhällslivets mångfald. Den förutsätter att ingen makt i samhället, inte ens demokratisk 

grundade statsmakter, får bli så stark att den kan förkväva individernas frihet och 

samhällslivets mångfald”] (ibid. s. 3). 

 

Vidare tydliggörs det gränsöverskridande samarbetet genom att beskriva “Vår tid präglas av 

allt mer angelägna behov av internationell samverkan för att lösa nationella och 

internationella problem. Nationalstaten är ofta allt för liten för sådana uppgifter” (ibid. s. 9). 

Nationella lösningar ses inte alltid som möjligt, programmet lyfter att [... vidareutveckla det 

svenska samhället är beroende av vår villighet att öppna oss för internationellt samarbete, 

erfarenhetsutbyte och utveckling”] (ibid. s. 9). Moderaterna vill i detta program se till en 

internationell samverkan i den betoningen att Sverige ska söka ett fullvärdigt medlemskap i 

Europeiska Gemenskapen och stötta Öst och Centraleuropa mot förtryck. Sverige ska således 

spela en aktiv roll inom FN (ibid. s. 48). 
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V - Grön 

_________________________________________________________________________________ 

D - “Miljöförstöring har inga nationella gränser. Miljöskyddet fordrar därför internationell samverkan. 

Utsläpp i luft och vatten skall regleras inom ramen för internationella miljöskyddsprogram. […] 

Hänsynen till hälso- och miljöskyddet ger den tekniska utvecklingen en ny dimension. Forskning och 

teknik kan ge stora miljövinster, t.ex. genom att processer blir miljövänligare och produktionen 

energisnålare”. 

__________________________________________________________________________________ 

P - “Lagstiftningen ska ge fasta regler för vad som är förbjudet av hänsyn till miljön. Miljökraven ska 

utformas så att introduktion av mer miljövänliga metoder och produkter underlättas. Hårda krav bör 

ställas på rening av bilavgaser. Reglerna bör utformas i samverkan med angränsande länder”. 

(Moderaterna 1984, s. 32) 

Programmet lyfter detaljrikt om miljö och energifrågor där det diskuteras om miljön och dess 

resurser. Miljön berör oss alla, förstörelse av denna måste hejdas för att säkerhetsställa en 

livsvänlig miljö. De är vidare så positiva att miljösamarbete sker internationellt (ibid. s. 7–8). 

[“En god miljö är en av de viktigaste förutsättningarna för ett rikt mänskligt liv. Genom 

okunnighet och försummelse har viktiga miljö- och naturvärden kommit att hotas i Sverige och 

andra länder. Medvetenheten om naturvärden och miljöproblem har starkt förbättrats”] 

genom - [“Ett ökat ansvarstagande av hushåll, företag och myndigheter gör att det finns skäl 

att se optimistiskt på möjligheterna att slå vakt om viktiga miljövärden. Forskning och ny teknik 

förstärker kampen mot miljöförstöringen. Energipolitiken ska läggas om så att påfrestningen 

på miljön minskar”] (ibid. s. 31).  

 

Programmet fortsätter att ta upp om miljön och ser att energipolitiken måste läggas om, så 

påfrestningen på miljön minskas (ibid. s.31). Det belyses att miljöfrågorna hamnar i centrum 

och att detta är en viktig fråga för programmet. Vilket har varit mer frånvarande inom tidigare 

program.  
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V - Alternativ 

__________________________________________________________________________________ 

D - “Jämställdhet är en fråga om frihet för män och kvinnor att engagera sig i uppgifter och 

ansvarsområden utifrån sina personliga intresse och förutsättningar utan bundenhet till de könsroller 

som enbart betingas av traditioner och hävdvunna föreställningar”. 

__________________________________________________________________________________ 

P - “Jämställdhet är vidare en fråga om valfrihet - frihet att välja livsmönster utifrån egna behov och 

önskemål med respekt för andra människor inom ramen för samhällets normsystem”. 

(Moderaterna 1984, s. 6) 

För första gången lyfter ett program idéen om jämställdhet utifrån ett så kallat “alternativt” 

synsätt. Handlingsrekommendationen uttrycker att människan ska ha frihet att välja 

livsmönster, vilket inte ska påverkas av kön.  

 

V - Traditionell 

__________________________________________________________________________________ 

D - “Bristande kunskap om kristendomen har minskat och förståelsen för vårt kulturarv. I ett samhälle, 

där etiska frågor och andliga värden ofta tappas bort, blir kyrkans uppgift allt viktigare. Vår skyldighet 

att väl förvalta och vidareutveckla arvet från tidigare generationer gäller i högsta grad idag inom 

kulturlivets område. Moderater ser som en av de främsta uppgifter att slå vakt om de värderingar och 

den människosyn som utgår från kristendomen och som utgör grunden för den västerländska 

civilisationen”. 

__________________________________________________________________________________ 

P - “Undervisningen ska ge förståelse för att huvuddelen av de allmänt accepterade reglerna för 

mänsklig samlevnad i vårt land bygger på den kristna traditionen”. 

(Moderaterna 1984, s. 8,15) 

Programmet uttrycker en orolighet att det kristna arvet alltmer kommit att tappats bort. De 

eftersträvar att genom skolundervisning ska det generera en förståelse för mänsklig samlevnad 

utifrån kristen tradition. Vidare i programmet lyfts det att [“Familjens fostran grundlägger 

barnens kulturintresse. Offentliga kulturella stödinsatser kan inte ersätta det familjen och 

skolan kan göra för att skapa ett aktivt kulturintresse hos barn och ungdom”.] Genom 

[“Utbildningen ska vidga kulturintresset genom att fostra till kvalitetsmedvetande och ge 

kunskaper om olika livsåskådningar. Kristendomens betydelse för vår kultur skall betonas”] 

(ibid. s. 15).  
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V - Auktoritär 

__________________________________________________________________________ 

D - “Försvarets uppgift är att bevara freden. Det sker genom att Sverige kan övertyga omvärlden om 

sin förmåga att avvärja en invasion. Detta bidrar till stabilitet. Sverige får aldrig ha ett så svagt försvar 

att det lockar andra länder till militär aggression”. 

__________________________________________________________________________________ 

P - “Anspråken måste ställas högre på vårt försvar. Sverige får inte bli överraskat. Kränkningar av vårt 

territorium måste alltid kunna avvisas. Den allmänna värnpliktens utformning och inriktning ska 

bestämmas av de krav en väl fungerande krigsorganisation ställer på personal och teknisk utrustning. 

[…] Sveriges måste ligga långt framme i den försvarstekniska utvecklingen”. 

(Moderaterna 1984, s. 48) 

Partiprogrammet uttrycker att det svenska försvaret måste stärkas och det ska finnas en kontroll 

över den nationella säkerheten.  Generellt beskriver programmet att det önskas en form av 

“upprustning” av det militära försvaret, både när det gäller utbildning, vapen och rekrytering 

(ibid. s. 49). Vidare i programmet problematiserar de narkotikans effekter på samhället. De 

finner att narkotikamissbruket är orsaken till många brott och mänskligt lidande de därav 

trycker dem på att [“Sverige måste bli ett narkotikafritt samhälle. Straffsatserna ska avspegla 

narkotikabrottens allvarliga karaktär...”] (ibid. s. 14). De menar på att straffen i dessa frågor 

ska bli hårdare.  

 

6.8 Moderaternas idéprogram 2013 

Direkt utmärkande för partiprogrammet är att partiet kallar sig för Nya Moderaterna. Generellt 

genomsyras programmet av ny nyliberala slagord och värden. Men utifrån GAL-TAN 

dimensionen, är programmets innehåll övergripande GAL-idéer. Gröna, Libertära och 

Alternativa idéer uttrycks, TAN värden uttrycks men inga idéer. Noterbart är att detta 

partiprogram är det första som inte belyser kristendomens roll i samhället.  

 

V - Libertär 

__________________________________________________________________________________ 

D - “Varje människa har oändligt och oförbrukbart värde. Oavsett etnicitet kön, religion, sexuell 

läggning eller andra attribut och preferenser är människan just människa. Var och en har rätt att vara 

sig själv så länge man inte är till skada för andra”.  

__________________________________________________________________________________ 

P - “Människan kan gå från att vara oberoende, till att behöva hjälp av andra. Låt varje människa växa 

i sina styrkor och i solidaritet med varandra och låt alla nå sin fulla potential”. 

(Moderaterna ip 2013, s. 2) 
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Programmet diskuterar om människans självförverkligande, om individen och hennes relation 

till gemenskapen. Programmet uttrycker en oro för den personliga integriteten [“Det blir 

möjligt för stater, företag och organisationer att övervaka, samla information och kartlägga 

medborgare”] därav ska [“Staten måste skydda den personliga integriteten och vara 

återhållsam i sin insamling och lagring av information”] (ibid. s.11, 18). Libertära uttryck 

uppkommer likväl genom ett beskrivande av gränsöverskridande samarbete inom EU och FN i 

relation till att visa solidaritet utan gränser. “Sverige ska alltid vara en tydlig internationell röst 

för de mänskliga rättigheterna. Ödmjukhet och vilja till kompromiss är nödvändigt för att nå 

det som faktiskt är möjligt ” partiet ser att [”Sverige ska ställa upp när det internationella 

samfundet ber om hjälp och tillsammans med demokratins allierade bistå humanitärt, militärt 

och institutionellt till människans försvar “] (ibid. s. 21). Partiprogrammet uttrycker tydliga 

libertära idéer, både gällande individens autonomi och självförverkligande samt 

gränsöverskridande samarbete.  

 

V - Miljö 

__________________________________________________________________________________ 

D - “Bara genom tekniska och naturvetenskapliga landvinningar kan världen befrias från beroende av 

fossila bränslen. Med bättre grödor och modernare jordbruk kan alla människor äta sig mätta utan att 

mer jordbruksmark exploateras”. 

__________________________________________________________________________________ 

P - “Politikens uppgift är att utforma skatter, lagar och andra styrmedel så att människors vilja att ta 

ansvar lönar sig och så att de som skadar miljön får betala ett högt pris. Lagstiftning, internationella 

överenskommelser och skatter är de bästa styrmedlen för att minska användandet av ämnen som skadar 

miljön. Att satsa på forskning är det bästa sättet att få fram nya och miljövänligare alternativ”. 

(Moderaterna ip 2013, s. 15) 

Programmet fokuserar starkare på miljö- och energifrågor. Programmet föreslår att skatter, 

lagar och andra styrmedel liksom internationella överenskommelser är det bästa sättet till att få 

människan att ansvara för miljön. De finns en önskan om att alla ska ta ett ansvar över miljön. 

Programmet uttrycker dessutom att [“Moderaterna ska alltid vara sin tids bästa miljöparti”] 

(ibid. s.15). Miljöavsnittet får ta en större plats än något annat program. 
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V - Alternativ 

__________________________________________________________________________________ 

D - “Vår frihetstanke omfamnar alla människor och allt mänskligt fram till den gräns att någon annan 

tar skada eller berövas sin rätt att vara på sitt sätt. I svenskheten ligger att få vara sig själv, med sina 

särdrag och egenheter. Här välkomnar vi och respekterar varandras olikheter i visshet om att det alltid 

är mer som förenar än skiljer oss”. 

__________________________________________________________________________________ 

P - “Sverige ska präglas av tolerans inför människors olika uttryck för sin identitet och samhörighet 

med andra. Lagstiftningen ska motverka diskriminering och vara aktsam med att ställa upp lagar och 

regler som inkräktar på vad som är upp till varje människa att själv avgöra”. 

(Moderaterna ip 2013, s. 18) 

Program trycker alltmer på människans olikheter, rätten till att få vara sig själv, och det ska 

finnas en tolerans för människors olika uttryck. Vidare i programmet beskrivs det att [“Rasism, 

homofobi, mobbning och påtvingade könsroller är ex. som beskär människors frihet”] därför 

ser partiet att; [“Yttrandefrihet och åsiktsfrihet är den växande toleransens bästa grund. 

Frihet i bemärkelsen att få vara sig själv är långtifrån enbart en juridisk fråga. Det ska råda 

likhet inför lagen och diskriminering är oacceptabel, men även om lagstiftningen är tydlig 

betyder det inte att friheten är garanterad”] (ibid. s. 11).  Programmet uttrycker således för att 

få vara sig själv krävs det en god lagstiftning som låter henne få verka under lagarna, det krävs 

dock mer än så för att diskriminering inte ska äga rum enligt partiet.  

  

6.9 Moderaternas handlingsprogram 2013 

Kärnan för programmet år 2013 handlar om arbete. Dock lyfts frågor som berör integration och 

migration mer konkret än tidigare. Övergripande är det GAL-idéer som uttrycks, som gröna, 

alternativa och libertära, vi anser dock att dessa framkommer alltmer tydligt i år 2013 

idéprogram. Programmet uttrycker också idéer inom TAN, gällande tradition och auktoritära.  

 

V - Libertär 

__________________________________________________________________________________ 

D - “Globaliseringen har bidragit till att avstånden i världen har krympt. Samtidigt har världen för den 

enskilde växt och blivit mer tillgänglig och öppen. Detta öppnar möjligheter”. 

__________________________________________________________________________________ 

P - “Vi vill fortsätta riva hinder för människors rörlighet”. 

(Moderaterna hp 2013, s. 44–45) 
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Programmet beskriver globaliseringen som positivt, partiet vill fortsätta riva hinder, för 

människans fria rörlighet. Programmet ger stort utrymme till gränsöverskridande samarbete. 

Moderaterna önskar en aktiv utrikespolitik, där de förespråkar ett gott samarbete med FN och 

EU (ibid. s. 39).  Programmet diskuterar vidare om försvarspolitiken. Denna kan tyckas hamna 

inom värdet för auktoritär eller nationalistisk. Idéen inramas dock av libertär art då ett 

gränsöverskridande samarbete kom att ses som ett viktigt ting i skyddandet av ett internationellt 

fredsbevarande. [Försvaret av Sverige bygger inte längre bara på att skydda vår frihet och våra 

nationsgränser utan också på internationella insatser och i samarbete med andra”.] Partiet ser 

således att genom samverkan [...i närområdet och på längre avstånd, ska försvaret kunna 

intervenera för att hindra eskalering av kriser och konflikter som kan påverka Sveriges 

säkerhet. Det handlar om att ha förmåga att ge stöd och ta emot stöd”] (ibid. s. 42).  

 

Vidare ska den enskildes integritet skyddas från statligt tvång (ibid. s. 39). Partiet beskriver att 

den enskildes integritet måste ges efter ibland för att kunna upprätthålla en god 

brottsbekämpning. Dock ska staten alltid visa respekt för enskildes integritet [“Det är 

ofrånkomligt att den enskildes integritet ibland måste ställas mot andra värden, till ex. av en 

effektiv brottsbekämpning. I dessa fall ska staten alltid ta hänsyn till människors integritet och 

undvika att hämta information om medborgarna på ett sådant sätt att rättssäkerheten sätts ur 

spel”] (ibid. s. 39).  

 

V - Grön 

__________________________________________________________________________________ 

D - “Sverige tagit en ledande roll och varit pådrivande för att få på en plats inom klimatavtal. Sverige 

har nått långt och ska fortsätta utvecklas till att bli ett av världens främsta länder inom forskning, 

utveckling och tillämpning av ny miljövänlig teknik”. 

__________________________________________________________________________________ 

P - “Den som förorenar ska betala för sig. Det gäller näringsliv såväl som privatpersoner. Det ska vara 

lätt att ta miljövänliga beslut i vardagslivet”. 

(Moderaterna hp 2013, s. 30) 

Partiet beskriver att Sverige har tagit en ledande roll och är pådrivande för att få till ett 

klimatavtal. Programmet belyser att den som förorenar miljön ska betala för sig. Inom miljö- 

och energifrågor belyses uppmaningen att det ska ske en minskning av utsläppen och gärna med 

hjälp av en överstatlig nivå (ibid. s. 30–31). [“Samarbetet med medlemsstaterna att göra 

utsläppsminskningar i Europa skapar kraft i de internationella sammanhangen”] därför ser 
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partiet ett behov av [“En global överenskommelse där världens länder förbinder sig till högt 

ställda mål är avgörande för att kunna påverka klimatförändringarna”] (ibid. s. 30-31). Vidare 

diskuterar programmet energipolitiken [En historisk sammanhållen energiöverenskommelse 

har slutits mellan allianspartierna med långsiktiga spelregler som bygger på ekologisk 

hållbarhet, konkurrenskraft och trygg energiförsörjning”.] Partiet vill således att det ska finnas 

flera miljövänliga sätt att producera energi, där förnybara energikällor spelar en viktig roll, 

statens roll blir därav [...stödja framväxten av ny energiproduktion genom att bidra till 

finansieringen av forskning och utveckling samt underlätta miljöriktiga val för konsumenterna. 

Målet är att Sveriges elproduktion ska bli helt klimatneutral”] (ibid. s. 31).  

 

V - Alternativ 

__________________________________________________________________________________ 

D - “Att kvinnor förvägras grundläggande fri- och rättigheter är ett av de största hindren mot 

utveckling, tillväxt och demokrati”. 

__________________________________________________________________________________ 

P - “Först när kvinnor, i samma omfattning som män, får tillgång till utbildning, hälso- och sjukvård, 

förvärvsarbete och äganderätt samt kan skyddas mot övergrepp, kan ett lands utveckling ta verklig fart”. 

(Moderaterna hp 2013, s.43) 

Det alternativa värdet uttrycker idéer om jämställdhet. Ovan uttrycks det att landet inte kan 

utvecklas i verklig fart förrän kvinnor i samma omfattning får samma tillgång till bland annat 

utbildning, sjukvård och äganderätt. Vidare att arbetsmarknaden är alltför könsuppdelad (ibid. 

s. 10–11). [Alla arbetsgivare är skyldiga att motverka osakliga löneskillnader. […]. Tyvärr är 

den svenska arbetsmarknaden bland Europas mest könsuppdelade. Det finns anledning att 

ifrågasätta de normer som begränsar kvinnor och män, på olika områden, som till ex. i deras 

studie- eller yrkesval”]. Partiet ser att lösningen ligger bland annat i [att flickor och pojkar 

ges samma förutsättningar att utvecklas redan i skolan och att de inte påverkas av 

könsstereotypa utbildningsval”] (ibid. s.11).  

 

Programmet beskriver att en modern familjepolitik ställer krav på att lagstiftningen ska utgå 

från att familjers behov blir tillgodosedda oavsett hur familjekonstellationen ser ut. HBTQ ska 

ha lika juridiska rättigheter till att skaffa barn och ingå äktenskap. [“En modern familjepolitik 

ställer krav på en lagstiftning som utgår från att familjens behov blir tillgodosedda oavsett hur 

familjen ser ut”] därav ska [“Hetero-, homo-, bisexuella och transpersoner ska ha samma 

juridiska förutsättningar att skaffa barn och ingå äktenskap”] (ibid. s. 23).  
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V - Traditionell 

__________________________________________________________________________________ 

D - “Monarkin är bärare av en lång tradition och utgör en viktig nationell symbol och samlande kraft. 

Den svenska monarkin har ett brett folkligt stöd och tjänar oss väl”. 

__________________________________________________________________________________ 

P - “Sveriges statsskick monarkin, ska värnas” 

(Moderaterna hp 2013, s.36) 

I tidigare program har monarkin endast uttryckts som ett påstående. I detta program redogör 

partiet för en orsaksbeskrivning. De anser att det historiska arvet, monarkin, skall värnas om.  

 

V - Auktoritär 

__________________________________________________________________________________ 

D - “I förhållande till sin andel av befolkningen är ungdomar samhällets mest brottsaktiva grupp”. 

__________________________________________________________________________________ 

P - “Ju tidigare samhället reagerar när unga är på väg i en negativ riktning desto större är möjligheten 

att bryta utvecklingen” 

(Moderaterna hp 2013, s. 28) 

Partiet diskuterar brottsbekämpning och målrelaterad brottsbekämpning när det poängterar 

vikten om skärpta straff (ibid. s. 27–28). Partiet uttrycker vidare att [“Mycket har gjorts för att 

öka tryggheten i Sverige och minska brotten. Polis, åklagare, domstolar och kriminalvård har 

de senaste åren fått kraftiga resurstillskott. Antalet poliser har blivit fler, straffen har skärpts 

för många av de allvarligare våldsbrotten och brottsofferperspektivet har stärkts i hela 

rättsväsendet. Vi konstaterar dock att mer måste göras”] partiet rekommenderar att; 

[“effektivisera de rättsvårdande myndigheterna och samtidigt skärpa lagar och påföljder. 

Dessutom måste arbetet med tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottslighet förbättras 

ytterligare i syfte att förebygga och förhindra grövre brottslighet. Straffskärpningar för 

upprepad och återkommande brottslighet” (ibid. s. 27). Partiet vill ha straffskärpningar, vi vill 

dock poängtera att programmet uttrycker också att förebyggande av brott ska också ske genom 

kunskap exempelvis att informera om faror och risker.   
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7. Avslutning  
I detta kapitel diskuteras studiens avslutande del, som är uppdelat i tre delar. I 7.1 finner du 

studiens slutsatser. Vid 7.2 diskuteras slutsatsen i relation till studien som helhet. Slutligen i 

7.3 lyfts önskan om en vidare forskning inom området.  

 

7.1 Slutsats  
Syftet med undersökningen var att ge kunskap och förståelse utifrån Moderaternas 

idéutveckling ur GAL-TAN dimensionen. Frågeställningarna var att besvara vilka GAL-TAN 

värden som har förändrats över tid likväl hur idéerna har förändrats. Vårt antagande om att 

GAL-TAN skulle förekomma kanske var något optimistiskt vid granskning av det första 

partiprogrammet. Vi har sett att dimensionen uppdagas och dessutom fått en större förankring 

över tid. Moderaterna, som tidigare konstaterats, har förflyttat sig i sin positionering inom 

vänster-högerskalan och vi kan dra samma parallell till GAL-TAN dimensionen. Partiets 

förhållning till TAN dimensionen har alltmer släppt och en tydlig förankring till GAL över tid 

har utmålats som förändring. Den största förändringen vi ser, är brytpunkten under mitten av 

1900-talet, då partiet backar avsevärt från TAN-dimensionen. Slutsatsen blir därav att; ja det 

har skett en förändring, TAN till GAL.  

