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Abstract 

Inför årets riksdagsval så förekommer det en debatt där Sveriges två största politiska partier 

anklagas för att ha övergivit sina ideologiska värdegrund. Den rådande perceptionen är att 

detta har ledat till att de två partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, befinner sig 

närmare varandra än tidigare. Undersökningens syfte är att klargöra huruvida denna 

perceptions stämmer eller ej. Detta görs genom en idéanalys av de två partiernas idépolitik där 

partiprogram utgör material. Materialet ska klassificeras utefter olika idealtyper för att på så 

sätt kunna placera in partiernas idépolitiska position.     

 Resultatet visar att den rådande perceptionen stämmer, Socialdemokraterna och 

Moderaterna befinner sig närmare varandra än tidigare. Detta är inte resultatet av att ett parti 

har närmat sig det andra, utan båda har gjort en idépolitisk resa i riktning mot den politiska 

mitten. 

 

Nyckelord: idéanalys, idépolitik, idealtyper, socialdemokraterna, moderaterna 
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1 Inledning 
 

 

Stora delar av det partipolitiska systemet i Sverige ryms inom ganska små 

ideologiska och sakpolitiska skillnader om vi jämför med hur det ser ut i andra delar 

av världen.1 

Huruvida det är ett uppriktigt eller ett strategiskt påstående från statsminister Reinfeldts sida 

går säkerligen att debattera, men han skulle inte kunna uttala sig på detta sätt om inte den 

rådande perceptionen av det svenska partipolitiska systemet någorlunda stämde överrens med 

hans påstående.  Inför höstens riksdagsval förefaller det existera en svekdebatt inom Sveriges 

två största partier där Socialdemokraterna anklagas, inte bara för ett ideologiskt svek
2
 utan 

även att dagens upplaga av Sveriges största politiska parti är själlöst och inte går att känna 

igen.
3
 Moderaterna å sin sida har mottagit kritik från både allierade

4
 och partimedlemmar

5
 där 

man främst anklagas för att bedriva socialdemokratisk politik vilken går ut över den egna 

ideologin. Kort sagt så tycks det förekomma allt fler åsikter vilka menar att de två partierna 

befinner sig närmare varandra än någonsin. Det är huruvida det finns grund för dessa 

påståenden och anklagelser som intresserar mig och som är i fokus för denna undersökning.   

 

1.1 Problemområde 

Det finns ett flertal människor som hävdar ideologins död och pekar på dess urvattnade roll 

som stöd för sin tes. Ett av de mer framstående exemplen på detta är Herbert Tingsten som 

argumenterade för sin ståndpunkt på följande sätt: 

Det mest påtagliga tecknet på omvandlingen är kanske, att alla riktningar skildrar det 

samhälle de anser önskvärt på ungefär samma sätt. Alla säger sig sträva efter en 

                                                             
1
 Reinfeldt 2010-01-02 

2
 Ordfront Nr 5/2009 

3 Arena #4 2009 
4
 Andersson 2009-08-27 

5 Potapoff 2010-01-24 
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ordning, som främjar den enskilda människans materiella och andliga växt, alla 

anbefaller en förening av statligt ingripande och individuell frihet.6   

Ideologier fungerar fortfarande som bränsle i politiska konflikter, men dessa konflikter äger 

rum inom en gemensamt överenskommen spelplan. Vad Tingsten menar är att det dogmatiska 

har fått ge vika för det pragmatiska. Han menar att de äldre ideologierna har ersatts av en 

överideologi, vilken bekänner sin trohet till demokratin och där både staten och den privata 

sektorn har en roll att spela
7
. Detta medför att rollen för vår tids partier och politiker skiljer 

sig från dess ungdomsår vilket Tingsten sammanfattar på följande vis: 

Att fixera och förkunna allmänna idéer och värderingar blir inte längre det 

väsentliga, eftersom idéerna och värderingarna är gemensamma för alla. Partierna 

blir väl etablerade företag, företrädande de grupper, som under idéernas och 

passionernas tid samlas i partiet, och angelägna att vinna de marginalgrupper, som 

inte har någon varaktig stad.8 

Det kan sägas existera två grundläggande teoribildningar i frågan om att förklara politiska 

partiers agerande. Den första består av ett institutionellt perspektiv vilket erbjuder strukturella 

förklaringar till partiernas handlande. Detta perspektiv bygger på idén att de politiska 

partiernas huvudsakliga uppgift är att ”mobilisera och representera olika sociala grupper i 

samhället”
9
. Det är strukturen som styr vad aktören kan och inte kan göra. Alternativet till 

detta är den s.k. aktörsteorin vilken vilar på uppfattningen att partier är strategiskt handlande 

aktörer vilkas beteende kan, enligt Anthony Downs förklaras på följande sätt:    

Since none of the appurtenances of office can be obtained without being elected, the 

main goal of every party is the winning of elections. Thus all its actions are aimed at 

maximizing votes, and it treats policies merely as means towards this end.
10

 

Detta ger att aktörsteorin fokuserar på den anpassning som partierna gör då de anses jämka 

sina ståndpunkter med väljarkårens åsikter och preferenser.
11

 Om Socialdemokraterna och 

Moderaterna har gjort ett medvetet val att tygla de ideologiska stridsropen i hopp om att nå 

fler väljare så är det ett exempel på det som Downs och aktörsteorin påtalar. Downs menar 

med andra ord att den utslagsgivande faktorn i partiernas röstfiskande är deras närhet 

(proximity) till väljarna. Partierna bör då först identifiera var väljarna befinner sig för att 

                                                             
6 Tingsten 1966, s.19 
7
 Tingsten 1966, s.21 

8
 Tingsten 1966, s.34 

9 Loxbo 2007, s.18 
10

 Downs 1957,  s.35 
11 Loxbo 2007, s.19 
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sedan manövrera så närma som möjligt utan att deras trovärdighet tar skada. Detta är en högst 

endimensionell modell som använder sig av en klassisk vänster-högerskala vilket betyder att 

den kan vara något begränsad då det kommer till att beakta flerdimensionella skalor som 

använder sig av ämnesområden som inte faller in i den klassiska vänster-högerdimensionen 

(t.ex. ekologism). Dess brister till trots så har modeller som denna fortfarande en funktion att 

fylla då ”De hjälper oss att skönja regelbundenheter och systematik i en värld av oordning och 

detaljer. Som tankeinstrument är de effektiva just därför att de renodlar och förenklar.”
12

 

 Det finns en naturlig övergång från Downs endimensionella modell till det politiska 

system som finns i Sverige. Tar vi oss tid att undersöka vart vi kan hitta ett politiskt system 

som liknar den endimensionella vänster-högerskalan så kommer vi fram till att Sverige är, om 

inte det mest likartade, så i alla fall ett av de mest likartade systemen
13

. Till en mycket hög 

grad så identifierar de svenska väljarna sin egen politiska tillhörighet utefter vänster-

högerskalan vilket inte minst visar sig på valdagen.  

Historiskt sett och fortfarande idag stödjer cirka 85-95 procent av alla människor 

som uppfattar sig själva som ideologiskt till vänster något parti i vänsterblocket 

(v/s/mp) medan 85-95 procent av alla människor som ser sig själva som ideologiskt 

till höger röstar på något borgerligt parti (c/fp/kd/m).14  

Andelen väljare som identifierar sig som antingen vänster eller höger varierar över tid. Sedan 

riksdagsvalet 1979 har 70-78% av väljarna identifierat sig som antingen vänster eller höger 

vilket även betyder att andelen väljare som identifierar sig som varken vänster eller höger 

under denna tidsperiod uppgår till 22-30%.
15

 Vi kan då konkludera att 85-95% av de 70-78% 

som anger att de är antingen vänster eller höger röstar efter deras politiska tillhörighet. Detta 

ger en tydlig bild som visar att när en väljare väl har valt sin politiska tillhörighet så är det inte 

troligt att denne röstar på det motsatta blocket. Statistik som denna ger oss en insyn i var de 

svenska väljarna befinner sig på vänster-högerskalan. Vi kan dra slutsatsen att det allt som 

oftast finns fler röster att hämta bland de som identifierar sig som varken vänster eller höger 

jämfört med de som säger sig tillhöra vänster eller högerlägret och som kan tänkas byta block. 

Det är med andra ord i mitten som det finns röster att hämta.  

 

                                                             
12

 Petersson 1997 
13 Holmberg & Weibull (red) 2002, s.92 
14

 Oscarsson & Holmberg 2008, s.129 
15 Oscarsson & Holmberg 2008, s.128 
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För att fördjupa oss kring relationen mellan väljare och parti så ska jag nu presentera väljarnas 

uppfattning av partiernas hemvist på vänster-högerskalan. 

 

Figur 1.1 Väljarnas placeringar av partierna längs vänster-högerdimensionen 1979-

2006 (medeltal)  

Kommentar: Uppgifterna om partiernas genomsnittpositioner längs vänster-högerdimensionen är hämtade från svenska valundersökningar 

1979-2006. Intervjufrågan lyder: ”Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till höger efter politisk ställning. På det 

här kortet finns en skala. Jag skulle vilja att Du placerade de politiska partierna på skalan. Var någonstans skulle Du vilja placera [parti]”. 

Den ursprungliga skalan går från 0 ”långt till vänster” till 10 ”långt till höger” med mittenalternativet 5=”varken tillvänster eller till höger”. 

Medeltalen har multiplicerats med 10 i figuren.
16 

Från denna tabell kan vi konstatera att, enligt väljarna, så befinner sig Socialdemokraterna 

(3.6) och Moderaterna (8.4) ideologiskt närmare än någonsin.
17

 Inte nog med att de båda 

partierna aldrig har varit närmare varandra, de har heller aldrig tidigare befunnit sig så nära 

mitten (5) som det gör nu. Det är med andra ord, enligt väljarna, inte så att ett parti står still 

och det andra närmar sig. Vi kan även fördjupa oss ytterligare på ämnet genom att ta reda på 

var väljarna anser sig befinna sig på denna vänster-högerdimension. 

 

                                                             
16

 Oscarsson & Holmberg 2008, s.131 
17 Oscarsson & Holmberg 2008, s.131-132 
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Figur 1.2 Genomsnittliga vänster-högerplaceringar för partiernas väljare 1979-2006 

(medeltal) 

Kommentar: Genomsnittet för samtliga väljare var 49 1979, 50 1982, 52 1985, 50 1988, 55 1991, 49 1994,51 1998, 49 2002 och 52 2006. 

Genomsnittet för ny demokratis väljare var 63 1991 och 61 1994.
18 

Vi ser här väljarnas egen ideologiska position utifrån det parti de röstade på i de senaste 

riksdagsvalen, och vi kan även här konstatera att Socialdemokraternas väljare (37) och 

Moderaternas väljare (71) befinner sig närmare varandra än någonsin tidigare.
19

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18

 Oscarsson & Holmberg 2008, s.133 
19 Oscarsson & Holmberg 2008, s.132-133 
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1.2 Syfte 

Från genomgången av problemområdet kan vi konstatera att enligt de svenska väljarna så har 

Socialdemokraterna och Moderaterna aldrig tidigare befunnit sig närmare varandra än vad 

man gör nu. Syftet med detta arbete är att undersöka huruvida de två partiernas idépolitik, likt 

väljarnas perception, befinner sig närmare varandra än tidigare.  

 

1.3 Frågeställningar 

Den övergripande frågeställningen för undersökningen är: 

1. Befinner sig Socialdemokraternas och Moderaternas idépolitik närmare 

varandra än tidigare och går det att skönja någon/några trender?   

Den övergripande frågeställningen kommer jag att svara på genom att undersöka den 

underliggande frågeställningen, vilken är: 

2. Var kan Socialdemokraternas och Moderaternas idépolitik placeras 

ideologiskt utifrån undersökningar av deras partiprogram?   

Resultaten från den underliggande frågeställningen kommer att ligga till grund för 

besvarandet av den övergripande frågeställningen och eventuellt klargöra ifall det existerar en 

trend bland partiernas idépolitiska ideologi. 

 

1.4 Disposition 

Nästkommande kapitel avhandlar undersökningens metodologi. Här presenteras den metod 

som används samt det material vilket data hämtas från. Hur kriterierna för analysverktygets 

poängsättning ser ut samt en genomgång av validitet och reliabilitet avslutar kapitlet. I kapitel 

3 presenteras de teorier utifrån vilka undersökningens analysverktyg skapas. För att fullgöra 

analysverktyget presenteras även de operationaliseringar och idealtyper som utgör dess 

beståndsdelar. En redogörelse för tidigare forskning på ämnet görs också här. Kapitel 4 är 

undersökningens analysdel. Det är här som analysverktyget appliceras på det valda materialet. 

Resultat och slutsatser presenteras i kapitel 5. Referenser avslutar undersökningen i kapitel 6. 
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2 Metodologi 
 

 

I detta avsnitt har jag för avsikt att presentera det material undersökningen kommer använda 

sig av för att svara på frågeställningarna samt hur urvalet av de specifika fallen är gjort. Jag 

kommer sedan presentera den metod som jag använder mig av för att utvinna den data jag 

söker i materialet.  

 

2.1 Material och urval 

Det material som denna undersökning kommer använda sig av för att svara på 

frågeställningarna består av Socialdemokraternas och Moderaternas parti- och idéprogram. 

