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Abstract 
 This essays purpose is to study whether the political ideologies shift depending on the 

political level. For this purpose two political parties in Swedish parliament have been 

qualitative studied in a comparative analysis through the terms of social vision, outlook on 

mankind and economic organization.  

This study took its form when the authors found a study of Karlsson och Gilljam (2014), 

whom did a comparative quantitative study of the parties in parliament, asking the individual 

politicians in parliament, regions and in municipalities to take a stand on the left- and right 

scale by answering questions about economic organization, social vision and etc. This study 

gave a result that showed that the politicians of the municipalities had a more radical 

ideological view than their colleges in parliament. The hypothesis of this study started in the 

discussion whether politics in smaller scales, local governments and municipalities results in a 

shifting in ideology from the national manifest, due to the demands of cooperation with 

political parties with the opposite ideology in coalitions which is most common in Swedish 

municipalities in modern politics. This study hopes to add to the results from previous studies 

by comparing the written politics of the parties.  

This following study is analyzing the political party manifest from both local 

government and the national party programme/manifest from two political ideologies 

perspective, liberalism and socialism in a qualitive method. The two parties chosen for this 

study are both parties of parliament in Sweden since the election year of 2014 and can be found 

on different sides of the left- and right scale of political ideologies. 

The results of this essay show that there was no obvious ideological shift between the 

national and the local government level, though influences of the ideologies were found in both 

national and local level. This cannot give the conclusion that the ideological shift does not 

exist, but it may not show in this study. The ideological shift may occur in the daily politics 

but not in the political ideas written in the manifest.  

Keywords: political ideologies, ideological differences, decentralization, national politics, 

local politics, left- and rightwing scale
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1. Inledning 
Effekterna av decentraliseringen ter sig olika och kan vara svåra att urskilja. 

Kommunalt självbestämmande är ett resultat av decentraliseringen i Sverige, 

självbestämmandet innebär ett fritt handlingsutrymme för kommunpolitiker. Kommunalt 

självbestämmande och decentraliseringstrenderna i modern politik torde påverka den 

partipolitiska ideologin då lokala intressen ska tillgodoses. Med det decentraliserade systemet 

som Sverige har idag finns det en lagstadgad kommunal handlingsfrihet, vilket innebär att 

kommunen är fri att styra sig själv efter egna premisser och behov (Montin & Granberg 2013). 

Handlingsfriheten kan öppna upp för ge utrymme för en politisk pendel att röra sig mer. Denna 

uppsats har för avsikt att orientera sig i två politiska ideologier och kvalitativt jämföra 

ideologiska skillnader mellan olika politiska nivåer med syfte att urskilja om det uppstår en 

ideologisk skillnad. Hur mycket förändras den partipolitiska ideologin beroende på politisk 

maktnivå? 

Tidigare forskning om decentralisering och dess effekter visar hur politiken kan skilja 

sig mellan olika politiska maktnivåer. Det var först när författarna stötte på ämnet om 

decentraliseringens effekter på ett likvärdigt resurssamhälle som tanken väcktes om att detta 

kan appliceras på politiken. Politiska partier har möjlighet på grund av kommunalt självstyre 

och decentralisering av politisk makt att göra prioriteringar och ändringar, något som kan leda 

till att politikens ideologiska grund skiftar (Montin & Granberg 2013).  

David Karlsson och Mikael Gilljam utförde en kvantitativ studie om enskilda politiska 

aktörers självpositionering på vänster- och högerskalan, där aktörerna fick ta ställningstagande 

i särskilda frågor för att urskilja hur eniga partiernas respektive företrädare är. Studiens resultat 

visade på att det råder skillnad mellan aktörerna på nationell respektive lokal nivå. De politiska 

aktörerna på lokal nivå tenderade att framstå som mer ideologiskt radikala än sina kollegor på 

nationell nivå (Riksdagen). Inom Riksdagens politiska aktörer framkom en tendens att dessa 

lägger sig mer till höger på skalan än sina lokala kollegor, detta oberoende av partitillhörighet 

(Karlsson & Gilljam 2014). Denna uppsats avser att ta vid resultaten från Karlsson och Gilljam, 

för att vidare undersöka om den ideologiska skillnaden även kan urskiljas i en kvalitativ studie 

av två partiers åsiktsprogram på olika politiska nivåer.  

För denna uppsats har två ställningstaganden antagits. Det första ställningstagandet är 

att Karlsson och Gilljams resultat även förekommer i en komparativ kvalitativ studie, där de 

lokala partiernas företrädare framstår som mer ideologiskt radikala än det nationella. Det andra 

ställningstagandet är motsatsen att det inte går att urskilja en skillnad mellan lokal och nationell 
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nivå utifrån åsiktprogrammen eller att den nationella nivån är mer ideologiskt radikal än de 

lokala. Att det uppstår en ideologisk skillnad mellan nivåerna är inte lika självklar som att det 

finns skillnader mellan dem på grund av ansvarsområden eller kommunens preferenser. 

Ideologiska skillnader mellan politiska nivåer skulle kunna innebära att det finns olika typer av 

politik inom samma parti, beroende på vilken politisk nivå som politiken tillämpas. 

Valet av partier för denna studie är Socialdemokraterna samt Sverigedemokraterna. Ett 

skäl till detta urval är att partierna återfinns på var sin sida i den traditionella vänster- och 

högerskalan. Sverigedemokraterna som anser sig vara ett socialkonservativt, vill inte 

kategorisera sig som varken höger eller vänster, parti har i Karlsson och Gilljams studie 

positionerat sig intill liberala partier. Det finns en medvetenhet hos författarna att 

Sverigedemokraterna inte kan kategoriseras som ett liberalt parti. Socialdemokraterna i samma 

studie positioneras inte till mångas förvåning på skalans vänstra sida. Partiernas ideologiska 

differens mellan nationell och lokal nivå är det mest huvudsakliga skälet till urvalet. 

Förhållningssättet till partiernas ideologier är att fokusera på de dimensioner som finns i det 

teoretiska ramverket.  

1.1. Syfte och frågeställning  
Syftet med denna uppsats är att vidare studera utifrån Karlsson och Gilljams studie om enskilda 

politikers ideologiska skillnad även står att finna i partipolitikens åsiktsprogram på nationell 

och lokala nivå utifrån dimensionerna samhällsförändring, människosyn och ekonomisk 

organisation.  

1. Uppstår en ideologisk skillnad i kommunala åsiktsprogram från det nationella 

åsiktsprogrammet hos partierna Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna?  

2. Vilken ideologi är mest förekommande på respektive nivå för respektive parti? 

1.2. Avgränsning 
Då uppsatsen är begränsad i både tid och utrymme kommer studien att avgränsas med hänsyn 

till författarnas ringa förutsättningar. För att få ut den största möjliga jämförelsen kommer den 

högsta respektive den lägsta politiska nivån i det svenska samhället, nationell och lokal nivå, 

att studeras. Även avgränsningar till ideologier görs då författarna har valt att studera endast 

två, socialism och liberalism. Ytterligare avgränsning i tid och rum görs till de 

åsiktsprogrammen som upprättats för mandatperioden 2014 – 2018. Mer om studiens 

avgränsningar återfinns i metodkapitlet.  

1.3. Disposition 
Härefter följer ett avsnitt om tidigare forskning på området om politisk decentralisering, hur 

det skiljer sig åt mellan partier och politiska nivåer. Även om förhållandena mellan lokal och 
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nationell politik. Därefter i metodkapitlet följer en redovisning av uppsatsens valda metod, val 

av dimensioner, följt av metoddiskussion.  

Därefter följer ett kapitel om det teoretiska ramverket som djupare går in hur 

ideologierna ter sig inom de olika dimensionerna som ska utgöra det teoretiska ramverket för 

analysen.  

Därpå kommer kapitlet med resultatredovisning. För att skapa ett flyt i läsningen har 

även analysen infogats i detta kapitel i anslutning till resultatredovisning. Slutligen presenteras 

slutsatser och analys i det sista kapitlet som följs av referenslista.  

2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning om decentralisering av politik och effekter av att 

politiken finns på flera nivåer. Framförallt den studie som Karlsson och Gilljam har utfört men 

även andra studier om hur decentralisering kan påverka politikens utformning. Nedan återfinns 

även om den traditionella vänster- och högerskalan som används vid studier av ideologier och 

partiforskning. 

2.1. Decentralisering av politiken 
Att tillhandahålla offentliga tjänster i en decentraliserad välfärdsstat ställer särskilda krav på 

de lokala politiska församlingarna. För att motverka sociala och geografiska ojämlikheter är 

det viktigt att de lokala politiska församlingarna anpassar nationella tjänster för kommunen 

(Jeffrey M. Sellers & Anders Lidström 2007). Det finns inom forskningen flertalet försök att 

reda ut vad politisk decentralisering innebär och definiera detta. En övergripande definition av 

decentralisering är att det handlar om att öka inflytande och makt inom lägre nivåer i en 

organisation.  Centralisering innebär att inflytande och makt bevaras på en hög nivå inom en 

organisation (Martin Lundin & Jonas Thelander 2012).  