 

7.2 Diskussion 

Partiets historiska förankring, visar vid olika tidpunkter att det ideologiska förhållningsättet haft 

en ökad tyngdpunkt mellan konservatismen och liberalismen. Dragningskraften åt vilket håll 

partiet drar påverkar likväl den kulturella dimensionen GAL-TAN. Värden som berör GAL-

TAN fann vi, i någon form, ur samtliga partiprogram. De tidigare partiprogrammen mellan 

perioden 1904–1946, fann vi värden som framförallt berörde TAN-dimensionen, där 

programmen likväl genomsyras av en konservativ anda {se kap. 2.2}. Idéanalysen bekräftade 

den starka förankringen av TAN i dessa program. Vi urskilde idéer som berörde framförallt 

religion: kristendomen ansågs som en traditionsbärande kraft som vilar på ett kulturarv. De 

nationalistiska värdena uppenbarar sig över tid i programmen, däremot i idéanalysen återfinns 

idéer av nationalism endast vid 1919 och 1934 års partiprogram. Det auktoritära värdet 

uppenbarar sig över tid genom partiprogrammen, både i värden men likväl som idéer.  
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Sedan 1919 har GAL-värden gradvist ökat, förändring sker försiktigt. Den kodifierade 

textanalysen visar att GAL och TAN värdena, närmar sig en skärningspunkt år 1956. 

Skärningspunkten förklaras genom ökningen av det libertära värdet. Som tidigare nämnts 

beskrivs 50-talet som en viktig epok i partiets idéhistoria, en liberal revolt förespråkades för att 

ge en ökad frihet till individerna. Det förordnas att incitament ska skapas för den ”vanliga” 

människan till att bygga ett eget kapital, för skapandet av trygghet och oberoende, vilket är 

kopplat till den konservativa idéen {se kap. 2.2.}. Tankarna om att ge större frihet till 

individerna och dess autonoma roll sammanfaller med det libertära värdet. Vi är medvetna om 

att det libertära begreppet är något problematisk, det är grundat i den ekonomiska sfären.  

 

Kritikern Lars Anders Johansson (2018), argumenterade för att GAL-TAN är felkonstruerad, 

specifik TAN dimensionen. Det finns således en möjlig felkonstruktion av GAL dimensionen 

av det libertära värdet, en avsaknad av korrekt definition utifrån en kulturell/social och likväl 

svensk kontext. Vi har för studiens skull försökt att plocka bort de delar som berör de 

ekonomiska värdena för libertär. Men det visar, såklart, brister av den nuvarande definitionen 

av GAL-TAN. Trots dess rådande brister behövs GAL-TAN dimensionen som ett 

förenklingsverktyg för opinionen men även för att placera partiers positionering inom den 

politiska sfären {se kap 2.1}. Vänster-högerskalan har 150 år på nacken, GAL-TAN skalan är 

knappa tjugo år gammal, vi ser att det finns möjligheter för rekonstruktion för anpassning till 

verklighetens beskaffenhet.  

 

För att återgå till 1950-talet och den skärningspunkt för den kodifierade textanalysen i 

partiprogrammet som inte överensstämde med idéanalysen, där programmet uttrycker till 

största del TAN-idéer. En förklaringsfaktor till detta kan vara att idéer är komplext byggda, det 

krävs enligt Lindberg tre premisser inom det politiska och sociala språket, för att kunna bli 

kallad ”idé”. Trots dominansen av TAN-idéer vid 1956 ser vi ändå att programmet lyfter en 

önskan om ett gränsöverskridande samarbete för fredens och säkerhetens skull, vilket utmynnar 

till en idé inom ramen för GAL.  

 

År 1969 ser vi att det libertära värdet, specifikt det gränsöverskridande samarbetet har ökat 

markant. Likväl de gröna värdena uppkommer mer frekvent och visar på en ökning över tid. I 

partiprogrammet 1969, urskiljer vi allt fler GAL idéer och det går inte längre att avläsa någon 

dominerade dimension mellan GAL eller TAN. GAL dimensionens framväxt och rotning i 

partiet, visar på att värden och idéer växer fram organiskt, något som uttrycks likgiltigt kan vid 
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ett senare program nästan ”explodera”. Det är således den konservativa mekanismen som 

möjliggör detta. Nilsson, utifrån denna studie, anser vi hade rätt gällande förklaringen av 

partiets förhållande till kontinuitet av förändring. Trots att Nilsson diskuterar partiets 

ideologiska förankring, ser vi att hans argument går att applicera likväl för GAL-TAN 

dimensionen.  

 

Övertagandet av GAL-dimensionen för Moderaterna härleds till en tid som Inglehart kallar för 

den postmoderna eran. Framväxten av postmoderniseringen kom att växa fram under 1960 talet 

men kom att få en faktisk påverkan på politiken under 80-talet. Ingleharts förklaring om att 

människans behov av att finna ett självförverkligande, där behov av säkerhet och trygghet är 

täckta, stämmer överens med GAL dimensionen utsträckning i Moderaternas partiprogram. 

Under 1960-talet kom det att ske ett genombrott för partiet om moderna tankar, gällande 

livsstilar, hierarkiernas otidsenlighet och kvinnors rättigheter och en konservativ försvagning 

ägde rum {se kap. 2.2.2}. I partiprogrammet från år 1969 visar att GAL dimensionen överträffar 

TAN dimensionen för första gången. Progressiva idéer som berör det gröna och alternativa 

frågor som; jämställdhet, mångkultur och miljö uppkommer och ökar gradvist över tid. Vid 

slutet av Reinfeldt eran i 2013 idéprogram och handlingsprogram är GAL-dimensionens 

övertag ett faktum. Utmärkande är 2013 idéprogrammet med en total avsaknad av TAN-idéer.  

 

Utifrån Moderaternas idéhistoria antog partiet en större marknadsliberal hållning under 1980-

talet och den klassiska konservativa hållningen partiet stått på, undantrycktes {se kap. 2.2.2}. 

Nilsson beskriver Moderaterna som ett parti som är måna om att ligga rätt i tiden. Trots den 

starka inriktningen mot en marknadsliberal ställning, tar partiet fortfarande ställning i frågor 

som är tydligt viktiga för opinionen. Den gröna politiken är ett exempel på detta. Miljöfrågan 

synliggörs markant i programmet från 1984 vilket är i samtid för dess aktualisering. Detta har 

vidare kommit att diskuteras som en naturlig punkt i 2013 års program där partiet beskriver att 

de ska vara sin tids bästa miljöparti.  

 

Det finns således logiska slutsatser till varför Moderaterna kommit att förändra sina idéer i 

partiprogrammen. Partier måste utveckla en retorik som tar hand om sociala och kulturella 

strukturer för att hantera opinionens påtryckningar. Frågor som ekologi, EU och migration har 

kommit att toppa dagordningen, där behovet har funnits att förhålla sig till dessa. Moderaterna 

har kommit att anamma nyare sakfrågor och ståndpunkter genom hela sin livstid, för att ha 

möjligheten att vara aktualiserad. Moderaterna har allt mer kommit att förankra sina program, 
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det vill säga den politik de önskar att bedriva, inom GAL- dimensionen. Därav har 

undersökningen kommit att bedrivas över tid för att se vilka idéer som partiet uttryckt. 

Partiprogrammen är barn av sin tid, vilket gör att samhälleliga fenomen som ekonomi, krig, 

teknik etcetera färgar partiets sammankokade åsikter. GAL-TAN följer historiens gång. 

Efterkrigstiden, visar ett moderat parti som ålägger starkare vikt vid säkerhet och trygghet. Eller 

fenomenet globalisering, som bidrar till att avståndet mellan människor blivit mindre och 

beroendet av samspelet mellan nationer har blivit en självklarhet. Idag ser vi att 

immigrationsfrågan har bidragit till en vattendelare och som den nuvarande partiledaren själv 

uttrycker: att denna är framtidsfrågan. Med Kristerssons uttalande om partiets önskan att återgå 

till arvet finner vi en relevans att återigen poängtera att värden inte är absoluta. Om vi får ta 

tillfället i akt att spekulera, av det som speglas i medierapporteringen i skrivandets stund, är ett 

övertagande av TAN-dimensionen inte en omöjlig prognos för Moderaternas framtid.  

 

7.4 Vidare forskning 

Undersökningen fastställer att värden utifrån GAL-TAN dimensionen, har förekommit. Dock 

aktualiseras dimensionen, som teoretiseras vid år 2002, när forskarna Hooghe m.fl. såg 

framträdande värden som inte gick att positionera utifrån den klassiska vänster-högerskalan. 

Det har skett en attityds- och värderingsförändring och behovet av denna dimension behövs för 

att väljaren ska på ett enkelt sätt fatta förståelse för hennes behov. Som undersökningen inleder 

önskar Moderaterna att återgå till det gamla arvet, detta i en tid där exempelvis 16 åriga Greta 

Thunberg skolstrejkar för klimatet och på andra änden protesterar folk gentemot bensinpriserna. 

Vi har således redan spekulerat att den kulturella Moderaten förmodligen kommer gå i en 

riktning som härleder till TAN-dimensionen.  

I skrivandets stund blir det onekligen spännande att se hur nästa partiprogram uppdagas. Med 

vår största akademiska ödmjukhet önskar vi således att mer forskning krävs inom området och 

vi är förväntansfulla att se vad den nyare upplagan av partiprogrammet kan tänkas innehålla för 

idéer.  
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Partiprogram

1904

1919

1934

1946

1956

1969

1984

2013 (ip) 

2013 (hp) 

Total av samtliga partiprogram 

G
Partiprogram Miljö Energi total

1904 0 0 0

1919 0 0 0

1934 0 0 0

1946 2 0 2

1956 0 0 0

1969 10 0 10

1984 36 9 45

2013 (ip) 18 0 18

2013 (hp) 43 7 50

Total av samtliga partiprogram 127 16 143

Partiprogram

1904

1919

1934

1946

1956

1969

1984

2013 (ip) 

2013 (hp) 

Total av samtliga partiprogram 

A
Alternativ livsstil HBTQ Jämställdhet Mångkultur total

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 4 1 5

0 0 0 1 1

0 0 1 0 1

1 0 8 7 16

4 5 17 8 34

0 4 19 12 35

9 14 66 36 125

L
Autonomi Gränsöverskridande samarbete Självförverkligande total

0 0 0 0

4 0 1 5

3 0 0 3

4 4 2 10

3 3 1 7

3 10 2 15

15 44 8 67

13 29 11 53

7 46 3 56

65 165 39 269
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Partiprogram
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2013 (ip) 

2013 (hp) 

Total av samtliga partiprogram 

Partiprogram

1904

1919

1934

1946

1956

1969

1984

2013 (ip) 

2013 (hp) 

Total av samtliga partiprogram 

Partiprogram

1904

1919

1934

1946

1956

1969

1984

2013 (ip) 

2013 (hp) 

Total av samtliga partiprogram 

T
Kultur Religion Tradition total

0 0 1 1

1 4 1 6

0 4 1 5

3 12 1 16

1 5 0 6

2 5 1 8

8 12 3 23

4 0 2 6

7 0 1 8

26 42 11 79

A
Brott & straff Rättsväsende Sverige försvar total

0 0 0 0

1 0 2 3

3 1 2 6

0 0 6 6

0 0 1 1

1 2 6 9

11 7 27 45

5 3 1 9

13 5 9 27

34 18 54 106

N
Hyllning till nationen Nationell suveränitet Hot utifrån total

0 0 0 0

0 2 0 2

1 1 0 2

0 3 1 4

0 2 0 2

0 2 0 2

1 12 1 14

2 0 0 2

1 1 2 4

5 23 4 32
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Total för samtlig bokstav G A L

1904 0 0 0

1919 0 0 5

1934 0 0 3

1946 2 5 10

1956 0 1 7

1969 10 1 15

1984 45 16 67

2013 (ip) 18 34 53

2013 (hp) 50 35 56

GAL

0

5

3

17

8

26

128

105

141

Total för samtlig bokstav

1904

1919

1934

1946

1956

1969

1984

2013 (ip)

2013 (hp)

T A N

1 0 0

6 3 2

5 6 2

16 6 4

6 1 2

8 9 2

23 45 14

6 9 2

8 27 4

TAN

1

11

13

26

9

19

82

17

39

Gemensam total av GAL-TAN

1

16

16

43

17

45

210

122

180

650

Total för samtlig bokstav

1904

1919

1934

1946

1956

1969

1984

2013 (ip)

2013 (hp)
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GAL-TAN kodningen i RQDA 

Created by RQDA at 2019-04-23 15:30:08 

 

HBTQ 

Sveriges försvar 

alternativ livsstil 

autonomi 

brott & straff 

energi 

fri rörlighet 

gränsöverskridande samarbete 

hot utifrån 

hyllning till nationen 

jämställdhet 

kultur 

miljö 

mångkultur 

nationell suveränitet 

religion 

rättsväsende 

självförverkligande 

tradition 
 

 

 

9 Codings of "HBTQ" from 2 files. 

 

m-2013 (ip)- [ 1452: 1468]  

sexuell läggning 

 

 

m-2013 (ip)- [ 12015: 12031]  

sexuell läggning 

 

 

m-2013 (ip)- [ 19868: 19877]  

homofobi 

 

 

m-2013 (ip)- [ 35284: 35298]  

vem de älskar  

 

 

m-2013 (ip)- [ 36331: 36389]  

homo- och heterosexuella samma rättigheter som bisexuella, 

 

 

m-2013 (hp)- [ 3293: 3320]  
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lder eller sexuell läggning 

 

 

m-2013 (hp)- [ 50080: 50102]  

sexism och homofobi  

 

 

m-2013 (hp)- [ 54424: 54547]  

Hetero-, homo-, bisexuella och transpersoner ska ha samma juridiska förutsättningar att skaffa barn 

och ingå äktenskap.  

 

 

m-2013 (hp)- [100096:100309]  

 

I många samhällen runt om i världen saknar också hbtq-personer grundläggande rättigheter. Vi ska 

därför lägga fortsatt stor kraft på dessa områden inom såväl utvecklingsarbetet som övrigt 

internationellt arbete. 

 

 

54 Codings of "Sveriges försvar" from 8 files. 

 

m-1919- [ 1582: 1680]  

Rikets oberoende. Värn för dess yttre säkerhet. Mellanfolklig rättsordning för fredens bevarande.  

 

 

m-1919- [ 1681: 1703]  

Samförstånd i Norden.  

 

 

m-1934- [ 1750: 1856]  

Rikets oberoende och okränkbarhet. Betryggande försvar. Mellanfolklig rättsordning för fredens 

bevarande 

 

 

m-1934- [ 1858: 1880]  

Samförstånd i Norden.  

 

 

m-1946- [ 6420: 6505]  

Vårt folks vilja att till det yttersta värja sin frihet kräver en stark försvarsmakt 

 

 

m-1946- [ 6910: 6986]  

Vår försvarsorganisation skall bygga på uttagande av folkets hela värnkraft. 

 

 

m-1946- [ 7038: 7122]  

En god anda inom försvaret och ett fast förtroende för försvarsmakten måste främjas 
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m-1946- [ 6574: 6709]  

Skulle de mellanfolkliga säkerhetssträvandena inte leda till framgång, skall neutraliteten vara den 

svenska utrikespolitikens linje.  

 

 

m-1946- [ 7124: 7221]  

Detta kräver en kunnig, vidsynt och omutligt lojal befälskår, rekryterad från alla folkgrupper.  

 

 

m-1946- [ 6988: 7036]  

Effektivitet skall förenas med sträng sparsamhet 

 

 

m-1956- [ 1484: 1632]  

1 Sveriges frihet och oberoende skall bevaras med stöd av ett betryggande försvar, som utgör 

förutsättningen för självständig svensk utrikespolitik 

 

 

m-1969- [ 882: 986]  

företräder en utrikes- och försvarspolitik som garanterar vårt lands frihet och fred samt även i övrigt  

  

 

m-1969- [ 3702: 3758]  

Nationellt samförstånd kring försvaret bör eftersträvas. 

 

 

m-1969- [ 3761: 3875]  

En konsekvent och fast ekonomisk planering av försvaret är nödvändig om full effekt skall nås med 

knappa resurser 

 

 

m-1969- [ 3878: 3941]  

I växande utsträckning bör även kvinnor ges försvarsutbildning. 

 

 

m-1969- [ 3942: 4011]  

Kvinnor bör ges alltmer kvalificerade uppgifter inom totalförsvaret. 

 

 

m-1969- [ 4112: 4181]  

Därför måste en snabb utveckling av civilförsvarets uppgifter ske.  

 

 

m-1984- [ 12362: 12369]  

försvar 

 

 

m-1984- [ 23218: 23385]  

För att kunna bidra till stabiliteten i norra Europa och för att kunna säkra vårt oberoende vid en 

konflikt i vår närhet måste den ha stöd av ett starkt totalförsvar 

 

 

m-1984- [137994:138025]  

Det kräver ett starkt försvar. 
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m-1984- [141585:141740]  

Sveriges alliansfria politik, stödd på ett starkt försvar, bidrar till stabiliteten i norra Europa och skapar 

förutsättningar för neutralitet i krigstid.  

 

 

m-1984- [141942:141989]  

Anspråken måste ställas högre på vårt försvar.  

 

 

m-1984- [142059:142173]  

Det svenska försvarets styrka i förhållande till omvärlden här under lång tid minskat. Denna nedgång 

måste brytas 

 

 

m-1984- [142175:142233]  

De säkerhetspolitiska kraven kall styra försvarsanslagen. 

 

 

m-1984- [142234:142310]  

Misskötta statsfinanser får aldrig leda till en misskött säkerhetspolitik.  

 

 

m-1984- [142474:142569]  

Sverige får aldrig ha ett så svagt försvar att det lockar andra länder till militär aggression 

 

 

m-1984- [142572:142688]  

Invasionsförsvar måste vara försvarets grundläggande uppgift. Det skall styra större delen av 

krigsorganisationen.  

 

 

m-1984- [142689:142790]  

Försvaret skall också ha en god beredskap att möta olika former av hot även i fred eller vid kriser. 

 

 

m-1984- [142868:142929]  

Kränkningar av vårt territorium måste alltid kunna avvisas.  

 

 

m-1984- [142930:143045]  

Den allmänna värnplikten och totalförsvarsplikten är ett uttryck för att försvaret är alla svenskars 

angelägenhet. 

 

 

m-1984- [143132:143293]  

Den allmänna värnpliktens utformning och inriktning skall bestämmas av de krav en väl fungerande 

krigsorganisation ställer på personal och teknisk utrustning.  

 

 

m-1984- [143294:143418]  

Kvinnor bör i ökad utsträckning förberedas inför tänkbara krigssituationer och utbildas för uppgifter 

inom totalförsvaret.  
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m-1984- [143419:143502]  

Det militära försvaret skall vara berett till snabba insatser vid invasionsförsök.  

 

 

m-1984- [143503:143705]  

Krigsförbanden skall utformas mot bakgrund av de krav som strid mot stormakternas kvalificerade 

förband ställer. De måste tillsammans med lokala försvarsförband kunna försvara alla delar av vårt 

land. 

 

 

m-1984- [143706:143778]  

Sveriges måste ligga långt framme i den försvarstekniska utvecklingen.  

 

 

m-1984- [143779:143933]  

Den tekniska förnyelsen och försvarets förmåga till snabba insatser i en kritisk situation förutsätter 

omfattande och kontinuerlig repetitionsutbildning. 

 

 

m-1984- [143935:144034]  

Inhemsk försvarsindustri kan ge vapensystem som anpassas till våra särskilda krav och förhållanden 

 

 

m-1984- [144036:144112]  

Den tekniska kompetensen skall bevaras. Detta förutsätter viss vapenexport. 

 

 

m-1984- [144114:144307]  

En anknytning av civilförsvarets planering till motsvarande fredstida uppgifter ökar effektiviteten i 

organisationen och bidrar till att göra planeringen verklighetsförankrad och bättre känd  

 

m-1984- [144373:144460]  

Det ekonomiska försvaret skall kunna möta kriser av olika omfattning och varaktighet.  

 

 

m-1984- [144614:144801]  

Det psykologiska försvaret är betydelsefullt för att upprätthålla försvarsvilja och motståndsanda. 

Hälso- och sjukvården samt socialtjänsten är andra viktiga länkar för totalförsvaret  

 

 

m-1984- [144869:144986]  

Försvarets frivilliga organisationer skall stödjas. Deras insatser ökar försvarsviljan och bidrar till 

värnkraften.  

 

 

m-1984- [145853:145965]  

Åtgärder för att skapa ökat förtroende mellan militärblocken är viktiga. Militärutgifter skall öppet 

redovisas. 

 

 

m-1984- [143046:143130]  

Den skapar en bred förståelse för gemensamma insatser till skyddet för våra gränser 
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m-2013 (ip)- [ 3651: 3690]  

Sverige ska ha en egen försvarsförmåga  

 

 

m-2013 (hp)- [ 4926: 5080]  

För att garantera allt det som gör Sverige till ett bra land är en viktig uppgift att sörja för att Sverige 

kan försvara sig mot såväl inre som yttre hot 

 

 

m-2013 (hp)- [ 5082: 5243]  

Vi ska ha rättsvårdande myndigheter samt ett försvar som är rustat för att möta de mångfacetterade hot 

som kan riktas mot var och en av oss och vårt samhälle.  

 

 

m-2013 (hp)- [ 95191: 95279]  

Detta stärker Sveriges nationella försvarsförmåga som värnar våra nationella intressen. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 95281: 95382]  

Omställningen från ett förrådsställt invasionsförsvar till ett flexibelt insatsförsvar ska fortsätta 

 

 

m-2013 (hp)- [ 95384: 95499]  

Insatsförsvarets operativa förmåga ska förbättras och alla delar måste vara användbara såväl hemma 

som i utlandet 

 

 

m-2013 (hp)- [ 95501: 95647]  

Det är försvarsmaktens operativa behov som ska styra materiel- och personalförsörjningen. Operativ 

effekt är ledstjärnan i omställningsarbetet.  

 

 

m-2013 (hp)- [ 95959: 96091]  

Hemvärnet utvecklas till nationella skyddsstyrkor. De har en central roll i det svenska försvaret. Deras 

roll och förmåga ska öka. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 96817: 96944]  

Sverige ska ha en effektiv säkerhets- och underrättelsetjänst. Samverkan mellan civila och militära 

insatser måste förbättras. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 95649: 95815]  

En insatsorganisation med stående och kontrakterade förband är nödvändig för att snabbt och effektivt 

kunna göra insatser i landet, i närområdet och internationellt 

 

 

5 Codings of "alternativ livsstil" from 2 files. 

 

m-1984- [104184:104238]  

Familjen är inte enbart den traditionella kärnfamiljen 

 

 



  

72 
 

m-2013 (ip)- [ 51451: 51920]  

Det fria samhället och varje människas frihet kommer alltid att utmanas av dem som anser sig ha en 

idé eller en livsstil som är överlägsen andras. Det goda samhället byggs på motsatsen till dogmatism 

och fundamentalism, nämligen en rimlig dos tvivel på de egna idéernas, den egna livsstilens eller den 

egna trons förträfflighet. Därtill krävs en vilja att kompromissa med andra tillsammans med stor 

nyfikenhet på vad andra rentav gör bättre än vad man själv gör.  