Jag söker efter partiernas idépolitik och i Socialdemokraternas fall presenteras den i deras 

partiprogram. Moderaternas partiprogram består av ett idéprogram och ett handlingsprogram. 

Idépolitiken presenteras i idéprogrammen och där handlingsprogrammen (vilka bygger på 

idéprogrammen) mer fokuserar på specifika ämnesområden, eller som Moderaterna själva 

uttrycker det ”Om värderingar och principer utgör kompassen i moderaternas politik så 

fungerar handlingsprogrammet som kartan”
20

. Jag har valt att undersöka fyra fall från vartdera 

partiet. Från Socialdemokraterna har jag valt följande fall: Partiprogram 1960, 1975, 1990 och 

dokumentet Politiska riktlinjer från 2009. Från Moderaterna har jag valt följande fall: 

Principprogram från 1956, Idéprogram från 1978 och 2001 samt Handlingsprogram 2007. I 

och med lanseringen av Nya Moderaternas så inkluderar jag även handlingsprogrammet från 

2007 då det senaste idéprogrammet antogs innan förnyelsen ” så om det och 

handlingsprogrammet i detaljer inte är alldeles överensstämmande, måste 

handlingsprogrammet nog ses som litet mer aktuellt än idéprogrammet.”
21

.  

 Valet av partiprogram som material bygger på att de antas på kongresser där samtliga 

partidistrikt i hela Sverige representeras av ombud. Via ombud så fastslås med andra ord den 

politik som medlemmarna av partiet förespråkar. Jag anser att detta ger en adekvat bild av de 

värderingar som existerar inom partiet samt hur dessa värderingar ska influera politiken. 

                                                             
20

 Moderat.se 
21 Westrin, Johan 
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2.2 Metod 

För att få fram den önskade data så kommer denna undersökning att använda sig av idéanalys 

som metod. Det existerar flera inriktningar inom denna analysmetod där denna undersökning 

kommer använda sig av en inriktning där ”syftet är att analysera och bestämma en grupps 

eller enskild aktörs ideologi”
22

. Detta kan även benämnas som en kvalitativ textanalys där 

undersökningen systematiseras med målet ”att klassificera innehållet i givna texter”
23

. 

 Vi kan också konstatera att en sådan här undersökning ”använder sig allt som oftast av 

analytiska redskap som idealtyper och klassindelningar.”
24

 Detta stämmer väl överens med 

denna undersökning då den kommer använda sig av idealtyper för att fastslå 

Socialdemokraternas och Moderaternas ideologiska position över tid samt idag. Dessa 

idealtyper, vilka i detta fall består av politiska ideologier, är just ideal och inte verklighet. 

Detta är en viktig princip att förstå då ”En idealtyp fungerar som ett analytiskt instrument för 

att renodla vissa drag och för att sedan formulera hypoteser”
25

. Översatt till den aktuella 

undersökningen så betyder detta att jag kommer tolka och analysera det valda materialet för 

att renodla diverse värderingar och principer till idealtyper. Undersökningen kommer använda 

sig av fem stycken idealtyper. Jag kommer utsätta varje undersökningsfall för en bedömning 

där jag utifrån min tolkning fastslår hur mycket av varje idealtyp det går att hitta i det 

specifika fallet. Redovisningen av idealtypernas eventuella förekomst i fallen presenteras i 

form av en femgradig skala. Ett tydliggörande av undersökningens idealtyper och fullständig 

förklaring av analysverktyget görs i nästa kapitel (Teori).   

 Som avslut på detta avsnitt så kan vi sammanfatta att denna idéanalys syfte är att 

beskriva, då min avsikt är att ”beskriva (och tolka) innebörden av politiska budskap”
26

. 

Följaktligen så hävdar jag att detta är aktörscentrerad studie, då jag menar att 

Socialdemokraterna och Moderaterna är de mest betydelsefulla partierna när det kommer till 

ett historiskt perspektiv av den svenska partipolitiken. Det är med andra ord en undersökning 

som fokuserar på en aktör och den ideologi som aktören har haft under en längre tid
27

. När det 

kommer till denna undersöknings analysverktyg finns det inga tvivel på att den använder sig 

av idealtyper vilket tydliggörs genom följande förklaring av en idealtyps konstruktion: 

                                                             
22 Bergström & Boréus (red) 2005, s. 159 
23

 Esaiasson m.fl. 2007, s. 238 
24

 Esaiasson m.fl. 2007, s. 239 
25 Bergström & Boréus (red) 2005, s. 159 
26

 Beckman 2005, s. 14 
27 Beckman 2005, s. 17 
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Det politiska budskap som undersöks kan sedan placeras i förhållande till 

idealtypen: hur nära eller långt ifrån extrembilden skall vi placera det budskap 

som undersöks?28 

 

Avslutningsvis så är detta främst en kvalitativ innehållsanalys då jag kommer att redogöra för 

ideologiska förändringar över tid genom analys av ett begränsat antal dokument ur vilka jag 

måste lyckas finna och tolka det särpräglade
29

.   

   

2.3 Kriterier för poängsättning 

Poängsättningen går till som så att varje idealtyp kan får mellan 1-5 poäng. En idealtyps 

poäng på t.ex. Socialdemokraternas syn på människans natur 1960 bestäms av hur påtaglig 

den aktuella idealtypen är i jämförelse med de andra idealtyperna. Huruvida det tolkade 

materialet innehåller en hög eller låg grad av idealet spelar givetvis in, men tyngdpunkten 

ligger på det proportionella förhållandet mellan de olika idealtyperna. För att klargöra detta 

kan vi använda oss av ett exempel där 1960 års socialdemokratiska partiprogram bjuder på en 

formulering vilken är essensen av den konservativa idealtypens syn på människans natur. Ska 

jag då sätta en 5:a i det aktuella fältet? Detta beror som sagt på de andra influenserna. Visar 

det sig att den konservativa influensen var ensam av sitt slag och resten av partiprogrammet 

visade på ett stort antal socialistiska influenser så måste jag visa på dessa proportioner i 

sammanställningen. Poängen kan då ses utifrån följande beskrivning:  

Tabell 2.1 Kriterier för poängsättning 

Poäng Kriterier 

5 Materialet genomsyras fullständigt av idealtypen.  

4 Materialet genomsyras till mycket stor del av idealtypen 

3 Materialet genomsyras till stor del av idealtypen 

2 Materialet genomsyras någorlunda av idealtypen 

1 Materialet genomsyras minimalt av idealtypen  

0 Materialet genomsyras inte alls av idealtypen 

                                                             
28

 Beckman 2005, s. 28 
29 Beckman 2005, s. 43, 44 
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2.4 Validitet och reliabilitet 

Det finns en viss grad av otillräcklighet i undersökningens validitet, dvs. huruvida jag 

verkligen undersöker det jag ämnar undersöka.
30

 Jag har som syfte att undersöka partiernas 

idépolitik. Detta gör jag genom att operationalisera idépolitik i två stycken 

undersökningsområden för att sedan applicera dessa på idépolitiska dokument. Jag anser att 

undersökningsområdena ger undersökningen validitet. Otillräckligheten ligger i att jag kunde 

använt mig av fler undersökningsområden för att på så sätt få ett så brett spektra av i som 

möjligt. Detta är pga. att tidsutrymmet för undersökningen är begränsat. Jag anser dock att 

man i de flesta fall kan peka på en viss grad av otillräcklighet i validiteten då forskaren 

ständigt måste avgränsa sig pga. diverse faktorer.    

 Enligt Esaiasson m.fl. så brister en undersöknings reliabilitet ”i första hand genom 

slump- och slarvfel under datainsamlingen och den efterföljande databearbetningen.”
31

 Detta 

innebär, för denna undersökning, att reliabiliteten bygger på att jag bearbetar mitt material 

korrekt, dvs. att jag gör korrekta tolkningar. Undersökningens reliabilitet hänger med andra 

ord på att jag först tolkar specifika utdrag korrekt i förhållande till de idealtyper jag använder 

samt att jag lyckas återskapa en korrekt bild av idealtypernas proportionalitet jämt emot 

varandra utifrån de kriterier för poängsättning som jag presenterade ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30

 Esaiasson m.fl. 2007, s.63 
31 Esaiasson m.fl. 2007, s.70 
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3 Teori 
 

 

Detta kapitel söker ge läsaren den information och bakgrund som ligger till grund för det 

färdiga analysverktyg som presenteras i det avslutande avsnittet. Till att börja med ska 

kapitlet fastslå vad som definierar och utgör grunden för en ideologi. Ur denna definition ska 

jag sedan redovisa de attribut som kännetecknar en ideologi. Det är dessa attribut som utgör 

analysverktygets undersökningsområde. Efter detta avhandlas avsnittet berörande idépolitik 

och den forskning som har genomförts på området. Innan det färdiga analysverktyget kan 

presenteras görs även en presentation och definition av de ideologier som ingår i 

undersökningen.  

 

3.1 Definition av ideologi 

Ordet ideologi härstammar från den franska revolutionen då detta anses vara ”den moderna 

politikens begynnelse”
32

. Definitionen av begreppet kan variera men den beskrivs ofta som en 

samling principer vilka utgör en kompass för en aktörs politiska handlande eller som 

Nationalencyklopedin uttrycker det:  

ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, idéhistoria m.m.; 

sammanhängande system av idéer och värderingar. Oftast liktydigt med 

samhällsåskådning.33 

Hur ska vi då utifrån denna undersöknings syfte definiera ideologi? Ett fungerande 

analysverktyg bör innehålla ett antal undersökningsområden, så en fungerande definition 

behöver göras på ett sådant sätt att vi kan utvinna vissa grundläggande drag ur begreppet 

ideologi vilka i sin tur kan operationaliseras till relevanta undersökningsområden. För att 

uppnå detta så har jag valt att använda mig av Ball och Daggers definition, vilken lyder som 

följer:  

                                                             
32

 Larsson 2006, s.10 
33 Nationalencyklopedin – ne.se 
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…an ideology is a fairly coherent and comprehensive set of ideas that explains and 

evaluates social conditions, helps people understand their place in society, and 

provides a program for social and political action.34 

En ideologi ska med andra ord förklara varför saker och ting är som de är och utvärdera 

huruvida detta är bra eller dåligt. Ideologin ska även ge en orientering, dvs. ge dess följare en 

identitet genom att redogöra för hennes roll i och relation till resten av samhället. Slutligen så 

ska det politiska programmet presenteras vilket betyder att ideologin berättar vilka mål som 

ska uppnås och hur de ska uppnås. Med denna definition som utgångspunkt kommer nu en 

redogörelse för de grundläggande attributen jag tänker använda mig i undersökningens 

analysverktyg.  

 

3.1.1 Människans natur 

Människans natur kan sägas vara ett attribut vilken färgar av sig på varje ideologi då t.ex. det 

politiska programmet behöver en ram för att fastslå vad som är möjligt att genomföra. Denna 

ram består av vad den aktuella ideologin anser om detta attribut då det vore motsägelsefullt 

och orimligt att rekommendera ett visst handlande om det strider mot vad som anses vara 

människans natur
35

. Hur synen är på människans naturliga tillhörighet inkluderas även här, 

dvs. tillhör hon en större gemenskap, familjen eller ser man på människan som en individ. 

 

3.1.2 Statens roll och ekonomisk organisation 

Detta attribut menas tillhöra en av de viktigare punkterna då det kommer till jämförandet av 

ideologier
36

. Nyanserna inom detta attribut kan kortfattat beskrivas som hur de olika 

ideologierna ser på statens roll i relation till samhället och dess invånare. Hur statens roll 

anses vara bestämmer då t.ex. i vilka områden den ska vara aktiv vilket i förlängningen fastlår 

dess önskade omfång. Med ekonomisk organisation så menas här hur ideologierna ser på 

förhållandet privat kontra statligt ägande samt graden av politisk styrning av en 

marknadsekonomi eller t.o.m. ingen marknad
37

.  

                                                             
34

 Ball & Dagger 2006, s.5 
35 Ball & Dagger 2006, s.9 
36

 Larsson 2006, s.21 
37 Larsson 2006, s.25 
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Sammanfattar vi detta så betyder det att vi får följande attribut/undersökningsområden utifrån 

vilka Socialdemokraterna och Moderaterna kommer att bedömas: 

 Syn på människans natur 

 Syn på statens roll och den ekonomiska organisationen 

Min förhoppning är att dessa undersökningsområden kan ge en överhängande bild av var på 

skalan de två partierna befinner sig, men att de även tillåter tillräckligt observerbara nyanser 

mellan de ideologier utifrån vilka partierna kommer bedömas. 