Vanligtvis förknippas decentralisering med handlingsfrihet, delaktighet och 

effektivitet. Argument för decentralisering av Pollitt (2007) i Lundin och Thelander är bland 

annat att beslut kan tas snabbare eftersom belastning inom hierarkin minskar, framför allt blir 

beslut mer flexibla och bättre anpassade för de berörda. Beaktande av de olika lokala 

förutsättningarna tas i större utsträckning vid decentraliserad beslutsmakt. Det finns även 

argument för att decentralisering leder till ökad effektivitet inom organisationen då innovativa 

idéer stimuleras och lättare tar sig fram till beslutsfattare. Argument för centralisering är att det 

lättare samlar kompetens och expertis. Centralisering innebär en standardisering som ger mer 

enhetlighet i beslut och de påverkade får en mer likartad service, samt att ansvarsförhållanden 

blir mer tydliga i en mer hierarkisk organisation (Lundin & Thelander 2012).  
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2.1.1. Decentraliseringen och politiken 

Det råder splittrade meningar om hur decentralisering av politiken påverkar det likvärdiga 

samhället. Den politiska decentraliseringen handlar framförallt om maktförhållanden mellan 

olika politiska nivåer. I det svenska samhället finns politisk decentralisering huvudsakligen i 

tre nivåer, riksdag, landsting och kommun. Det råder politiska skiljemeningar mellan dessa 

nivåer, något som Costa-Font såg i sin studie om huruvida decentraliseringen har ökat 

skillnader inom samhällets välfärd så som utbildning och hälso- och sjukvård utifrån det 

politiska ansvaret som blivit decentraliserat. Det som bland annat analyserades i studien var 

om varje självstyrande region uppfyllde de politiska ansvaret samt hur välfärden i spanska 

regioner styrdes (2010). Resultatet visar en tydlig nedåtgående trend i utvecklingen av 

regionala skillnader inom välfärdsåtgärderna men det återstod skillnader. Enligt Costa-Font 

kunde dessa regionala skillnader inom välfärdsservicen bero på att regionerna hade olika 

politiska formationer. Costa-Font menade dock att resultatet antydde mer på i vilken 

utsträckning mångfalden begränsades av den politiska förmågan att utveckla olika strategier 

vilket i sig kunde bero på begränsningar i politiska innovationer (Costa-Font 2010). 

En studie som visar på motsatsen till tidigare stycke gjordes av Andrés Rodriguez-Pose 

och Roberto Ezcurra. De menar att det inte finns några större kopplingar mellan regionala 

skillnader och decentralisering av politik. Istället visade resultatet att de positiva och negativa 

effekterna av decentraliserad politik kompenserade varandra fullt ut för att utjämna politiska 

skillnader (Rodriguez-Pose & Ezcurra 2010).  

2.2. Den lokala politiken 
De politiska partierna har en statsbärande roll och inte minst i kommunerna. Förhållandet 

mellan lokal och nationell partipolitik är att det lokala partiet i bemärkelse styrs och definieras 

av den nationella nivån. Den nationella partipolitiken ska vara vägledande. Stig Montin och 

Mikael Granberg menar att det finns tre bärande funktioner hos partierna; statsbärandet, länken 

mellan medborgarsamhället och den representativa demokratin. Det tredje är kommunbärande 

– där det lokala partiet ska utgöra samma representativa funktion för medborgare som på 

nationell nivå dock med säregna intressen för kommunens medborgare som huvudsakliga 

fokus (2013). Det råder spänningar mellan funktionerna och det råder ingen garanti för att det 

nationella och lokala partiet är eniga om politikens prioriteringar. Det har förekommit 

konflikter mellan nivåerna enligt Montin och Granberg. Ett politikområde som lyfts av Montin 

och Granberg där det har uppstått oenigheter inom ett parti på olika politiska nivåer är hälso- 

och sjukvårdspolitiken (2013:54). För att stärka kopplingen mellan lokal och nationell nivå har 
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åtgärder vidtagits i tidigare skeden, exempelvis den gemensamma valdagen för lokal och 

nationell politik som infördes under 1960-talet (Bäck, Erlingsson & Larsson 2015). 

Henry Bäck, Gissur Ó Erlingsson och Torbjörn Larsson betonar att det är av betydelse 

för den lokala politikens förhållande till det nationella åsiktsprogrammet att det upprättas lokala 

åsiktsprogram. Åsiktsprogrammet är ett utryck för partiets ideologiska förhållningssätt. 

Strukturen på den lokala politiken formas efter den nationella, men i bemötande till 

kommunens säregna intressen (2015). Koalitionspolitiken som råder i riksdagen återfinns i 

samma utsträckning i den lokala politiken. Enligt Bäck et.al. är det mer komplicerat i 

kommunal politik på grund av att antalet partier, (flertalet aktörer inom en liten församling) 

vilket leder till att politiken blir mer fragmenterad och ideologin går förlorad (2015). 

Enpartimajoriteter i svenska kommuner är ovanligt. Koalitionernas utseende varierar mellan 

kommuner, den ena kommunen är sällan den andra lik. Det finns även koalitioner som strider 

mot den traditionella vänster- och högerskalan. För att det ska kunna betraktas som koalition 

krävs det att partier både från vänster och högerskalan är i styre (Bäck et.al. 2015).  

Under 1990-talet börjar partiernas representanter på lokal nivå föredra samarbeten över 

partigränserna. Detta för att undvika ideologiska konflikter inom kommunen. Detta innebär att 

ideologin rubbas om än tillfälligt vid vissa frågor för att främja det interkommunala arbetet och 

stärka det politiska arbetet. Samarbeten med ideologiska överseenden är mer att föredra än 

ideologiska konflikter i kommunala frågor. Kommunens politik kan vara av det slag att 

ideologin får tillfälligt förskjutas för kommunens bästa. Vidare menar Montin och Granberg 

att från en betraktares vy kan politiken ses som ideologiserad framförallt vid principiella 

politiska beslut, dock är vardags-politiken mindre präglad av partiernas ideologiska 

ställningstaganden då samförstånd och samarbete värderas högre. Detta ter sig framförallt i 

kommunala nämnder (Montin och Granberg 2013:60). 

2.2.1. Storlekens påverkan på politiken 

Hur stort ska den styrande makten vara är en fråga som har diskuterats mellan forskare sedan 

andra världskriget. I vissa stater har mängden decentraliserade styren ökat sedan dess och i 

andra har antalet lokala styren minskat (Bas Denters, Michael Goldsmith, Andreas Ladner, 

Poul Erik Mouritzen & Lawrence E. Rose 2014). Sverige är ett sådant fall där antalet lokala 

styren har minskat, vilket har resulterat i 290 kommuner med handlingsfrihet och 

självbestämmande. Dessa är av olika karaktärer och storlekar vilket i sin tur leder till olika 

ekonomiska och sociodemografiska förutsättningar (Montin & Granberg 2013). Denters et.al 

menar att variationen mellan de lokala styrenas storlekar har en effekt på demokratins kvalitet 
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och utformning. Faktorer som påverkas av styrets storlek är bland annat systemets kapacitet, 

medborgares effektiva deltagande och kunskap om styret (2014).  

Denters et.al. menar också att det på redan Aristoteles tid omdiskuterades vilken storlek 

den optimala demokratin har. Politikens storleksmässiga omfattning leder till förändringar och 

skiftningar i politikens utformning. Storleken påverkar framförallt demokratins kvalitet och 

styrets prestationer. Dock ger författarna ingen fastställd storlek som är den mest optimala för 

demokratin, däremot lyfter deras resultat att demokratin visar sig bättre i kvalité när den 

placeras på mindre skalor. Som mycket annat inom statsvetenskapen är det dock flertalet 

faktorer som påverkar olika vid olika tillfällen, och demokratins kvalitet är beroende av 

omständigheter och förutsättningar (Denters et.al. 2014).  

2.3. Politiska vänster-högerskalan 
Den traditionella vänster- och högerskalan i politisk historia härstammar från 1700-talets 

senare hälft och används med stora likheter även i modern politik. Vänster- och högerskalan 

förklaras enklast med en skala som utgörs av tre positioner, vänster, mitten och höger. Skalan 

används för att definiera och beteckna politiska aktörer. Vilka ideologier som kan appliceras 

på skalan i vänster respektive höger är olika beroende på politikens tradition. I svensk politik 

ligger kommunism och socialismen till vänster och liberalism och konservatism till höger. 

Mitten av skalan utgör en slags gråzon med inslag från båda sidor. Modern politik har utdömt 

den traditionella skalan som otillräcklig för den moderna politikens utformning. Bedömningen 

av vart en politiker respektive parti kan placeras på skalan är olika, det är dock möjligt att 

utifrån en bedömning i vad aktören säger i särskilda sakfrågor som kan kopplas till vänster- 

och högerdimensionen och sedan placera aktörens åsikt på skalan (Karlsson och Gilljam 2014).  

2.3.1. Självpositionering på skalan 

Karlsson och Gilljam gör en studie om politikers placering på vänster- och högerskalan. 

Politiker och väljare har genom att ta ställning till olika politiska sakfrågor placerats sig över 

skalan i en så kallad självpositionering. Karlsson och Gilljam lyfter centrala faktorer som tros 

påverka självpositioneringen. De menar att en central faktor är den svenska politiska geografin 

som ekonomiska villkor, socio-demografiska förhållanden samt politiska traditioner. Även 

olika grader av ansvar kan påverka politikernas positionering på skalan. Undersökningen är 

uppdelad länsvis och också tillämpad i tre politiska nivåer, Riksdag, landstingsfullmäktige och 

kommunfullmäktige samt väljare för att urskilja hur det ter sig mellan nivåer men också mellan 

olika geografiska punkter i landet (Karlsson och Gilljam 2014).  