 

 

m-2013 (ip)- [ 1469: 1535]  

eller andra attribut och preferenser är människan just människa.  

 

 

m-2013 (ip)- [ 19659: 19859]  

skydd för dem, som under hot, trotsar den egna familjens eller andras påbud om livsstil är alla 

exempel på områden där det politiska ansvaret för att främja människors egenmakt måste vara tydligt.  

 

 

m-2013 (ip)- [ 35325: 35429]  

Sammansatta och fördomsfria samhällen är mer konkurrenskraftiga än homogena och exkluderande 

samhällen. 

 

 

52 Codings of "autonomi" from 9 files. 

 

m-1919- [ 1875: 1990]  

Uppfostran till självansvar. Fri tävlan för alla dugliga. Lön efter duglighet, utbildning och ställningens 

ansvar. 

 

 

m-1919- [ 2116: 2181]  

Bevarande av enskild äganderätt till främjande av självständighet 

 

 

m-1919- [ 2252: 2286]  

fritt från förkvävande statstvång  

 

 

m-1919- [ 834: 914]  

äganderätten som en nödvändig förutsättning för en lyckosam samhällsutveckling. 

 

 

m-1934- [ 873: 891]  

enskild äganderät 

 

 

m-1934- [ 1918: 2022]  

Folklig självstyrelse, uppburen av ansvarskänsla och grundad på fullgjorda medborgerliga 

skyldigheter. 

 

 

m-1934- [ 2388: 2406]  

enskild äganderätt 
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m-1946- [ 722: 784]  

enskildes frihet leder till allt större välstånd och trygghet 

 

 

m-1946- [ 1051: 1098]  

ansvaret på allt flera självständiga medborgare 

 

 

m-1946- [ 7365: 7598]  

1. Tankefrihet, yttranderätt och församlingsfrihet måste upprätthållas. Varje tendens att öva tvång mot 

medborgarna i deras politiska ställningstaganden eller att med obehöriga medel påverka deras 

partianslutning skall motarbetas.  

 

 

m-1946- [ 8934: 9035]  

Personlig äganderätt och fri tävlan, fritt konsumtionsval samt frihet att välja yrke och arbetsplats 

 

 

m-1956- [ 904: 923]  

enskild äganderätt 

 

 

m-1956- [ 3625: 3742]  

Högerpartiet vill verka för en egendomsägande demokrati, byggd på fri företagsamhet och utbredd 

personlig äganderätt 

 

 

m-1956- [ 7191: 7342]  

Samhällets åtgärder för ungdomen skall syfta till att ge landet sunda ungdomar med respekt för lag och 

rätt och förmåga till frihet under självansvar. 

 

 

m-1969- [ 1376: 1628]  

personlig äganderätt, fri företagsamhet och en spridning av ägandet ger förutsättningar för stigande 

materiellt välstånd samt fortsatt kulturellt och socialt reformarbete, och anser att betingelser härigenom 

skapas för det medansvar och medinflytande 

 

 

m-1969- [ 12364: 12482]  

Moderata Samlingspartiet vill förverkliga ett samhälle som bygger på medborgarnas ansvar, 

medinflytande och oberoende 

 

 

m-1969- [ 12484: 12642]  

Ett grundläggande krav är därför att ett personligt förmögenhetsägande sprids till så många människor 

som möjligt. Härigenom läggs grunden till ägardemokrati 

 

 

m-1984- [ 7499: 7649]  

Det innebär en förpliktelse att säkra den enskilde individens grundläggande fri- och rättigheter och att 

slå vakt om hennes integritet och privatliv 
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m-1984- [ 7713: 7892]  

Den förutsätter att ingen makt i samhället, inte ens demokratiskt grundade statsmakter, får bli så stark 

att den kan förkväva individernas frihet och samhälls- livets mångfald.  

 

 

m-1984- [ 17579: 17607]  

Den personliga äganderätten 

 

 

m-1984- [ 18489: 18788]  

Människans rätt att förfogaöver sin egendom tillhör därmed förutsättningarna för friheten. Skulle den 

personliga äganderätten avskaffas och människorna berövas det personliga ansvarstagandet och bli 

beroende av övermaktens välvilja, skulle friheten försvinna och demokratin förlora sitt innehåll 

 

 

m-1984- [ 18790: 18917]  

Allt fler människor måste ges möjlighet att i allt större utsträckning få del av det oberoende och det 

ansvar som ägande ger. 

 

 

m-1984- [102538:102704]  

En utgångspunkt för moderat politik är tilltron till och respekten för människors vilja och förmåga att 

själv besluta och ta ansvar för sig själv och sina närmaste.  

 

 

m-1984- [ 7013: 7087]  

Om staten går för långt i detta avseende kan den bli ett hot mot friheten. 

 

 

m-1984- [ 11574: 11820]  

klart angår de medborgerliga fri- och rättigheter som inte får inskränkas annat än genom ändring i 

grundlagsform. Skyddet mot godtycklig myndighetsutövning ges genom lagregler som inte lämnar 

utrymme för subjektiva bedömningar eller godtycke.  

 

 

m-1984- [ 4433: 4725]  

Utrymmet för den enskilda människans fria val blir allt mindre, ju mer samhällsverksamheten 

koncentreras, byråkratiseras och kollektiviseras. Därmed begränsas de enskilda medborgarnas förmåga 

att med egna initiativ och eget arbete möta framtiden och att bidra till samhällets utveckling.  

 

 

m-1984- [ 5472: 5705]  

Friheten för den enskilde måste förenas med ansvarstagande och samverkan. Den enskilde måste söka 

leva upp till de villkor som samlevnaden föreskriver och ta ansvar för sina handlingar. Endast den är 

verkligt fri som kan ta ansvar. 

 

 

m-1984- [ 13267: 13452]  

Former måste utvecklas för medborgarnas kontroll över den offentliga maktapparaten även mellan de 

återkommande valen. Medborgarnas rätt gentemot den offentliga makten skall garanteras 
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m-1984- [ 13672: 13999]  

För att stärka medborgarnas möjlighet till kontroll och inflytande över den offentliga sektorn måste 

samhället tillåta inslag av valfrihet och konkurrens inom de verksamhetsområden där den offentliga 

sektorn är engagerad. Det är nödvändigt att bryta tillväxten av den offentliga maktapparaten och dess 

växande maktutövning. 

 

 

m-1984- [ 25778: 25965]  

Frihet är en förutsättning för ansvar. Endast fria människor kan ta ansvar för sig 

själva, för sina närmaste och för samhället. Ansvar är på motsvarande sätt en förutsättning för frihet 

 

 

m-1984- [ 48896: 49058]  

Äganderätten får inte urholkas genom myndighetsövergrepp, hårda beskattningsregler och lagar som 

starkt beskär människors rätt att förfoga över sina tillgångar. 

 

 

m-1984- [ 85703: 85850]  

Ägande- och arvsrätten till mark samt rätten att förfoga över sin egendom måste stärkas. Ett enskilt 

ägande ger trygghet och skapar ansvarskänsla. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 3228: 3334]  

Det demokratiska samhällsbygget vilar på idén om rättstat, äganderätt och skydd av varje människas 

frihet 

 

 

m-2013 (ip)- [ 6562: 6842]  

Ett framgångsrikt samhälle vilar på människor som bygger samhället, alla som går till jobbet, alla som 

använder sin frihet till att ta ansvar för sig själva och för andra. Det är varje människas möjlighet och 

vilja att omsätta sin förmåga i arbete som avgör samhällets styrka.  

 

 

m-2013 (ip)- [ 15253: 15420]  

Våra starkaste traditioner och värderingar kommer från upplysningstidens uppbrott mot överheter och 

dogmer och den starka tilltron till människan och dennes förnuft. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 17182: 17404]  

I ett fritt samhälle har människor ansvar för sina liv och mer än så, för barn, arbete, bostad, fritid och 

mycket annat. Staten måste tilltro människor kapaciteten och viljan att bära det ansvar som följer med 

friheten. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 21872: 22007]  

Moderaterna ska värna integritetsbegreppet och ska alltid balansera statens behov av information mot 

individens rätt till integritet.  

 

 

m-2013 (ip)- [ 28290: 28392]  

Avgörande för välståndsutveckling är väl fungerande institutioner som skyddar ägande och 

avtalsfrihet 
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m-2013 (ip)- [ 50422: 50556]  

De flesta beslut fattar människor bäst själva och det konstitutionella skyddet för äganderätt och 

personlig frihet ska vara starkt.  

 

 

m-2013 (ip)- [ 2770: 2883]  

En alltför omfattande politik såväl som frånvaron av politik är ett hot mot varje människas strävan 

efter lycka. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 2884: 3046]  

En stat baserad på möjligheten att i fria val avsätta dem som styr och respekt för enskildas rättigheter 

är den enda legitima grunden att bygga ett samhälle på. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 18144: 18428]  

Den som vill göra stora och drastiska politiska ingrepp för att rätta till ett missförhållande i samhället 

kommer snart att komma på sig själv med att antingen göra stora frihetsinskränkningar, kraftigt 

minska tryggheten eller allvarligt stöta sig med vad som upplevs som rättvist. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 138: 352]  

Människan är utgångspunkten för nya Moderaternas politik. Våra värderingar kommer ur vår 

människosyn. Människan besitter en inre förmåga att utvecklas och bara genom frihet kan denna 

förmåga komma till sin rätt.  

 

 

m-2013 (ip)- [ 353: 529]  

Därför är frihet vårt viktigaste värde. Med friheten kommer rätten att få vara sig själv, ansvaret för sina 

egna val och kravet att respektera andra människors sätt att vara. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 39698: 39803]  

Immaterialrätten är en nödvändig inskränkning av äganderätten för att stimulera utveckling och 

skapande. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 3606: 3702]  

Äganderätt och marknadsekonomi är avgörande för friheten och är en förutsättning för demokrati. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 86941: 87010]  

Äganderätten är en grundläggande byggsten i ett demokratiskt samhälle 

 

 

m-2013 (hp)- [ 89284: 89359]  

Ett gott samhälle måste också garantera den enskilde oberoende från staten. 
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m-2013 (hp)- [ 89361: 89812]  

Ett fritt och öppet meningsutbyte och respekt för den enskildes personliga integritet är grundläggande 

värden i en demokrati. Det är ofrånkomligt att den enskildes integritet ibland måste ställas mot andra 

värden, till exempel vikten av en effektiv brottsbekämpning. I dessa fall ska staten alltid ta stor hänsyn 

till människors integritet och undvika att hämta information om medborgarna på ett sådant sätt så att 

rättssäkerheten sätts ur spel. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 67223: 67362]  

Den tar ifrån många människor rätten till egna liv. Ytterst handlar det om att stå upp för 

grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 89943: 90055]  

integritetskränkningar och andra övergrepp från statens sida gentemot den enskilde ska ge rätt till 

skadestånd. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 97667: 97814]  

Öppna, toleranta och jämställda samhällen ökar individers frihet och skapar bättre förutsättning för 

ekonomisk, social och kulturell utveckling. 

 

 

34 Codings of "brott & straff" from 6 files. 

 

m-1919- [ 1830: 1848]  

Lydnad för lagarna 

 

 

m-1934- [ 2027: 2047]  

Lydnad för lagarna.  

 

 

m-1934- [ 2109: 2151]  

Ordningens ovillkorliga upprätthållande.  

 

 

m-1934- [ 2084: 2107]  

Förbud mot våldspartier 

 

 

m-1969- [ 3288: 3352]  

Enklare och mildare reaktioner på enklare brott bör övervägas.  

 

 

m-1984- [ 11065: 11091]  

Land skall med lag byggas. 

 

 

m-1984- [ 11153: 11190]  

Lagarna utgör samhällslivets stomme.  
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m-1984- [ 40108: 40306]  

Narkotikamissbruket är orsak till många brott och stort mänskligt lidande både för missbrukare och 

deras anhöriga samt för den som utsätts för brottet. Sverige måste bli ett narkotikafritt samhäll 

 

 

m-1984- [ 40434: 40530]  

Bruk av narkotika, som inte är medicinskt betingat, är missbruk och skall vara kriminaliserat. 

 

 

m-1984- [ 40616: 40684]  

Straffsatserna skall avspegla narkotikabrottens allvarliga karaktär. 

 

 

m-1984- [ 40686: 40788]  

Permissionsreglerna skall vara ytterligt restriktiva för personer som dömts för grova narkotikabrott. 

 

 

m-1984- [ 41175: 41225]  

Tiden mellan brott och påföljd skall förkortas. 

 

 

m-1984- [ 41872: 41955]  

Nya former för frivård, t.ex. intensivövervakning och kontraktsvård, skall prövas.  

 

 

m-1984- [ 41956: 42053]  

Med en effektivare frivård kan fångelsestraffen i många fall förkortas och återfall förebyggas.  

 

 

m-1984- [ 42054: 42104]  

Den som utsätts för brott skall hållas skadeslös.  

 

 

m-1984- [116633:116811]  

De svåraste sociala problemen bottnar i missbruk av alkohol och bruk av narkotika. Bruk av narkotika, 

som inte är medicinskt betingat, är missbruk och skall vara kriminaliserat 

 

 

m-2013 (ip)- [ 24281: 24361]  

Moderaterna vill att brottslingar grips, ställs inför rätta och tilldöms påföljd 

 

 

m-2013 (ip)- [ 24537: 24690]  

Den som begår brott ska ställas till svars för sina handlingar. Påföljder ska vara rättsäkra, 

avskräckande, förutsägbara och ge brottsoffret upprättelse 

 

 

m-2013 (ip)- [ 36459: 36691]  

I den meningen finns inget utrymme att vara tolerant mot de intoleranta. De som predikar våld ska 

bemötas av rättstaten och de som med våld eller hot om våld vill hindra någon från att utnyttja friheten 

som finns här ska straffas. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 24007: 24181]  
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Forskning kring effektiv brottsprevention måste vara vägledande i arbetet och när ordningsmakten får 

nya befogenheter måste det prövas noggrant mot medborgarnas integritet. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 23571: 23679]  

Det går inte att skapa ett tryggt samhälle utan att bekämpa brottslighet och ge upprättelse åt 

brottsoffer. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 62261: 62399]  

Konsekvenserna av våld, droger och kriminalitet inskränker människors makt över sina egna liv. 

Brottslighet ska därför aldrig tolereras.  

 

 

m-2013 (hp)- [ 62878: 63039]  

Dessutom måste arbetet med tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottslighet förbättras ytterligare 

i syfte att förebygga och förhindra grövre brottslighet. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 63153: 63186]  

Hela straffskalorna ska utnyttjas 

 

 

m-2013 (hp)- [ 63062: 63151]  

Grundprinciperna ska vara att svensk lag gäller lika för alla och att brott ska bekämpas 

 

 

m-2013 (hp)- [ 63188: 63279]  

Den som utsätts för, hotas av eller ska vittna om brott ska kunna räkna med skydd och stöd 

 

 

m-2013 (hp)- [ 63281: 63450]  

Alltför många brottsoffer upplever i dag att de inte får det stöd de behöver och att samhället inte tar 

brott mot person och vardagsbrott på tillräckligt stort allvar 

 

 

m-2013 (hp)- [ 64896: 64980]  

Vi vill gå vidare med straffskärpningar för upprepad och återkommandebrottslighet. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 66682: 66893]  

Våld och hot i nära relationer är ett stort samhällsproblem som aldrig får accepteras. Straffen för grova 

vålds- och sexualbrott ska markera brottets allvar och kvaliteten på brottsutredningarna måste vara hög 

 

 

m-2013 (hp)- [ 66982: 67221]  

Skyddet för människor som flyr från hedersrelaterat våld innebär särskilda utmaningar. Det är viktigt 

att kompetens för att utreda och hantera dessa brott finns och ständigt utvecklas. Den så kallade 

hederskulturen kan aldrig accepteras 
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m-2013 (hp)- [ 64208: 64387]  

Nya Moderaterna vill fortsätta detta viktiga arbete bland annat genom att komma åt kriminellas 

tillgångar genom skärpt lagstiftning och förstärkt samverkan mellan myndigheter. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 59935: 60078]  

Det behövs ytterligare kunskap på området, samtidigt ska problemen tas på allvar för att kunna sätta in 

rätt åtgärder för att motverka brott. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 62569: 62728]  

Antalet poliser har blivit fler, straffen har skärpts för många av de allvarligare våldsbrotten och 

brottsofferperspektivet har stärkts i hela rättsväsendet. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 64646: 64800]  

Vi vill ha ett samhälle där de som begår brott blir straffade och brottsoffer 

blir sedda, där rättvisa straff utdöms så att brottsoffret får upprättelse, 

 

 

16 Codings of "energi" from 2 files. 

 

m-1984- [61055:61073]  

energibeskattning  

 

 

m-1984- [89866:89939]  

Energipolitiken skall läggas om så att påfrestningen på miljön minskar.  

 

 

m-1984- [93908:94072]  

Energiförsörjningen har stor påverkan på miljön. De restriktioner som miljökraven ställer kommer 

därmed att få stor betydelse för energiförsörjningens utveckling.  

 

 

m-1984- [94073:94277]  

Förbränning är en huvudorsak till försurningen. Användningen av olja, kol och torv i stor skala för 

uppvärmning eller elproduktion bör därför begränsas till förmån för mer miljövänlig 

energiproduktion.  

 

 

m-1984- [94278:94493]  

Kärnkraften har hittills befunnits vara säker och miljövänlig. Säkerheten skall avgöra kärnkraftverkens 

framtid. Avvecklas kärnkraften ökar trycket på en utökad eldning av bränslen och på utbyggnad av 

vattenkraft. 

 

 

m-1984- [94494:94526]  

Kärnvärmeverk skall få byggas.  
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m-1984- [94527:94604]  

En begränsad utbyggnad av vattenkraften kan förenas med rimliga miljöhänsyn.  

 

 

m-1984- [94719:94821]  

Energibeskattningen skall inordnas i momssystemet och i princip vara neutral mellan olika energislag. 

 

 

m-1984- [93497:93668]  

Luftföroreningar och försurning av mark och vatten är det allvarligaste miljöproblemet i vår del av 

världen. Därför är energipolitiken av avgörande betydelse för miljön. 

 

 

m-2013 (hp)- [68779:69085]  

Sverige har i dag bättre verktyg än någonsin vad gäller teknik, forskning och kunskap att lyckas med 

detta. Sverige har kommit långt när det gäller såväl material som energiåtervinning av avfall. Det är 

viktigt med en teknikutveckling som redan i designskedet tar hänsyn till produktens slutanvändning.  

 

 

m-2013 (hp)- [70364:70461]  

Målet för Nya Moderaternas energipolitik är att Sveriges elproduktion ska bli helt klimatneutral 

 

 

m-2013 (hp)- [71239:71317]  

Förnybara energikällor har en viktig roll för att minska svensk miljöpåverkan 

 

 

m-2013 (hp)- [71319:71501]  

Staten har en roll i att stödja framväxten av ny energiproduktion genom att bidra till finansieringen av 

forskning och utveckling samt underlätta miljöriktiga val för konsumenterna 

 

 

m-2013 (hp)- [71505:71671]  

Genom export av klimatneutral energi kan Sverige dessutom minska fossil bränsleanvändning i det 

europeiska energisystemet. En energieffektivare industri ska främjas 

 

 

m-2013 (hp)- [71673:71846]  

Tillståndsprocesserna för att göra energibesparande investeringar i industrier och i kraftverk ska 

genom effektivare myndighetsutövning och ändrad lagstiftning gå snabbare 

 

 

m-2013 (hp)- [71849:71972]  

 

Stimulerande åtgärder, till exempel i form av premier, är viktiga för att 

främja ett energieffektivare byggande i Sverige. 

 

 

7 Codings of "fri rörlighet" from 4 files. 
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m-1984- [140880:141038]  

Ett fritt och öppet utbyte av ideer och människors frihet att röra sig över gränserna är viktiga 

förutsättningar för förtroende och respekt folken emellan.  

 

 

m-2013 (ip)- [ 45148: 45202]  

Vi tror på en värld utan gränser och med fri rörlighet 

 

 

m-2013 (hp)- [ 23036: 23187]  

De förändringar som genomförts för att underlätta för arbetskraftsinvandring är därför betydelsefulla. 

Utan öppenhet blir Sverige ett fattigare land. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 23189: 23258]  

Sverige ska vara ett land präglat av en generös och human asylpolitik 

 

 

m-2013 (hp)- [ 97814: 97910]  

Människors fria rörlighet i världen ska inte begränsas mer än nödvändigt av politiska hinder.  

 

 

m-2013 (hp)- [101666:101841]  

När dagliga händelser upptar människors tid är det lätt att glömma hur Sverige deltar i en historisk 

utveckling mot mer kulturell mångfald och mänsklig rörlighet över gränser 

 

 

m-2013 (hp)- [102824:102954]  

Vi vill fortsätta riva hinder för människors rörlighet. Det börjar med att människor som är förföljda 

ska kunna få en fristad här 

 

 

136 Codings of "gränsöverskridande samarbete" from 6 files. 

 

m-1946- [ 13104: 13186]  

Sverige bör medverka i strävandena att åstadkomma internationellt stabila valutor. 

 

 

m-1946- [ 6511: 6573]  

Högern förordar vårt lands anslutning till Förenta Nationerna. 

 

 

m-1946- [ 6834: 6867]  

inom ramen för Förenta Nationerna 

 

 

m-1946- [ 13250: 13423]  

Större frihet för svenska företag att grunda dotterföretag utomlands bör eftersträvas, varvid utländsk 

enskild företagsamhet bör beredas motsvarande möjligheter i Sverige. 
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m-1956- [ 4763: 4947]  

Sverige skall verksamt främja internationellt ekonomiskt samarbete. Inom ramen för detta skall drivas 

en aktiv handelspolitik, som tillvaratager näringslivets avsättningsmöjligheter. 

 

 

m-1956- [ 1893: 2115]  

Vårt land skall arbeta för fredens sak och verka för att den mellanfolkliga rätts- och 

säkerhetsorganisationen blir en levande kraft, som kan främja mänsklighetens utveckling och 

överbygga motsättningarna mellan folken.  

 

 

m-1956- [ 1745: 1891]  

Inom den europeiska kulturkretsen skall Norden göra en insats i syfte att vidga samarbetet över 

gränserna i alla de former utvecklingen påkallar. 