 

3.2 Tre ideologiska nivåer 

I sin bok Politiska ideologier i vår tid identifierar Reidar Larsson tre ideologiska nivåer vilka 

han benämner som ”…idégivare-opinionsbildare, politiska partier och rörelser, samt 

medborgare-väljare.”
38

 Nivån medborgare-väljare presenterades i avsnittet Problemområde 

där jag redogjorde för väljarnas subjektiva bedömning vilken sade att Socialdemokraterna och 

Moderaterna befann sig närmare varandra än någonsin. Med utgångspunkt i dessa nivåer så är 

denna undersöknings syfte att utföra en analys av nivån politiska partier och rörelser eller den 

s.k. partiideologiska nivån. Denna analys görs då utifrån de idealtyper som presenteras senare 

i kapitlet och vilka existerar inom nivån idégivare-opinionsbildare. Det är i detta fall viktigt 

att förstå skillnaden mellan dessa två nivåer. Vi kan inte tillskriva politiska partier idealtyper 

hur som helst då de befinner sig på två olika nivåer. Utifrån idégivar-opinionsbildarnivåns 

idealtyper så påtalar Larsson detta:  

De kan alltså inte utan vidare överföras till enskilda partier som bekänner sig till en 

bestämd idétradition. I partiideologierna blandas oftare än bland opinionsbildarna 

tankegods från skilda håll. Men bland annat just för att påvisa lånegods och 

blandningar från skilda håll inom partiideologierna är det befogat och nödvändigt att 

renodla idériktningarna sådana de kommer till uttryck bland idégivare och 

opinionsbildare.39 

Det gäller som sagt att tydligt skilja på idealen och den faktiska politik som förs på den 

partiideologiska nivån. Utifrån denna undersökning så blir då idégivare och 

                                                             
38

 Larsson 2006, s.15 
39 Larsson 2006, s.15 
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opinionsbildarenivån en konstant bestående av idealtyper medan, enligt vår tes, nivån 

politiska partier och rörelser (partiideologi) blir föränderlig över tid.  

 

3.3 Tidigare forskning 

När man talar om de svenska partiernas idépolitik så är det ofrånkomligt att bortse från 

tidigare arbete på området och framförallt arbetet av en specifik person. Herbert Tingsten 

omnämns som den svenska idékritiken fader, vilket gör att han förtjänar utrymme under detta 

avsnitt. Ett exempel på hans arbete kring ämnet är den två volymer långa Den svenska 

socialdemokratins idéutveckling. Detta arbete undersöker socialdemokraternas idéutveckling 

från sent 1800-tal och fram till andra världskriget. Tingsten kommer fram till att partiet har 

gjort avkall på marxismens revolutionära aspekter och frångott krav på total socialisering av 

samhället, eller som han själv uttrycker det:  

I den ideologiska debatten har socialiseringen ersatts av den allmänna välfärden, 

klasskampen av folkhemmet, demokratin som ett taktiskt medel av demokratin som 

högsta princip, det totala maktövertagandet av kompromissen, uppgörelsen och 

samverkan med andra, internationalismen av den nationella synpunkten, 

likgiltigheten och misstron mot skilda religiösa och humanitära folkrörelser av 

uppskattning och vilja till samförstånd.40 

När det gäller likvärdig forskning om Moderaterna så framstår det som att partiets nylansering 

som Nya Moderaterna har inneburit en ökning av idéanalyser beträffande deras politik. 

Anders Lindbom har genomfört ett sådant arbete där han ställer sig frågan huruvida 

välfärdsstatens struktur påverkar partier med nyliberala influenser.
41

 Från 

Förvaltningshögskolans rapporter kommer Helena Öhrvalls De nya moderaterna? Om 

moderaternas socialpolitik i retorik och praktik under perioden 1999-2007. Rapportens syfte 

är att ”jämföra hur moderaternas socialpolitiska ideologi tar sig uttryck i retorik och praktik 

före och efter skapandet av de nya moderaterna.”
42

  

 

 

                                                             
40 Tingsten 1967, s.366 
41

 Lindbom 2008 
42 Öhrvall 2008, s.5 
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3.4 Idealtyper 

Nedan följer en presentation av de idealtyper som ingår i undersökningens analysverktyg. 

Presentationerna ska inte ses som fullständiga redogörelser för de enskilda ideologierna utan 

som en beskrivning av dess idealtyper i relation till de attributen som presenterades i avsnitt 

3.1. 

 

3.4.1 Revolutionär Socialism 

Den revolutionära socialismen utgår från uppfattningen att människan är en social varelse 

vars liv är beroende av de sociala relationer som existerar mellan samhällets invånare. Detta 

gör att samhället bygger på samarbete och inte konkurrens. Idealtypen utgår från arbetarens 

roll i samhället då den menar att dess relationer är till hög grad av en produktiv, distributiv 

och utbytesorienterad art.
43

    

 Samhällets grund och människans natur består av samarbete vilket betyder att det som 

propagerar för ett kapitalistiskt system propagerar för konkurrens mellan människor vilket i 

sig klassificeras som onaturligt.
44

 Människan kan inte uppfylla sin fulla potential om hon hela 

tiden är tvungen att sälja sin arbetskraft, och ge upp dess fulla mervärde, i hoppet om att bara 

överleva dagen. Förutom att ett sådant system slösar bort mänsklig potential så har den också 

egenskapen att alienera, främst de mest utsatta människorna, från varandra.
45

 Följden av det 

kapitalistiska systemet blir att människor delas in i olika klasser där den stora majoriteten av 

människor är beroende av den minoritet som kontrollerar produktionsmedlen.
46

 Denna 

minoritet kontrollerar inte bara de fysiska produktionsmedlen utan de har även projicerat sin 

samhällssyn på de som befinner sig i beroendeställning, arbetarklassen. Denna projicering 

säger att den nuvarande ordningen är den enda rätta och den skapar på så sätt ett falskt 

medvetande hos arbetarklassen.
47

 För att nå målet om att kunna leva i enlighet med 

människans natur så måste vi därmed förkasta det kapitalistiska systemet och de egenskaper 

det bär med sig. 

                                                             
43

 Ball & Dagger 2006, s.117 
44

 Larsson 2006, s.56 
45 Ball & Dagger 2006, s.131, 134 
46

 Larsson 2006, s.59 
47 Ball & Dagger 2006, s.129 
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En rättvis behandling av arbetaren kan endast uppnås i ett system där han eller hon har rätt till 

det fulla mervärdet av sin arbetskraft.
48

 I det kapitalistiska systemet så utnyttjas arbetaren då: 

(1) Endast arbete skapar värde   

 (2) Kapitalisten får en del av produktens värde. Alltså: 

 (3) Arbetaren får mindre värde än han skapar  

 (4) Kapitalisten får en del av det värde arbetaren skapar. Alltså: 

 (5) Arbetaren exploateras av kapitalismen49 

Rättvisa uppnås med andra ord då arbetaren får det fulla värdet av det han eller hon skapar.

 Staten är i nuvarande form är endast ett verktyg för förtryck då den agerar som ”den 

härskande klassens förlängda arm.”
50

 Den revolutionära socialismen säger att arbetarklassen 

först och främst ska ta över staten genom revolution. Marknaden slösar bort mänsklig 

potential och skapar konkurrens vilket är onaturligt så lösningen är att endast producera det 

man behöver genom full sysselsättning av befolkningen. För att säkerställa så att det 

kapitalistiska systemet inte återvänder så ska de privatägda produktionsmedlen förstatligas.
51

 

Sammanfattning av Revolutionär Socialism 

Syn på människans natur: Människan är en social varelse som är beroende av de sociala 

relationer som samhället bygger på. 

Syn på statens roll och ekonomisk organisation: Arbetarklassen ska ta över staten genom 

revolution. Förstatligande av produktionsmedlen. Planekonomi ska införas. 

      

3.4.2 Reformistisk Socialism 

Den reformistiska socialismen delar sin syn på människans natur med den revolutionära 

socialismen. En viss nyans mellan de två är dock att när den senare talar om arbetarklass som 

proletariatet som har den förstnämnda en något mer mjukare framtoning då den talar om 

arbetarklass som t.ex. ”löntagare”. 
52

    

 För den reformistiska socialismen så innebär frihet att det råder lika möjligheter för alla 

att nå självförverkligande. Det som ligger i vägen för detta är ojämlikhet i form av avsaknad 

                                                             
48

 Wingborg 2001, s.126, 129 
49

 Kymlicka 1995, s.177 
50 Wingborg 2001, s.125 
51

 Wingborg 2001, s.124 
52 Larsson 2006, s.85 
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av t.ex. fysiska, psykiska eller ekonomiska resurser.
53

    

 Rättvisa kan sägas vara uppnådd då alla får lika behandling i ett samhälle vars regler är 

lika för alla
54

. Denna jämlikhet ska uppnås genom t.ex. ekonomisk utjämning
55

. Denna 

fördelning av resurser ska inte vara jämlik i sig, utan fördelningen är endast ett verktyg för att 

nå en jämlik välfärd.     

 Staten ska finansiera och producera en så allomfattande välfärd som möjligt. Detta 

uppnås bl. a genom: 

redistribution of wealth to promote equality, public rather than private control of     

natural resources and major industries, and workers’ control of the workplace.56 

Den reformistiska socialismen söker en socialisering och demokratisering av produktionslivet. 

Man vill med andra ord att produktionsmedlen ska ägas av samhället och att arbetsplatsen ska 

demokratiseras för att ge dess anställda ett så stort inflytande som möjligt.
57

 

Sammanfattning av Reformistisk Socialism 

Syn på människans natur: Människan är en social varelse som är beroende av de sociala 

relationer som samhället bygger på. 

Syn på statens roll och ekonomisk organisation: Staten ska stå för en så allomfattande välfärd 

som möjligt. Marknaden ska styras med politiska medel och företagsdemokrati förespråkas. 

 

3.4.3 Socialliberalism 

Människan är en rationell och autonom individ som därmed besitter kvalitéer vilka gör han 

eller hon bäst lämpad att avgöra sin egen framtid och leva livet så som denne önskar.
58

 Socialliberalismen menar att frihet är, till skillnad från nyliberalismen som främst pekar 

på tvång och inskränkningar, möjligheten att faktiskt göra någonting.
59

 Detta är positiv frihet 

då det inte bara krävs att man t.ex. juridiskt har rätt att göra något, utan man måste även 

kunna göra någonting. Fysiska handikapp, diskriminering och avsaknad av ekonomiska 

resurser är exempel på saker som kan hindra individen från att kunna göra det hon vill.

                                                             
53 Ball & Dagger 2006, s.117 
54 Ljunggren 2008, s.170 
55

 Ball & Dagger 2006, s.115 
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 Ball & Dagger 2006, s.39 
57 Ball & Dagger 2006, s.71 
58

 Bergström & Boréus (red) 2005, s.402, Larsson 2006, s.32 
59 Ball & Dagger 2006, s.71 
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 Vi kommer till världen med redan ojämlika förhållanden. Dessa förhållanden kan t.ex. 

vara grad av intelligens eller vår familjs ekonomiska förmögenhet. Förhållanden som dessa 

kan ingen sägas förtjäna att födas med samtidigt som någon annan saknar dem.
60

 I och med att 

våra medfödda förutsättningar är ojämlika så bör vi ge alla individer lika möjligheter att 

lyckas. Socialliberalismen vill möjliggöra detta genom utjämning av resursskillnader.
61

 

Existerar det ett jämlikt förhållande mellan två individer så ska deras agerande skötas utifrån 

den s.k. skadeprincipen.
62

     

 Staten har en roll i att spela när det kommer till att ge lika möjligheter åt alla. Detta 

medför att den har rätt att använda sig av ett progressivt skattesystem för att på så sätt kunna 

finansiera och även producera välfärdstjänster.
63

 Det finns en övertro till de fria 

marknadskrafterna och dessa bör styras med politiska medel så att den oskyldige individen 

inte råkar ut för dess negativa aspekter.
64

 

 

Sammanfattning av Socialliberalismen 

Syn på människans natur: Människan är en rationell och autonom individ som därmed ska få 

bestämma över sitt eget liv. 

Syn på statens roll och ekonomisk organisation: Offentligt finansierade och producerade 

tjänster spelar en viktig roll i samhället. Marknaden bör styras med politiska medel. 

 

 

3.4.4 Nyliberalism 

Nyliberalismen delar socialliberalismens uppfattning om människans natur, dvs. dess tro på 

individen som rationell och egenintresset som främsta förklaring till hennes handlande.
65

 

 Nyliberalismen har en negativ frihetssyn vilket betyder att de ser frihet som avsaknaden 

av tvång och inskränkningar frambringad av andra. 
66

 Den största frambringaren av tvång och 

inskränkningar på individens rätt till självbestämmande är staten.
67

  

                                                             
60

 Ball & Dagger 2006, s.74 
61 Bergström & Boréus (red) 2005, s.402, Ball & Dagger 2006, s.75 
62 Ball & Dagger 2006, s.67 
63

 Larsson 2006, s.38, Bergström & Boréus (red) 2005, s.402 
64

 Dahlkvist 1975, s.23 
65 Larsson 2006, s.142, 143 
66

 Ball & Dagger 2006, s.71 
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 Rättvisa ses ur ett synsätt där fokus ligger på proceduraspekterna. Är proceduren i sig 

rättvis, dvs. att den inte kränker någons rättigheter så ses de transaktioner som görs som 

godtyckliga. Nyliberalismen motsätter sig idén om distributiv rättvisa till den grad att man 

inte betraktar den som en aspekt av rättvisa.
68

   

 Staten betraktas som ett stort hinder för individens frihet vilket gör att nyliberalen vill se 

en stat med så litet omfång som möjligt. Detta ses som den s.k. nattväktarstaten eller den 

minimala staten.
69

 Den enda accepterbara motiveringen till varför staten ska existera är dess 

möjlighet till att försvara individens rättigheter.
70

 Den minimala staten ska uppnås genom 

privatisering och avreglering av offentlig sektor och marknad.
71

   

 

Sammanfattning av Nyliberalism 

Syn på människans natur: Människan är en rationell och autonom individ som därmed ska få 

bestämma över sitt eget liv. 