Vänster- och högerskalan som används i studien går från 0–10 där 0 är klart vänster och 

10 klart höger och visar partiernas och väljarnas medelvärden i sakfrågor under 
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mandatperioden 2010–2014. Resultaten från undersökningen av Karlsson och Gilljam om 

självpositionering på vänster- och högerskalan visade att mellan 72 och 81 procent av 

förklaringsgraden bestod av politikernas partitillhörighet. Vidare kunde resterande 

förklaringsgrad om politikernas självpositionering förklaras av andra faktorer som, exempelvis 

ålder, politiska nivå eller hemvist (2014). 

Studien visar hur självpositioneringen på vänster- och högerskalan skiljer sig åt 

nivåmässigt. Karlsson och Gilljams visar med en skala hur nära riksdags- och 

kommunalpolitikernas åsikter i relevanta sakfrågor är gentemot väljarnas. Generellt drar 

riksdagspolitiker mot mitten mer än vad kommunpolitiker gör, oavsett vilket utgångsläge på 

skalan de har. Resultatet är att de kommunala politiska aktörerna framstår som mer radikala i 

enskilda sakfrågor än de ledande partiföreträdarna och väljare, vilket som Karlsson och Gilljam 

härleder till Mays lag om partiforskning (2014:39,40). Mönstret visar sig tydligt när resultaten 

visas för helheten och samtliga aktörer. Däremot visar resultaten att mönstret inte blir lika 

synligt om det dras ner till individnivå eller utifrån enskilda sakfrågor, då uppstår det ett 

oregelbundet mönster med olikheter och ideologiska skillnader inom ett parti.  

Av samtliga riksdagspartier år 2012 hade Sverigedemokraterna en av de lägst uppmätta 

differenserna mellan riksdags- och kommunalpolitiker på endast 0.3. Sverigedemokraternas 

riksdagspolitiker positionerade sig i genomsnitt på 6,1 av 10 på skalan, och partiets kommunala 

representanter på 5,8 av 10.  Socialdemokraterna som hade en större differens på 1.1 har 

värdena 3,7 av 10 hos riksdagspolitiker respektive 2,6 av 10 hos kommunpolitikerna. Vidare i 

studiens resultat kunde man urskilja att riksdagspolitiker är närmre väljarna på skalan än sina 

kommunala representanter. Detta innebär att politikerna inom samma parti på olika nivåer 

positionerar sig olika på skalan (Karlsson och Gilljam 2014). Den nationella politiken ska vara 

vägledande för den lokala politiken, dock förekommer det skillnader hos samtliga studerade 

partier (riksdagspartierna år 2014). 

Det finns utifrån teoretiska perspektiv större chans att kommunpolitikerna frångår sin 

partipolitiska ideologi mer än vad riksdagspolitikerna gör. Detta tros bero på att 

kommunpolitiker i större utsträckning tvingas arbeta i politiska koalitioner i majoriteten. Den 

ideologiska konflikten mellan vänster- och högerpolitiken i Sverige handlar framförallt om hur 

man ska nå vissa mål vilket gör att partierna glider på skalan. I partiforskningen visar det sig 

att partiledare i riksdagen ligger närmre mitten av skalan är sina kollegor på kommunalnivå. 

Man kan därmed säga att kommunalpolitikerna är mer radikala i sin partipolitiska ideologi 

(Karlsson och Gilljam 2014). 
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3. Metod 
I detta kapitel redovisas metodvalet, som är en kvalitativ text- och idéanalys. Vidare presenteras 

analysverktyg, material, avgränsningar, urval och tillvägagångssätt. Avsnittet avslutas med en 

metoddiskussion där metodens för- och nackdelar, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

belyses. 

3.1. Kvalitativ textanalys 
För uppsatsen kommer en kvalitativ textanalys att användas. Metoden lämpar sig då det är 

semiotiken – skriftliga texter som ska analyseras. En textanalys är användbar då man bland 

annat söker innebördsaspekten i en text i och med att texter återger föreställningar som är både 

medvetet samt omedvetet skrivna. Inom statsvetenskapen är idé- och ideologianalys en vanlig 

metod då textgenren rör politiska ideologier (Bergström & Boréus 2012). 

3.2. Idéanalys och analysverktyg  
Göran Bergström och Kristina Boréus skriver att ideologi kan relateras till en systematisk och 

målinriktad kombination av politiska ståndpunkter. I åsiktsprogram framkommer dessa 

ståndpunkter explicit vilket gör att en beskrivande idé- och ideologianalys lämpar sig för 

studien då det är det innehållsliga i de explicita ståndpunkterna som ska analyseras (2012). En 

idéanalys innehåller olika tekniker, analysredskap samt syften. Syftet med denna studie är att 

analysera och jämföra innebördsaspekten i de politiska ideologier som framkommer i 

åsiktsprogrammen och utifrån detta kunna besvara frågeställningen (Beckman 2005). Med 

beskrivande idé- och ideologianalys menas att man ämnar beskriva vad som framkommer i 

texten, och påståenden om idéernas innehåll och karaktär blir mätpunkterna (Beckman 2005). 

I studien används även verktyget aktörscentrerad eftersom partier anses vara aktörer med 

politiska idéer. Fördelen med aktörcentrerad idéanalys är att den skapar en mer levande och 

rikare beskrivning av det som skildras istället för att enbart låta texten tala. Dessutom är 

partierna inflytelserika aktörer inom svensk politik det gör att uppsatsen bidrar med ny 

information till det ideologiska landskapet i Sverige (Beckman 2005). 

Även inom idé- och ideologianalysen krävs operationalisering. Bergström och Boréus 

skriver om två olika analysverktyg. Det första är idealtyper vilket kan används för att söka 

renodlade idéer. Det andra analysverktyget och som används i denna studie benämns som 

dimensioner (Bergström & Boréus 2012). Dimensionerna agerar som en allmänt hållen 

måttstock som sedan jämförs mellan förd politik på nationell och lokal nivå inom partierna och 

utifrån jämförelserna dras sedan slutsatser. Vid valet av dimensioner är det viktigt att tänka på 

att de inte finns likheter dem emellan, med andra ord att de är ömsesidigt uteslutande (Beckman 

2005). Dimensionerna som används som analysverktyg för denna studie är de Bergström och 
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Boréus tar upp i boken Textens mening och makt vilka är samhällsförändring, människosyn 

och ekonomisk organisation (2012). Dimensionerna beskrivs utförligare i kapitlet teoretiskt 

ramverk. 

3.3. Urval 
Nedan följer en redogörelse med förtydligande och motivering till urval och tillvägagångssätt 

till det empiriska materialet.  

Ett strategiskt urval har tillämpats för studien. Detta på grund av studiens omfattning 

och avgränsning. Det strategiska urvalet berör den utvalda kommunen Örebro samt den 

nationella nivån Riksdag. Detta urval gjordes på grund av att det empiriska var mer tillgängligt 

i Örebro kommun än andra kommuner som fanns som alternativ. Även önskade författarna att 

studera en mellanstor kommun. Urvalet av den nationella nivån Riksdagen för naturligt i och 

med att det är Sveriges högsta politiska nivå.  

Även urvalet av partierna och ideologierna är ett strategiskt urval. Valet av partierna är 

framförallt grundat i den tidigare studie som Karlsson och Gilljam utfört. Då författarna hade 

en önskan om att studera två partier från vardera sida om vänster- och högerskalan, samtidigt 

som studien skulle omfatta ett parti med en högre differens mellan nationell och lokal nivå och 

ett med lägre differens. Valet föll då på Sverigedemokraterna i och med att detta parti uppmätte 

lägst differens mellan de politiska nivåerna på högerskalan. Socialdemokraterna som blev det 

andra valet uppmätte högst differens mellan nationell och lokal nivå på vänster sida om skalan. 

På så sätt blev urvalet strategiskt för att uppfylla författarnas idé.  

3.4. Tillvägagångssätt 
Ett deduktivt angreppssätt har använts vid tillvägagångssättet i studien. Detta innebär att 

författarna har skapat ett analytiskt ramverk för en kvalitativ idéanalys innan genomgång av 

det empiriska materialet. Detta gör författarna medvetet för att undvika att analysverktygen 

inte vinklas efter det empiriska materialets innehåll.  

 För det teoretiska ramverket har författarna till största del använt tidigare erkända 

författare och litteratur som är nära eller inom dimensionen för studentlitteraturen som 

författarna är bekanta med sen innan. Det teoretiska ramverket är baserat på litteratur som är 

erkänt inom det statsvetenskapliga området.  

 För att vidare kunna använda det teoretiska ramverket för att bearbeta det empiriska 

materialet analytiskt har dimensionerna, analysverktygen, tagits från rekommendationer och 

tidigare studier inom partiforskningen. Då dessa dimensioner täcker en avgörande del av det 

politiska området.  
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 Den kvalitativa metoden används för att författarna avser att besvara frågeställningarna 

utifrån ett innehållsmässigt perspektiv. Hur partierna formulerar sin politik och huruvida det 

kan kopplas till de ideologiska förhållningssätten. Ideologierna är ständigt med i åtanke vid 

analys av det empiriska materialet och dimensionerna stödjer författarna att hålla sig inom 

förbestämda ramar.  