 

 

m-1969- [ 4365: 4427]  

Med bevarad alliansfrihet skall vi söka fullt medlemskap i EE 

 

 

m-1969- [ 4285: 4363]  

Det är av vitalt intresse att Sverige deltar i de europeiska enhetssträvandena 

 

 

m-1969- [ 4431: 4482]  

Våra förbindelser med Östeuropa bör vidareutvecklas 

 

 

m-1969- [ 4485: 4564]  

Det svenska u-landsbiståndet, både det enskilda och det offentliga, måste ökas. 

 

 

m-1969- [ 4565: 4667]  

Sverige bör verka för internationella överenskommelser som stödjer u-ländernas 

exportansträngningar.  

 

 

m-1969- [ 4668: 4801] 

En viktig uppgift för det svenska u-landsbiståndet bör vara att utveckla u-hjälpsforskningen och en 

högre utbildning i dessa frågor. 

 

 

m-1969- [ 4802: 4867]  

Ett internationellt universitet för biståndsfrågor skall skapas.  

 

 

m-1969- [ 1025: 1208]  

och anser att utrikespolitiken därjämte skall motsvara den internationella solidaritetens förpliktelser 

och verka för fredlig samlevnad samt allmän ekonomisk och social utveckling;  

 

 

m-1969- [ 3540: 3701]  

Sverige bör verka för att FN:s ställning som fredsbevarande organisation stärks. Vi skall aktivt delta i 

strävandena att åstadkomma internationell nedrustning.  
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m-1969- [ 4868: 4982]  

Ett särskilt utvecklingsbolag för u-landsinvesteringar - ägt av staten och näringslivet tillsammans – bör 

skapas. 

 

 

m-1984- [ 1793: 1878]  

påverkas starkt av skeendet och förändringarna i det världssamfund vi alla tillhör.  

 

 

m-1984- [ 24014: 24071]  

europeiska nationer som omfattar samma värderingar som vi 

 

 

m-1984- [ 24073: 24136]  

Vår framtid ligger i en nära samverkan inom Norden och Europa. 

 

 

m-1984- [ 24137: 24246]  

Men vi vill också verka för ett fördjupat samarbete över de barriärer som delar vår världsdel och vår 

värld. 

 

 

m-1984- [ 24248: 24317]  

Genom samarbete och ökad inbördes förståelse kan fredshot undanröjas. 

 

 

m-1984- [ 24359: 24466]  

Huvudinriktningen för Sveriges biståndspolitik måste vara att hjälpa människorna i de fattigaste 

länderna. 

 

 

m-1984- [ 24596: 24765]  

Den skall också omfatta insatser som görs av organisationer och företag. Vår välfärd bygger på ett fritt 

utbyte av, varor, vetande ideer och människor mellan länderna 

 

 

m-1984- [ 24996: 25080]  

Framtiden måste föra med sig ett allt bredare och djupare samarbete över gränserna. 

 

 

m-1984- [ 25081: 25302]  

Nationella lösningar på alla problem är inte möjliga Våra möjligheter att vidareutveckla det svenska 

samhället är beroende av vår villighet att öppna oss för internationellt samarbete, erfarenhetsutbyte 

och utveckling.  

 

 

m-1984- [ 73796: 73856]  

Sverige skall bl.a. inom GATT verka för en fri världshandel. 

 

 

m-1984- [ 73857: 73913]  

Vår europeiska handel befrämjas av medlemsskapet i EFTA 
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m-1984- [ 73918: 73952]  

av fördjupade förbindelser med EG 

 

 

m-1984- [ 73954: 74048]  

Sveriges utlandspolitik skall stimulera det fria utbytet över gränserna av varor och tjänster 

 

 

m-1984- [139470:139555]  

Vår utrikespolitik skall sträva efter en nära samverkan med andra nationer och folk. 

 

 

m-1984- [139556:139657]  

En utvecklad internationell rättsordning kan lösa konflikter och ge bättre förutsättningar för fred  

 

 

m-1984- [139961:140062]  

Norden kan ge förutsättningar för en närmare anknytning till det europeiska ekonomiska samarbetet.  

 

 

m-1984- [140063:140175]  

Vår samhörighet med de västeuropeiska demokratierna kom mer till uttryck i Sveriges medlemsskap i 

Europarådet.  

 

 

m-1984- [140486:140557]  

Vår europeiska samhörighet gäller även folken i Öst- och Centraleuropa. 

 

 

m-1984- [140791:140879]  

Samarbete och avspänning mellan alla Europas stater gynnar på sikt en sådan utveckling. 

 

 

m-1984- [141125:141234]  

insikt om FN:s möjligheter, men också om dess begränsningar, skall Sverige spela en aktiv roll i FN-

arbetet. 

 

 

m-1984- [141235:141345]  

Sverige skall vara berett att även stalla militära styrkor till FN:s förfogande för fredsbevarande 

insatser.  

 

 

m-1984- [146041:146200]  

En europeisk säkerhetsordning kan kombinera förtroendeskapande åtgärder, bortdragande av 

kärnvapen och balanserad neddragning av konventionella stridskrafter 

 

 

m-1984- [138594:138713]  

Sverige skall verka för internationell nedrustning. Konflikter mellan stater och folk skall lösas med 

fredliga medel.  
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m-1984- [ 24767: 24994]  

Frihandel är en grundläggande förutsättning för inte bara vårt lands välfärd utan också för 

världsekonomin i dess helhet. Utan en fri och expanderande världshandel skulle utvecklingsländernas 

möjligheter drastiskt försämras. 

 

 

m-1984- [ 35639: 35733]  

Flyktingpolitiken skall stå i överensstämmelse med våra åtaganden enligt Geneve-konventionen. 

 

 

m-1984- [ 72917: 73035]  

Frihandel är marknadsekonomins internationella tillämpning. Den befrämjar arbetsfördelning och en 

fruktbar konkurrens 

 

 

m-1984- [ 73037: 73149]  

Ett fritt utbyte av varor, tjänster och kapital leder till ökat välstånd och vidgade internationella 

kontakter. 

 

 

m-1984- [ 73150: 73266]  

Fördelarna är särskilt stora för små nationer. Därför skall handelshinder, bl.a. inom servicenäringarna, 

avvecklas 

 

 

m-1984- [ 73679: 73793]  

Ett utvecklingsinriktat näringsliv i Sverige utnyttjar däremot alla möjligheter, som en växande 

världsmarknad ger 

 

 

m-1984- [ 82430: 82647]  

Svenska banker skall fritt kunna verka i andra länder och utländska banker skall kunna etablera sig i 

Sverige. Reglerna för kapitalets rörelser över gränserna skall liberaliseras och en fri aktiehandel 

eftersträvas. 

 

 

m-1984- [ 84755: 84965]  

Konkurrensen mellan de internationella flygföretagen skall öka. Fler linjer skall öppnas för konkurrens 

mellan olika flygföretag. Flygbolag skall fritt och på lika villkor kunna konkurrera på inrikeslinjerna. 

 

 

m-1984- [130601:130876]  

Universiteten och högskolorna bör bättre profilera sin utbildning och forskning. Den högre 

utbildningen är beroende av impulser från omvärlden. Utan internationella kontakter isoleras den 

snabbt. Undervisningen skall därför anpassas till förändringar också i andra länder 

 

 

m-1984- [130878:130969]  

Det måste finnas goda möjligheter till internationellt utbyte av studerande och forskare.  

 

 

m-1984- [130970:131141]  

Studiefinansieringen skall göra det möjligt att studera utan distraherande sidoarbeten. Systemet skall 

bygga på lån och ge likvärdiga möjligheter till studier utomlands. 
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m-1984- [138880:138936]  

Vi slår vakt om det fria handelsutbytet mellan länderna. 

 

 

m-1984- [140313:140350]  

söka ett fullvärdigt medlemsskap i EG 

 

 

m-1984- [140352:140484]  

Intill dess bör Sverige främst koncentrera uppmärksamheten på att vidareutveckla samarbetet med EG 

inom ramen för nuvarande avtal. 

 

 

m-1984- [141039:141110]  

Stödet till Förenta Nationerna är en viktig del i svensk utrikespolitik 

 

 

m-1984- [141346:141480]  

Det internationella ekonomiska samarbetet i organisationer som OECD, GATT, IMF och 

Världsbanken bidrar till utveckling och stabilitet 

 

 

m-1984- [145293:145389]  

Arbetet för internationell nedrustning är en integrerad del av den svenska säkerhetspolitiken.  

 

 

m-1984- [147847:147961]  

Biståndet skallkomma även kvinnorna i uland tillgodo. Under en övergångsperiod behövs speciella 

kvinnoprojekt.  

 

 

m-1984- [146920:147065]  

En öppen handelspolitik i i-länder är det bästa stöd ett uland kan få i sina utvecklingsansträngningar. 

Ett fritt varuutbyte gynnar båda parter. 

 

 

m-1984- [147127:147254]  

Sverige skall främja en fri handel med u-länderna och förbinda sig att inte hindra u-länderna från att 

exportera till Sverige 

 

 

m-1984- [147376:147507]  

Sverige skall ge ett omfattande ulandsbistånd minst i nivå med internationellt respekterade 

överenskommelser och rekommendationer. 

 

m-2013 (ip)- [ 3691: 3784]  

och tillsammans med andra kunna försvara liv, frihet och rättigheter mot inre och yttre hot. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 4572: 4870]  

Globaliseringen har inneburit mänsklighetens största språng ur fattigdom någonsin och samtidigt att 

Sverige nu möter konkurrens från länder vi tidigare gav bistånd till. Vi gläds åt den utvecklingen och 

vill att idén om öppenhet, marknadsekonomi och demokrati ska omfatta alla världens länder.  
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m-2013 (ip)- [ 5294: 5399]  

Våra ambitioner för Sverige är full sysselsättning, stark sammanhållning och internationell solidaritet. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 14367: 14398]  

globaliseringen, europatanken  

 

 

m-2013 (ip)- [ 14800: 14852]  

viljan att föra Sverige in i Europeiska Unionen (EU) 

 

 

m-2013 (ip)- [ 15000: 15146]  

Vi har sedan länge förpliktat oss att fortsätta bygga Sverige på frihetlig och marknadsekonomisk 

grund, i öppenhet och samarbete med vår omvärld. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 27586: 27778]  

Med globaliseringen sprids ekonomiska friheter till fler än någonsin tidigare. Följden blir att 

inkomsterna ökar snabbt i världen och att den extrema fattigdomen minskar snabbare än någonsin 

 

 

m-2013 (ip)- [ 43363: 43771]  

Kampen för mänskliga rättigheter är universell i bemärkelsen att alla människor har samma rättigheter 

och att alla människors möjligheter växer i takt med att fler får sina rättigheter respekterade. Det ligger 

i varje människas och i varje nations intresse att demokrati upprättas och upprätthålls. Det är i 

demokratins idégemenskap och inte i intressegemenskaper vår internationella solidaritet växer.  

 

 

m-2013 (ip)- [ 44091: 44188]  

I dag är de också handelspartners som innebär viktiga arbetstillfällen för svenska exportföretag 

 

 

m-2013 (ip)- [ 44796: 44935]  

Sverige ska vara en aktiv röst i världen. Det är bara genom att söka oss till samarbeten som våra 

värderingar ges tyngd och får genomslag. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 44936: 45146]  

Förenta nationernas idé att samla världen till samtal istället för konfrontationer är fredens främsta 

tanke. Rösten för demokrati och arbetet för frihandel är de mänskliga rättigheternas viktigaste 

verktyg.  

 

 

m-2013 (ip)- [ 45204: 45380]  

Europeiska Unionen är den tankens praktik i vårt närområde. Moderaterna är en röst för att EU ska 

vara ett samarbete för rörlighet för människor, tjänster, varor och kapital. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 45497: 45610]  

Det är angeläget att utvidga EU och tillämpa principerna om öppenhet och rörlighet också mot övriga 

världen 
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m-2013 (ip)- [ 45612: 45763]  

Det är idén med EU som vi ansluter oss till, inte institutionen som sådan. Ett aktivt politiskt arbete i 

EU är enda sättet att värna vår europatanke.  

 

 

m-2013 (ip)- [ 45765: 45844]  

För Sverige finns det ett stort egenintresse att engagera sig internationellt.  

 

 

m-2013 (ip)- [ 45845: 46036]  

Som en liten, öppen ekonomi är vi beroende av vår omvärld. Vår öppenhet ger svenska företag 

möjlighet att verka på världsmarknaden och ger andra länder möjlighet att bedriva verksamhet här. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 46037: 46137]  

I längden gynnas vi och alla andra av att hinder röjs undan och att vi går mot en gränslös ekonomi. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 46626: 46727]  

Sverige ska vara med och genom forskning och bistånd bidra till att utrota dessa och andra sjukdomar 

 

 

m-2013 (ip)- [ 46729: 46889]  

Vi ser också hur människors resande snabbt kan föra sjukdomar över hela jorden och det är i vårt eget 

intresse att engagera oss internationellt i hälsofrågor. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 47306: 47606]  

Bistånd måste användas för att lindra nöd och långsiktigt syfta till att lyfta människor och länder ur 

förtryck och fattigdom. Sverige ska vara med och bygga de stabila institutioner som krävs för att bryta 

fattigdom och stärka befolkningens rätt till information och möjlighet till kommunikation. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 4872: 4926]  

Globaliseringen innebär stora möjligheter för Sverige  

 

 

m-2013 (ip)- [ 14737: 14763]  

engagemanget för frihandel 

 

 

m-2013 (ip)- [ 46257: 46442]  

Vi måste än mer söka internationella samarbeten och överenskommelse för att skapa transparenta och 

effektiva regleringar för att hindra girighet och kortsiktighet från att utvecklas. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 48693: 48938]  

frihandel, fattigdomsbekämpande bistånd, stöd för att bygga välfungerande ekonomier, motstånd mot 

korruption och tillgängliggörande av utbildning för alla barn och ungdomar kan en värld fri från 

fattigdom bli vår generations främsta bedrift.  
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m-2013 (ip)- [ 50654: 50706]  

Genom att ta Sverige in i internationella samarbeten 

 

 

m-2013 (ip)- [ 44430: 44515]  

Sverige ska alltid vara en tydlig internationell röst för de mänskliga rättigheterna 

 

 

m-2013 (ip)- [ 44517: 44606]  

Ödmjukhet och vilja till kompromiss är nödvändigt för att nå det som faktiskt är möjligt 

 

m-2013 (ip)- [ 44608: 44792]  

Sverige ska ställa upp när det internationella samfundet ber om hjälp och tillsammans med 

demokratins allierade bistå humanitärt, militärt och institutionellt till människans försvar 

 

 

m-2013 (ip)- [ 48060: 48302]  

När länder eller regioner faller samman i konflikter ska Sverige ta stolthet i att hjälpa dem som 

drabbats. Moderaterna värnar asylrätten och vill att Sverige tillhör de länder som tar ett stort ansvar 

och undsätter människor som är i nöd. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 10802: 11038]  

Globaliseringen skapar möjligheter och ställer krav på Sveriges konkurrenskraft. Frihandel och 

öppenhet mot omvärlden är avgörande för att säkra välfärden, men också för att ge 

utvecklingsländerna möjlighet att lyfta sig ur fattigdom 

 

 

m-2013 (hp)- [ 11040: 11144]  

Svensk ekonomisk politik måste föras utifrån dessa förutsättningar och i samarbete med EU och 

omvärlden 

 

 

m-2013 (hp)- [ 22711: 22864]  

Något av det mest svenska vi har är vår tradition av öppenhet mot omvärlden. Denna öppenhet blir än 

viktigare i en globaliserad och snabbrörlig värld.  

 

 

m-2013 (hp)- [ 41893: 42102]  

Forskning är avgörande för hur Sverige och Europa klarar globaliseringens utmaningar och Sverige 

bör vara drivande när det gäller att stärka forskningen och utveckla samarbetet kring den högre 

utbildningen.  

 

 

m-2013 (hp)- [ 64388: 64596]  

EU-samarbetet innebär stärkta möjligheter att bekämpa gränsöverskridande brottslighet. För effektiva 

insatser mot trafficking, organiserade stöldligor och narkotikasmuggling krävs internaionellt 

samarbete.  

 

 

m-2013 (hp)- [ 69502: 69577]  

Sverige ska fortsatt vara en drivande och ledande aktör genom arbetet i EU 
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m-2013 (hp)- [ 81299: 81369]  

Nya Moderaternas ståndpunkt är att djurskyddsnivån inom EU måste höjas 

 

 

m-2013 (hp)- [ 81372: 81806]  

Nya Moderaterna vill att djurskyddslagstiftningen kontinuerligt ses över och att Sverige aktivt ska 

arbeta på EU-nivå för att den lagstiftning som finns verkligen följs och att övriga länder bör höja sina 

nivåer för djurskydd till samma nivå som vi har. Ett förenklat EU-regelverk för djurskydd skulle 

kunna påverka djurskyddet i positiv riktning, förutsatt att bestämmelserna innebär att lägstanivån för 

djurskyddet inom EU höjs 

 

 

m-2013 (hp)- [ 90119: 90190]  

Sverige ska föra en aktiv utrikespolitik som väcker respekt i omvärlden 

 

 

m-2013 (hp)- [ 90379: 90650]  

EU är den centrala plattformen för vår utrikes- och säkerhetspolitik. Den måste tydligare vägledas av 

gemensamma värderingar som frihet, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna. 

Utvidgningen och grannskapspolitiken ska syfta till att stärka dessa värden 

 

 

m-2013 (hp)- [ 90652: 90747]  

EU-medlemskapet innebär att Sveriges förmåga att påverka den internationella politiken stärks. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 91080: 91156]  

Europasamarbetet är viktigt för att öka Sveriges handel och konkurrenskraft 

 

 

m-2013 (hp)- [ 91158: 91288]  

Det behövs ett starkt samarbete för att lösa gemensamma problem såsom hot mot miljön och 

stabiliteten i de finansiella systemen. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 92183: 92278]  

Den inre marknaden ska fördjupas, handel och utbyte utan gränser och krångel ska underlättas. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 93343: 93601]  

Förenta Nationernas säkerhetsråd har det högsta ansvaret för att upprätthålla internationell fred och 

säkerhet. Sverige och övriga västvärldens deltagande i FN:s fredsinsatser bör öka för att ytterligare 

höja legitimiteten och kvaliteten i dessa insatser 

 

 

m-2013 (hp)- [ 93907: 94326]  

Vi vill se ett starkare FN som värnar om principen om skyldigheten att skydda. Världen måste kunna 

skydda människor som utsätts för stort lidande orsakat av till exempel inbördeskrig eller förtryck från 

den egna staten. I yttersta fall kan detta även innefatta militära insatser. Ett mandat från FN:s 

säkerhetsråd ska alltid eftersträvas vid sådana insatser och de måste ta sin utgångspunkt i FN-stadgans 

principer 
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m-2013 (hp)- [ 94329: 94407]  

FN, som styrs av medlemsländerna, har en global legitimitet som måste värnas. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 94594: 94754]  

Försvaret av Sverige bygger inte längre bara på att skydda vår frihet och vår nations gränser utan 

också på internationella insatser och i samarbete med andra 

 

 

m-2013 (hp)- [ 94756: 95009]  

Genom samverkan med andra, i närområdet och på längre avstånd, ska försvaret kunna intervenera för 

att hindra eskalering av kriser och konflikter som kan påverka Sveriges säkerhet. Det handlar om att ha 

förmåga att ge stöd och att kunna ta emot stöd. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 96094: 96200]  

Sveriges tradition av stöd till och medverkan i internationella fredsbevarande operationer ska fullföljas 

 

 

m-2013 (hp)- [ 96202: 96444]  

Vi kommer också fortsatt att söka bred parlamentarisk förankring för dessa. Genom vår återkommande 

medverkan i Nordic Battle Group, en av EU:s två snabbinsatsstyrkor, tar Sverige ansvar för fred och 

säkerhet i och utanför vårt närområde.  

 

 

m-2013 (hp)- [ 96446: 96638]  

Vi vill verka för en svensk anslutning till Nato. Ett medlemskap ger Sverige större möjligheter att ta 

ansvar för och påverka en organisation som är central för vår egen och Europas säkerhet 

 

 

m-2013 (hp)- [ 96945: 97032]  

Detta gäller såväl vid internationella insatser som vid stöd till samhället i Sverige. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 97034: 97204]  

Vi ska vara med och ta ansvar för säkerheten i Europa genom att stödja andra EU-länder eller nordiska 

länder om de utsätts för katastrofer eller olika former av angrepp 

 

 

m-2013 (hp)- [ 97206: 97368]  

Ett sådant åtagande är det mest grundläggande uttrycket för europeisk solidaritet och därför en naturlig 

vidareutveckling av Sveriges säkerhetspolitiska linje.  

 

 

m-2013 (hp)- [ 97415: 97502]  

En öppen värld och en öppen global ekonomi fortsätter att lyfta människor ur fattigdom 

 

 

m-2013 (hp)- [ 97504: 97666]  

En uthållig globalisering ligger inte bara i Sveriges intresse utan skapar globala möjligheter att gå från 

förtryck till frihet och från fattigdom till välstånd 
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m-2013 (hp)- [ 97912: 97995]  

Att slå vakt om frihandeln är ett viktigt övergripande verktyg för en friare värld 

 

 

m-2013 (hp)- [ 98423: 98498]  

Biståndet bör även framöver motsvara en procent av bruttonationalinkomsten 

 

 

m-2013 (hp)- [ 98688: 99009]  

Ett exempel på detta är Öppna biståndet, en av de största moderata reformerna inom 

utvecklingspolitiken, som syftar till att öppna upp det svenska biståndet för ökad insyn, delaktighet 

och ansvarstagande. Sverige bör även vara pådrivande för ett transparent och effektivt bistånd inom 

vårt internationella samarbete. 

 

 

m-2013 (hp)- [102011:102214]  

Den tilltagande globaliseringen har understrukit att avstånden i världen har krympt. Samtidigt har 

världen för den enskilde växt och blivit mer tillgänglig och öppen. Detta öppnar för stora möjligheter 

 

 

m-2013 (hp)- [102216:102420]  

Ökad öppenhet bidrar till att antalet migranter i världen ökar, vilket är en stark drivkraft för 

utveckling. Nittio procent av alla världens migranter rör sig för att söka arbete och andra möjligheter. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 63945: 64208]  

Brottslighet blir alltmer gränsöverskridande. Myndigheternas arbete mot organiserad brottslighet har 

intensifierats, arbetet sker nu på bred front och aldrig tidigare har det svenska rättsväsendet gjort lika 

stora insatser mot den organiserade brottsligheten.  

 

 

m-2013 (hp)- [101439:101626]  

Framväxten av legala alternativ ska därför underlättas, bland annat genom förenklad och harmoniserad 

lagstiftning inom EU som gör det möjligt med en större marknad för dessa tjänster.  