Syn på statens roll och ekonomisk organisation: Minimal stat där avreglering av marknad och 

privatisering av offentlig sektor är mål i sig själva.   

 

  

3.4.5 Konservatism 

Konservatismen ser inte människan som autonom i lika hög grad som liberalismen gör då 

konservatismen menar att människan är beroende av sin miljö.
72

 Människan har många brister 

där de främsta består av en övertro på den egna intelligensen och förmågan att göra rationella 

beslut.
73

       

 Individer under kontroll är önskvärt då de under en total frihet från lagar, traditioner, 

normer m.m. löper risk att skapa social oordning.
74

 Detta medför att konservatismen inte ser 

den individuella friheten som ett centralt värde.
75

   

 Likt nyliberalismen så har konservatismen fokus på proceduraspekterna av rättvisa. 
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 Larsson 2006, s.141, Bergström & Boréus (red) 2005, s.402 
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70 Larsson 2006, s.140 
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Utjämning får ske, men endast för den ”samhälleliga sammanhållningens skull”
76

. Helst så 

ska det dock undvikas då utjämning motverkar mångfald och leder till social och ekonomisk 

stagnation.
77

       

 Staten ska erbjuda befolkningen välfärd då detta är en viktig aspekt i säkerställandet av 

nationens varaktighet men vi bör dock försöka överlåta mer av detta ansvar till individens 

närmiljö.
78

 En viss statlig ägo är accepterbar men fokus ska ligga på privat ägo då detta skapar 

en social stabilitet i samhället.
79

 Det är viktigt att staten roll reflekterar landets traditioner då 

statens natur är ett resultat av det aktuella samhällets framväxt.
80

 Politisk styrning av 

marknaden ska bekämpas.
81

    

Sammanfattning av Konservatism 

Syn på människans natur: Människan är långt från fullkomlig. Dess egen rationalitet och 

intelligens överskattas. 

Syn på statens roll och ekonomisk organisation: offentligt producerade välfärdstjänster är 

viktiga för samhällets varaktighet, men individens närmiljö bör ta en del av ansvaret. 

Bekämpa politisk styrning av marknad. Privat ägande ger social stabilitet. 
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3.5 Sammanställning av analysverktyg 

 

Tabell 3.1 Färdigställt analysverktyg 

 

Attribut Idealtyper 

 Revolutionär 

Socialism 

Reformistisk 

Socialism 

Social-

liberalism 

Nyliberalism Konservatism 

Syn på 

människ-

ans natur 

Människan är 

en social 

varelse som 

trivs bäst i den 

kollektiva 

gemenskapen. 

Människan är 

en social 

varelse som 

trivs bäst i den 

kollektiva 

gemenskapen. 

Människan 

är en 

rationell 

och 

autonom 

individ. 

Människan är 

en rationell 

och autonom 

individ. 

Människan är 

ofullkomlig. 

Hon har en 

övertro till sin 

egen 

intelligens och 

rationalitet. 

Syn på 

statens 

roll och 

eko-

nomisk 

organ-

isation 

Förstatligande 

av 

produktions-

medlen. Ingen 

marknad, 

fullständig 

planekonomi 

råder.  

Staten har ett 

allomfattande 

ansvar för 

människornas 

välfärd. 

Näringsliv ska 

bestå av 

samhällsägda 

eller 

demokratiskt 

styrda företag.  

Offentligt 

finans-

ierade 

tjänster 

spelar en 

viktig roll. 

Regler 

marknad 

för att 

skydda 

människan 

mot dess 

dåliga 

sidor. 

Statens roll 

ska vara 

minimal 

vilket uppnås 

genom 

avregleringar 

och privat-

iseringar.  

Offentligt 

producerade 

tjänster krävs 

för nationens 

varaktighet. 

Bekämpa 

politisk 

styrning av 

marknad. 

Privat ägande 

ger social 

stabilitet 
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4 Analys 

 

 

I detta kapitel ska jag analysera det utvalda materialet utifrån undersökningens analysverktyg. 

Analysen kommer gå till som sådan att jag undersöker varje attribut för sig. Detta innebär att 

jag först kommer undersöka attributet syn på människans natur i det utvalda materialet. 

Därefter följer syn på statens roll och ekonomisk organisation. 

 

4.1 Syn på människans natur 

Definitionen av synen på människans natur hos idealtyperna revolutionär och reformistisk 

socialism är identiska och det samma gäller för idealtyperna socialliberalism och 

nyliberalism. Detta gör att jag under detta avsnitt endast redogör för idealtyperna som 

socialism och liberalism. 

  

4.1.1 Socialdemokraternas syn på människans natur 

4.1.1.1 - 1960 års partiprogram visar på en mycket klar koppling till socialismens syn på 

människans natur då det genomgående lägger tyngden på begrepp som samverkan och 

gemenskap vilket kommer i uttryck i formuleringar som denna: 

Demokratins yttre former och det demokratiska organisationslivet har främjat 

samhörigheten mellan människor men ändå inte förmått ge alla en upplevelse av 

verklig gemenskap och delaktighet i samhällslivet.82 

Detta tolkar jag som att samhörighet, gemenskap och delaktighet är mål i sig själva och jag är 

av åsikten att dessa företeelser bygger på en vilja att vara en del av något större där sociala 

relationer utgör kittet. Det finns även exempel där man väljer att prata om ”samverkan mellan 
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medborgare”
83

 som medel för att uppfylla de mänskliga behov som uppstår i ett modernt 

samhälle. Ytterligare ett fall av denna människosyn kommer till uttryck då de privata 

företagarintressena utsätts för kritik då de beskylls för att behandla människan som en isolerad 

konsument när människan så uppenbart har behov ”som endast kan tillfredställas genom 

kollektiva insatser”.
84

 Partiprogrammet menar också att det existerar aspekter av kapitalismen 

som leder till en ”inbördes tävlan”
85

 vilka medför negativa känslor. Denna anmärkning görs i 

en kritisk ton vilket gör att jag tolkar det som att resultatet av denna ”inbördes tävlan” kan ge 

upphov till fenomen som alienation. Jag ser det också som ett uttryck för att människan är 

skapad för att samarbeta och inte konkurrera med varandra.  

 Det förekommer även formuleringar där individen får ett större utrymme vilket ges prov 

på då beskrivning ges av den samhällsmiljö man vill skapa och som ska vara ”ägnad att dana 

fria, självständiga och skapande människor.”
86

 Jag ser användningen av begrepp som ”fria” 

och ”självständiga” som uttryck för individens autonomi. Det känns för ett ögonblick som att 

man antar en mer liberal syn på människans natur, men det visar sig vara av mindre vikt då 

man slutför resonemanget genom att tydligöra att den självständiga individen inte är ett mål i 

sig utan att den enbart ”har de bästa förutsättningarna att samarbeta och förverkliga den 

frivilliga gemenskap, som socialdemokratin eftersträvar.”
87

 Ett mycket tydligt exempel på 

detta resonemang kan vi hitta i följande formulering: 

I sin strävan att själv forma sin tillvaro är varje människa beroende av gemensamma 

insatser i samhället, präglat av samverkans idéer.88  

Jag tolkar här ”strävan att själv forma sin tillvaro” som att tillhöra liberalismens syn på 

människans natur, men återigen så påpekas att detta inte är möjligt att uppnå om det inte 

existerar idéer av samverkan. Detta medför att när jag nu ska redogöra för graden av socialism 

och liberalism i 1960 års partiprogram så sammanfattar jag det som att det existerar en mycket 

hög grad av socialism och en minimal grad av liberalism. Detta pga. att de fåtal gånger som vi 

kan uppfatta ett liberalt perspektiv så anser jag att de endast beskrivs som medel i jakten att nå 

målet om en större gemenskap byggd på sociala relationer människor emellan. Resultatet av 

detta blir följande poängbedömning: Revolutionär och Reformistisk Socialism:5, Social- och 

Nyliberalism:1 samt Konservatism:0. 
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4.1.1.2 - 1975 års partiprogram är mycket likt ovanstående program i sin syn på människans 

natur då den domineras av en mycket tydlig socialistisk åskådning. Detta visar sig 

inledningsvis då det talas om att skapa ”… en gemenskap av på frihetens och likställighetens 

grund samverkande människor”.
89

 Detta upprepas till viss del vid flera senare tillfällen men 

då som kritik av leninismen och de privata vinstintressena och de effekter de medför.
90

 Den 

första tolkningen jag gör i detta fall är att det uttryckliga målet är att skapa en gemenskap 

byggd på samverkan människor emellan och socialismen säger att samverkan är en av 

samhällets absoluta grundstenar. Det finns även exempel där man poängterar människans 

önskan att vara en del av gemenskapen. Denna tolkning gör jag ur en formulering som 

betonar ”människornas vilja till delaktighet”.
91

    

 Socialismens syn att samhällets grund består av människor i samarbete och inte 

människor i konkurrens kommer likaså till uttryck i detta partiprogram. Detta görs genom 

kritik av strävan efter vinst då denna princip strider mot människans sanna natur och ”Därmed 

utarmas de sociala relationerna både i arbetslivet och under fritiden.”
92

  

 Liksom i det tidigare partiprogrammet så går det att uttyda ett inslag av liberalism. 

Tanken om ”varje människas okränkbarhet”
93

 tolkar jag som stöd för individens autonomi 

vilket även kommer till uttryck i utformningen ”Kommersiella intressen söker exploatera 

människor och hindra deras utveckling till självständighet och gemenskap”.
94

  

 Ovanstående citat visar på både socialistiska och liberala influenser, men jag tolkar 

citatet som att den utgår från socialismens syn på kapitalismen som ett system som 

exploaterar människor vilket medför att jag anser ”självständighet” först och främst vara 

kopplat till socialismens definition av begreppet. I likhet med föregående partiprogram så är 

de liberala influenserna aldrig mål i sig själva utan de är främst medel för att nå målet. Detta 

ger följande poängbedömning: Revolutionär och Reformistisk Socialism:5, Social- och 

Nyliberalism:1 samt Konservatism:0. 
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4.1.1.3 - 1990 års partiprogram, likt de två tidigare, bygger sin syn på människan till mycket 

stor del på de socialistiska idealtyperna. Den starka socialistiska grunden kvartstår med andra 

ord, men de liberala influenserna gör sig märkta i betydligt högre grad än tidigare.

 När Socialdemokraterna beskriver vilket samhälle de vill se så lyser deras syn på 

människan igenom då de vill se ”en gemenskap av på frihetens och likställighetens grund 

samverkande människor.”
95

 Människan beskrivs per automatik som samverkande. Ytterligare 

exempel på detta går att finna då man ”vill låta solidariteten prägla samhällsutvecklingen och 

relationerna mellan människorna.”
96

 Formuleringen tar för givet att människans tillvaro 

bygger på relationer, vilket är ett tydligt socialistiskt drag. Gemenskap är något som 

människan söker enligt Socialdemokraterna, vilket visar sig då de (S) har ”en tilltro till 

människornas vilja och förmåga att skapa ett samhälle präglat av gemenskap och mänsklig 

värdighet i samklang med vad naturen långsiktigt kan bära.”
97

 De socialistiska idealtyperna 

säger att samarbete, inte konkurrens, ligger i människans natur och är därmed grunden för ett 

väl fungerande samhälle. Jag anser att Socialdemokraterna delar denna syn då de pekar på vad 

de anser vara negativa karaktärsdrag hos det kapitalistiska systemet. 

Människor kan inte solidariskt arbeta tillsammans för att lösa problem, som är 

gemensamma för oss alla som samhällsmedborgare, om det ekonomiska livets 

villkor tvingar människor att konkurrera ut varandra för att trygga den egna 

välfärden.98 

De mer liberala tendenserna kommer till uttryck genom t.ex. Socialdemokraternas 

”övertygelse om varje människas okränkbarhet och alla människors lika värde.”
99

 Att man 

använder just ”okränkbarhet” tolkar jag som en tro på individens autonomi. Jämlikhet ska bl. 

a nås genom fördelning av resurser bestående av ”självbestämmande, ekonomisk styrka, 

utbildning och kultur” så att människor kan ges ”möjlighet att påverka samhället och sina 

egna liv.”
100

 Detta tolkar jag som att Socialdemokraterna ser människan som en varelse vars 

önskan är att kunna påverka sitt egna liv, dvs. kunna utöva självbestämmande, vilket är en 

stor del av definitionen av de liberala idealtyperna.    

 Kring frågan miljö hittar jag en formulering som säger att ”Människans sätt att bruka 
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och förbruka naturresurser kan ytterst leda till att människan hotar sin egen existens.”
101

 

Avsnittets utformning är gjord på ett sätt som gör att jag inte kan göra något annat än att tolka 

detta som något vars ursprung kommer från människan. Jag anser då att detta ger uttryck för 

vad som definierar konservatismens syn på människan, nämligen hennes ofullkomlighet. 