3.5. Material och avgränsning  
Materialet som används utgörs av de tidigare nämnda dimensionerna samt partiernas nationella 

åsiktsprogram och kommunala likvärdiga dokument. I detta fall är det Socialdemokraternas så 

kallade ”Valprogram” och Sverigedemokraternas ”Budgetförslag 2015”. Det är här en 

beskrivande idéanalys lämpar sig då det är innehållet och innebörden i dessa åsiktsprogram 

som är väsentliga för att uppfylla studiens syfte. Mer om materialet återfinns i 

metoddiskussionen. Materialet är hämtat från partiernas enskilda digitala hemsidor, både lokala 

och nationella. 

De tre dimensionerna används på grund av att de kan ses som en gemensam nämnare 

inom politiska ideologier samt att de omfattar den svenska demokratin och dess 

samhällsuppbyggnad. Dimensionerna kommer att diskuteras utifrån varderas ideologis 

samlade idéer inom varje politikområde. Hur förhåller sig ideologierna till samhällsförändring, 

människosyn och ekonomisk organisation är den huvudsakliga frågeställningen för 

uppbyggandet av det teoretiska ramverket för studien. 

Studien avgränsas för mandatperioden 2014–2018, därmed är det material som 

inhämtats skapat för syftet att sprida politiska ställningstaganden inför valet 2014 och stundom 

efter. Vidare är de politiska aktörerna avgränsade till två partier, Socialdemokraterna och 

Sverigedemokraterna. Valet av dessa partier gjordes i och med Karlsson och Gilljams resultat 

i sin studie samt att de är riksdagspartier, ett i regering och ett i opposition. På grund av 

författarnas ringa utrymme görs en geografisk avgränsning till Örebro kommun där båda 

partierna återfinns i liknande mandatfördelning som i Riksdagen.  

Avgränsningen till ideologierna liberalism och socialism beror på den ringa tidsbrist 

som författarna har. Dessa ideologier kan dock påstås vara de som präglar den svenska 

politiken i modern tid. Socialismen och liberalismen finns i flera former, därför har författarna 

valt att avgränsa sig till liberalism och socialliberalism, inte nyliberalism. För socialismen 

används grenarna reformistisk och demokratisk socialism (Larsson 2014).  
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3.6. Metoddiskussion 

I avsnittet nedan diskuteras metodvalets för- och nackdelar, reliabilitet, validitet samt 

generaliseringsbarhet. 

Nackdelen med textanalys är att läsaren äger tolkningsföreträde vilket innebär att 

författarnas förförståelse riskerar att hjälpa till vid tolkningen av texten. Detta gör att författarna 

av studien måste vara observanta över tolkningsutrymmets existens (Bergström & Boréus 

2012). För att undvika egna tolkningar har författarna läst materialet vid minst två olika 

tillfällen.  

 I studien används dimensioner och en kritik till dessa är att de inte är tillräckligt 

uttömmande. Detta beror på att en ideologi innehåller så mycket mer än bara det som nämns i 

dimensionerna, vilket komplicerar det hela i uttalandet om partiernas ideologier (Beckman 

2005). Fördelen med dimensioner är dock att de agerar mer som en verktygslåda och gör 

tolkningsutrymmet mindre vilket gynnar studien då det är slutsatser som ska dras. En annan 

fördel med dimensioner är att de öppnar upp för jämförelse. Kritiken som kan ges till 

användandet av klassifikationsschema är om modellen är konstruerad på förhand eller om den 

kan ses som studiens resultat. För denna uppsats sattes analysramen upp först innan inläsningen 

av det empiriska materialet påbörjats. Detta gjordes på grund av författarnas rädsla för att 

medvetet påverka studiens resultat. I och med att studien innefattas av tidigare använda 

dimensioner stärker det studiens reliabilitet och intersubjektivitet (Bergström & Boréus 2012).  

Det finns en mänsklig faktor som kan leda till lägre validitet då författarna tvingas 

avgränsa analysmaterialet. Det innebär att allt som står att finna i det empiriska materialet 

sammanfattas inte i analysramen vilket beror på uppsatsens ringa omfång. Författarna har dock 

noggrant undersökt all text i de fyra åsiktsprogram vilket inte framkommer i analysramen eller 

i analysen. Valet i avgränsningen i analysmaterialet gjordes abrupt då textmassans omfång fick 

stora proportioner. På så sätt fick avgränsningen ett naturligt avslut och vidare studier kan ta 

vid eller göras om då vår avgränsning tydligt kan ses i materialet, vilket stärker studiens 

reliabilitet och intrasubjektivitet (Bergström & Boréus 2012).  

En anledning till att denna studie inte har en kvantitativ metod med syfte att ta fram 

frekvensen av särskilda begrepp i åsiktsdokumenten beror på att det inte anses vara av relevans. 

Då det är ideologierna som är huvudfokus och därmed textens sammanhang som är av relevans, 

inte hur ofta ett begrepp förekommer i texten (Esiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 

2012).   
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Insamlingen av studiens material blev problematiskt för författarna. För studiens 

validitet är det av yttersta vikt att materialet som ska analyseras kan betraktas som likvärdigt. 

Det finns rekommendationer så även av Montin och Granberg, att den kommunala 

partipolitiken ska ha lokala åsiktsprogram. Trots rekommendationen är det ytterst få kommuner 

som kan presentera likvärdigt material till studiens valda partier Socialdemokraterna och 

Sverigedemokraterna. Det lokala åsiktsprogrammet ska innehålla den politik som partiet vill 

utöva i kommunen, då det är en demokratisk grundsten som försäkrar och förmedlar till 

medborgarna om förd partipolitik inför ett kommunval och kommande mandatperiod. Då 

författarna fick svårigheter att finna lokala åsiktsprogram återstod endast en utväg, vilket var 

att kontakta lokala representanter för partierna i Örebro kommun. För att på så sätt försäkra att 

det valda materialet som används för studien är likvärdiga för en analys. Frågan som ställdes 

var vilka dokument som kunde likställas med det nationella åsiktsprogrammet. 

Sverigedemokraterna i Örebro menade att budgetförslaget som partiet lägger fram till 

kommunfullmäktige för valåret är det som kan betecknas som ett åsiktsprogram. Detta innebär 

att budgetförslaget för Örebro kommun kan bestämmas som likvärdigt med det nationella 

åsiktsprogrammet. Detsamma gäller för Socialdemokraterna. Partiets representanter i 

kommunen väljer att kalla åsiktsprogrammet för Valprogram, detta för att det inte ska förväxlas 

med det nationella åsiktsprogrammet. Med andra ord finns det likvärdiga dokument då de satts 

upp för att uppfylla samma syfte, trots att de benämns olika.  Med denna försäkran från de 

lokala representanterna upplever författarna att dessa material är likvärdiga samt trovärdiga 

källor för en komparativ analys (Bergström & Boréus 2012).  

Det som stärker uppsatsens validitet är att det empiriska materialet är spårbart och går 

att härledas i de dimensioner som åsiktsprogrammen delats upp i. Åsiktsprogrammens innehåll 

är dessutom fast och budskapet är oförändrat inför valåret 2014 vilket säkerställer källan. 

Validiteten ökar i användandet av dimensionerna då de minskar författarnas tolkningsutrymme 

i en kvalitativ idéanalys, dock inte helt. Detta är något som författarna ideligen måste tänka på 

och ifrågasätta vid minsta misstanke. För att stärka validiteten och reliabiliteten har det 

empiriska materialet studerats vid flertalet tillfällen av båda författarna för att på så sätt öka 

förutsättningarna för att det som ämnas mäta verkligen är det som mäts samt för att minimera 

att tolkningsutrymmet fått äga plats (Bergström & Boréus 2012). 

Även för uppsatsens resultat och analys samt slutsats är det av betydelse att ytterligare 

förstärka att uppsatsen inte ämnar jämföra partierna med varandra. Inte heller är det av vikt att 

jämföra ideologierna, utan det är de politiska nivåerna som ligger i författarnas intresse. Med 
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detta väljer författarna att upplysa läsaren om att det finns stora möjligheter att utveckla denna 

studie.   

Då studien begränsas inom flertalet områden är det till dess nackdel och minimerar 

generaliserbarheten avsevärt. En större och mer omfattande studie med observationer av förd 

vardagspolitik, utökat antal ideologier, kommuner, partier och/eller en analys av ideologiernas 

centrala begrepp samt använda dimensionerna är tyvärr för författarna idag ett drömscenario, 

vilket hade lett fram till stärkt generaliserbarhet, validitet, reliabilitet samt inter- och 

intrasubjektiviteten. Det är även värt att belysa att denna studie endast ser till ett valår, även 

detta beror på tids- och utrymmesbrist. I ett annat läge hade författarna gärna utökat 

generaliserbarheten genom antalet kommuner, men eftersom det uppstod svårigheter att finna 

likvärdigt material mellan nivåerna och det ringa utrymmet avgränsades studien till Örebro 

kommun.  