 

 

m-2013 (hp)- [102570:102822]  

Varje person har rätt att få sin situation och sina grunder prövade. Vi ser behov av att stimulera 

återvandring av människor som kommit till vårt land, vilket är en företeelse som stöds av FN:s 

flyktingkommissariat och världssamfundet i stort.  

 

 

m-2013 (hp)- [ 45568: 45729]  

Det är en välkommen utveckling att vi som EU-medborgare har rätt att välja vård fritt inom Europa. 

Det ger såväl patienter som vårdgivare helt nya möjligheter. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 45730: 45875]  

Genom att erbjuda tjänster som är attraktiva och lockar till sig patienter från andra delar av Europa kan 

svensk sjukvård utvecklas ytterligare. 
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m-2013 (hp)- [ 90960: 91078]  

Europeiska Unionen ger grundläggande förutsättningar för att globalt hävda Europas politiska och 

ekonomiska intressen 

 

 

m-2013 (hp)- [ 91734: 91816]  

Lika viktigt som att Europas länder samarbetar på de områden där det ger mervärde 

 

 

m-2013 (hp)- [ 91349: 91456]  

Nya Moderaterna vill fortsätta att driva frågor som handlar om ett mer öppet och konkurrenskraftigt 

Europa 

 

 

m-2013 (ii)- [ 91458: 91486]  

en mer ambitiös miljöpolitik 

 

m-2013 (hp)- [ 91488: 91521]  

en ansvarsfull ekonomisk politik 

 

 

m-2013 (hp)- [ 91523: 91564]  

krafttag mot internationell brottslighet, 

 

 

m-2013 (hp)- [ 91573: 91732]  

byråkrati och värnandet av frihet och demokrati i vår omvärld. Vi vill också att fler länder inom EU 

bidrar till att ta ansvar för ett fungerande asylsystem.  

 

 

m-2013 (hp)- [ 92569: 92638]  

Nya Moderaterna är i grunden positiva till en gemensam valuta inom EU 

 

 

m-2013 (hp)- [ 93603: 93756]  

 

Organisationens roll som samordnare av humanitärt bistånd och säkerhetsinsatser i de allra fattigaste 

och mest konfliktdrabbade länder är helt central 

 

 

4 Codings of "hot utifrån" from 3 files. 

 

m-1946- [ 7225: 7250]  

Asylrätten skall hävdas.  

 

 

m-1984- [ 35567: 35639]  

För medborgare i utomnordiska länder måste invandringen vara reglerad.  

 

 

m-2013 (hp)- [102422:102569]  

De legala möjligheterna att ta sig till Sverige och Europa måste förbättras. Insynen i asylprocessen 

måste förbättras och rättsäkerheten stärkas. 
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m-2013 (hp)- [ 23260: 23433]  

Samtidigt ska mottagandet vara rättssäkert och tydligt reglerat. För att öppenhet och solidaritet ska 

bibehålla ett starkt stöd behöver dock integrationen fungera bättre. 

 

 

5 Codings of "hyllning till nationen" from 4 files. 

 

m-1934- [ 249: 346]  

Den sätter fosterlandet främst, dess trygghet och oberoende över alla andra politiska omsorger.  

 

 

m-1984- [35874:36024]  

De skall ha möjlighet att bevara och vidareutveckla det egna kulturmönstret, under förutsättning att det 

överensstämmer med svensk rättsuppfattning 

 

 

m-2013 (ip)- [12863:13029]  

I Sverige har våra idéer fått ett stort genomslag. Tack vare öppenhet, individualism och 

marknadsekonomi har Sverige blivit ett av världens bästa länder att leva i. 

 

 

m-2013 (ip)- [13030:13197]  

 

Med det välstånd som följt friheten har vi kunnat öka tryggheten och genom utbildning, sjukvård och 

omsorg till alla skapa ett av världens mest sammanhållna länder.  

 

 

m-2013 (hp)- [ 2484: 2597]  

Med en utvecklad demokrati och en trygg, gemensam välfärd hör Sverige till de länder som det är bäst 

att leva i. 

 

 

49 Codings of "jämställdhet" from 5 files. 

 

m-1946- [ 20596: 20656]  

Män och kvinnor böra erhålla lika lön för likvärdigt arbete. 

 

 

m-1946- [ 27037: 27082]  

Frågan om äkta makars sambeskattning utredes 

 

 

m-1946- [ 26880: 26991]  

Möjligheterna för den förvärvsarbetande kvinnan att med yrkesarbetet f örena vården av hemmet böra 

underlättas 

 

 

m-1946- [ 26993: 27035]  

Ett ökat antal deltidstjänster är önskvärt 
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m-1969- [ 2110: 2153]  

Kvinnlig arvsrätt till tronen bör införas.  

 

 

m-1984- [ 16455: 16574]  

Av synen på varje människa som unik och likvärdig med varje annan människa följer kravet på 

jämställdhet mellan könen. 

 

 

m-1984- [ 16575: 16832]  

Jämställdhet är en fråga om frihet för män och kvinnor att engagera sig i uppgifter och 

ansvarsområden utifrån sina personliga intresse och förutsättningar utan bundenhet till de könsroller 

som enbart betingas av traditioner och hävdvunna föreställningar 

 

 

m-1984- [ 16834: 17014]  

Jämställdhet är vidare en fråga om valfrihet - frihet att välja livsmönster utifrån egna behov och 

önskemål med respekt för andra människor inom ramen för samhällets normsystem.  

 

 

m-1984- [ 17015: 17224]  

Jämställdhet är också en fråga om en gemensam skyldighet för män och kvinnor att ta hand om hem 

och familj, att ta ansvar för familjens försörjning och att ta vara på och utveckla sina personliga 

resurser.  

 

 

m-1984- [121032:121113]  

Skolan skall också främja jämställdhet mellan könen och motverka diskriminering. 

 

 

m-1984- [105478:105640]  

Ett mer individuellt anpassat arbetstidsuttag ökar förutsättningarna för kvinnor och män att kombinera 

ansvar för vård och omsorg inom familjen med yrkesarbete.  

 

 

m-1984- [ 25508: 25547]  

människors lika värde, oberoende av kön 

 

 

m-1984- [147842:147846]  

kön. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 1436: 1439]  

kön 

 

 

m-2013 (ip)- [ 11681: 11876]  

Mångfald och valfrihet höjer kvaliteten och effektiviteten, tillsammans med tydliga regler för 

likabehandling och mot diskriminering bidrar det också till en rättvisare välfärd i hela Sverige.  

 

 

m-2013 (ip)- [ 12010: 12013]  

kön 
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m-2013 (ip)- [ 17407: 17547]  

På motsvarande sätt bottnar jämställdhet i såväl frihet och trygghet som rättvisa. Varje människas 

värde och möjligheter är viktiga för oss 

 

 

m-2013 (ip)- [ 17550: 17726]  

et tar sig uttryck i lika lön för lika arbete, lika möjlighet att röra sig i samhället utan rädsla för att 

drabbas av brott, likabehandling i sjukvården och i rättsväsendet.  

 

 

m-2013 (ip)- [ 19892: 19913]  

påtvingade könsroller 

 

 

m-2013 (ip)- [ 35304: 35321]  

vilket kön de har 

 

 

m-2013 (ip)- [ 47609: 47708]  

Sverige ska ta på sig ett särskilt ansvar för jämställdhet och minoriteters rättigheter i världen. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 47709: 47844]  

Det patriarkala förtrycket är starkt i många länder och det hotar kvinnors hälsa, barns välbefinnande 

och hela samhällets utveckling.  

 

 

m-2013 (ip)- [ 47845: 47942]  

Stärkandet av kvinnors och minoriteters ställning och deltagande ska prägla vårt biståndsarbete. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 47943: 48058]  

Kränkandet av kvinnors rätt till sin kropp, sin sexualitet och möjlighet att delta i samhällslivet måste 

upphöra.  

 

 

m-2013 (ip)- [ 49392: 49521]  

Jämställdhet, tolerans och öppenhet har visat sig inte bara vara rätt, utan också viktiga faktorer för att 

få ekonomin att växa. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 17813: 17849]  

Jämställdheten är ett allmänintresse 

 

 

m-2013 (ip)- [ 17850: 18143]  

Ett jämställt samhälle är till fördel för alla. Genom att ha respekt för att frihetsdimensionen, 

trygghetsaspekten och rättvisan är viktig i varje fråga undviker vi att hamna i enkla lösningar som 

leder fel eller i resonemang som förminskar människor och deras rätt att fatta egna beslut. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 20247: 20313]  

Det ska råda likhet inför lagen och diskriminering är oacceptabel, 
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m-2013 (ip)- [ 36236: 36284]  

 

I Sverige har män samma rättigheter som kvinnor 

 

 

m-2013 (ip)- [ 37318: 37466]  

Våra värderingar om mångfald och jämställdhet är en tillämpning av de mänskliga rättigheterna, men 

det är också en konkurrensfördel för Sverige.  

 

 

m-2013 (hp)- [ 3248: 3269]  

Oavsett bakgrund, kön 

 

 

m-2013 (hp)- [ 20915: 21046]  

Nya Moderaterna ser en angelägen uppgift i att samhället ger alla människor likvärdiga förutsättningar 

och att ingen diskrimineras 

 

 

m-2013 (hp)- [ 21048: 21166]  

Det är viktigt att förbättra jämställdheten på exempelvis arbetsmarknaden, i näringslivet, i politiken 

och i skolan. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 21167: 21370]  

För att motverka en könssegregerad arbetsmarknad är det viktigt att flickor och pojkar ges samma 

förutsättningar att utvecklas redan i skolan och att de inte påverkas av könsstereotypa utbildningsval.  

 

 

m-2013 (hp)- [ 21372: 21609]  

I Sverige har jämställdheten mellan kvinnor och män kommit längre än i många andra länder, men det 

finns fortfarande mycket kvar att göra. De stora könsorättvisorna på arbetsmarknaden uppkommer till 

stor del i samband med föräldraskap 

 

 

m-2013 (hp)- [ 21610: 21828]  

Det finns anledning att pröva reformer kopplade till att förbättra jämställdhetsbonusen, möjliggöra för 

etableringsinsatser i samband med föräldraledighet och främja ett mer jämställt uttag av 

föräldraförsäkringen.  

 

 

m-2013 (hp)- [ 21834: 21970]  

Alla arbetsgivare är skyldiga att motverka osakliga löneskillnader. Här är aktiva åtgärder som 

lönekartläggning ett viktigt instrument. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 21971: 22121]  

Rättvis lönebildning och en jämställd arbetsmarknad skapar förutsättningar för att kvinnor och män 

själva ska kunna bestämma hur de fördelar sin tid 
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m-2013 (hp)- [ 22123: 22342]  

Tyvärr är den 

svenska arbetsmarknaden bland Europas mest könsuppdelade. Det finns anledning att ifrågasätta de 

normer som begränsar kvinnor och män, på olika områden, som till exempel i deras studie- eller 

yrkesval.  

 

 

m-2013 (hp)- [ 50034: 50068]  

mångfalds- och jämställdhetsarbete 

 

 

m-2013 (hp)- [ 53658: 53821]  

uppmuntra ökad jämställdhet inom familjen. Det borde vara självklart att män kan vara föräldrar fullt 

ut och värderas lika högt som kvinnor i sin föräldraroll.  

 

 

m-2013 (hp)- [ 54047: 54281]  

Det finns anledning att pröva reformer kopplade till att förbättra jämställdhetsbonusen, möjliggöra för 

etableringsinsatser i samband med föräldraledighet och förstärka trenden mot ett mer jämställt uttag av 

föräldraförsäkringen.  

 

 

m-2013 (hp)- [ 99394: 99576]  

Kampen för ökad jämställdhet är en av vår tids viktigaste demokratiska utmaningar. Traditioner och 

lagstiftning används för att inskränka kvinnors frihet på många platser i världen 

 

 

m-2013 (hp)- [ 99578: 99679]  

Kvinnor och flickor utsätts för tvångsäktenskap, könsstympning, trafficking och sexuella kränkningar 

 

 

m-2013 (hp)- [ 99681: 99757]  

Kvinnor drabbas ofta särskilt hårt av krig, naturkatastrofer och fattigdom. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 22344: 22592]  

Sänkta inkomstskatter, avdraget för hushållstjänster, en väl uppbyggd barnomsorg 

och fler företagare i välfärden förbättrar framförallt kvinnors, men även mäns, möjligheter att leva på 

sin lön, kombinera karriär och familjeliv och driva företag 

 

 

m-2013 (hp)- [ 22594: 22673]  

Att ge kvinnor och män lika möjligheter även i praktiken är en frihetsreform.  

 

 

m-2013 (hp)- [ 99760: 99885]  

Att kvinnor förvägras grundläggande fri- och rättigheter är ett av de största hindren mot utveckling, 

tillväxt och demokrati 

 

 

m-2013 (hp)- [ 99887:100091]  

Först när kvinnor, i samma omfattning som män, får tillgång till utbildning, hälso- och sjukvård, 

förvärvsarbete och äganderätt samt kan skyddas mot övergrepp, kan ett lands utveckling ta verklig 

fart. 
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26 Codings of "kultur" from 7 files. 

 

m-1919- [ 1706: 1740]  

Värn om vår historiska författning 

 

 

m-1946- [ 7257: 7363]  

Högern slår vakt om den folkliga självstyrelsen och det därmed historiskt förbundna svenska 

konungadömet. 

 

 

m-1946- [ 30547: 30767]  

En viktig uppgift för kulturpolitiken är att för allt vidare kretsar av vårt folk levandegöra kulturens 

skatter inom litteratur, konst och musik samt de minnen och traditioner, som vi övertagit från gångna 

generationer 

 

 

m-1946- [ 31229: 31477]  

kulturpolitik, som åt vårt folk vill bevara en levande kontakt med det svenska kulturarvets rika 

innehåll, dess saga och hävd, dess natur och skönhetsvärden men också de imponerande 

arbetsresultaten av gångna och nu levande generationer insatser 

 

 

m-1956- [ 2191: 2217]  

historiskt givna monarkien 

 

 

m-1969- [ 2083: 2108]  

konstitutionella monarkin 

 

 

m-1969- [ 9153: 9246]  

kraftigare åtgärder vidtas till skydd för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. 

 

 

m-1984- [ 36687: 36900]  

Den historiska samhörigheten, liksom den fria nordiska arbetsmarknaden, gör det naturligt att ägna de 

nordiska invandrargruppernas situation särskilduppmärksamhet, t.ex. i fråga om utbildning och 

kulturutbyte.  

 

 

m-1984- [119875:119937]  

Kulturarvet bärs vidare både genom bevarande och nyskapande.  

 

 

m-1984- [134999:135030]  

bevara gemensamma kulturskatter 

 

 

m-1984- [135032:135117]  

Modeväxlingar får inte leda till att viktiga delar av kulturarvet faller i glömska. 

m-1984- [ 6148: 6282]  
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Detta bjuder oss att vid utformningen av morgondagens samhälle värna och föra vidare de 

kulturvärden och den naturmiljö som vi ärvt. 

 

 

m-1984- [ 26376: 26422]  

Sverige skall vara en konstitutionell monarki. 

 

 

m-1984- [133596:133699]  

Skolans historieundervisning skall ge nödvändig förankring i tidigare generationers liv och 

verksamhet 

 

 

m-1984- [133701:133852]  

Barn skall lära sig att skapa själva och uppskatta vad andra skapat. Undervisningen i svenska skall 

utveckla formkänslan och vårda vårt litterära arv 

 

 

m-2013 (ip)- [ 41687: 41869]  

Kultur är inte endast ett verktyg utan också något gott i sig själv. Staten har ett ansvar att 

genom skolan och viktiga kulturinstitutioner upprätthålla en kulturell allemansrätt.  

 

 

m-2013 (ip)- [ 42591: 42674]  

 

Uppgiften är att möjliggöra och tillhandahålla men också vara en traditionsbärare. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 50610: 50652]  

 

konstitutionell monarki tjänar landet väl 

 

 

m-2013 (ip)- [ 41468: 41685]  

Människor och gemenskaper är kulturbärare. Att förstå sin egen kultur, sin historia och att ha kunskap 

kring samhällets dominerande kulturella uttryck berikar livet och är en förutsättning för att kunna 

förstå andra 

 

 

m-2013 (hp)- [ 60883: 60962]  

Kulturarvet är våra gemensamma minnesnycklar som vi skapar och ägergemensamt. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 60963: 61090] 

Tillsammans har vi ett ansvar att bevara, utveckla och brukakulturarvet så att framtida generationer 

också kan ta del av det. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 82652: 82672]  

monarkin, ska värnas 
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m-2013 (hp)- [ 24236: 24335]  

Inriktningen ska vara att nyanlända ska få jobb, kunskaper i svenska och om hur samhället fungerar 

 

 

m-2013 (hp)- [ 60528: 60549]  

ett levande kulturarv 

 

 

m-2013 (hp)- [ 82674: 82770]  

Monarkin är bärare av en långtradition och utgör en viktig nationell symbol och samlande kraft 

 

 

m-2013 (hp)- [ 82772: 82842]  

Den svenska monarkin har ett brett folkligt stöd och tjänar oss väl.  

 

 

109 Codings of "miljö" from 5 files. 

 

m-1946- [ 18339: 18519]  

Skoglig forskning och undervisning främjas. Upplysande och rådgivande verksamhet i fråga om 

skogsvården förbättras. Stöd lämnas till grundförbättrande åtgärder och växtförädling. 

 

 

m-1946- [ 31133: 31151]  

Naturskyddsarbetet 

 

 

m-1969- [ 6245: 6377]  

Kostnaderna för bevarandet av god miljö bör i princip - så långt detta är praktiskt möjligt åvila den 

som försakar miljöförstöring. 

 

 

m-1969- [ 6379: 6478]  

Utsläpp av gifter och andra skadliga ämnen i sjöar och vattendrag måste med alla medel förhindras.  

 

 

m-1969- [ 6619: 6742]  

Internationellt samarbete med grannländerna måste inledas för att förhindra fortsatt förstörelse av 

vattnen runt Sverige.  

 

 

m-1969- [ 6743: 6826]  

En fortgående sänkning av blyhalten i bensin måste ske sikte på helt blyfri bensin. 

 

 

m-1969- [ 6915: 7001]  

Stark restriktivitet med användningen av biocider i jord- och skogsbruk måste iakttas. 

 

 

m-1969- [ 7002: 7073]  

Biologisk prövning måste föregå användningen av nya kemiska preparat.  
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m-1969- [ 7074: 7233]  

Fordonstrafiken i innerstäderna måste begränsas till förmån för kollektiv trafik och nödvändig 

yrkestrafik, för att levande stadsmiljöer skall kunna bevaras.  

 

 

m-1969- [ 1909: 1966]  

Hävdar den nu levande generationens ansvar för den natur- 

 

 

m-1969- [ 7234: 7343]  

Järnvägarna bör utnyttjas effektivare för att landsvägarna skall kunna avlastas en del av den tunga 

trafiken. 

 

 

m-1969- [ 6479: 6617]  

Kommunala och industriella reningsverk för biologisk rening skall vara fullt utbyggda 1975, för 

kemisk fällning av närsalter senast 1980. 

 

 

m-1984- [ 2356: 2430]  

Miljöförstöring och överdriven resursförbrukning har mött växande kritik 

 

 

m-1984- [ 2433: 2550]  

I land efter land har vid sidan av strävan efter materiell och kvantitativ tillväxt rests krav på förbättrad 

miljö.  

 

 

m-1984- [ 20363: 20429]  

Miljöförstöring berör alla människor, även kommande generationer. 

 

 

m-1984- [ 20503: 20541]  

vill vi också ha en livsvänlig miljö. 

 

 

m-1984- [ 20542: 20650]  

Därför måste en fortsatt förstöring av miljön hejdas och vad som redan skadats i möjligaste mån rättas 

till 

 

 

m-1984- [ 20651: 20752]  

Vi måste vara beredda att av gemensamma resurser avdela vad som krävs för ett aktivt miljöskydd. 

 

 

m-1984- [ 20753: 20889]  

En god miljövård kräver ett internationellt samarbete både på det vetenskapliga planet och i fråga om 

praktiska miljövårdande åtgärder. 

 

 

m-1984- [ 21022: 21107]  

Denna förbrukning av resurser måste i mänsklighetens gemensamma intresse bromsas upp 
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m-1984- [ 21188: 21275]  

Vården av naturmiljön måste ses som en del i en allmän och nödvändig resurshushållning 

 

 

m-1984- [ 21277: 21387]  

En aktiv och framsynt naturvård är därför ofrånkomlig vid ett balanserat tillvaratagande av naturens 

resurser 

 

 

m-1984- [ 21454: 21609]  

Med tanke på framtiden måste dessa spår av vår förbrukning omvandlas eller slutbehandlas på ett 

sådant sätt att resurserna tillvaratas och miljön skyddas 

 

 

m-1984- [ 89166: 89281]  

Genom okunnighet och försummelse har viktiga miljö- och naturvärden kommit att hotas i Sverige 

och i andra länder. 

 

 

m-1984- [ 89356: 89425]  

Förorening av vattendrag, sjöar och hav förekommer över hela världen 

 

 

m-1984- [ 89426: 89522]  

Luftföroreningar samt försurning av mark och sjöar är industrivärldens mest akuta miljöproblem 

 

 

m-1984- [ 89525: 89641]  

Medvetenheten om naturvärden och miljöproblem har starkt förbättrats. Framstegen inom miljövården 

har varit stora.  

 

 

m-1984- [ 89642: 89799]  

Ett ökat ansvarstagande av hushåll, företag och myndigheter gör att det finns skäl att se optimistiskt på 

möjligheterna att slå vakt om viktiga miljövärden. 

 

 

m-1984- [ 89800: 89865]  

Forskning och ny teknik förstärker kampen mot miljöförstöringen. 

 

 

m-1984- [ 90413: 90584]  

Naturvården är en del av miljövården. Landskapsvården är beroende av att jord- och skogsbruk ges 

goda betingelser. Naturvården skall utnyttja kunskaperna hos markägarna. 

 

 

m-1984- [ 90945: 91120]  

Den enskilda äganderätten utgör en bättre garanti för att kulturlandskapet bevaras och vårdas. Med en 

ökad fritidsbebyggelse växer intresset hos fler att vårda naturmiljön. 

 

 

m-1984- [ 91311: 91427]  

Allemansrätten är omistlig, men innebär också skyldigheten att vara aktsam om naturen och respektera 

äganderätten.  
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m-1984- [ 91428: 91666]  

Naturreservaten skall bevara växt- och djurliv med vetenskapligt värde. Det kan vara nödvändigt att 

begränsa tillträdet till dessa reservat för att växt- och djurlivet skall kunna ges ett tillräckligt skydd i 

sina naturliga livsmiljöer. 