Sammanfattningsvis så ger detta följande poängbedömning: Revolutionär och Reformistisk 

Socialism:5, Social- och Nyliberalism:3 samt Konservatism:1. 

 

4.1.1.4 - 2009 års politiska riktlinjer känns som det mest balanserade fallet i fråga om 

ideologiska influenser på Socialdemokraternas syn på människans natur. De socialistiska 

tendenserna har gått från klart dominerande influens till att ”bara” utgöra den knappa 

merparten. Reduceringen av socialistiska influenser medför att de liberala tendenserna blir 

desto tydligare. Detta kan vi bl. a se i formuleringar som säger att ”Individens framgångar 

bidrar till vår gemensamma framgång.”
102

 Jag tolkar detta som en människosyn vilken utgår 

från individen och där denne inte är beroende av en gemenskap för att lyckas. Angående 

åldrande så sägs det att vi behöver mer omtanke och omvårdnad när vi blir äldre, men att detta 

på inga sätt betyder att ”behovet av – och rätten till – frihet och självbestämmande 

minskar.”
103

 En formulering som tydligt klargör att vi har ett behov av självbestämmande gör 

att jag anser detta vara ytterligare ett exempel på den liberala idealtypens syn på människan. 

Likt tidigare fall så finns även här ett uttryck för individens autonomi. Detta uttryck görs i 

form av den grundläggande tanken om ”varje människas rätt till sin egen kropp.”
104

 Jag anser 

mig även hitta mindre tendenser till den konservativa idealtypens syn på människans natur. 

Detta berör området hållbar utveckling och jag menar att formuleringen angående människor 

och behovet ”att ändra beteende så att vi kan hjälpas åt att skapa en utveckling som både är 

ekonomisk, socialt och ekologiskt hållbar”
105

 tyder på att det finns brister i vårt beteende. 

  Den socialistiska synen på människan bibehåller dock positionen som största 

influens på Socialdemokraterna. Detta kommer inte minst fram i formuleringar, angående 

arbete, som denna vilken säger att ”Människor är sociala varelser och på jobbet får vi ganska 

                                                             
101

 Socialdemokratins program 1897 till 1990, s.133 
102

 Politiska riktlinjer, s.19 
103 Politiska riktlinjer, s.81 
104

 Politiska riktlinjer, s.33 
105 Politiska riktlinjer, s.18 



 

31 

 

mycket annat än lön – arbetskamrater, andras uppskattning och idéer…”
106

 Det finns även 

exempel som pekar på vikten av gemenskapen.  

Vi socialdemokrater vill leva i ett välfärdsland som bygger på sammanhållning 

mellan generationer och mellan samhällsgrupper, där alla bidrar och alla får del. Vi 

är övertygade om att det ger bäst förutsättningar för alla människor att förverkliga 

sina livsdrömmar107 

Denna formulering tolkar jag som att förverkligandet av människors livsdrömmar bygger på 

gemenskap (sammanhållning) mellan människor, vilket jag anser vara i linje med de 

socialistiska idealtyperna som säger att samarbete och gemenskap är en del av samhällets 

grund. Från avsnittet om bostadspolitik hämtar jag följande utdrag, ”Vi strävar efter ett 

boende med minskade klyftor och ökad social sammanhållning. Det för människan samman 

och skapar kraft istället för främlingskap.”
108

 Detta tolkar jag som att kraften är ett resultat av 

när människor befinner sig i en gemenskap vilket återfinns i den socialistiska idealtypens syn 

på människan. Hur vi ska lösa problem som fattigdom kommenteras genom att säga att ”Vi 

människor måste hjälpas åt, i solidaritet, för att vi ska kunna nå gemensamma mål för 

framtiden.”
109

 Detta läser jag som att i det sociala nätverket så förstår människan att hon delar 

sina mål med andra och att de bäst nås genom samarbete. Som jag nämnde så ger detta 

sammantaget ett mer balanserat resultat än tidigare vilket ger följande poängbedömning: 

Revolutionär och Reformistisk Socialism:4, Social- och Nyliberalism:3 samt Konservatism:1. 

Socialdemokraternas syn på människans natur sammanfattas nedan i analysverktyget: 

Tabell 4.1 Socialdemokraternas syn på människans natur 

År Idealtyper 

 
Revolutionär 

Socialism 

Reformistisk 

Socialism 
Socialliberalism Nyliberalism Konservatism 

1960 5 5 1 1 0 

1975 5 5 1 1 0 

1990 5 5 3 3 1 

2009 4 4 3 3 1 
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4.1.2 Moderaternas syn på människans natur 

4.1.2.1 - 1956 års principprogram vilar på en konservativ åskådning. Det finns dock 

exempel på en viss grad av liberal influens berörande synen på människans natur. Detta 

kommer till uttryck inom avsnittet ”Medborgarfrihet och rättssäkerhet” där Moderaterna 

(Högerpartiet) uttrycker målet med att ”Den enskilde skall skyddas av en effektiv 

ordningsmakt mot övergrepp.”
110

 Användandet av ”övergrepp” ser jag som ett bevis för att 

man anser människan inneha en inneboende självbestämmanderätt, dvs. den besitter en 

individuellt baserad autonomi.     

 När det kommer till de konservativa influenserna så anser jag mig hitta dem i 

formuleringar där partiet beskriver varifrån dess värderingar är hämtade, som t.ex. ”Dess 

åskådning bygger på ansvaret för vad vi ärvt och skall utveckla för att överlämna till 

kommande släktled.”
111

 Jag anser detta vara ett exempel där den konservativa idealtypens syn 

på traditioner som en viktig del av människans natur kommer tilltals. Jag anser även att 

formuleringar som ”Högerpartiet anser att hemmet och familjen är hörnstenar i 

samhällsbyggnaden”
112

 och ”Hemmet skall bära huvudansvaret för det växande släktets 

fostran”
113

 kan kategoriseras som konservativa idéer då dessa betonar människan som en 

varelse vilken söker den trygghet som familjen kan erbjuda. Sammantaget så ger detta 

följande bedömning: Revolutionär och Reformistisk Socialism:0, Social- och Nyliberalism:1 

samt Konservatism:4. 

 

4.1.2.2 - 1978 års idéprogram erbjuder exempel där jag menar att det finns inslag från 

samtliga tre idealtyper. Detta ger då ett mer balanserat program i jämförelse med 1956 års 

upplaga. Partiet vilar fortfarande på en konservativ grund vilket t.ex. manifisteras då man 

menar att de tidigare årens ”snabba ekonomiska och tekniska förändringar ledde till 

anpassningsproblem och social rotlöshet.”
114

 Detta tolkar jag som att Moderaterna menar att 

den enligt naturen traditionsbundna människan inte är konstruerad för att hantera en kraftig 

omvälvning. Ytterligare ett fall av detta anser jag mig hitta då man hävdar människans 

egenvärde genom motiveringen ”Denna uppfattning är fast rotad i den människosyn som 
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präglat den västerländska civilisationens utveckling och som getts kraft av den kristna 

tron.”
115

 Människosynen är med andra ord ett resultat av den tradition som byggts upp i vår 

del av världen. Under rubriken Familjegemenskapen kommer följande formulering från. 

Strävan efter gemenskap är ett uttryck för människans sociala natur, hennes önskan 

att förverkliga sin frihet och att vinna trygghet. Familjen utgör den naturliga grunden 

för individernas strävan efter gemenskap. Inga andra kollektiv kan ersätta i hemmet 

som bas för mänsklig samvaro och samverkan.116 

Detta anser jag vara ett tydligt exempel på en människosyn, där familjen och tryggheten den 

kan erbjuda, beskriver individen som ett vanedjur vilken söker stabiliteten hos sin familj. Jag 

gör även tolkningen att denna formulering innehåller en viss grad av de socialistiska 

idealtypernas människosyn. Det hävdas att människan är till naturen social och att hon strävar 

efter gemenskapen.      

 Jag tycker mig också identifiera liberala influenser då Moderaterna är skeptiska till en 

utveckling vilken de menar ökar statens inflytande. ”I denna utvecklingsprocess riskerar de 

enskilda individernas egna inflytande samt rörelse- och handlingsfrihet att begränsas”
117

 är 

enligt mig ett exempel på en människosyn där individens autonomi tas för givet. Detta hör till 

den liberala synen om individens självbestämmande och jag tycker mig se ytterligare ett 

exempel på detta då man poängterar att ”Den enskilde måste garanteras rätten att fritt ansluta 

sig till olika organisationer och skall ej kunna tvingas att tillhöra viss organisation för att få 

utöva sitt yrke.”
118

 Sammanfattar jag detta så kommer jag fram till följande bedömning: 

Revolutionär och Reformistisk Socialism:1, Social- och Nyliberalism:3 samt Konservatism:4. 

 

4.1.2.3 - 2001 års idéprogram har jämfört med de tidigare fallen en tydligare grund i den 

konservativa idealtypens syn på människan. En formulering som jag, till en viss grad, anser 

representera en summering av idéprogrammet är: 

Människan är född fri, men också beroende. Hon formas av traditioner, familj och 

relationer med medmänniskor. Hon är en del av en gemenskap med andra. Men ändå 
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är hon först och främst just fri, sig själv, sin framgångs främsta mästare. Människan 

föds med friheten och möjligheten att fylla livet med det som hon önskar.119  

Det konservativa i detta anser jag bestå av synen på människan som ett resultat ”traditioner, 

familj och relationer med medmänniskor”. Just relationer med medmänniskor kan tyckas vara 

hämtad från de socialistiska idealtyperna, men detta är bara fallet till en viss grad. Jag hävdar 

att detta främst kommer från konservatismens tro på de relationer man har med 

medmänniskorna i den ”lilla världen”. Vikten av dessa relationer beskrivs då man menar att 

”Ju starkare den lilla världen är, desto bättre är förutsättningarna för att hela samhället formas 

på de enskilda människornas egna villkor.”
120

 Ytterligare exempel på en konservativ syn i 

frågan om relationer mellan människor finns då Moderaterna säger att Sverige är Sverige pga. 

de ”normer som binder folket samman.”
121

 Det är med andra ord våra traditioner som håller 

oss människor samman och vilka även ligger till grund för sammanhållningen av samhället. 

Det som gör att jag anser detta fall innehålla en högre grad av konservativa värderingar är att 

det till skillnad från tidigare har lämnats utrymme för människans tillkortakommanden.

  Berörande graden av frihet i världen så sägs det att ”Utvecklingen går alltså åt rätt håll, 

men är för den skull inte fullbordad. Det kommer den heller aldrig att bli, därför att inget, 

mänskligt är fullkomligt.”
122

 De mer liberala värderingarna kommer fram i fall berörande t.ex. 

människovärdet då Moderaterna menar att friheten hämtas från ”varje människas rätt att med 

hänsynstagande till andra bygga framtiden efter egen vilja.”
123

 Jag tolkar detta som att 

självbestämmande är människans rätt, och därmed natur. Individen är ofta utgångspunkten i 

Moderaternas beskrivning av samhället vilket t.ex. kommer fram vid kritik av 

systemfokuseringen då man anser att ”Enskilda människor glömdes ofta bort. Kollektivets 

intressen sattes framför individens rätt.”
124

  Jag tolkar alltså detta som en formulering vars 

utgångspunkt är individen och till försvar för dennes autonomi. Detta gör att 

poängbedömningen blir: Revolutionär och Reformistisk Socialism:1, Social- och 

Nyliberalism:3 samt Konservatism:5. 
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 2001:års Idéprogram, avsnitt Det orubbliga människovärdet 
124 2001:års Idéprogram, avsnitt Det orubbliga människovärdet 
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4.1.2.4 - 2007 års handlingsprogram ser en jämvikt mellan liberala och konservativa 

influenser bl. a pga. ett överlag ökat omnämnande av individen på bekostnad av familjen. 

Detta betyder dock inte på något sätt att Moderaterna har övergivit sin syn på familjen i 

anknytning till människans natur.  