I vidare studier bör hänsyn tas till det kritiska perspektivet för att på så sätt nå än högre 

reliabilitet och validitet. Detta görs genom att komplettera studien med observationer av förd 

vardagspolitik, eftersom social praktik tillsammans med en text kan ses som länken till det 

kritiska perspektivet och på så sätt ge ett mer kraftfullt resultat. Politik kännetecknas av 

motsättningar det gör att studiet av endast politisk text inte ger tillräcklig information för att nå 

ett tillfredsställande resultat (Bergström & Boréus 2012).  

Även om analysmaterialet har lästs om av båda författarna i olika omgångar kan inte 

författarna svära sig helt fria från egen tolkning. Den mänskliga faktorn är tyvärr inte felfri 

vilket inte kan nog poängteras. 

4. Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel utgör det teoretiska ramverket som ska användas som verktyg vid analys av det 

hämtade materialet bestående av åsiktsdokument. Kapitlet är uppdelat i avsnitt om respektive 

ideologi utifrån de tre dimensionerna som tidigare nämnts i metodkapitlet. Båda ideologierna 

presenteras först i varsitt avsnitt om dess framväxt och grund, för att skapa en djupare förståelse 

för ideologin. Först ett kort avsnitt om vad ideologier är.  

4.1. Ideologi och politiska ideologier 
Ideologi ”är helt en fråga om språkliga konventioner” (Björklund 1981:126). Ideologier bildas 

genom ståndpunkter, ståndpunkterna värderas utifrån tidigare erfarenheter och referensramar 

gentemot den faktiska bilden av läget (Björklund 1981). Politiska partiers identitet och 

idémässiga innehåll beskrivs som en ideologi. Ideologi betyder läran om idéer och är en 

uppsättning av idéer om politik och samhälle eller som en samling av politiska ståndpunkter 
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(Bergström och Boréus 2012:140). Att sätta samman något till samma klass görs genom att en 

eller flera har gemensamma egenskaper och politiska ideologier handlar om statens 

uppbyggnad, kollektiv och verksamhet (Svante Nycander 2013).   

Denna studie kommer att fokusera på två ideologier som teoretiskt sätt är skilda från 

varandra, socialism och liberalism. Socialism och liberalism har präglat det svenska samhällets 

uppbyggnad de senaste decennierna samt den svenska politikens utformning. Dessa två 

ideologier utgör vänster- och högerskalan som lyftes fram i tidigare kapitel, där vänster präglas 

av socialistiska och kommunistiska ideologier och höger av liberalismens och konservatismens 

idéer (Karlsson och Gilljam 2014).  

De tre dimensioner används på grund av det är de som till stor del utgör den svenska 

demokratin och dess samhällsuppbyggnad. Dimensionerna kommer att diskuteras utifrån 

varderas ideologis samlade idéer inom varje politikområde. Hur förhåller sig ideologierna till 

samhällsförändring, människosyn och ekonomisk organisation är den huvudsakliga 

frågeställningen för uppbyggandet av det teoretiska ramverket för studien.  

4.2. Socialism  

När det talas om socialism bör medvetenheten finnas om att det finns socialism i olika grenar. 

Likt andra ideologier kan den framstå som flera olika, dock delar socialister vissa utmärkande 

åsikter, precis som liberaler gör (Terence Ball & Richard Dagger 2014). Socialismen utmärks 

framförallt av folkets/kollektivets förmåga att lösa politiska och ekonomiska situationer samt 

förhindra olika maktskillnader (Björklund 1981). Den moderna socialismen skiljer sig från den 

ursprungliga socialistiska ideologin vilket var  

"[…] att alla har skyldighet att bidra till och rätt att göra anspråk på det gemensamma goda. 

Avvägningen mellan enskilt och offentligt i produktionen är en lämplighetsfråga"  

(Björklund 1981:198). 

Efter detta har socialismen utvecklats och slagordet folkhemmet vunnit terräng. 

Folkhemmet handlade om att via sociala reformer och kompromisser ge kollektivet, med andra 

ord, alla olika samhällsgrupper jämlika förutsättningar för att på så sätt undvika olika 

maktskillnader (Reidar Larsson 2014). Under 1900-talet har socialismen utvecklats till något 

som Larsson nämner som reformistisk socialism vilket handlar om att samhället kan förändras 

genom reformer, utan revolutionära medel. Larsson nämner även det som demokratisk 

socialism (Larsson 2014).  

Den reformistiska socialismen hänvisar till den gamla parollen om frihet, jämlikhet och 

broderskap, där samhällsuppbyggnaden sker på bästa sätt genom att ha en stark stat som en 
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bestående institution (Larsson 2014). Reformismens syn på det goda samhället finns i visionen 

om: 

"Ett klasslöst, och därmed jämlikt, samhälle med en stark statsmakt under medborgerlig 

kontroll" (Larsson 2014:94). 

Samhällsförändring 

Socialismen som vi ser i modern tid förknippas i sin enkelhet med ställningstaganden i svenska 

politiska frågor så som en stor offentlig sektor, en skattefinansierad statlig välfärd med syfte 

att utjämna förutsättningar för allas lika möjlighet till självuppfyllelse genom ömsesidig 

hjälpsamhet och ekonomisk jämlikhet. Den politiska styrelseformen som socialismen 

värdesätter högt är representativ demokrati vilket innebär parlamentarism som politisk 

styrelseform, allmän rösträtt och fri partibildning (Björklund 1981). 

Samhället är i ständig förändring vilket i sig skapar nya samhällsproblem som det inte 

finns några definitiva lösningar på (Larsson 2014). Socialister anser att när det sker en gradvis 

förändring i samhället såtillvida att samhällsförhållandena förbättras, förbättras det för 

människorna i samhället. Genom en delad samhällsuppbyggnad, med andra ord demokratiserad 

statsmakt, hindras inte någon att göra sociala framsteg vilket i sin tur, minimerar risken för 

revolution då det är lättare att störta en priviligierad minoritet eller regering än att störta ett helt 

folk (Larsson 2014). 

Inom socialismen är lojaliteten gentemot nationalstaten stark. Detta är dock inget hinder 

för ett enat Europa. Nationalstaten tillhör en än större arena på vilken socialismen kan 

förverkliga sina samhällsidéer på. Något som socialister förespråkar är en gradvis 

samhällsuppbyggnad och med en reformistisk politik kan samhället både förändras och 

påverkas successivt, tillvägagångssättet är dock experimentellt. Det gör att framtidssynen i 

dagspolitiken måste idogt vägledas av den ideologiska visionen. Socialismen finner inget 

behov av att staten ska äga samtliga produktionsmedel, dock kan familj- och skolpolitik 

bedrivas med politisk styrning (Larsson 2014). Fokus bör inte vara på endast eget ägande och 

kapital, risken är då att samhället får ett fåtal större äganden vilka konkurrerar ut de små 

producenterna (Björklund 1981). 

Under senare delen av 1900-tal har socialister debatterat risker med decentraliseringen 

av beslutsfattandet. I och med decentraliseringen har nya argument för planhushållningen 

framträtt. Den decentraliserade beslutsfattningen ska fortsätta använda planhushållning men 

beslutsfattandet ska tillgodose krav på fortsatt företagsdemokrati, vilket menas att anställda ska 

ha fortsatt rätt till inflytande och medbestämmande i sitt arbete. Det decentraliserade 
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beslutsfattandet ska även tillgodose nationellt viktiga mål såsom ekonomiska och ekologiska. 

Att tillgodose nationella ekologiska mål handlar om att värna om det som är hållbart för miljön. 

Marknaden ska därför fortfarande styras genom politiska medel för att på så sätt fortsätta 

tillgodose medborgarnas sociala rättigheter och det ekologiska (Larsson 2014).  

Människosyn 

"Samhällets institutioner är till för att tillfredsställa människornas behov"  

(Björklund 1981:168). 

Samhällets viktigaste komponent är folket, därför är eftersträvan av jämlikhet en viktig 

del inom politiken. Jämlikhetsläran handlar om strävan att utjämna skillnader i den politiska 

resursfördelningen med hjälp av inkomstutjämning och utbildning för att på så sätt öka den 

politiska kapaciteten för alla. När den politiska kapaciteten ökar, ökar allas möjlighet till 

politisk konsensus samt viljan till att använda demokratiska metoder (Larsson 2014). 

Då människan är en kollektiv varelse, beroende av kollektivet denne lever i kommer en 

samhällsförbättring innebära en förbättrad människa. Människan är god, dock är det inte det 

materiella kring människan som skapar människan utan dess medmänniskor. Allt som allt är 

socialismens människosyn positiv, dock inte utanför kollektivets egenskaper. 

Människovärdet ses som egenvärde därmed ska folket enligt ideologin behandlas som 

mål, aldrig enbart som medel för att producera mer. Socialisten menar att där det finns ett 

socialt samvete, tillsammans med mänsklig vilja frigörs människan från kapitalismens oskäliga 

utsugning vilket handlar om människans rätt till mervärdet av sitt arbete. Larsson skriver dock 

att det sociala samvetet och den mänskliga vilja även kan tvinga fram ett omoraliskt samhälle 

vilket gör det än viktigare att dagspolitiken präglas av ideologin (2014). 