 

 

m-1984- [ 91861: 91938]  

Det ankommer på varje nation att bidra till att miljön kan renas och bevaras. 

 

 

m-1984- [ 92308: 92539]  

Sådana överenskommelser kan också innebära att nationella miljöskyddsinsatser inte behöver medföra 

att konkurrensen snedvrids. Industriländernas erfarenheter av miljöpåverkan och miljövård skall tas till 

vara i biståndsarbetet.  

 

 

m-1984- [ 92772: 92898]  

Forskning och teknik kan ge stora miljövinster, t.ex. genom att processer blir miljövänligare och 

produktionen energisnålare. 

 

 

m-1984- [ 92900: 92985]  

Lagstiftningen skall ge fasta regler för vad som är förbjudet av hänsyn till miljön.  

 

 

m-1984- [ 92986: 93087]  

Miljökraven skall utformas så att introduktion av mer miljövänliga metoder och produkter underlättas 

 

 

m-1984- [ 93089: 93136]  

Hårda krav bör ställas på rening av bilavgaser. 

 

 

m-1984- [ 93137: 93196]  

Reglerna bör utformas i samverkan med angränsande länder.  

 

 

m-1984- [ 89083: 89165]  

En god miljö är en av de viktigaste förutsättningarna för ett rikt mänskligt liv.  

 

 

m-1984- [ 90603: 90701]  

naturvårdsorgan och markägare skall åstadkommas genom avtal om naturvårdsinsatser mot ersättning. 

 

 

m-1984- [ 91731: 91858]  

Miljöförstöring hotar människans livsbetingelser. Enskilda människor, företag, stat och kommun har 

alla ett ansvar för miljön 

 

 

m-1984- [ 92115: 92213]  

Miljöförstöring har inga nationella gränser. Miljöskyddet fordrar därför internationell samverkan 
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m-1984- [ 92215: 92306]  

Utsläpp i luft och vatten skall regleras inom ramen för internationella miljöskyddsprogram 

 

 

m-1984- [ 92540: 92683]  

Kunskaperna om hur människan påverkar miljön är bristfälliga. Även om ny kunskap snabbt vunnits 

behövs fortsatt forskning och teknikutveckling 

 

 

m-1984- [ 93197: 93362]  

Miljöintresset och det ekonomiska intresset sammanfaller på lång sikt. I grunden är det t. ex. lönsamt 

att hushålla med naturresurser och begränsa avfallsmängderna 

 

 

m-1984- [148242:148300]  

Stöd bör ges till insatser mot miljöförstöring i u-länder. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 5510: 5664]  

Hela samhällsbygget måste genomsyras av insikten att vi bara har en planet och att kommande 

generationer ska kunna leva vidare här med goda livsvillkor. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 14460: 14479]  

inspireras av miljö 

 

 

m-2013 (ip)- [ 28037: 28288]  

I takt med ökande välstånd blir tillväxten allt grönare. Medborgarna ställer krav och det investeras i ny 

teknik. Bara genom de möjligheter och växande resurser som tillväxten medför kan fler människor och 

länder ta ansvar för miljön och klimatet.  

 

 

m-2013 (ip)- [ 29003: 29024]  

miljöpåverkan minskat 

 

 

m-2013 (ip)- [ 29834: 29880]  

med större miljöhänsyn och komma fler till del 

 

 

m-2013 (ip)- [ 30297: 30318]  

miljömässigt hållbar 

 

 

m-2013 (ip)- [ 31064: 31177]  

Bara genom tekniska och naturvetenskapliga landvinningar kan vi befria världen från beroende av 

fossila bränslen 

 

 

m-2013 (ip)- [ 31295: 31470]  

Politikens uppgift är att utforma skatter, lagar och andra styrmedel så att människors vilja att ta ansvar 

lönar sig och så att de som skadar miljön får betala ett högt pris 
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m-2013 (ip)- [ 31472: 31609]  

Lagstiftning, internationella överenskommelser och skatter är de bästa styrmedlen för att minska 

användandet av ämnen som skadar miljön 

 

 

m-2013 (ip)- [ 31611: 31700]  

Att satsa på forskning är det bästa sättet att få fram nya och miljövänligare alternativ 

 

 

m-2013 (ip)- [ 32043: 32097]  

Moderaterna ska alltid vara sin tids bästa miljöparti 

 

 

m-2013 (ip)- [ 32099: 32194]  

Vi ska med kraft verka för en miljöpolitik som går före, både på hemmaplan och internationellt 

 

 

m-2013 (ip)- [ 32196: 32415]  

Bara genom att arbeta för en hållbar tillväxt kan urskogar, regnskogar, korallrev, klimatet och hela den 

biologiska mångfalden räddas från att gå förlorad i en växande världsbefolknings tillvaratagande av 

livschanser 

 

 

m-2013 (ip)- [ 44192: 44257]  

samarbetspartners kring bland annat en förbättrad östersjömiljö 

 

 

m-2013 (ip)- [ 45382: 45495]  

Tillsammans kan vi klara av problem som länder inte kan lösa på egen hand, till exempel klimat- och 

miljöproblem 

 

 

m-2013 (ip)- [ 46445: 46543]  

Det är inte bara ekonomin och miljöproblemen som gör det angeläget att samarbeta internationellt. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 30509: 30614]  

Miljömässigt därför att den klarar av att producera allt mer till en allt mindre påverkan på planeten. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 48600: 48691]  

Med globaliseringens informationsspridning, genom en aktiv global miljö- och klimatpolitik 

 

 

m-2013 (hp)- [ 26895: 27159]  

Det är viktigt att de mest skyddsvärda områdena har ett fortsatt starkt skydd. Samtidigt vill vi ge 

kommuner med obebyggda stränder ökade möjligheter att utnyttja den konkurrensfördel som 

strandnära lägen kan ha för turism och boende, utan att förstöra naturen 

 

 

m-2013 (hp)- [ 27558: 27739]  

Sverige behöver en strategi för att utveckla förtagandet på landsbygden. I all odling, oavsett 

produktionssätt, bör så liten påverkan på miljö och klimat som möjligt eftersträvas. 
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m-2013 (hp)- [ 27836: 28035]  

För att uppnå det behöver vi se över vår livsmedelproduktion. Människor måste kunna lita på 

varudeklarationer så att de genom ett eget aktivt val kan känna sig trygga med vad de äter och dricker.  

 

 

m-2013 (hp)- [ 67883: 68011]  

Klimatförändringar hör till vår tids största utmaningar. Nya Moderaterna har ambitionen att kraftigt 

minska utsläppen i Sverige 

 

 

m-2013 (hp)- [ 68013: 68101]  

Vi har som långsiktigt mål att Sverige inte ska bidra till nettoutsläpp av växthusgaser 

 

 

m-2013 (hp)- [ 68103: 68395]  

I internationella klimatförhandlingar har Sverige tagit en ledande roll och varit pådrivande för att få på 

plats klimatavtal. Sverige har nått långt och ska fortsätta utvecklas till att bli ett av världens främsta 

länder inom forskning, utveckling och tillämpning av ny miljövänlig teknik 

 

 

m-2013 (hp)- [ 68445: 68580]  

Vi tror på marknadsekonomiska lösningar, teknikutveckling och på människans vilja att ta ansvar. Den 

som förorenar ska betala för sig. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 68630: 68690]  

Det ska vara lätt att ta miljövänliga beslut i vardagslivet 

 

 

m-2013 (hp)- [ 69086: 69186]  

På det sättet skapas en marknad där avfallet blir en nyttighet som samhället kan tillgodogöra sig.  

 

 

m-2013 (hp)- [ 69257: 69413]  

EU är vår viktigaste miljöorganisation. Samarbetet med medlemsstaterna att göra utsläppsminskningar 

i Europa skapar kraft i de internationella sammanhangen 

 

 

m-2013 (hp)- [ 69416: 69496]  

Handel med utsläppsrätter är exempel på ett viktigt verktyg mot växthusgaserna. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 69579: 69803]  

En global överenskommelse där världens länder förbinder sig till högt ställda mål är avgörande för att 

kunna påverka klimatförändringarna. Det internationella samarbetet utanför EU är därmed oerhört 

viktigt i sammanhanget. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 69880: 69978]  

En ansvarsfull klimatpolitik kräver en politik som står upp för både arbetslinje och finansiering 

 

 

m-2013 (hp)- [ 70116: 70324]  

Vi ska fortsatt vara en förebild och förfina våra satsningar på forskning och utveckling som begränsar 

miljöföroreningar, inte minst i form av goda och långsiktiga villkor för miljövänlig energiproduktion.  
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m-2013 (hp)- [ 70463: 70674]  

I linje med detta har en historisk sammanhållen energiöverenskommelse slutits mellan allianspartierna 

med långsiktiga spelregler som bygger på ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och trygg 

energiförsörjning. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 70676: 70818]  

Grunden är därmed lagd för ytterligare utsläppsminskningar. Vi vill se en fortsatt satsning på 

koldioxidneutrala alternativ för elproduktion. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 71147: 71237]  

Mycket kraft ska läggas på att få fram ännu mer miljövänliga sätt att producera energi på 

 

 

m-2013 (hp)- [ 72015: 72161]  

De miljöskadliga utsläppen från transporterna måste bli väsentligt lägre än idag. Här spelar styrmedel, 

såsom skatter och avgifter, en stor roll 

 

 

m-2013 (hp)- [ 72163: 72268]  

Ett långsiktigt mål är att Sverige år 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen 

 

 

m-2013 (hp)- [ 72270: 72367]  

Därför ser vi positivt på insatser som främjar utveckling av miljöbilar och deras infrastruktur. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 73205: 73380]  

Stort fokus ligger nu på att effektivisera och förbättra Sveriges infrastruktur, förbättra alla trafikslag 

för att minska miljö- och klimatpåverkan och öka tillgängligheten. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 73489: 73579]  

Sverige ska också verka för att EU:s alla medlemsländer inför en nationell koldioxidskatt 

 

 

m-2013 (hp)- [ 73581: 73682]  

Transporterna ska föras in i ett europeiskt, men helst globalt, system för handel med utsläppsrätter 

 

 

m-2013 (hp)- [ 73684: 73788]  

Samhället behöver också öka satsningen på forskning av nya transportlösningar och miljövänligare 

fordon 

 

 

m-2013 (hp)- [ 76461: 76748] 

Påfrestningen på haven kommer att öka, då allt fler gör anspråk på havsmiljön. Det är i dag mer 

transporter, gifter och fler syrefria bottnar än någonsin runt Sverige. En framgångsrik miljöpolitik 

måste skydda och bevara såväl de livsviktiga ekosystemen som den biologiska mångfalden. 
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m-2013 (hp)- [ 76751: 76862]  

Nya Moderaterna vill att Sverige ska gå före och visa ansvar i arbetet med att planera och förvalta 

havsmiljön 

 

 

m-2013 (hp)- [ 76864: 77020]  

Vi behöver fortsätta med ett aktivt arbete för att minska utsläpp från enskilda avlopp, bygga ut 

kommunalt vatten och avlopp och ansluta fler fastigheter. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 77023: 77140]  

Alla oljeutsläpp ska minskas radikalt och beredskapen för att ta hand om miljökatastrofer till sjöss 

behöver stärkas 

 

 

m-2013 (hp)- [ 77142: 77228]  

Länderna runt Östersjön bör ha krav på dubbelskrov på fartygen som trafikerar området 

 

 

m-2013 (hp)- [ 77232: 77435]  

För bättre miljö i de vatten som omger Sverige är det viktigt att i första hand länderna runt Östersjön 

öppet redovisar miljökonsekvensbeskrivningar för all planerad verksamhet som kan ha miljöpåverkan 

 

 

m-2013 (hp)- [ 77437: 77585]  

Det är nödvändigt att minska utsläppen av näringsämnen från jord- och skogsbruk, industri, sjöfart och 

reningsverk till Östersjön och Västerhavet. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 77591: 77707]  

Genom att sätta fiskekvoterna utifrån de biologiska förutsättningarna kan ett livskraftigt fiskbestånd 

säkerställas 

 

 

m-2013 (hp)- [ 77709: 77819]  

Det är av stor vikt att såväl uppföljning som sanktionsmöjligheterna förstärks så att fiskekvoterna 

efterlevs 

 

 

m-2013 (hp)- [ 77821: 77945]  

På sikt ska ett internationellt system för överlåtelsebara fiskekvoter införas för att förtydliga det 

personliga ansvaret. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 77947: 78141]  

En hållbar och livskraftig havsmiljö är oerhört viktigt för att vi även i framtiden ska kunna transportera 

varor vattenvägen, ha en fungerande fiskenäring samt bevara den biologiska mångfalden 

 

 

m-2013 (hp)- [ 78659: 78761]  

Ett tydligt eget ansvar med stöd från samhället ska vara grundmodellen för hur naturvården ska skötas 
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m-2013 (hp)- [ 78917: 79068]  

Genom aktiv och rätt skogsvård kan vi vårda den biologiska mångfalden och uppnå de miljöer som 

önskas för de olika krav som växter och djur eftersöker 

 

 

m-2013 (hp)- [ 79071: 79197]  

Att bevara den biologiska mångfalden innebär inte bara artskydd, utan även att värna om den 

genetiska mångfalden inom arterna 

 

 

m-2013 (hp)- [ 79199: 79330]  

För att klara detta krävs hög diversitet av biotoper och att man bevarar naturliga processer mellan 

organismerna och deras miljö. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 93758: 93905]  

FN bör även efter millenniemålens slutpunkt 2015 vara ledande till en politisk uppslutning kring ett 

arbete för en global och hållbar utveckling. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 19482: 19546]  

Sverige ska ha strikta regler för att minska påverkan på miljön 

 

 

m-2013 (hp)- [ 69980: 70043]  

Miljö- och energibeskattning ska driva Sverige mot miljömålen  

 

 

m-2013 (hp)- [ 78534: 78656]  

Med dessa möjligheter följer också ett stort ansvar att bruka och nyttja på ett klokt sätt som är 

långsiktigt hållbart. 

 

 

28 Codings of "mångkultur" from 4 files. 

 

m-1956- [ 6782: 6855]  

iakttagande av religionsfrihetens grundsatser om respekt för oliktänkande 

 

 

m-1984- [ 42771: 42896]  

Ett fritt samhälle förutsätter tolerans mot oliktänkande och att olika trossamfund ges möjlighet att 

framföra sitt budskap.  

 

 

m-1984- [ 36333: 36365]  

tillgodose invandrares önskemål. 

 

 

m-1984- [ 36497: 36620]  

Skolan skall stödja invandrare med särskilda åtgärder framförallt vad gäller undervisning i svenska 

men också i hemspråk. 
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m-1984- [ 25549: 25567]  

ras eller ursprung 

 

 

m-1984- [ 35423: 35523]  

Invandringen av människor från andra länder har stor betydelse för den svenska samhällsutvecklingen 

 

 

m-1984- [ 36027: 36081]  

Religionsfriheten ger alla rätt till egen trosutövning 

 

 

m-1984- [147784:147838]  

motverka diskriminering med hänsyn till ras, religion  

 

 

m-2013 (ip)- [ 11954: 12008]  

Orättvisor som bygger på exempelvis geografisk hemort 

 

 

m-2013 (ip)- [ 19861: 19867]  

Rasism 

 

 

m-2013 (ip)- [ 35191: 35282]  

inte utifrån vilken gud de tror eller inte tror på, vilken etnicitet eller härkomst de har 

 

 

m-2013 (ip)- [ 1417: 1435]  

Oavsett etnicitet, 

 

 

m-2013 (ip)- [ 35531: 35699]  

Det uppmuntrar till ett öppet Sverige, ett land att söka sig till för människor som vill forska eller 

arbeta. En inkluderande arbetsmarknad är den bästa integrationen 

 

 

m-2013 (ip)- [ 36286: 36329]  

troende samma rättigheter som icke troende, 

 

 

m-2013 (ip)- [ 42675: 42865] 

Vi välkomnar de möjligheter som internets utveckling fört med sig där olika idéer, tankar och 

kulturella uttryck kan komma allt fler människor till del både i Sverige och resten av världen 

 

 

m-2013 (ip)- [ 35488: 35508]  

främlingsfientlighet 

 

 

m-2013 (hp)- [ 3271: 3291]  

religion, etnicitet, 
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m-2013 (hp)- [ 50073: 50079]  

rasism 

 

 

m-2013 (hp)- [ 57700: 57759]  

Det gäller inte minst för dem som invandrar till Sverige. 

 

 

m-2013 (hp)- [102957:103074]  

et är vår övertygelse att ökade kontakter mellan människor stärker relationer och skapar förståelse och 

stabilitet. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 8475: 8707]  

Ungdomsarbetslösheten och integrationsproblemen, kopplade till arbetsmarknadens höga trösklar, bör 

i första hand lösas inom ramen för den svenska modellen där arbetsmarknadens parter har ansvaret för 

att avtala villkor och löner 

 

 

m-2013 (hp)- [ 23436: 23780]  

Dagens integrationsutmaningar återspeglas bland annat i stort utanförskap och svårigheter att komma 

in i det svenska samhället. Förstärkta drivkrafter att arbeta, förbättrade villkor för företagande, 

satsningar på skolor i socialt utsatta områden och ett aktivt arbete mot diskriminering är fyra viktiga 

verktyg för att stärka integrationen 

 

 

m-2013 (hp)- [ 24000: 24234]  

Möjlighet till egen försörjning är nyckeln till god integration. Därför är arbetslinjen också den bästa 

integrationspolitiken. Insatser ska göras för att ytterligare stärka möjligheterna att tidigare etablera sig 

på arbetsmarknaden. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 24431: 24507]  

Sfi-undervisningen ska förbättras med stärkt koppling till arbetsmarknaden.  

 

 

m-2013 (hp)- [ 24713: 24884]  

Det är också av yttersta vikt att det blir enklare att validera de kunskaper man redan har med sig till 

Sverige för att bättre ta tillvara på människors kompetens.  

 

 

m-2013 (hp)- [ 25311: 25389]  

Samtidigt är migration en viktig drivkraft för global utveckling och rättvisa 

 

 

m-2013 (hp)- [ 57760: 57867]  

Ett huvudfokus måste vara att invandrade föräldrar snabbt kan försörja sig och sina barn genom eget 

arbete 

 

 

m-2013 (hp)- [ 57869: 58161]  

Men vi måste även tydligt slå fast att vi har samma ambitioner för nyanlända barn som vi har för barn 

födda här. Utgångspunkten för detta arbete måste vara att genom förskolan och skolan ge ett tidigt 

lärande och hjälp att komma ikapp när det gäller språkutveckling, läsande och skrivande 
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23 Codings of "nationell suveränitet" from 7 files. 

 

m-1919- [ 626: 713]  

Känslan av ansvar och samhörighet med riket, med fosterlandet skall därigenom stärkas. 

 

 

m-1919- [ 123: 154]  

Den sätter fosterlandet främst 

 

 

m-1934- [ 347: 424]  

Svenska högern vill bygga ett Sverige på den nationella samhörighetens grund. 

 

 

m-1946- [ 6242: 6327]  

Den främsta uppgiften för svensk utrikespolitik är att, säkerställa rikets oberoende  

 

 

m-1946- [ 6713: 6833]  

Högern önskar starkast möjliga samarbete mellan de nordiska länderna, kulturellt, ekonomiskt och 

socialt samt politiskt 

 

 

m-1946- [ 6878: 6904]  

hävdande av Nordens frihet 

 

 

m-1956- [ 425: 496]  

Högerpartiet vill bygga Sverige på den nationella samhörighetens grund. 

 

 

m-1956- [ 1634: 1743]  

De nordiska folkens kulturella, ekonomiska och sociala samhörighet bör bilda grundval för politisk 

samverkan 

 

 

m-1969- [ 987: 1025]  

tillvaratar våra nationella intressen  

 

 

m-1969- [ 4182: 4283]  

En långtgående nordisk samverkan på ekonomins, kulturens och utbildningens område skall 

eftersträvas. 

 

 

m-1984- [ 1727: 1788]  

Nationen är fortfarande den grundläggande politiska enheten  
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m-1984- [ 3048: 3362]   

Vårt svenska samhälle vilar på en djupt rotad nationell gemenskap och på institutioner som växt fram 

under århundraden. Människorna har genom sina arbetsinsatser och sin initiativkraft samt med 

utnyttjande av landets rika naturtillgångar lagt grunden för social trygghet och ett alla omfattande 

välfärdssystem. 

 

 

m-1984- [ 9480: 10044]  

När organisationerna gör anspråk på att företräda och tala i medborgarnas ställe i alla frågor, riskerar 

mångfaldens och toleransens samhälle att ersättas av ett integrerat organisationssamhälle, inriktat och 

allt mer byggt på ett långt drivet samarbete mellan offentliga organ och organisationer. För ett litet 

land med stort utlandsberoende innebär de koncentrationstendenser i näringslivet som blivit en följd 

av vår ekonomis allt mer ökade internationella beroende samt den tekniska och ekonomiska 

utvecklingen att mångfalden inom företagsamheten avtar 

 

 

m-1984- [ 23860: 24001]  

För Sverige är det naturligt att sträva efter ett allt mer fördjupat samarbete på samhällslivets alla 

områden med våra nordiska broderländer 

 

 

m-1984- [138236:138290]  

mål för Sveriges framtid som fri och oberoende nation. 

 

 

m-1984- [138292:138491]  

Bindningar som äventyrar vårt utrikespolitiska oberoende är oförenliga med neutraliteten. Sverige 

skall ha styrkan att kunna motstå yttre tryck avsett att få oss att överge vår neutralitetspolitik. 

  

 

m-1984- [138492:138593]  

Varje kränkning av vårt territorium skall bestämt avvisas och varje fientligt angrepp slås tillbaka  

 

 

m-1984- [139751:139838]  

Det nordiska samarbetet är grundat i den fasta samhörigheten mellan de nordiska folken 

 

 

m-1984- [140221:140312]  

Sverige i samarbete med andra nordiska länder, och inom ramen för sin alliansfria politik, 

 

 

m-1984- [ 10247: 10345]  

Detta kan leda till att gränserna mellan ekonomiska och politiska funktioner och beslut förskjuts 

 

 

m-1984- [ 35525: 35565]  

Den nordiska invandringen skall vara fri 

 

 

m-1984- [137677:137833]  

Utrikespolitikens uppgift är att bevara Sveriges frihet och fred. Den skall trygga svenska folkets rätt att 

självt bestämma om vårt land och vårt samhälle. 
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m-2013 (hp)- [ 90773: 90943]  

en viktig bas för Sveriges internationella agerande. Norden och det nordiskt-baltiska samarbetet är en 

styrka som Sverige i alla lägen ska värna och vara drivande inom. 