Familjen är den grundläggande gemenskapen i samhället, men ansvaret för alla 

barns uppväxtvillkor är en gemensam angelägenhet.125 

Vi som människor har alltså ett ansvar kring en fråga där vi behöver samverka i ett större 

sammanhang än i enbart vår närmiljö. Detta kommer från de socialistiska idealtyperna, men 

fokus för formuleringen är på människans natur och dess tillhörighet, vilken enligt detta är 

familjen. ”Avgörande för människans känsla av mening och trygghet är att det finns starka 

sociala band till människor i ens omgivning”
126

 är ett tydligt exempel på tron till den ”lilla 

världen” vilken spelar en stor roll i konservatismens syn på människans natur. Moderaterna 

visar även på synen av människan som ofullkomlig genom användandet av meningar som 

”Ingen är felfri men varje människa behövs om Sverige ska bli ett bättre land att leva i.”
127

 

Konservatismens tilltro till traditioner gör sig gällande då man menar att ”Goda normer och 

förmåga att skilja rätt från fel är grundförutsättningen för en god samhällsgemenskap.”
128

 Att 

man även pekar på en sak som förmågan att skilja rätt från fel, är enligt mig något som 

kommer från de liberala idealtyperna och dess tilltro till människans rationalitet. När 

handlingsprogrammet inledningsvis beskrivs så kommer deklarationen att ”I fokus står 

människans förmåga att växa av egen kraft, hennes vilja att ta ansvar för sig själv och sina 

närmaste.”
129

 Människan har en ”vilja att ta ansvar för sig själv” vilket jag tolkar som en 

tilltro till tanken om människan som en varelse vars önskan är självbestämmelse. Även detta 

tillhör de liberala idealtypernas syn på människan. När frågan om kriminalitet kommer upp så 

visar sig ytterligare en liberal influens då Moderaterna åberopar individens autonomi genom 

att säga att ”Konsekvenserna av våld, droger och kriminalitet inskränker människors makt 

över sina egna liv.”
130

 Sammantaget så ger detta då följande bedömning: Revolutionär och 

Reformistisk Socialism:1, Social- och Nyliberalism:4 samt Konservatism:4 

 

                                                             
125 2007:års Handlingsprogram, avsnitt En ny tids familjer 
126

 2007:års Handlingsprogram, avsnitt Ansvar för varandra 
127

 2007:års Handlingsprogram, avsnitt Alla behövs 
128 2007:års Handlingsprogram, avsnitt En ny tids familjer 
129

 2007:års Handlingsprogram, avsnitt Inledning 
130 2007:års Handlingsprogram, avsnitt Nolltolerans mot brott 
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Moderaternas syn på människans natur sammanfattas nedan. 

Tabell 4.2 Moderaternas syn på människans natur 

År Idealtyper 

 
Revolutionär 

Socialism 

Reformistisk 

Socialism 
Socialliberalism Nyliberalism Konservatism 

1956 0 0 1 1 4 

1978 1 1 3 3 4 

2001 1 1 3 3 5 

2007 1 1 4 4 4 

 

. 

4.2 Syn på statens roll och ekonomisk organisation 

Jag har i detta avsnitt bytt plats på Nyliberalism och Konservatism. Detta pga. att jag anser 

Konservatismen befinna sig betydligt närmare Socialliberalismen än vad Nyliberalismen gör 

på detta område. 

 

4.2.1 Socialdemokraternas syn på statens roll och ekonomisk 

organisation 

 

4.2.1.1 - 1960 års partiprogram genomsyras till stor del av en reformistisk socialistisk syn 

på statens roll och den ekonomiska organisationen. Tyngdpunkten ligger på att genomföra en 

demokratisering av produktionssystemet. Med detta som utgångspunkt så vill 

Socialdemokraterna ”… omdana samhället, att bestämmanderätten över produktionen och 

dess fördelning, lägges i hela folkets händer.”
131

 Ett tydligt exempel på den reformistiska 

socialismen får vi då Socialdemokraterna säger att ”Den företräder kravet på samhälleligt 

ägande eller samhällskontroll av naturtillgångar, kreditinstitut och företag i all den omfattning 

                                                             
131 Socialdemokratins program 1897 till 1990, s.52 
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det är nödvändigt för att tillvarata viktiga medborgarintressen.”
132

 De tillgångar som är viktiga 

för att bemöta medborgarintressena ska helst ägas eller kontrolleras av samhället. Följande har 

Socialdemokraterna att säga om planhushållning: 

Vare sig den ekonomiska verksamheten bygger på enskild äganderätt eller på olika 

former av kollektiv äganderätt, måste den samordnas till en planmässig 

hushållning,[…]En sådan samordning kan endast komma till stånd under samhällets 

ledning och med en sådan inriktning att enskilt vinstintresse och enskilda gruppers 

intressen över huvud underordnas de mål, som samfällt eftersträvas.133 

Denna formulering visar bl. a en tro på varierande ägandeformer inklusive privat ägande. Men 

det vi främst tar med oss från detta utdrag är åsikten om att planhushållning är ett måste för att 

så effektivt som möjligt klara de gemensamma mål samhället har satt upp. Detta är enligt mig 

en syn på statens roll och den ekonomiska organisationen som till mångt och mycket är 

hämtad från den revolutionära socialismens idealtyp. Ett uttalande som ”För socialdemokratin 

är kravet på ekonomisk demokrati lika självklart som kravet på politisk”
134

 visar, enligt mig, 

på den syn som den reformistiska socialismen har beträffande styrelseformen för samhällets 

ekonomiska sektor. Detta kommer kanske ännu tydligare till uttryck då man säger att: 

Socialdemokratin motsätter sig en ordning, under vilken äganderätt ger 

okontrollerad makt, och den bekämpar varje koncentration av den ekonomiska 

makten i ett fåtals händer. Den vill ge hela folket möjlighet att påverka de beslut i 

det ekonomiska livet, som avgör produktionens inriktning och 

produktionsresultatens fördelning. 135 

Beträffande arbetsplatsen så säger man också att ”De anställda måste beredas ökat inflytande 

inom företagen”
136

 vilket jag anser vara ett uttryck för en önskan om företagsdemokrati. 

Socialdemokraterna tar också upp frågan kring konkurrens bland företag, vilket jag anser 

tillhöra en mer socialliberal syn på näringslivet och den ekonomiska organisationen. De säger 

att ”Tävlan mellan olika företag och företagsformer bidrar i många fall till att framdriva 

effektivare metoder för produktion och distribution.”
137

 Detta tolkar jag som en viss tilltro till 

den privata marknadsplatsen och dess systematik. Sammanfattningsvis så innebär detta att jag 

gör följande poängbedömning beträffande Socialdemokraternas syn på statens roll och den 

                                                             
132 Socialdemokratins program 1897 till 1990, s.58 
133

 Socialdemokratins program 1897 till 1990, s.58-59 
134

 Socialdemokratins program 1897 till 1990, s.57 
135 Socialdemokratins program 1897 till 1990, s.57 
136

 Socialdemokratins program 1897 till 1990, s.57 
137 Socialdemokratins program 1897 till 1990, s.58 
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ekonomiska organisationen: Revolutionär Socialism:1, Reformistisk Socialism:5, 

Socialliberalism:1,Nyliberalism:0 samt Konservatism:0 

 

 

4.2.1.2 - 1975 års partiprogram delar sin struktur med ovannämnda program då man även 

här talar om att omdana samhället så att ”bestämmanderätten över produktionen och dess 

fördelning läggs i hela folkets händer”.
138

 Likaså ser man ”kravet på ekonomisk demokrati 

lika självklart som kravet på politisk demokrati.”
139

 Beträffande företagsdemokrati så påpekar 

man att ”Framväxten av de kooperativa företagsformerna har visat hur produktionen och 

distributionen kan organiseras effektivt utan enskilt vinstintresse.”
140

 Angående de ökade krav 

samhället har på tillgodoseende av de gemensamma behoven så säger man att 

”Socialdemokratin är beredd att bygga ut den gemensamma sektorn för att tillfredsställa dessa 

krav.”
141

 Tillsammans så anser jag dessa exempel vara en god översikt över de starka 

influenser som programmet hämtar från idealtypen reformistisk socialism. Det finns även en 

viss influens från den Revolutionära Socialismens idealtyp då man påpekar att ”Hela den 

ekonomiska verksamheten måste samordnas till en planmässig hushållning under 

medborgarnas kontroll.”
142

 Det revolutionära i detta är åsikten att hela den ekonomiska 

verksamheten ska falla under en planhushållning, men i och med att detta ska ske genom 

medborgarnas kontroll så anser jag tyngdpunkten av uttalandet falla under Reformistisk 

Socialism. Jag anser även att en formulering som säger att ”Vare sig företagande bygger på 

statligt, kooperativt eller enskilt ägande ställer socialdemokratin som villkor att de arbetande 

ges ett ökat ansvar för produktionen”
143

 som ett tecken på en mer socialliberal hållning 

gentemot privat ägande och företagande. För att sammanfatta så ger detta följande poäng: 

Revolutionär Socialism:1, Reformistisk Socialism:5, Socialliberalism:1,Nyliberalism:0 samt 

Konservatism:0 

 

 

                                                             
138 Socialdemokratins program 1897 till 1990, s.73 
139

 Socialdemokratins program 1897 till 1990, s.74 
140

 Socialdemokratins program 1897 till 1990, s.77 
141 Socialdemokratins program 1897 till 1990, s.83 
142

 Socialdemokratins program 1897 till 1990, s.82 
143 Socialdemokratins program 1897 till 1990, s.84 
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4.2.1.3 - 1990 års partiprogram beskriver också partiet med syftet att ”omdana samhället, att 

bestämmanderätten över produktionen och dess fördelning läggs i hela folkets händer”.
144

 

Socialdemokraterna påtalar också vikten av en välfärd för alla när man säger att ”En viktig 

princip vid skapandet av de sociala trygghetssystemen har varit, att de omfattar alla.”
145

 De 

motiverar även sin starka tro på företagsdemokrati genom att påpeka att ”Om det 

demokratiska samhället fullt ut ska kunna förverkligas, kan inte produktionsordningen 

undandras demokratiska spelregler.”
146

 De menar också att samhället har en roll att spela när 

det kommer till ägande då ”I den omfattning som viktiga gemensamma behov gör det 

nödvändigt är socialdemokratin också beredd att i samhällets ägo eller under samhällets 

kontroll överföra naturtillgångar, kreditinstitut eller enskilda företag.”
147

 Sammantaget anser 

jag detta visa att Socialdemokraterna bibehåller en stark, om än dock mindre än tidigare, tro 

den reformistiska socialismens idealtyp i frågan om statens roll och ekonomisk organisation. 

Min tolkning menar att den låga grad av Revolutionär Socialistiska influenser som tidigare 

existerad är borta då man inte längre talar om en planhushållning som ska gälla hela samhället 

och dess krav på produktionslivet då ”Dessa mål kan endast uppnås genom en kombination av 

samhällelig styrning och marknadshushållning.”
148

 Man har frångott synen på att privat 

ägande bör omvandlas till samhälleligt ägande vilket är den största förklaringen till den 

uppsving av socialliberala influenser jag tycker mig utvinna ur detta partiprogram. Detta 

kommer fram tydligt i formuleringen nedan: 

Den socialdemokratiska vägen, att förändra bestämmanderätten över produktionen 

och produktionsresultatets fördelning snarare än det formella ägandet av 

produktionsmedlen och att låta denna bestämmanderätt utövas på många olika vägar, 

är därför inte bara enklare utan framför allt mer ändamålsenlig metod att skapa det 

folkliga inflytande över produktionsordningen som är en nödvändig förutsättning för 

att förverkliga det demokratiska samhället.149 

Min tolkning är då att man har gått från att tala om samhällig ägo/kontroll och 

företagsdemokrati till att mest har betonat endast företagsdemokratin.  Detta gör att jag 

sammanfattar detta program på följande sätt: Revolutionär Socialism:0, Reformistisk 

Socialism:4, Socialliberalism:3,Nyliberalism:0 samt Konservatism:0 

                                                             
144 Socialdemokratins program 1897 till 1990, s.108 
145

 Socialdemokratins program 1897 till 1990, s.118 
146

 Socialdemokratins program 1897 till 1990, s.127 
147 Socialdemokratins program 1897 till 1990, s.130 
148

 Socialdemokratins program 1897 till 1990, s.130 
149 Socialdemokratins program 1897 till 1990, s.128 
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4.2.1.4 - 2009 års politiska riktlinjer visar på en övergång från reformistisk socialism till 

socialliberalism som främsta influens. Detta beror först och främst på att dokumentet tar det 

kapitalistiska systemet för givet utan att leverera en kritik av systemet som helhet. Detta är till 

grund för tolkningen och den slutliga poängsättningen.   

 Accepterandet av kapitalismen en näst intill grundläggande företeelse kommer 

fram inte minst när välfärden och dess utförande diskuteras. ”Olika utförare kan berika 

välfärden men lika viktigt är att utveckla de offentligt drivna verksamheterna, till exempel 

genom självförvaltning. Det är människors frihet att välja mellan olika välfärdstjänster som 

ska öka”
150

 och ”Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera att privata ägare tar ut vinster 

genom att göra avkall på kvaliteten i välfärden”
151

 är exempel som kanske först kan tyckas 

vara ett försvar av den gemensamma välfärden och en kritik av önskan till vinstintresse inom 

den. Detta ser jag dock som bevis på att man har släppt på idén om att undvika privat ägande 

och i ett större sammanhang, den konkurrensdrivna marknaden. Angående just marknaden så 

tycker jag att Socialdemokraternas inställning kan representeras av följande utdrag: 

Marknaden är långt ifrån självreglerande. Risken med frånvaro av fungerande 

trygghetssystem har också blivit uppenbar. Finanskrisen har visat på behovet av att 

möta marknadskrafternas dominans med en bättre balans mellan den offentliga 

makten och de ekonomiska krafterna. Socialdemokraterna vill utnyttja 

marknadsekonomins dynamik men begränsa dess räckvidd. Vi vill ha en väl 

fungerande marknadsekonomi men inte ett marknadssamhälle.152 

Detta anser jag vara ett utmärkt exempel på en socialliberal syn då man anser marknaden ha 

inneboende brister, men att det finns goda krafter att nyttja med dess hjälp vilket gör att man 

har som mål att tämja de negativa krafterna i förmån för de positiva.  