Ekonomiska organisation 

Tonvikten inom socialismen ligger i medborgarnas sociala rättigheter. Socialister är 

förespråkare av nationalekonomen J.M. Keynes teori om planhushållning vilket är en form av 

socialismens tidigare blandekonomi. Målet med planhushållning är inte att äga näringslivet 

utan att kontrollera marknadsmekanismens utbud och efterfrågan med politiska medel eftersom 

kontroll över och ägandet av produktionsmedlen inte behöver betyda samma sak. Genom att 

kontrollera marknaden med planhushållning organiseras högsta möjliga produktionsökning. På 

så sätt visas hänsyn till medborgarnas behov och inte bara till det som efterfrågas, eftersom ett 

stort antal behov inte alltid kan framträda med pengar på marknaden (Larsson 2014).   

Kontrollen över marknaden sker bland annat genom progressiva skatteökningar vilket 

innebär kraftiga ingrepp i marknadens förmögenhets- och inkomstfördelningen, avtal med 

löntagarorganisationer samt lagstiftning för att på så sätt jämna ut förmögenhet- och 
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inkomstskillnaderna i samhället. Detta beror på att socialister anser att medborgarna har sociala 

rättigheter vilka återfinns i den sociala servicen. I den sociala servicen ingår bland annat 

bibliotek, vård- och omsorg samt hälso- och sjukvård och ska till viss del vara kostnadsfria för 

att på så sätt öka medborgarnas frihet. Eventuella förluster inom den sociala servicen ska 

kompenseras på samma sätt som inskränkningar i äganderätt görs, genom statlig kompensation 

(Larsson 2014). 

4.3. Liberalism 

Begreppet liberalism har sitt ursprung från latinets term liber vilket betyder fri. Inom de flesta 

ideologier är honnörsordet frihet, vilket innebär för liberalismen ”Frihet är möjlighet att välja 

mellan olika handlingsalternativ” (Bäckström 1981:132). Den liberala ideologins kärna är 

individen och dennes naturliga rättigheter vilket samhället kretsar kring. Det innebär att 

individen är suverän över sig själv och sin kropp samt har rätten att leva fritt i samhället (Ball 

& Dagger 2014).  

Enligt liberalismens lära ska staten se till att det råder ordning, mångfald, ohindrad 

samverkan mellan människor samt utan förtryck eller självsvåld där den starke tar vad den 

starke kan. (Nycander 2013). När de tidigare liberalerna prata mångfald var det ”Den mångfald 

som skapas när människor samverkar fritt är det högsta goda samhället, och den kan gå förlorad 

när myndigheter blandar sig i” (Nycander 2013:52).  

Precis som i de flesta ideologier finns nytänkande och klassiskt tänkande. Avtalsfrihet 

var något som den klassiska liberalismen ansågs viktig för en fri och harmonisk konkurrens. 

Inom den klassiska ekonomiska liberalismen var begreppet Laissez-faire en ledstjärna vilket 

betyder låt gå, låt göra (Larsson 2014). Laissez-faire framkommer i tre områden, frihandel, 

näringsfrihet och avtalsfrihet.  

Frihandeln rör friheten att få föra varor över gränser utan några former av hinder som 

till exempel tullar. Näringsfriheten handlar om varje individs frihet att producera och sälja 

vilken vara denne önskar. Avtalsfriheten handlar om friheten för parterna att fritt bestämma 

avtalets innehåll som tillexempel lönen för ett arbete samt varans pris. Den klassiska 

liberalismen ansåg att nationens rikedom ökar snabbast utan statens inblandning i det 

ekonomiska sfärerna, vilket gynnar den sociala konkurrensen som i sin tur gynnar 

medborgarna/konsumenterna. Den sociala konkurrensen skiljer på så sätt ut dem som inte kan 

anpassa sig till ett värdefullt socialt liv och det är bland annat till dessa som staten behövs för 

att hålla de socialt omoraliska individerna i schack (Larsson 2014). 
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Med socialliberalers nytänkande har laissez-faire-teorin luckrats upp. Man insåg att 

människans drivande krafter att härska över sin omgivning samt öka sina egna tillgångar kräver 

sin balans i författning (Nycander 2013). De flesta liberaler accepterar nu maktdelningen 

”mellan lagstiftande, verkställande och dömande organ” (Nycander 2013:318–19). Det krävdes 

dock att makten skulle tillämpas i enlighet med rättvisa principer vilket handlar om att 

grundstrukturen är förenlig med, alla är lika inför lag (Nycander 2013). I och med detta gjordes 

statliga ingrepp i inkomstfördelningen samt i marknaden genom offentliga socialförsäkringar 

och progressiv beskattning samt tillät fackföreningar. Detta gjordes bland annat för att 

socialliberaler insåg att laissez-faire-tänket varken gynnande varans eller arbetarkraftens rätta 

pris i både tillgång och efterfrågan (Larsson 2014).  

Samhällsförändring 

”Konstitutionalism – den offentliga makten måste vara kontrollerad av medborgarna, vilket 

förutsätter en tydlig gräns mellan stat och samhälle. […] Konstitutionalism kräver politisk 

frihet, annars är makten inte kontrollerad” (Nycander 2013:392).  

Den politiska styrelseformen som liberalismen förespråkar är representativ demokrati 

vilket innebär parlamentarism som politisk styrelseform, allmän rösträtt och fri partibildning. 

Med representativ demokrati och överlappande konsensus menade filosofen John Rawls att 

man kan komma överens om åsikternas minsta gemensamma nämnare och på så sätt skapa 

formella regler/lagar vilket ger rättvisan en plats (Larsson 2014). Med representativt 

styrelseskick anses alla ha likställig kompetens att influera politiken vilket är gynnsamt för 

jämlik politisk kompetens. Både inom den politiska och ekonomiska liberalismen finns en stark 

tro på människans förmåga att leva fritt (Larsson 2014). Liberaler är även förespråkare av 

sekularisering, ett av liberalismens stora genombrott var frigörelsen från kyrklig censur 

(Nycander 2013).  

Liberaler är förespråkare av decentralisering samt konkurrens. Vilket innebär att 

konkurrens är gynnsamt för samhället och dess medborgare därmed förespråkar privatisering 

av olika välfärdsområden (Ball & Dagger 2014). Konkurrenstänket sträcker sig även till den 

ekonomiska frihandeln mellan nationer då frihandeln och internationell tillgängligheten enligt 

liberalisterna agerar som fredsbevarare mellan länder (Larsson 2014).  

Liberaler förespråkar gradvis samhällsuppbyggnad. Det handlar enligt den liberala 

filosofen Karl Popper om att uppbyggnaden sker gentemot en klar bild av hur man vill att 

samhället ska komma att se ut. Det görs på bästa sätt genom att ”söka upp och bekämpa de 

största och mest akuta samhällsproblem i stället för att söka upp och kämpa för ett 
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idealtillstånd” (Larsson 2014:36). Huvudsyftet med detta är att undvika våld men ändå 

möjliggöra för samhällsförändring, samförstånd och användningen av demokratiska metoder 

(Larsson 2014).  

John Stuart Mill samt liberalerna förespråkar en politisk marknad. Med politisk 

marknad främjas individens efterfrågan till utbudet. Detta leder till ”det idealt bästa 

styrelseskicket” av fyra skäl” (Larsson 2014:37). De fyra skälen som främjas i större 

utsträckning är gemenskapskänsla och medborgaranda, de kulturella och ekonomiska 

framstegen samt individens självförverkligande (Larsson 2014). 

Det enda statsskicket som lycks främja gemenskapskänslan och medborgarandan är det 

demokratiska. Eftersom demokrati ger medborgarna möjlighet till ett aktivt deltagande i både 

tillgång och efterfrågan oavsett om det rör politik eller handeln. Det viktiga är med andra ord 

inte bara allmän rösträtt och frihet (Larsson 2014).  

De kulturella och ekonomiska framstegen görs inte med hjälp av statsmaktens åtgärder. 

Det som särskilt främjas är de intellektuella och vetenskapliga framstegen. Då det är de rikt 

intellektuella och särpräglade individerna som har både förmågan och kraften att ifrågasätta de 

allmänt utbredda åsikterna (Larsson 2014).  

Individens självförverkligande är synonymt med individens personliga utveckling. För 

att få självständiga och aktiva personligheter måste individen tillåtas utvecklas intellektuellt, 

känslomässigt och moraliskt. Det gör att individen bryr sig om sitt land vilket främjar 

demokratin som i sin tur främjar självständiga och aktiva personligheter (Larsson 2014). 

Människosyn 

Liberalismens väsentliga kärna är frihet och framför allt individens frihet. Människan anses 

vara en rationellt tänkande varelse, det vill säga kapabel att leva fritt i och med att individen 

själv kan förutse konsekvenserna av sina olika handlingar (Ball & Dagger 2014).  Enligt 

liberalismen bör individen lämnas fri, inom lagens gränser, följa sitt intresse att investera arbete 

och kapital på sitt önskvärda sätt i konkurrens med andra (Nycander 2013). Liberalerna ser 

expansionen av statsmakten som det mest framstående hotet mot individens frihet (Larsson 

2014). 

Liberalernas syn på jämlikhet handlar om att alla bör bemötas som jämlikar men ändå 

olika. Med det menas att var och en ska visas samma respekt och hänsyn, men inte alltid 

behandlas lika. Liberalerna accepterar ekonomiska olikheter såtillvida att alla befattningar är 

nåbara för alla. Även i valsituationer bör alternativet som förbättrar mest för dem som befinner 

sig bland de lägst ställda positionerna väljas. Liberaler är även anhängare till 
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författningsdomstolar då de anser att kränkningar av individernas fri- och rättigheter ska dras 

inför rätta (Larsson 2014). 