 

 

42 Codings of "religion" from 6 files. 

 

m-1919- [ 3322: 3372]  

Kyrkans bevarande. Sveriges folk ett kristet folk. 

 

 

m-1919- [ 3257: 3320]  

Fostran till sedlig kraft. Kristendomsundervisning i skolorna. 

 

 

m-1919- [ 1295: 1441]  

kristna tro, på vilken våra fäder levat och dött, som en uppehållande och renande kraft i samhället, 

vilken bör vårdas som vår dyrbaraste egendom 

 

 

m-1919- [ 1443: 1522]  

Den fordrar, att allt framgent vår folkuppfostran skall vila på kristen grund. 

 

 

m-1934- [ 3512: 3600]  

Ungdomens fostran till självansvar och sedlig kraft. Kristendomsundervisning i skolorna. 

 

 

m-1934- [ 3601: 3652]  

Kyrkans bevarande. Sveriges folk ett kristet folk. 

 

 

m-1934- [ 1499: 1607]  

den kristna tron en uppehållande och renande makt i samhället, vilken bör vårdas som vår dyrbaraste 

egendom 

 

 

m-1934- [ 1608: 1692]  

Den fordrar, att svensk folkuppfostran allt framgent skall vila på kristen grund.  

 

 

m-1946- [ 4393: 4460]  

Den västerländska kulturuppfattningen, som vilade på kristen grund 

 

 

m-1946- [ 4753: 4826]  

En kristen pånyttfödelse kan återställa den gemensamma andliga grundvalen 

 

 

m-1946- [ 4828: 4989]  

Den öppna kamp mot kristendomen, som följt med krisens skärpning under det senaste årtiondet, har 

visat, att kristendomen även i våra dagar är en levande makt. 
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m-1946- [ 5200: 5297]  

Det kristna kärleksbudet manar till respekt för individen, till fred, samarbete och solidaritet. 

 

 

m-1946- [ 5299: 5331]  

Kristendomen står över politiken 

 

 

m-1946- [ 5506: 5549]  

Men den söker bygga på kristna värderingar, 

 

 

m-1946- [ 5809: 5871]  

står en på kristen grund vilande kulturkonservativ uppfattning 

 

 

m-1946- [ 5876: 5978]  

Kyrkan och de frikyrkliga samfunden äro uttryck för vårt folks vilja att leva i ett kristet samhälle 

 

 

m-1946- [ 5980: 6074]  

Kyrkans ställning som statskyrka måste bevaras samtidigt som dess inre frihet upprätthålles.  

 

 

m-1946- [ 6130: 6236]  

Ungdomen skall genom kristendomsundervisningen i skolorna ges kunskap om vad kristendomen är 

och bjuder.  

 

 

m-1946- [ 5044: 5199]  

Den kristna synen på den enskilda människan står i motsats till en samhällsuppfattning, som vill göra 

individen till redskap för en oinskränkt statsmakt.  

 

 

m-1946- [ 6078: 6124]  

Församlingarnas självstyrelse får inte kränkas 

 

 

m-1956- [ 7443: 7552]   

Svenska kyrkan skall som en fri folkkyrka i samverkan med staten verka för svenska folkets kristna 

fostran. 

 

 

m-1956- [ 7553: 7715]  

Svenska kyrkans organ skall äga full bestämmanderätt över kyrkans inre liv samt ett avgörande 

medinflytande över utformningen av sambandet mellan stat och kyrka 

 

 

m-1956- [ 294: 422]  

Sveriges folk av ålder är ett kristet folk och att den kristna tron är en oumbärlig, uppehållande och 

renande kraft i samhället 

 

 

m-1956- [ 6718: 6777]  

Inom skolans ram meddelas fullgod kristendomsundervisning 
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m-1956- [ 7717: 7758]  

Församlingarnas självstyre skall bevaras. 

 

 

m-1969- [ 799: 879]  

kultursyn och de etiska normer för mänsklig samlevnad som bygger på kristendomen 

 

 

m-1969- [ 5686: 5811]  

Svenska kyrkans egen ståndpunkt måste tillmätas stor betydelse för en framtida lösning av 

förhållandet mellan kyrka och stat 

 

 

m-1969- [ 5813: 5874]  

En allsidigt sammansatt kyrklig centralstyrelse bör inrättas. 

 

 

m-1969- [ 5876: 6093] 

Stat och kommun bör intaga en positiv hållning till alla former av kyrkligt och religiöst arbete, bl a 

genom rätt till avdrag för gåvor och genom att tillgodose samfundens behov av mark för kyrkor och 

andar lokaler.  

 

 

m-1969- [ 6094: 6237]  

Skolans religionsundervisning skall ge en allsidig belysning av olika livsåskådningar, varvid 

kristendomen självfallet intar en särställning.  

 

 

m-1984- [ 475: 592]  

Partiets människosyn bygger på den etik och den tradition av humanism och medmänsklighet som 

grundas på kristendomen 

 

 

m-1984- [ 4972: 5121]  

Denna uppfattning är fast rotad i den människosyn som präglat den västerländska civilisationens 

utveckling och som getts kraft av den kristna tron.  

 

 

m-1984- [ 26025: 26123]  

Den etik och moral som främst är grundad i kristendomen ger det fria samhället styrka och mening. 

 

 

m-1984- [ 42418: 42495]  

Kristna och humanistiska värderingar utgör grunden för vårt svenska samhälle. 

 

 

m-1984- [ 42897: 42957]  

Svenska kyrkan är en omistlig del av vårt kristna kulturarv. 

 

 

m-1984- [ 42958: 43108]  

Den skall därför vara en öppen folkkyrka, som verkar i alla delar av landet. Svenska kyrkan skall ges 

full frihet att besluta i egna angelägenheter. 
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m-1984- [ 43109: 43215]  

Dess kyrkobyggnader och kulturskatter skall bevaras och vårdas som ett led i kyrkans levande 

verksamhet.  

 

 

m-1984- [120812:120956]  

skall fostra till förståelse och ansvar för vårt samhälles ursprung, traditioner och normer som bygger 

på kristna och humanistiska värderingar 

 

 

m-1984- [133541:133594]  

Kristendomens betydelse för vår kultur skall betonas 

 

 

m-1984- [ 22548: 22710]  

våra främsta uppgifter att slå vakt om de värderingar och den människosyn som utgår från 

kristendomen och som utgör grunden för den västerländska civilisationen 

 

 

m-1984- [ 42539: 42618]  

Bristande kunskaper om kristendomen har minskat förståelsen för vårt kulturarv 

 

 

m-1984- [ 42620: 42769]  

I ett samhälle, där etiska frågor och andliga värden ofta tappas bort, blir kyrkans uppgift allt viktigare. 

Religionsfrihetens princip är självklar 

 

 

18 Codings of "rättsväsende" from 5 files. 

 

m-1934- [ 644: 754]  

Den ser i rättssäkerhet och laglydnad omistliga förutsättningar för kultursamhällets bestånd och enskilt 

väl. 

 

 

m-1969- [ 3132: 3171]  

Därför måste ordningsmakten förstärkas, 

 

 

m-1969- [ 3205: 3286]  

Polisen måste få koncentrera sig på att bekämpa den verkligt grova brottsligheten 

 

 

m-1984- [12371:12383]  

rättsväsende 

 

 

m-1984- [29449:29522]  

Domstolarnas lagprövningsrätt utgör ett viktigt inslag i rättssamhället. 

 

 

m-1984- [29703:29755]  

Rättsäkerheten i myndighetsutövningen skall stärkas. 
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m-1984- [41425:41522]  

Fängelsevården skall förbättras genom ökad differentiering mellan olika kategorier av interner.  

 

 

m-1984- [40842:41102]  

Det är ett oavvisligt krav i ett rättssamhälle att skydda medborgarna. Strafflagstiftningen skall bygga 

på den enskildes ansvar för sina handlingar och på rättvisa och konsekvens i påföljderna. 

Brottspåföljden skall bl.a. syfta till att avskräcka från brott. 

 

 

m-1984- [40039:40106]  

Polisens resurser i det brottsförebyggande arbetet bör förstärkas. 

 

 

m-1984- [41226:41321]  

Särskilda jourdomstolar inrättas på prov och kombineras med ett differentierat påföljdssystem. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 3435: 3649]  

Moderaterna värnar en stark grundlag med en tydlig rättighetskatalog, oberoende domstolar och en 

ordningsmakt i medborgarnas tjänst, där alla är lika inför lagen och svensk lag gäller lika för alla i hela 

landet 

 

 

m-2013 (ip)- [25081:25289]  

För medborgaren ska polisen vara en trygghet, med tillräckliga resurser för att utreda brott och vara 

synliga i samhället. Varje människa ska kunna känna sig trygg i att polisen har såväl tid som resurser.  

 

 

m-2013 (ip)- [25291:25454]  

Rättsstaten är en av de tydligaste tillämpningarna av rättvisa. Vi förväntar oss opartiskhet från 

domstolen, rätt till försvar och likabehandling inför lagen 

 

 

m-2013 (hp)- [62401:62567]  

Mycket har gjorts för att öka tryggheten i Sverige och minska brotten. Polis, åklagare, domstolar och 

kriminalvård har de senaste åren fått kraftiga resurstillskott 

 

 

m-2013 (hp)- [62729:62876]  

Vi konstaterar dock att mer måste göras. Vi måste fortsätta effektivisera de rättsvårdande 

myndigheterna och samtidigt skärpa lagar och påföljder 

 

 

m-2013 (hp)- [63453:63616]  

 

Nya Moderaterna vill att mängdbrottsarbetet inom polisen ska prioriteras högre och att polisen 

behöver utveckla nya och effektiva arbetssätt för att utreda dessa 

 

 

m-2013 (hp)- [63618:63787]  

Polisen och övrigt rättsväsende måste reagera snabbt och kraftfullt oavsett var i Sverige brotten begås. 

Att synas och verka lokalt utgör viktiga ledord för framtiden. 
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m-2013 (hp)- [63790:63939]  

Polisen ska bli bättre på att använda modern teknik för att bli effektivare, men också för att kunna 

bekämpa den växande brottsligheten på Internet. 

 

 

28 Codings of "självförverkligande" from 7 files. 

 

m-1919- [ 1027: 1177]  

Den enskilde måste lära att lita på sig själv. Det allmänna bör stödja honom i hans strävanden att 

genom eget arbete skapa sig en tryggad ställning.  

 

 

m-1946- [ 1763: 1836]  

Högern vill ställa människan i centrum, inte kollektivt utan som individ. 

 

 

m-1946- [ 8534: 8656]  

I ett framåtskridande näringsliv sörja människorna för sina materiella behov dels i tävlan, dels i 

samarbete med varandra 

 

 

m-1956- [ 7344: 7442]  

16 Religionsfriheten skall upprätthållas och alla trossamfund äga rätt att verka efter sin egenart 

 

 

m-1969- [ 473: 527]  

tillgodose de enskilda människornas önskemål och behov 

 

 

m-1969- [ 1209: 1364]  

vill överbrygga motsättningar mellan olika grupper och skapa ett samhälle där den enskildes kunnighet 

och naturliga förutsättningar kommer till sin rätt;  

 

 

m-1984- [ 594: 684]  

Vår politik utgår från övertygelsen om att varje människa är unik och har ett eget värde. 

 

 

m-1984- [ 4881: 4971]  

Vår politik utgår från övertygelsen om att varje människa är unik och har ett eget värde. 

 

 

m-1984- [ 5227: 5385]  

I uppfattningen om varje människa som en unik individ ligger också en förpliktelse att ge människorna 

möjlighet att förverkliga sina ideer och strävanden.  

 

 

m-1984- [21709:21841]  

Denna valfrihet är avgörande för individens möjlighet att tillgodogöra sig kulturens värden och 

därigenom utveckla sin personlighet 
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m-1984- [ 4763: 4880]  

Det politiska arbetets uppgift är att forma samhället så att den enskilda människan kan leva i frihet och 

trygghet.  

 

 

m-1984- [ 6541: 6696]  

Den ger folken löftet om frihet och om att själva få bestämma över sina öden. Demokratin föddes ur 

strävan efter frihet från yttre förtryck eller tvång.  

 

 

m-1984- [ 160: 290]  

Moderata Samlingspartiet vill forma samhället så att den enskilde medborgarens tillvaro präglas av 

frihet, oberoende och trygghet 

 

 

m-1984- [14579:14697]  

Samhället bör utformas så att barnen ges möjligheter att utvecklas till självständiga och 

ansvarskännande individer.  

 

 

m-2013 (ip)- [ 1239: 1363]  

Vår idé är att låta varje människa växa i sina styrkor och i solidaritet med varandra och låta alla nå sin 

fulla potential. 

 

 

m-2013 (ip)- [52197:52585]  

Frihet är den bästa grunden för välfärd och utveckling. Ändå stannar inte vårt försvar för friheten vid 

den praktiska nyttan, utan går till själva kärnan av att få vara fri. Ingen människa använder sin frihet 

för att bara göra bra eller bara göra dåligt, friheten ligger i att få vara sig själv, med sina förtjänster och 

styrkor och sina laster och brister, att få vara just människa. 

 

 

m-2013 (ip)- [ 8866: 8982]  

Att få komma till sin rätt och vara med och bidra är den bästa grunden för människors självkänsla och 

livskvalitet. 

 

 

m-2013 (ip)- [28394:28452]  

Människor behöver frihet för att utveckla sin potential.  

 

 

m-2013 (ip)- [36694:36846]  

Vår frihetstanke omfamnar alla människor och allt mänskligt fram till den 

gräns att någon annan tar skada eller berövas sin rätt att vara på sitt sätt. 

 

 

m-2013 (ip)- [37468:37668]  

Moderaterna bekämpar de strukturer som håller människor tillbaka och de värderingar som blivit till 

fördomar. Rätten att få vara sig själv, att vara olik och unik är varje persons rätt till frihet.  

 

 

m-2013 (ip)- [ 711: 828]  

Moderaternas idé är att se hela människan. Att stötta människans sökande efter lycka och vilja att göra 

rätt för sig 
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m-2013 (ip)- [ 8221: 8550]  

Genom eget arbete skapar varje person möjlighet att fylla livet med innehåll. Med en egen inkomst 

kommer friheten att själv kunna förverkliga drömmar och leva ut intressen, men också tryggheten i att 

vara en del av en arbetsgemenskap och möta utmaningar tillsammans med andra. Vår övertygelse är 

att arbete har ett egenvärde. 

 

 

m-2013 (ip)- [25758:25858]  

En viktig utgångspunkt för Nya Moderaterna är att alla ska kunna utveckla sina liv oavsett bakgrund 

 

 

m-2013 (ip)- [32499:32623]  

Resurser, livschanser och möjligheter att förverkliga livsdrömmar ska vara rättvist fördelade mellan 

människor världen över 

 

 

m-2013 (ip)- [36848:37150]  

I svenskheten ligger att få vara sig själv, med sina särdrag och egenheter. Här välkomnar vi och 

respekterar varandras olikheter i visshet om att det alltid är mer som förenar än skiljer oss. Sverige ska 

präglas av tolerans inför människors olika uttryck för sin identitet och samhörighet med andra. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 4661: 4747]  

Alla människor ska ha goda förutsättningar att växa och utveckla sin fulla potential. 

 

 

m-2013 (hp)- [57385:57659]  

Detta är en grundförutsättning för allas möjlighet till social rörlighet, att alla barn ges möjligheten att 

forma sina egna liv och göra sina egna val. Ett av de viktigaste resultaten av den svenska jämlikheten 

är idén om att alla barn ska få sin egen individuella chans. 

 

 

m-2013 (hp)- [ 2825: 2940]  

Nya Moderaterna tar utgångspunkt i alla människors lika värde och förmåga att växa givet sina egna 

förutsättningar 

 

 

14 Codings of "tradition" from 9 files. 

 

m-1904- [ 1049: 1208]  

Det gäller därför att åstadkomma en organisation till kraftigt värn mot socialdemokratiens och den 

radikala vänsterns ständigt fortgående upplösningsarbete. 

 

m-1919- [ 265: 340]  

som vi ärvt av fädren och en gång skola lämna i arv till kommande släktled 

 

 

m-1934- [ 172: 247]  

som vi ärvt av fädren och en gång skola lämna i arv till kommande släktled 

 

m-1946- [19895:19974]  

folklig självstyrelse och självförvaltning med djupa rötter i svensk tradition 
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m-1956- [ 86: 265]  

Högerpartiet är ett på konservatismens ide grundat framstegsparti. Dess åskådning bygger på ansvaret 

för vad vi ärvt och skall utveckla för att överlämna till kommande släktled. 

 

m-1969- [ 1989: 2038]  

kulturverk som den lämnar till kommande släkten.  

 

 

m-1984- [ 6085: 6147]  

Dagens samhälle är resultatet av generationers ansträngningar. 

 

 

m-1984- [42497:42537]  

Denna grund måste bevaras och förstärkas 

 

 

m-1984- [88068:88229]  

Därför får samernas urgamla rätt att nyttja renbetesmarkerna inte urholkas. Det svenska fisket är av 

stor betydelse för livsmedelsförsörjningen. 

 

 

m-1984- [26423:26529]  

Därigenom förenas människors stävan efter kontinuitet och historisk förankring med ett öppet 

folkstyre. 

 

 

m-1984- [22382:22520]  

Vår skyldighet att väl förvalta och vidareutveckla arvet från tidigare generationer gäller i högsta grad i 

dag inom kulturlivets område.    

 

 

m-2013 (ip)- [41870:42022]  

Staten har en bildningsuppgift såväl som ett uppdrag att bevara och visa upp det som har lett fram till 

dagens sätt att se på oss själva och varandra. 

 

 

m-2013 (ip)- [35885:36235]  

Ett samhälle som uppmuntrar till olikhet måste vara tydligt med vad som är det gemensamma. 

Svenskhet är en identitet som går att tillgängliggöra sig genom att leva och verka här. Integrationen 

bygger på en ömsesidig nyfikenhet. Det är ytterst genom eget arbete som människor blir en del av sitt 

nya land och förvärvar kunskap om språk och kultur. 

 

 

m-2013 (hp)- [87145:87421]  

Äganderätten är dock mer än bara det materiella. Det kan handla om generationer som knyts samman 

till en gemensam plats eller en känsla av att skapa något för barn, barnbarn och kommande 

generationer. I vårt politiska beslutsfattande har vi stor respekt för äganderätten.  
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V D P

1904 T Tradition

1919 T Tradition

N Nationell suveränitet

T Religion

1934 N Nationell suveränitet

A Rättssäkerhet

Den svenska högern uppfattar den 
kristna tro, på vilken våra fäder 

levat  & dött, som en uppehållande 
& renande kraft i samhället, vilken 
bör vårdas som vår dyrbaraste 
egendom. Den fordrar, att allt 
framgent vår folkuppfostran ska vila 
på kristen grund.

Fostran till sedlig kraft. 
Kristendomsundervisning i skolorna. 

Kyrkans bevarande. Sveriges folk 
ett kristet folk.

Svenska högern känner sitt ansvar 
för det Sverige, som vi ärvt av fädren 
& en gång skola lämna i arv till
kommande släktled.

Den sätter fosterlandet främst, dess 
trygghet & oberoende över alla 
andra politiska omsorger.

Svenska högern vill bygga ett Sverige 
på den nationella samhörighetens 
grund. Den kräver en stark av
klassintressen oberoende statsmakt, 

skickad att till det yttersta hävda 
lagsamhällets auktoritet & trygga

man som kvinna vid fri utövning av 
medborgerliga rättigheter & lagligt 
näringsfång. Den ser i rättssäkerhet 
& laglydnad omistliga 
förutsättningar för kultursamhällets 
bestånd & enskilt väl.

Lydnad för lagarna. Kamp mot 
klassanda & maktmissbruk. Förbud 

mot våldspartier. Ordningens
ovillkorliga upprätthållande.

Den vill skydda vårt folk mot 

Den svenska högern känner sitt 
ansvar för det Sverige, som vi ärvt 
av fädren & en gång skola lämna i 
arv till kommande släktled.

Den anser all utveckling böra bygga 
på det beståendes grund. Den är i 
denna mening samhällsbevarande. 

Värn om vår historiska författning. 
Kamp mot maktmissbruk och 
klassförtryck. Undertryckande
av anarkistiska strävanden.

Den svenska högern är ett 
nationellt parti. Den sätter 
fosterlandet främst, dess väl över 
individers & klassers särintressen.

Motståndare mot 
socialdemokratiens & den radikala 

vänsterns ständigt fortgående 
upplösningsarbete. Främjar 

fosterlandets lugna utveckling.

Att dessa agitationer med sitt
förstörelsearbete kunnat uträtta 

vad de redan gjort, torde i främsta 
rummet bero på den organisation 

& sammanslutning som deras 
ledare lyckats åstadkomma.

T Religion

bestånd & enskilt väl.

Den vill skydda vårt folk mot 
nedbrytande krafter och ser i den 

kristna tron en uppehållande & 
renande makt i samhället, vilken bör 
vårdas som vår dyrbaraste egendom. 
Den fordrar, att svensk folk-

uppfostran allt framgent skall
vila på kristen grund.

Ungdomens fostran till 
självansvar & sedlig kraft. 
Kristendomsundervisning i 
skolorna. Kyrkans bevarande. 
Sveriges folk ett kristet folk.
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V D P

1946 T Religion

A Sverige försvar

T Tradition

Kyrkans ställning som statskyrka 
måste bevaras samtidigt som dess 
inre frihet upprätthålles. 
Församlingarnas självstyrelse får 
inte kränkas. Ungdomen ska genom 
kristendomsundervisningen i 
skolorna ges kunskap om vad
kristendomen är & bjuder.

Den västerländska kultur-
uppfattning, som vilade på kristen 

grund & som hittills varit 
gemensam egendom för de ledande 
folken, har sprängts sönder utan att  
något nytt kommit. Kristendomen 
står över politiken; det berättigar 
oss dock inte att i samhällsarbetet 
skjuta dess krav åt sidan. En kristen 

pånyttfödelse kan återställa den 
gemensamma andliga grundvalen. 

Kyrkan & de frikyrkliga samfunden 
äro uttryck för vårt folks vilja att 
leva i ett kristet samhälle. 

Den främsta uppgiften för svensk 
utrikespolitik är att, säkerställa 

rikets oberoende samt främja 
strävandena att bevara freden & 

skapa trygghet  för små som stora 
nationer. Vårt folks vilja att till det 

yttersta värja sin frihet kräver en 
stark försvarsmakt.