 Det finns givetvis influenser från den reformistiska socialismens idealtyp, även om de 

genomgående känns vara formulerade på ett sätt vilket ska undvika äldre retorik. Man talar bl. 

a om statliga företag, och man kritiserar utförsäljning baserat på ideologi när man säger att 

”Vi vill ha en tydligare, mer långsiktig och aktivare styrning av de statliga företagen.”
153

 

Socialdemokraterna vill också ”utveckla den generella välfärden”
154

 vilket jag ser som hämtat 

från en reformistisk socialism. Sammanfattar jag detta så får vi en bedömning som ser ut på 
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 Socialdemokratins program 1897 till 1990, s.71 
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 Socialdemokratins program 1897 till 1990, s.74 
152 Socialdemokratins program 1897 till 1990, s.13 
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 Socialdemokratins program 1897 till 1990, s.21 
154 Socialdemokratins program 1897 till 1990, s.7 
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följande sätt: Revolutionär Socialism:0, Reformistisk Socialism:3, 

Socialliberalism:4,Nyliberalism:0 samt Konservatism:0 

 

Socialdemokraternas syn på statens roll och ekonomisk organisation kan ses nedan. 

Tabell 4.3 Socialdemokraternas syn på statens roll och ekonomisk organisation 

År Idealtyper 

 
Revolutionär 

Socialism 

Reformistisk 

Socialism 
Socialliberalism Konservatism Nyliberalism 

1960 1 5 1 0 0 

1975 1 5 1 0 0 

1990 0 4 3 0 0 

2009 0 3 4 0 0 

 

 

4.2.2 Moderaternas syn på statens roll och ekonomisk organisation 

 

4.2.2.1 - 1956 års principprogram vilar främst på konservatismens idéer. Detta blir tydligt 

då man ”ser i företagsamhet och enskild äganderätt de bästa medlen till ekonomiska 

framsteg.”
155

 Just äganderätten är något som den konservativa idealtypen ser som en 

stabilisator i samhällets ekonomiska och sociala områden. Ytterligare ett exempel på detta 

hittar vi då Moderaterna (Högerpartiet) säger att de ”vill verka för en egendomsägande 

demokrati, byggd på fri företagsamhet och utbredd personlig äganderätt.”
156

 Det är inte bara 

rätten att äga egendom som försvars utan man ska ha rätt att bestämma över den, vilket 

kommer till uttryck i avsnittet om landsbygden: ”Liksom övriga samhällsgrupper måste 

jordbrukaren fritt få förfoga över sin egendom.”
157

 Detta tolkar jag främst som att tillhöra den 

konservativa idealtypen, men tron på den privata egendomens autonomi kan även tillhöra den 

nyliberala idealtypen. Ett, som jag känner, tydligare exempel på nyliberala influenser är synen 

                                                             
155 1956:års principprogram, avsnitt Inledning 
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 1956:års principprogram, avsnitt Demokrati och frihet 
157 1956:års principprogram, avsnitt Landsbygdens befolkning 
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på den internationella handeln vilken ska ”göres i övrigt oberoende av statlig kontroll.”
158

 

Detta gör att jag bedömer detta på följande vis: Revolutionär Socialism:0, Reformistisk 

Socialism:0, Socialliberalism:0,Nyliberalism:2 samt Konservatism:4 

 

 

4.2.2.2 - 1978 års idéprogram erbjuder ett större spektra av influenser än tidigare, men det är 

fortfarande konservatismen som ligger till grund för Moderaternas värderingar. I fårgan om 

statens roll i koppling till medborgarnas frihet sägs det att ”Staten förfogar över de 

tvångsmedel som erfordras för att garantera och värna de samhällsgemenskapens värden som 

eljest icke skulle kunna upprätthållas.”
159

 Detta tolkar jag som att statens påverkan är ett 

nödvändigt ont för att bibehålla ett sammanhållet samhälle. Den konservativa idealtypens 

starka tro på privat ägande kan vi hitta i uttalanden som säger att ”Allt fler människor måste 

ges möjlighet att i allt större utsträckning få del av det oberoende och det ansvar som ägande 

ger. Ett spritt ägande är en garanti för ett fritt samhälle.”
160

 Detta anser jag sammanfalla med 

den konservativa idealtypens syn på privat ägande som socialt stabiliserande. Konservatismen 

säger också att en offentligt producerad välfärd behövs för att bevara den nationella 

sammanhållningen. Detta är något som jag anser komma fram i uttalandet som säger att ”I ett 

modernt samhälle är en offentlig sektor nödvändig.”
161

   

 Jag tycker mig även hitta ett antal exempel på vad jag anser vara nyliberala influenser. 

”Rättssamhällets primära uppgift är att trygga medborgarna till liv och egendom”
162

 är en 

formulering jag tillhöra den kategorin då försvarandet av människans liv och egendom är det 

främsta anledningen till statens existens enligt nyliberalismen. Den tydligaste influensen från 

denna idealtyp anser jag mig hitta i följande uttalande: 

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.163 

                                                             
158 1956:års principprogram, avsnitt Internationellt ekonomiskt samarbete 
159

 1978:års Idéprogram, avsnitt Demokrati och frihet 
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 1978:års Idéprogram, avsnitt Ägande och ekonomisk frihet 
161 1978:års Idéprogram, avsnitt Den offentliga sektorn 
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 1978:års Idéprogram, avsnitt Rättssamhället 
163 1978:års Idéprogram, avsnitt Den offentliga sektorn 
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Detta anser jag till höra ett nyliberalt tänkande då man önskar se en förminskning av den 

offentliga sektorn, och därmed en reducering av statens åtaganden i samhället. När det 

kommer till näringslivets uppdrag att tillgodose människors behov så menar Moderaterna att 

detta ska ske ”inom de ramar som statsmakterna bestämmer”
164

 och att  

En sådan socialt styrd marknadsekonomi förutsätter en statsmakt, som kan ge regler 

för de fria medborgarnas samverkan och som garanterar den frihet åt alla som måste 

vara den moderna välfärdsstatens målsättning. En ekonomi som inte tillgodoser 

kraven på välfärd och social rättvisa, kan inte fungera i ett demokratiskt samhälle.165 

Friheten som det talas om tolkar jag som frihet från hinder som t.ex. fattigdom och i koppling 

med en formulering som ”kraven på välfärd och social rättvisa” så tolkar jag detta som att 

tillhöra socialliberalismen med dess positiva frihetssyn. Ett uttalande som ”De fackliga 

organisationerna fullgör en betydelsefull demokratisk funktion, som är en nödvändighet för 

att den svenska arbetsmarknaden skall kunna fungera på ett smidigt sätt”
166

 tillsammans med 

uttalanden om medinflytande på arbetsplatsen gör att jag anser mig ha identifierat, om än en 

mycket liten, men ändå noterbar influens från den reformistiska socialismens idealtyp. Detta 

betyder att jag sammanfattar detta dokument utefter följande bedömning: Revolutionär 

Socialism:0, Reformistisk Socialism:1, Socialliberalism:1,Nyliberalism:3 samt 

Konservatism:5. 

  

 

4.2.2.3 - 2001 års idéprogram fortsätter traditionen med den konservativa idealtypen som 

främsta influens. Konservatismen säger att den offentliga makten måste ta, för samhället, 

nödvändiga beslut, men att detta ska göras ”med insikten om att varje ingrepp i medborgarnas 

liv, varje reglering, varje skatt också försvårar planer och dödar livsprojekt. När beslut om 

ingrepp likväl fattas är det politikens plikt att också ta hänsyn till vilket pris de betingar.”
167

 

Ett annat exempel som även det kommer från den konservativa idealtypen är beträffande den 

lilla världen och att flytta den offentliga makten i dess riktning. ”Den lilla världen behöver 

stärkas. En förskjutning från det stora till det lilla ger hela samhället en bättre kvalitet.”
168

 

Detta är en klassisk del av den konservativa idealtypen. Den lilla världen är bättre lämpad att 
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 1978:års Idéprogram, avsnitt Ägande och ekonomisk frihet 
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 1978:års Idéprogram, avsnitt Ägande och ekonomisk frihet 
166 1978:års Idéprogram, avsnitt Ägande och ekonomisk frihet 
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 2001:års Idéprogram, avsnitt Frihetens avgörande värde 
168 2001:års Idéprogram, avsnitt Människans ansvar 
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hantera individens problem så en förskjutning från det offentliga till individens närmiljö är att 

önska. Beträffande privat ägande så har Moderaterna följande att säga: Äganderätten är det 

fria samhällets grundval och marknadsekonomin frihetens ekonomi. Jag tolkar detta till att 

även inkludera nyliberala influenser. Ytterligare exempel på detta är då man nämner 

”avregleringars kraft”
169

 vilket jag anser bekräfta en tro på den fria marknadens överhet. Jag 

tycker mig även se ett visst inslag av socialliberalsim vilket jag tycker manifisteras i följande 

utdrag: 

Friheten ska omfatta alla, inte bara dem mest framgångsrika. När den egna kraften 

tryter ska politiken tjäna som ett utvecklande och pådrivande stöd. För människor 

som far illa, är utslagna och lider måste vi gemensamt ta ett helhjärtat ansvar. Som 

medmänniskor, likväl som genom politiken.170 

Detta tolkar jag som främst socialliberalism då det uttrycks i form av att frihet ska omfatta 

alla. Frihet från ohälsa och andra sorters missöden. Detta anser jag skilja sig från den 

konservativa idealtypen då den hade åberopat något i stil med nationell sammanhållning eller 

stabilitet för att motivera sådana aktioner. Detta gör att poängbedömning blir som följer: 

Revolutionär Socialism:0, Reformistisk Socialism:0, Socialliberalism:1,Nyliberalism:3 samt 

Konservatism:5. 

 

 

4.2.2.4 - 2007 års handlingsprogram visar på en bild där influenserna är relativt balanserad 

mellan de två liberala och den konservativa idealtypen. Den främsta förskjutningen är i 

riktningen mot socialliberalismen på bekostnad av nyliberalismen och konservatismen. 

Konservatismen ska dock fortfarande hållas som den enskilt största influensen. Ett tydligt 

tecken på detta är åsikten om att ”Äganderätt och marknadsekonomi är avgörande för friheten 

och en förutsättning för demokrati.”
171

 Jag ser här främst det privata ägandet, i likhet med den 

konservativa idealtypen, som en grund för det bestående samhället. I frågan om det 

gemensamma skyddsnätet så säger Moderaterna att det ”behövs ett skyddsnät som ger 

trygghet men också ger stöd för att kunna ta sig ur utanförskapet.”
172

 Jag tolkar detta som att 

en människa i utanförskap hotar samhällets stabilitet vilket därmed är något som måste 
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 2001:års Idéprogram, avsnitt Lärdomar för förnyelse 
170 2001:års Idéprogram, avsnitt Människans ansvar 
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 2007:års Handlingsprogram, avsnitt Frihet att bestämma själv 
172 2007:års Handlingsprogram, avsnitt Ett gemensamt skyddsnät 
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bekämpas och den konservativa idealtypen talar om att erbjuda offentliga tjänster just för att 

skydda den sociala stabiliteten. Beträffande skyddsnätet så säger också den konservativa 

idealtypen att det bör om möjligt föras närmare individen, till dennes lilla värld. Komponenter 

i denna lilla värld är bl. a familjen, kyrkan och frivilligorganisationerna. Det är med detta i 

åtanke som jag anser att ett uttalande som ”Frivilligt socialt arbete ska uppmuntras och 

stödjas. Det behövs fler volontärer inom många sektorer. Stödet och hjälpen till 

anhörigvårdare behöver regleras tydligare i lagstiftningen”
173

 bygger på konservativa 

influenser. En, enligt mig, tydlig nyliberal influens hittar vi då Moderaterna avhandlar 

politiken kontra självbestämmande. Jag menar då att ett uttalande som detta: ”Den politiska 

omfattningen måste minska och politiken fungera bättre där den behövs”
174

, härstammar från 

den nyliberala tanken om minskandet av politiskt inflytande över människan.  

 Socialliberalismens idealtyp säger att offentligt finansierade (och till viss grad 

producerade) tjänster är ett måste för att säkerställa välfärden i samhället. ”Finansieringen av 

sjukvården ska ske solidariskt via skatten, men driften ska präglas av mångfald”
175

 blir då ett 

uttalande vilket jag tolkar till att tillhöra den socialliberala kategorin. Detta kan sägas höra 

ihop med tanken om ansvar för, inte bara sig själv, utan även för varandra. 

Friheten ger stora möjligheter men ställer också krav på den enskilde. Alla måste ta 

ansvar för såväl hur man väljer att leva sitt liv som för andra. Tillsammans har alla 

människor ett grundläggande ansvar för att hjälpa och stödja dem vars krafter inte 

räcker till.176  

Utöver detta så finns det även ett inslag, om än litet, av den reformistiska socialismens 

idealtyp. Sambandet mellan den ekonomiska tillväxten och den offentligt finansierade 

välfärden ser enligt Moderaterna ut på följande sätt: ”Den ekonomiska politiken ska lägga 

grunden för en långsiktig sund ekonomisk utveckling, ge utrymme för ökad välfärd samt öka 

makten för varje människa och familj i vardagen.”
177

 Viljan att öka välfärden är det som jag i 

detta fall ser som en influens från den reformistiska socialismen, men det ska även tas i 

beaktande att man här talar om offentligt finansierade (och inte producerad) välfärd, så 

socialliberalismen kan även den räknas som en, i detta fall, mindre influens. Detta betyder då 

att vi sammanfattningsvis får följande resultat: Revolutionär Socialism:0, Reformistisk 

Socialism:1, Socialliberalism:3,Nyliberalism:2 samt Konservatism:4. 
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 2007:års Handlingsprogram, avsnitt Frihet att bestämma själv 
175 2007:års Handlingsprogram, avsnitt Vård i tid och efter behov 
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Moderaternas syn på statens roll och ekonomisk organisation sammanfattas nedan. 