Ekonomisk organisation 

Enligt liberalerna hör demokratins fortsatta existens samman med privat ägande av 

produktionsmedlen och marknadshushållning. Programpunkten marknadshushållning är dock 

den punkten som gjorts mest ingripanden i (Larsson2014). Det traditionella ekonomiska 

perspektivet inom liberalismen är den fria ekonomin och således marknadsekonomi vilken 

förutsätter individuell frihet för investerare, producenter och konsumenter inom politiskt 

beslutade ramar.  

”Marknadsekonomi – marknaden är ett effektivt medel att öka välståndet och minska 

fattigdom. […] Marknadsekonomi betyder frihet i många praktiska och materiella ting” 

(Nycander 2013:392). 

Staten ska ha minsta möjliga inblandning i den ekonomiska sfären. Liberalism menar 

att privatägandet bidrar till fri ekonomi vilket skapar konkurrens som i sin tur ger individuell 

valfrihet. Vidare förespråkas att den offentliga sektorn minskas för att på så sätt ge 

skattelättnader, eftersom skatter anses vara ett förtryckande medel för individen från statens 

sida. Liberaler anser även att privatägda vinster genererar i vinster till samhället och därmed 

behövs inga höga skatteintäkter (Björklund 1981). Liberalism menar att civilsamhället ger 

individen möjlighet att skydda sig själv genom sammanslutningar och försäkringar (Nycander 

2013).  

Kampen för lagstiftning och sociala reformer vann terräng inom det liberala tänket och 

laissez-faire-teorin övergavs. Detta gjordes för att motverka eller lindra de sociala följderna 

som uppkommit av den tidigare marknadsekonomin. Den nya teorin om 

marknadshushållningen utformades under 1920–1930 talet av John Maynard Keynes och Bertil 

Ohlin. Genom deras nya teori tillhandahåller staten ett aktivt inflytande på konjunkturen 

(Larsson 2014). Inflytandet: 

”[…] kunde ske genom reglering av penningmängden, över- och underbalansering av 

budgeten och offentliga arbeten med marknadslön” (Larsson 2014:40). 

Den offentliga sektorns produktion av tjänster utvidgades och finansierades med 

progressiva skatter. Dilemmat som uppkom är liberalismens föreställning om att 

ansträngningar och ekonomiska initiativ ska belönas. Lösning på dilemmat är att man först ser 

till den ekonomiska tillväxten och sedan ekonomisk utjämning. Här menar dock liberalerna att 

man måste vara öppen och pröva fall till fall, från gång till gång om vilket som är det mest 
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värdefulla, privategendomens ekonomiska vinster eller den ekonomiska utjämningen för större 

rättvisa och bättre maktfördelning (Larsson 2014). Vad gäller fackföreningar och arbetsrätten 

råder det fortfarande delade meningar om och har kommit att bli ett ämne man helt enkelt inte 

berör (Nycander 2013).  

4.5 Sammanfattande av teoretiskt ramverk  
Tabell 1. En överskådlig sammanfattning av det teoretiska ramverket. 

5. Resultat och analys 
Detta kapitel redovisar för studiens resultat och analys. Kapitlet är uppdelat i två avsnitt utifrån 

politiska nivåer, först nationell nivå för Socialdemokraterna sedan nationell nivå för 

Sverigedemokraterna. Därefter följer avsnittet om lokal nivå i samma indelning. Varje avsnitt 

redovisar för två åsiktprogram med utgångspunkt i studiens dimensioner. Analysen presenteras 

utifrån dimensionerna med var parti för sig enligt dimensionerna, i analysen integreras både 

nationell och lokal nivå. Dimensionerna följer samma ordning som i tidigare kapitlet.  

Dimensioner/ 

Ideologier 
Socialism Liberalism 

Samhällsförändring  Stor offentlig sektor 

 Mer skattefinansierad än privatiserad 

välfärd 

 Jämlikhetslära 

 Stark stat 

 Gradvis samhällsuppbyggnad med 

ekologiskt ansvar 

 Enbart eget ägande samt kapital skapar 

risker 

 Förespråkar centralisering 

 Kollektivet före individen – Folket är 

statens viktigaste beståndsdel 

 Delad offentlig sektor 

 Mer privatiserad än skattefinansierad 

välfärd 

 Statligt inflytande 

 Gradvis samhällsuppbyggnad 

 Eget ägande och kapital skapar frihet och 

rättvisa 

 Förespråkar decentralisering 

 Individen före kollektivet - Individen är 

statens viktigaste beståndsdel 

Människosyn  Jämlikhet är att sträva efter utjämning 

av klasskillnader 

 Individens rätt till självuppfyllelse 

 Människans rätt till mervärde 

 Kollektivets sociala rättigheter 

 Kollektivet formar människan 

 Människan är god om samhället är gott 

 Jämlikhet är att alla behandlas som 

jämlikar men olika 

 Individens handlingsfrihet 

 Individen i fokus 

 Individuell rättvisa 

 Människan är rationellt tänkande och god 

utan samhället 

Ekonomisk 

organisation 
 Planhushållning – statliga medel – 

blandekonomi - med ekologiskt ansvar 

 Marknad kontrolleras via politiska 

medel 

 Mer offentligt än privat ägande 

 Gradvisa skatteökningar 

 Ekonomisk utjämning av ekonomiska 

skillnader 

 Statlig kontroll av produktionsmedlen 

 Marknadshushållning – näringsliv - 

blandekonomi 

 Ekonomiska framsteg görs inte av 

statsmakten 

 Mer privat än offentlig ägande 

 Skattesänkningar 

 Ekonomisk tillväxt före ekonomisk 

utjämning 

 Statligt inflytande på produktionsmedlen 
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5.1. Nationell nivå 
Följande avsnitt redogör för de nationella åsiktprogrammen för Socialdemokraterna och 

Sverigedemokraterna var för sig utifrån dimensionerna.  

5.1.1. Socialdemokraterna  

Samhällsförändring  

Demokratins ideal ska prägla hela samhället och människorna i det. Målet är att skapa ett 

samhälle utan klasskillnader, vilket är det ända sättet att uppnå ett fritt, jämlikt och solidariskt 

samhälle. Socialdemokraterna använder ordet solidaritet vilket kan kopplas till socialismens 

broderskap. Genom solidaritet skapas ett samhälle där människor tar hand om varandra med 

ömsesidig hänsyn och skapar frihet i samhället. Allas lika rätt till att påverka samhällets 

utformning betonas starkt i Socialdemokraternas partiprogram och får inte begränsas även sett 

till fri- och rättigheter till särskilda grupper i samhället. Människor uppmanas till demokratiskt 

inflytande och inflytande över det egna livet med en vägran att följa krafter som de inte kan 

påverka (Socialdemokraterna 2013:22).  

Människor har rätt att forma sina egna liv och det görs bäst genom social trygghet, 

inflytande och delaktighet (Socialdemokraterna 2013:5,6). Det gäller även den 

internationaliserade politiken, det måste ske med medborgarnas delaktighet. 

Socialdemokraterna menar i sitt partiprogram att den europeiska unionen är en gemensam kraft 

för fred och demokrati. Därför är samarbeten inom unionen viktiga för att uppnå det 

socialdemokratiska målet om mänsklig jämlikhet och rättigheter (2013:27).  

Den individuella friheten för människor skapas i samband med att offentlig service blir 

tillgänglig för alla människor utan förutsättningar. Då Socialdemokraterna menar att den 

generella välfärden skapar möjligheten för människor att förverkliga sig själva 

(Socialdemokraterna 2013:9). Vidare skriver Socialdemokraterna att samarbeten mellan 

forskning och näringslivet måste stärkas i Sverige för att stimulera företagsamhet och 

utveckling på svensk marknad (2013:30).  

Socialdemokraterna påtalar vid flertalet tillfällen i partiprogrammet att en rådande över- 

och underordning i samhället måste motarbetas på alla nivåer för att nå ett jämlikt och fritt 

samhälle. För att uppnå detta föreslås exempelvis avskaffning av den svenska monarkin 

(Socialdemokraterna 2013:7). Vidare menar Socialdemokraterna att det är det kapitalistiska 

produktionssamhället som har skapat klasskillnader och systematiska skillnader i människors 

livsvillkor (Socialdemokraterna 2013:9). 

Samhället är enligt Socialdemokraterna under ständig förändring som aldrig når en 

fulländad version. Förändringsarbetet ska, menar Socialdemokraterna, därför utgå från 
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människornas behov och krav. En central förutsättning för en god samhällsutveckling är 

hushållning med naturens resurser för att användas på ett hållbart sätt för att framtida 

generationer ska ha lika förutsättningar som nutidens (Socialdemokraterna 2013:9, 10). 