Högern önskar starkast möjliga 
samarbete mellan nordiska länderna, 

kulturellt, ekonomiskt & socialt samt 
politiskt inom ramen för FN & till 

hävdande av Nordens frihet. Vår 
försvarsorganisation ska bygga på 

uttagande av folkets hela värnkraft. 
Effektivitet ska förenas med sträng 
sparsamhet. En god anda inom 
försvaret & ett fast förtroende för 
försvarsmakten måste främjas. Detta 
kräver en kunnig, vidsynt & omutligt 
lojal befälskår, rekryterad från alla 
folkgrupper. 

En viktig uppgift för kulturpolitiken 
är att för allt vidare kretsar av vårt 

folk levandegöra kulturens skatter 
inom litteratur, konst & musik samt 
de minnen & traditioner, som vi 
övertagit från gångna generationer.

öka förståelsen för de kulturella 
värdena & ett berikande fritidsliv

vila på kristen grund.
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V D P

1956 T Religion

A Rättsäkerhet

A Rättsäkerhet

L

Det är en grundläggande skyldighet 

Högerpartiet slår fast, att 
Sveriges folk av ålder är ett 
kristet folk & att den kristna 
tron är en oumbärlig, 
uppehållande & renande kraft i 
samhället. 

Svenska kyrkan ska som en fri 
folkkyrka i samverkan med staten 
verka för svenska folkets kristna 
fostran. Svenska kyrkans organ ska 

äga full bestämmanderätt över 
kyrkans inre liv samt ett avgörande 

medinflytande över utformningen 
av sambandet mellan  stat & kyrka.

Högerpartiet vill bygga Sverige på 
den nationella samhörighetens 
grund. Det kräver en demokratisk 
av klassintressen oberoende 

statsmakt skickad att hävda 
lagsamhällets auktoritet & trygga 

envar vid fri utövning av 
medborgerliga rättigheter & lagligt 
näringsgång.

Det ser i rättssäkerhet & laglydnad
grundförutsättningarna för kultur-

samhällets fortbestånd & enskilt väl.

Sveriges frihet & oberoende ska 
bevaras med stöd av ett 
betryggande försvar, som utgör 
förutsättningen för självständig 

svensk utrikespolitik. De nordiska 
folkens kulturella, ekonomiska & 

sociala samhörighet bör bilda 
grundval för politisk samverkan. 
Inom den europeiska kulturkretsen 
ska Norden göra en insats i syfte att 
vidga samarbetet över gränserna i 
alla de former utvecklingen påkallar

Gränsöverskridande 
sammarbete

Vårt land ska arbeta för fredens sak 
& verka för att den mellanfolkliga 

rätts- & säkerhetsorganisationen 
blir en levande kraft, som kan främja 

mänsklighetens utveckling & 
överbygga motsättningarna mellan 

folken.

Medborgarfrihet & rättssäkerhet är 
ovillkorliga förutsättningar för 

kultursamhällets bestånd.
Medborgarnas likhet inför lagen ska 

upprätthållas.

Lagarna ska vara klara & 
överskådliga & stå i samklang med 

rättsmedvetandet. Medborgarnas 
rättssäkerhet & lagarnas efterlevnad 
ska värnas av oberoende domstolar.

övertagit från gångna generationer.
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V D P

1969 A Rättsäkerhet

L

T Religion

G Miljö

Det är en grundläggande skyldighet 
för samhället att skydda alla 
medborgares säkerhet, liksom att
garantera den grundlagsfästa 
yttrande- & mötesfriheten.

Därför måste ordningsmakten 
förstärkas.

Med bevarad alliansfrihet ska vi 
söka fullt medlemskap i EEC. Våra 

förbindelser med Östeuropa bör 
vidareutvecklas.

Det är av vitalt intresse att Sverige 
deltar i de europeiska 
enhetssträvandena.

Svenska kyrkans egen ståndpunkt 
måste tillmätas stor betydelse för 
en framtida lösning av förhållandet
mellan kyrka & stat

En allsidigt sammansatt kyrklig 
centralstyrelse bör inrättas.

Internationellt samarbete med 
grannländerna måste inledas för att 
förhindra fortsatt förstörelse av 
vattnen runt Sverige.

alla de former utvecklingen påkallar

Gränsöverskridande 
sammarbete

Utsläpp av gifter & andra skadliga 
ämnen i sjöar och vattendrag måste 

med alla medel förhindras.
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V D P

1984 L Autonomi

L Autonomi

A Jämställdhet

G Miljö

G Miljö

Skyldigheten att värna samhälls-
livets mångfald. Den förutsätter att 

ingen makt i samhället, inte ens 
demokratisk grundade statsmakter, 

får bli så stark att den kan förkväva 
individernas frihet & samhällslivets 
mångfald.

Statens grundläggande uppgift är att 
värna den frihet & den trygghet som

samhällsgemenskapen förutsätter. 
Staten förfogar över de tvångsmedel 

som erfordras för att garantera & 
värna samhällsgemenskapens 
värden.

Jämställdhet är en fråga om frihet 
för män & kvinnor att engagera sig i 

uppgifter & ansvarsområden utifrån 
sina personliga intresse & 

förutsättningar utan bundenhet till 
de könsroller som enbart
betingas av traditioner & hävdvunna 
föreställningar.

Jämställdhet är vidare en fråga om 
valfrihet - frihet att välja livsmönster 

utifrån egna behov & önskemål med 
respekt för andra människor inom 

ramen för samhällets normsystem.

Därför måste en fortsatt förstöring 
av miljön hejdas & vad som redan 

skadat måste i möjligaste mån rättas 
till. Vi måste vara beredda att av 

gemensamma resurser avdela vad 
som krävs för ett aktivt miljöskydd. 

En god miljövård kräver 
internationellt samarbete både på 
det vetenskapliga planet & i fråga 

om praktiska miljövårdande åtgärder

Under senare år har medvetenheten 
om miljöproblemen vuxit sig stark.

Uppvärmningen av våra bostäder, 
trafiken, viss industri etc. medför 

nedsmutsning av luft & vatten. 
Miljöförstöring berör alla människor, 

även kommande generationer. 
Likaväl som vi vill ha ett öppet & fritt 
samhälle & social trygghet, vill vi ha 
en livsvänlig miljö.

En sammanhållen integritetslag ska 
ge individen skydd mot kränkningar 

från det offentliga eller från andra 
enskilda.

Förhållandet mellan den enskilde & 
det offentliga skall utformas så att 
behovet av kontroll blir minimalt. 
Därmed minskas krav på information 
om individen. En begränsning av 
myndigheternas rätt att samla 

information om den enskilde är en 
förutsättning för att offentlighets-
principen ska kunna upprätthållas.

En god miljö är en av de viktigaste 
förutsättningarna för ett rikt 

mänskligt liv. Genom okunnighet 
& försummelse har viktiga miljö-

& naturvärden kommit att hotas 
i Sverige & andra länder. 
Medvetenheten om naturvärden & 
miljöproblem har starkt förbättrats.

Ett ökat ansvarstagande 
av hushåll, företag & myndigheter 
gör att det finns skäl att se 
optimistiskt på möjligheterna att 
slå vakt om viktiga miljövärden. 
Forskning & ny teknik förstärker 

kampen mot miljöförstöringen.
Energipolitiken ska läggas om så att 
påfrestningen på miljön minskar.

Miljöförstöring har inga nationella 
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V D P

1984 G Miljö

T Religion

L

L

Nationella lösningar på alla problem 

är inte möjliga. Våra möjligheter 

att  vidareutveckla det svenska 

samhället är beroende av vår 
villighet att öppna oss för 

internationellt samarbete, 
erfarenhetsutbyte & utveckling.

Vår tid präglas av allt mer 
angelägna behov av internationell 

samverkan för att lösa nationella & 
internationella problem. 
Nationalstaten är ofta allt för liten 
för sådana uppgifter. 

Bristande kunskap om 
kristendomen har minskat & 
förståelsen för vårt kulturarv. I ett 
samhälle, där etiska frågor & 

andliga värden ofta tappas bort, 
blir kyrkans uppgift allt viktigare. 

Vår skyldighet att väl förvalta & 
vidareutveckla arvet från tidigare 
generationer gäller i högsta grad 

idag inom kulturlivets område. 
Moderater ser som en av de 

främsta  uppgifter att slå vakt om 
de värderingar & den människosyn
som utgår från kristendomen &  

som utgör grunden för den
västerländska civilisationen.

Undervisningen ska ge förståelse för 
att huvuddelen av de allmänt 
accepterade reglerna för mänsklig 
samlevnad i vårt land bygger på den 

kristna traditionen.

påfrestningen på miljön minskar.

Lagstiftningen ska ge fasta regler för 
vad som är förbjudet av hänsyn till 

miljön. Miljökraven ska utformas så 
att introduktion av mer miljövänliga 

metoder & produkter underlättas. 
Hårda krav bör ställas på rening av 
bilavgaser. Reglerna bör utformas i 
samverkan med angränsande länder

Miljöförstöring har inga nationella 
gränser. Miljöskyddet fordrar därför
internationell samverkan. Utsläpp i 
luft & vatten skall regleras inom 

ramen för internationella miljö-
skyddsprogram. Sådana 

överenskommelser kan också
innebära att nationella miljöskydds-
insatser inte behöver medföra att 

konkurrensen snedvrids. 
Industriländernas erfarenheter av 

miljöpåverkan & miljövård ska tas
till vara i biståndsarbetet.
Kunskaperna om hur människan 

påverkar miljön är bristfälliga. Även 
om ny kunskap snabbt vunnits 
behövs fortsatt forskning & teknik-
utveckling. Hänsynen till hälso- & 
miljöskyddet ger den tekniska 

utvecklingen en ny dimension.
Forskning & teknik kan ge stora 

miljövinster, t.ex. genom att 
processer blir miljövänligare & 
produktionen energisnålare.

Utrikespolitiken ska sträva efter 
nära samverkan med andra nationer 
& folk. En utvecklad internationell 
rättsordning kan lösa konflikter & 

ge bättre förutsättningar för fred

Söka ett fullvärdigt medlemsskap i 
EG. Europeiska samhörighet även 

folken i Öst- & Centraleuropa.
Sverige spela en aktiv roll i 

FN-arbetet.

Gränsöverskridande 
sammarbete

Gränsöverskridande 
sammarbete
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V D P

1984 A Brott & straff

A Sverige försvar

A Sverige försvar

T Kultur

Narkotikamissbruket är orsak till 
många brott & stort mänskligt 
lidande både för missbrukare & 
deras anhöriga samt för den som 
utsätts för brottet. 

Sverige måste bli ett narkotikafritt 
samhälle. Straffsatserna ska 
avspegla narkotikabrottens allvarliga 
karaktär. Permissionsreglerna ska 
vara ytterligt restriktiva för personer 
som dömts för grova narkotikabrott. 
Kriminalvårdens anstalter ska vara 
narkotikafria.

Utbildningen ska vidga kultur-
intresset genom att fostra till 
kvalitetsmedvetande & ge kunskaper 
om olika livsåskådningar. 
Kristendomens betydelse för vår 
kultur skal betonas.

Familjens fostran grundlägger 
barnens kulturintresse. Offentliga 
kulturella stödinsatser kan inte 
ersätta det familjen & skolan kan 

göra för att skapa ett aktivt 
kulturintresse hos barn & ungdom

Varje kränkning av vårt territorium 
ska bestämt avvisas & varje fientligt 

angrepp slås tillbaka

Utrikespolitikens uppgift är att 
bevara Sveriges frihet & fred. Den 
ska trygga svenska folkets rätt att 
självt bestämma om vårt land & 
samhälle. Den ska söka bevara vår 
fred även vid ett krig mellan 
stormakterna. Sverige har valt en 
alliansfri politik, som syftar till 
neutralitet i händelse av krig. Det 

kräver ett starkt försvar.

Försvarets uppgift är att bevara 
freden. Det sker genom att Sverige 

kan övertyga omvärlden om sin 
förmåga att avvärja en invasion. 

Detta bidrar till stabilitet. Sverige 
får aldrig ha ett så svagt försvar att 

det lockar andra länder till militär
aggression.

Anspråken måste ställas högre på 
vårt försvar. Sverige får inte bli 
överraskat. Kränkningar av vårt 
territorium måste alltid kunna 

avvisas. Den allmänna värnpliktens 
utformning & inriktning ska 

bestämmas av de krav en väl 
fungerande krigsorganisation ställer
på personal & teknisk utrustning.
Kvinnor bör i ökad utsträckning 
förberedas inför tänkbara krigs-
situationer & utbildas för uppgifter 
inom totalförsvaret. Sveriges måste 
ligga långt framme i den försvars-

tekniska utvecklingen.
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2013 L Självförverkligande

A Jämlikhet

A Jämlikhet

L Autonomi

G Miljö

L

(ip)

Människan kan gå från att vara 
oberoende, till att behöva hjälp av 
andra. Låt varje människa växa i sina 
styrkor & i solidaritet med varandra 

& låt alla nå sin fulla potential.

Varje människa har oändligt & 
oförbrukbart värde. Oavsett 

etnicitet kön, religion, sexuell 
läggning eller andra attribut & 
preferenser är människan just 
människa. Var & en har rätt att vara 
sig själv så länge man inte är till 
skada för andra. 

Förlegade normer & värderingar går 
inte att lagstifta bort. Likväl bör de 
bemötas & besegras för att förändra 
samhällsklimatet. Yttrandefrihet & 

åsiktsfrihet är den växande 
toleransens bästa grund. Frihet i 
bemärkelsen att få vara sig själv är 
långtifrån enbart en juridisk fråga.
Det ska råda likhet inför lagen & 
diskriminering är oacceptabel, men 
även om lagstiftningen är tydlig 
betyder det inte att friheten är
garanterad.

Rasism, homofobi, mobbning & 
påtvingade könsroller är ex. som 
beskär människors frihet. 

Staten måste skydda den personliga 
integriteten & vara återhållsam i sin 
insamling & lagring av information. 

Det blir möjligt för stater, företag &
organisationer att övervaka, samla 

information & kartlägga medborgare 

Politikens uppgift är att utforma 
skatter, lagar & andra styrmedel så 
att människors vilja att ta ansvar 
lönar sig & så att de som skadar 

miljön får betala ett högt pris. 
Lagstiftning, internationella 
överenskommelser & skatter är de 
bästa styrmedlen för att minska 
användandet av ämnen som skadar 
miljön. Att satsa på forskning är det 
bästa sättet att få fram nya &

miljövänligare alternativ.

Bara genom tekniska & natur-
vetenskapliga landvinningar kan 

världen befrias från beroende av 
fossila bränslen. Med bättre grödor 
& modernare jordbruk kan alla 
människor äta sig mätta utan att 
mer jordbruksmark exploateras. 

Sverige ska präglas av tolerans inför 
människors olika uttryck för sin 
identitet & samhörighet med andra. 
Lagstiftningen ska motverka 
diskriminering &  vara aktsam med 
att ställa upp lagar & regler som 

inkräktar på vad som är upp till varje 
människa att själv avgöra. 

Vår frihetstanke omfamnar alla 
människor & allt mänskligt fram till 

den gräns att någon annan tar skada 
eller berövas sin rätt att vara på sitt 
sätt. I svenskheten ligger att få vara 
sig själv, med sina särdrag & 
egenheter. Här välkomnar vi & 
respekterar varandras olikheter i 
visshet om att det alltid är mer som 
förenar än skiljer oss.

Sverige ska ställa upp när det 
internationella samfundet ber om 

hjälp & tillsammans med 
demokratins allierade bistå 
humanitärt, militärt & institutionellt 
till människans försvar. 

Sverige ska alltid vara en tydlig 
internationell röst för de mänskliga 

rättigheterna. Ödmjukhet & vilja till 
kompromiss är nödvändigt för att 
nå det som faktiskt är möjligt. 

kultur skal betonas.kulturintresse hos barn & ungdom

Gränsöverskridande 
sammarbete



  

133 
 

 

 

V D P

2013 A Jämställdhet

A Jämställdhet

A Jämlikhet

A Brott & straff

A Brott & straff

G Miljö

G Miljö

Alla arbetsgivare är skyldiga att 
motverka osakliga löneskillnader. 
Här är aktiva åtgärder som 
lönekartläggning ett viktigt 
instrument. Rättvis lönebildning & 
en jämställd arbetsmarknad skapar 

förutsättningar för att kvinnor & 
män själva ska kunna bestämma hur 
de fördelar sin tid. Tyvärr är den

svenska arbetsmarknaden bland 
Europas mest könsuppdelade. Det 
finns anledning att ifrågasätta de 
normer som begränsar kvinnor & 
män, på olika områden, som till ex. 

i deras studie- eller yrkesval.

För att motverka en könssegregerad 
arbetsmarknad är det viktigt att 

flickor & pojkar ges samma 
förutsättningar att utvecklas redan 
i skolan & att de inte påverkas av 
könsstereotypa utbildningsval.

Mycket har gjorts för att öka 
tryggheten i Sverige & minska 

brotten. Polis, åklagare, domstolar 
& kriminalvård har de senaste åren 
fått kraftiga resurstillskott. Antalet 
poliser har blivit fler, straffen har 
skärpts för många av de allvarligare 
våldsbrotten & brottsoffer-
perspektivet har stärkts i hela 
rättsväsendet. Vi konstaterar dock 
att mer måste göras. 

Vi måste fortsätta effektivisera de 
rättsvårdande myndigheterna & 
samtidigt skärpa lagar & påföljder. 
Dessutom måste arbetet med 

tidiga & tydliga insatser mot 
ungdomsbrottslighet förbättras 
ytterligare i syfte att förebygga & 
förhindra grövre brottslighet. 

Straffskärpningar för upprepad & 
återkommande brottslighet. 

I förhållande till sin andel av 
befolkningen är ungdomar 

samhällets mest brottsaktiva grupp 

Ju tidigare samhället reagerar när 
unga är på väg i en negativ riktning 
desto större är möjligheten att 
bryta utvecklingen. 

Den som förorenar ska betala för sig. 
Det gäller näringsliv såväl som 
privatpersoner. Det ska vara lätt att 
ta miljövänliga beslut i vardagslivet. 

Sverige tagit en ledande roll & varit 
pådrivande för att få på plats 

klimatavtal. Sverige har nått långt 
& ska fortsätta utvecklas till att bli 
ett av världens främsta länder 
inom forskning, utveckling & 
tillämpning av ny miljövänlig teknik 

En global överenskommelse där 
världens länder förbinder sig till 
högt ställda mål är avgörande för 
att kunna påverka 

klimatförändringarna. 

Samarbetet med medlemsstaterna 
att göra utsläppsminskningar i 
Europa skapar kraft i de 
internationella sammanhangen. 

Att kvinnor förvägras 
grundläggande fri- & rättigheter är 
ett av de största hindren mot 
utveckling, tillväxt & demokrati. 

Först när kvinnor, i samma 
omfattning som män, får tillgång 
till utbildning, hälso- & sjukvård, 
förvärvsarbete & äganderätt samt 
kan skyddas mot övergrepp, kan 
ett lands utveckling ta verklig fart.

(hp)

till människans försvar. 

En modern familjepolitik ställer krav 
på en lagstiftning som utgår från att
familjens behov blir tillgodosedda 
oavsett hur familjen ser ut.

Hetero-, homo-, bisexuella & 
transpersoner ska ha samma 
juridiska förutsättningar att skaffa 
barn & ingå äktenskap.
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2013 G Energi

G Miljö

T Kultur

L Autonomi

L Sammarbeta med EU

klimatförändringarna. 

Kraft ska läggas på att få fram ännu 
mer miljövänliga sätt att producera 
energi på. Förnybara energikällor 
har en viktig roll för att minska 
svensk miljöpåverkan. Staten har 
en roll i att stödja framväxten av ny 
energiproduktion genom att bidra 
till finansieringen av forskning & 
utveckling samt underlätta 

miljöriktiga val för konsumenterna.
Målet är att Sveriges elproduktion 

ska bli helt klimatneutral.

En historisk sammanhållen energi-
överenskommelse har slutits mellan 
allianspartierna med långsiktiga 
spelregler som bygger på ekologisk 
hållbarhet, konkurrenskraft & trygg 
energiförsörjning. 

Påfrestningen på haven kommer att 
öka, då allt fler gör anspråk på 

havsmiljön. Det är idag mer 
transporter, gifter & fler syrefria
bottnar än någonsin runt Sverige.

Sverige ska gå före & visa ansvar i 
arbetet med att planera & förvalta 

havsmiljön. Ett fortsatt aktivt 
arbete för att minska utsläpp från 

enskilda avlopp, bygga ut 
kommunalt vatten & avlopp & 

ansluta fler fastigheter.

Monarkin är bärare av en lång
tradition & utgör en viktig nationell 

symbol & samlande kraft. Den
svenska monarkin har ett brett 

folkligt stöd & tjänar oss väl.

Ett gott samhälle måste garantera 
den enskilde oberoende från staten

Det är ofrånkomligt att den 
enskildes integritet ibland måste 

ställas mot andra värden, till ex. 
av en effektiv brottsbekämpning. 

I dessa fall ska staten alltid ta 
hänsyn till människors integritet & 

undvika att hämta information om
medborgarna på ett sådant sätt 
att rättssäkerheten sätts ur spel.

Det behövs ett starkt samarbete
för att lösa gemensamma problem 
som hot mot miljön & stabiliteten 
i de finansiella systemen. EU har 
genom historien säkrat frihet, fred 
& demokrati.

FN:s säkerhetsråd har det högsta 

Gränsöverskridande 
sammarbete

Sveriges statsskick monarkin, 
ska värnas

(hp)
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2013 L Sammarbeta med FN

L

L

& demokrati.

FN:s säkerhetsråd har det högsta 
ansvaret för att upprätthålla 
internationell fred & säkerhet. 
Sverige & övriga västvärldens 
deltagande i FN:s fredsinsatser bör 
öka för att ytterligare höja 
legitimiteten & kvaliteten i dessa 
insatser. Organisationens roll som 
samordnare av humanitärt bistånd 
& säkerhetsinsatser i de allra 
fattigaste & mest konfliktdrabbade 

länder är helt central.

Gränsöverskridande 
sammarbete

Genom samverkan med andra, i 
närområdet & på längre avstånd, 

ska försvaret kunna intervenera för 
att hindra eskalering av kriser & 
konflikter som kan påverka Sveriges 
säkerhet. Det handlar om att ha

förmåga att ge stöd & ta emot stöd.

Vi vill fortsätta riva hinder för 
människors rörlighet.

Globaliseringen har bidragit till att 
avstånden i världen har krympt. 
Samtidigt har världen för den 
enskilde växt & blivit mer tillgänglig 

& öppen. Detta öppnar möjligheter.

Gränsöverskridande 
sammarbete

Försvaret av Sverige bygger inte 
längre bara på att skydda vår 
frihet & vår nations gränser utan 
också på internationella insatser 
& i samarbete med andra.

Gränsöverskridande 
sammarbete

(hp)
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