Tabell 4.4 Moderaternas syn på statens roll och ekonomisk organisation 

År Idealtyper 

 
Revolutionär 

Socialism 

Reformistisk 

Socialism 
Socialliberalism Konservatism Nyliberalism 

1956 0 0 0 4 2 

1978 0 1 1 5 3 

2001 0 0 1 5 3 

2007 0 1 3 4 2 
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5 Resultat 
 

 

 

5.1 Resultat 

För att presentera resultaten på ett så tydlig sätt som möjligt så har jag valt att omvandla 

resultaten till tabeller baserade på medelvärden. Resultatet presenteras på en skala mellan 1-5. 

Detta görs med tanken att vi så lätt som möjligt ska kunna se eventuella förändringar över tid.  

 

2. Var kan Socialdemokraternas och Moderaternas idépolitik placeras ideologiskt utifrån 

undersökningar av deras partiprogram?   

Först så kommer jag att slå fast ett medelvärde för varje år. Detta görs genom att jag tilldelar 

varje idealtyp ett värde från 1-5. Jag multiplicerar sedan den aktuella idealtypens värde med 

resultatet i fältet för det aktuella året. Detta görs i samtliga fem fält för det aktuella året. 

Medelvärdet för det året blir då (idealtypernas värde x resultatet i dess fält)/totala antalet 

poäng som utdelades det året.  

 

Socialdemokraternas syn på människans natur sammanfattades så här: 

 

För att få fram medelvärdet för de specifika årtalen så görs följande beräkningar: 

 

År Idealtyper 

 
Revolutionär 

Socialism (1) 

Reformistisk 

Socialism (2) 

Socialliberalism 

(3) 

Nyliberalism 

(4) 

Konservatism 

(5) 

1960 5 5 1 1 0 

1975 5 5 1 1 0 

1990 5 5 3 3 1 

2009 4 4 3 3 1 
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Tabell 5.1 Beräkning av medelvärde för Socialdemokraternas syn på människans natur 

År Idealtyper 

 Rev. 

Soc 

(1) 

 Ref. 

Soc 

(2) 

 Sociallib. 

(3) 

 Nylib.  

(4) 

 Kons.  

(5) 

 Medelvärde 

1960 5 x (1) + 5 x (2) + 1 x (3) + 1 x (4) + 0 x (5) = 22/12≈1,8 

1975 5 x (1)        + 5 x (2)       + 1 x (3)       + 1 x (4)     + 0 x (5) = 22/12≈1,8 

1990 5 x (1)        + 5 x (2)       + 3 x (3)       + 3 x (4)     + 1 x (5) = 41/17≈2,4 

2009 4 x (1)        + 4 x (2)       + 3 x (3)       + 3 x (4)     + 1 x (5) = 38/15≈2,5 

  

 

Moderaternas syn på människans natur sammanfattades så här. 

År Idealtyper 

 
Revolutionär 

Socialism (1) 

Reformistisk 

Socialism (2) 

Socialliberalism 

(3) 

Nyliberalism 

(4) 

Konservatism 

(5) 

1956 0 0 1 1 4 

1978 1 1 3 3 4 

2001 1 1 3 3 5 

2007 1 1 4 4 4 

 

 

För att få fram medelvärdet för de specifika årtalen så görs följande beräkningar: 

Tabell 5.2 Beräkning av medelvärde för Moderaternas syn på människans natur 

År Idealtyper 

 Rev. 

Soc 

(1) 

 Ref. 

Soc 

(2) 

 Sociallib. 

(3) 

 Nylib.  

(4) 

 Kons.  

(5) 

 Medelvärde 

1956 0 x (1) + 0 x (2)       + 1 x (3)       + 1 x (4)     + 4 x (5) = 27/6=4,5 

1978 1 x (1)        + 1 x (2)       + 3 x (3)       + 3 x (4)     + 4 x (5) = 44/12≈3,7 

2001 1 x (1)        + 1 x (2)       + 3 x (3)       + 3 x (4)     + 5 x (5) = 49/13≈3,8 

2007 1 x (1)        + 1 x (2)       + 4 x (3) + 4 x (4)     + 4 x (5) = 51/14≈3,6 

 

När vi nu har medelvärdena för de båda partierna beträffande deras syn på människans natur 

så kan vi jämföra dem med varandra utifrån skalan 1-5 för att på så sätt få en överskådlig bild 

av eventuella förändringar. 
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Tabell 5.3 Partiernas syn på människans natur 

Socialdemokraterna Moderaterna 

Årtal Medelvärde 1-5 Medelvärde 1-5 Årtal 

  4,5 1956 

1960 1,8   

1975 1,8   

  3,7 1978 

1990 2,4   

  3,8 2001 

  3,6 2007 

2009 2,5   

 

Med hjälp av figuren ovan kan vi se att Socialdemokraterna har gått från 1,8 till att slutligen 

hamna på 2,5. Moderaterna har gått från 4,5 till 3,6. Den minsta skillnaden vi kan notera 

mellan partierna är mellan Socialdemokraterna 2009 (2,5) och Moderaterna 2007 (3,6). Denna 

skillnad uppgår till endast 1,1 (3,6–2,5). 

 

Socialdemokraternas syn på statens roll och ekonomisk organisation sammanfattades så här: 

År Idealtyper 

 
Revolutionär 

Socialism (1) 

Reformistisk 

Socialism (2) 

Socialliberalism 

(3) 

Konservatism 

(4) 

Nyliberalism 

(5) 

1960 1 5 1 0 0 

1975 1 5 1 0 0 

1990 0 4 3 0 0 

2009 0 3 4 0 0 

 

För att få fram medelvärdet för de specifika årtalen så görs följande beräkningar: 
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Tabell 5.4 Beräkning av medelvärde för Socialdemokraternas syn på statens roll och 

ekonomisk organisation 

År Idealtyper 

 Rev. 

Soc 

(1) 

 Ref. 

Soc 

(2) 

 Sociallib. 

(3) 

 Kons.  

(4) 

 Nylib.  

(5) 

 Medelvärde 

1960 1 x (1)        + 5 x (2)       + 1 x (3)       + 0 x (4) + 0 x (5) = 14/7=2 

1975 1 x (1)        + 5 x (2) + 1 x (3)       + 0 x (4)     + 0 x (5) = 14/7=2 

1990 0 x (1)        + 4 x (2)       + 3 x (3)       + 0 x (4)     + 0 x (5) = 17/7≈2,4 

2009 0 x (1)        + 3 x (2) + 4 x (3)       + 0 x (4)     + 0 x (5) = 18/7≈2,6 

 

 

Moderaternas syn på statens roll och ekonomisk organisation sammanfattades så här. 

År Idealtyper 

 
Revolutionär 

Socialism (1) 

Reformistisk 

Socialism (2) 

Socialliberalism 

(3) 

Konservatism 

(4) 

Nyliberalism 

(5) 

1956 0 0 0 4 2 

1978 0 1 1 5 3 

2001 0 0 1 5 3 

2007 0 1 3 4 2 

 

 

För att få fram medelvärdet för de specifika årtalen så görs följande beräkningar: 

Tabell 5.5 Beräkning av medelvärde för Moderaternas syn på statens roll och 

ekonomisk organisation 

År Idealtyper 

 Rev. 

Soc 

(1) 

 Ref. 

Soc 

(2) 

 Sociallib. 

(3) 

 Kons.  

(4) 

 Nylib.  

(5) 

 Medelvärde 

1956 0 x (1)        + 0 x (2)       + 0 x (3)       + 4 x (4)     + 2 x (5) = 26/6≈4,3 

1978 0 x (1)        + 1 x (2)       + 1 x (3) + 5 x (4)     + 3 x (5) = 40/10=4 

2001 0 x (1)        + 0 x (2)       + 1 x (3)       + 5 x (4)     + 3 x (5) = 38/9≈4,2 

2007 0 x (1)        + 1 x (2)       + 3 x (3)       + 4 x (4)     + 2 x (5) = 37/10=3,7 
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När vi nu har medelvärdena för de båda partierna beträffande deras syn statens roll och 

ekonomisk organisation så kan vi jämföra dem med varandra utifrån skalan 1-5 för att på så 

sätt få en överskådlig bild av eventuella förändringar. 

 

Tabell 5.6 Partiernas syn på statens roll och ekonomisk organisation 

Socialdemokraterna Moderaterna 

Årtal Medelvärde 1-5 Medelvärde 1-5 Årtal 

  4,3 1956 

1960 2   

1975 2   

  4 1978 

1990 2,4   

  4,2 2001 

  3,7 2007 

2009 2,6   

 

Vi ser att Socialdemokraterna har gått från 2 till 2,6 samtidigt som Moderaterna har gått från 

4,3 till 3,7. Den minsta skillnaden vi kan notera mellan partierna är mellan 

Socialdemokraterna 2009 (2,6) och Moderaterna 2007 (3,7). Denna skillnad uppgår till endast 

1,1 (3,7–2,6). 

 

 

1. Befinner sig Socialdemokraternas och Moderaternas idépolitik närmare varandra än 

tidigare och går det att skönja någon/några trender?   

Det korta svaret är Ja, Socialdemokraternas och Moderaternas idépolitik befinner sig närmare 

varandra än tidigare. 

Den tydligaste trenden vi kan se är att båda partierna har rört sig mot mitten (medelvärde 3). 

Socialdemokraternas syn på människans natur var den samma 1960 som 1975. Samma gäller 

för deras syn på statens roll och ekonomisk organisation för de två fallen. En intressant detalj 

är att Moderaterna har sicksackat från fallet 1978 till fallet 2007. Både när det gäller synen på 

människans natur och synen på statens roll och ekonomisk organisation så har fallet 2001 

inneburit ett steg till höger. Efter detta så tycks partiet ha närmat sig mitten då resultatet från 

fallet 2007 visar på ett steg i vänster riktning.   
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5.2 Slutsatser 

Utifrån partiernas syn på människans natur och syn på statens roll och ekonomisk 

organisation så är det detta arbetes slutsats att de två partierna befinner sig närmare varandra 

än tidigare. Det finns goda argument för att både Tingsten och Downs har rätt i sin 

argumentation beträffande politiska partiers idéutveckling och beteende. Tingsten menade att 

tron på den demokratiska staten var det som innebar ideologins död. Som tidigare nämnt så 

menade han inte att partierna skulle upphöra att hämta influenser från sina respektive 

ideologier, men att det skulle ske i en mindre utsträckning då politiker numera mer liknar 

förvaltare än ideologer. En inkludering av välfärdsstaten i denna överideologi betyder att 

partierna har accepterat dess existens och att debatterna därmed mer sker i form av 

sifferexercis än hård ideologisk retorik.     

 Enligt Downs så ska de s.k. masspartierna röra sig i den riktning där det finns flest 

röster att vinna. Som uppsatsen visar så slog Oscarsson och Holmberg fast att det är i mitten 

på den ideologiska skalan som den stora andelen av den svenska väljarkåren befinner sig, 

vilket därmed innebär att det är där det finns röster att hämta. Downs teori ger då en mycket 

god förklaring till denna undersöknings resultat då både Socialdemokraterna och Moderaterna 

har gjort en idépolitisk resa mot mittens rike. 

5.3 Avslutande reflektioner 

Efter har ha färdigställt detta arbete kan jag känna att det mest problematiska är hur man bäst 

går tillväga för att definiera ideologier som idealtyper. Det svåra ligger i att skapa någorlunda 

generella karaktärsdrag, vilka samtidigt måste vara tillräckligt specifika för att tolkningen kan 

härleda en formulering till den korrekta idealtypen. Chansen att undvika ideologiska gråzoner 

känns som minimal, vilket kan leda till kritik av specifika tolkningar. Jag hävdar inte på något 

sätt att denna undersökning täcker in vad som kan anses vara ett tillräckligt brett spektra av 

idépolitiska attribut. Likväl måste man ställa sig frågan i värdet med att undersöka just 

idépolitiken och huruvida detta motsvarar någon slags verklighet. Ett utmärkt sätt att 

komplettera denna undersökning vore att lägga till analyser av retorik och fattade beslut i 

specifika sakfrågor. Men det är för en annan gång och en annan undersökning. 
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Mail 

Westrin, Johan  

” Idéprogrammet från 2001 gäller fortfarande. Det har inte skett några förändringar i 

idéprogrammet sedan det antogs år 2001. Men det skedde ju innan den politiska förnyelsen av 

partiet började, så om det och handlingsprogrammet i detaljer inte är alldeles 

överensstämmande, måste handlingsprogrammet nog ses som litet mer aktuellt än 

idéprogrammet.” 

Mottagit 2010-04-08 