Socialdemokraterna betonar att framtidens globala utmaningar endast kan lösas genom 

att människor arbetar tillsammans i beroende av varandra. Det är även av vikt att människor 

visar stark tillit gentemot varandra och att gemenskap går före individens oberoende. Framtida 

utmaningar som Socialdemokraterna menar på kommer inte att kunna lösas på individuell nivå 

utan i gemenskap och på demokratiska vägar (Socialdemokraterna 2013:16) 

Människosyn  

Alla människor är lika värda och äger lika rättigheter. Socialdemokraterna menar att fria och 

jämlika människor skapar ett solidariskt samhälle (Socialdemokraterna 2013:4). Vidare skriver 

Socialdemokraterna att mänskliga rättigheter är överordnad både nationella och ekonomiska 

intressen (2013:29). Frihet, jämlikhet och solidaritet är välanvända begrepp i 

Socialdemokraternas partiprogram. Friheten är endast möjlig om det finns jämlikhet då 

Socialdemokraterna menar att om det uppstår klasskillnader mellan människor i samhället 

uppstår det skillnader mellan friheterna (2013:7). Denna jämlikhet gäller oavsett grupp- eller 

könstillhörighet.  Över- och underordningsprincipen menar Socialdemokraternas måste tas i 

beaktning inom samhällets samtliga utgångslägen och jämlikhetspolitiken måste riktas mot alla 

former av skillnader (2013:12). Frihet existerar när människor kan ta egna val. Vidare menar 

Socialdemokraterna att frihet inte bara är frånvaro av nöd och förtryck utan även tillgång till 

material och en social trygghet.  

”Människan ska vara fri att utvecklas som individ kunna råda över 

 sitt egna liv och forma sin tillvaro efter egna önskningar” 

(Socialdemokraterna 2013:4)  

Människor är, för Socialdemokraterna, beroende av varandra och menar att den insikten 

växer ur solidaritet (2013:4). Socialdemokraterna menar att det är människorna, ett ”vi” som 

skapar samhället som sen i sin tur formar människorna i det. De relationer som finns i samhället 

påverkar också människorna i det (2013:7). Det ömsesidiga beroende av varandra i samhället 

skriver Socialdemokraterna är solidaritetens kärna. Vidare menar de att det är väsentligt för 

samhället att människor kan ställa upp för varandra. ”[…] ingen är fri förrän alla är fria” 

(Socialdemokraterna 2013:8). Vidare skriver Socialdemokraterna att en politik som baseras på 

människans egenintresse kommer samhället att forma människorna att sätta sitt egenintresse 

först, vilket partiet anser är felaktigt då det är människornas gemenskap som är det 
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grundläggande (Socialdemokraternas2013:19). Däremot menar Socialdemokraterna också 

parallellt med ovanstående argument att individualiseringen utökas i ett samhälle där ” […] var 

och en är sin lyckas smed” (2013:19).  

Socialdemokraterna skriver även att det finns en naturlig mänsklig längtan efter 

gemenskap, vilket faller med kapitalismens värdegrund som leder till ett samhälle med 

bristande tillit och gemenskap (2013:19).  

Ekonomisk organisation  

Den ekonomiska organisationens största tillgång är människornas inställning till arbete och 

kollektivets fullkomliga sysselsättning stärker kollektivet (Socialdemokraterna 2013:8).  

Ekonomiska motgångar menar man kan begränsa människans frihet, därmed är en 

ekonomisk utjämning av betydelse i strävan efter det klassfria samhället där alla människor är 

jämlika (Socialdemokraterna 2013:4). Den avgörande skillnaden för människors lika sociala 

villkor menar Socialdemokraterna är den grundläggande materialistiska historiesynen, vilket 

är insikten om faktorer så som kapitalbildning och arbetsorganisation (Socialdemokraterna 

2013:9). 

Även produktionens inriktning ska kunna påverkas av varje människa som är 

medborgare för att kunna påverka sina egna levnadsvillkor. (Socialdemokraterna 2013:4) 

Den ekologiska och ekonomiska aspekten är en viktig del för folkets överlevnad. 

Därmed ska den socialdemokratiska politiken ta ansvar för nästkommande generationer genom 

att vara ansvarsfull om ekonomi och ekologi. Ekonomisk utveckling måste ske enhetligt med 

ekologiska mål, med nästkommande generationer i åtanke (Socialdemokraterna 2013:4, 25).  

För Socialdemokraterna är det väsentligt att vinsten på marknaden inte ska vara det 

huvudsakliga intresset. För att den ekonomiska marknaden ska uppfylla sitt syfte krävs det att 

samhälleliga mål kommer främst, dock menar Socialdemokraterna att marknadens 

individualistiska förhållningssätt till egen vinning motverkar den mångfald som marknaden bör 

ha. När det samhälleliga intresset kommer i andra hand menar Socialdemokraterna att 

människor och miljö utnyttjas och samhällets tillgångar inte till fullo tas till vara på. För att 

människan ska kunna vara fri ska marknadens tjänster göras tillgängliga för alla och detta med 

en stor offentlig sektor (Socialdemokraterna 2013:9).  

Socialdemokraterna menar att kapitalismen inte skapar jämlikhet och frihet mellan 

människor, det leder till att människans värde utgår från den ekonomiska lönsamheten. Med 

detta är Socialdemokraterna ett antikapitalistiskt parti (Socialdemokraterna 2013:9). 
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För att marknaden ska fungera väl krävs det en demokratisk motvikt för att förhindra 

en exploatering av tillgångar och för att hushållningen av resurser ska vara jämlik. Den 

individuella friheten för människor skapas i samband med att man gör de offentliga tjänster 

och den generella välfärden tillgänglig för alla oavsett förutsättningar för att människan ska 

kunna förverkliga sig själv. Skiftande behov i samhället kräver en blandekonomi som en 

blandning av samhällsåtgärder och marknadsmekanismer (Socialdemokraterna 2013:9).  

Socialdemokraterna menar att varje situation måste bedömas enskilt för att kunna 

urskilja vilken lösning som kan ge det mest lönsamma resultatet med hänsyn till jämlikhet, 

rättvisa och effektivitet. Även om demokratin ska vara den tyngsta vikten i vågskålen kan detta 

dock skifta i vissa situationer och tidpunkter för att kunna ta fram det mest lönsamma. De 

situationer som dock aldrig kommer kunna väga över demokratin är i frågor om sociala 

rättigheter, då det kan påverka en skillnad mellan individer på marknaden (Socialdemokraterna 

2013:11). Demokratin ska alltid vara det avgörande om riktlinjer och ramar för ekonomin. 

Socialdemokraterna hävdar flertalet gånger i sitt partiprogram att det inte är en 

självklarhet att arbetslösheten minskar på grund av att ekonomin går bra. De menar att det beror 

på det privata näringslivets kortsiktiga vinstintresse (2013:14).  

5.1.2. Sverigedemokraterna 

Samhällsförändring 

För Sverigedemokraterna är det viktigaste verktyget i byggandet av samhället en solidarisk 

välfärdsmodell. De eftersträvar ett demokratiskt miljövänligt och jämställt samhälle, där alla 

medborgare skyddas av lag samt står lika inför den. De strävar att nå ett samhälle där alla 

medborgare garanteras en hög grundläggande nivå av social och ekonomisk trygghet. 

Sverigedemokraterna strävar efter en kombination av trygghet och frihet, individualism samt 

gemenskap. Genom detta hoppas de på att återskapa folkhemmet vilket i så hög grad som 

möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet 

(Sverigedemokraterna 2011:3). 

Med en strävan efter ansvarstagande reformer ersätts revolutionära medel, hat och 

klasskamp med förbrödring och nationell solidaritet. De anser att demokrati bidrar till att stärka 

gemenskapen och minska konflikter inom nationen (Sverigedemokraterna 2011:11,13) 

Enligt Sverigedemokraterna är staten nödvändig för att på ett effektivt sätt kunna 

administrera nationens inre liv samt för att upprätthålla goda relationer med omvärlden, men 

även för att skydda nationen från inre och yttre hot. De är anhängare av den konstitutionella 

monarkin och anser därmed att den svenska monarken skall vara statschef. Statens 
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kärnuppgifter är att se till nationens säkerhet och oberoende, se till lagarnas upprätthållande 

samt omhändertagande av svaga och utsatta individer. Centrala samhällsfunktioner som 

rättsväsende och delar av vår infrastruktur samt försvar bör stå under statlig kontroll 

(Sverigedemokraterna 2011:10,17). 

Sverigedemokraterna ställer sig accepterande till att den svenska staten hjälper en 

inhemsk opposition i andra länder som arbetar för att förändra de aspekter av ett lands kultur 

som står i direkt strid med demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter (2011:19).  

Enskilda individers frivilliginsatser samt ideella föreningar, religiösa församlingar och 

idrottslivets arbete stärker det sociala kapitalet i samhället och har stor betydelse för bland 

annat folkhälsan, kunskapsutvecklingen och demokratin. Stark medborgaranda där människor 

oegennyttigt tar ansvar för samhället och andra medborgares välbefinnande är en viktig faktor 

i byggandet av det goda samhället. Statens och kommunernas primära uppgift är att lyfta fram 

och stödja den ideella sektorn utan att i alltför hög grad begränsa dess handlingsfrihet 

(Sverigedemokraterna 2011:26).  

Sverigedemokraterna betraktar det kommunala självbestämmandet som en central del 

av demokratin. Kommunernas naturliga intresse av att söka egna lösningar samt göra egna 

prioriteringar måste ständigt balanseras mot principen om att alla svenska medborgare skall ha 

rätt till en likvärdig samhällsservice och välfärd (Sverigedemokraterna 2011:28). Genom att 

stat och kommun behåller ett betydande mått av inflytande över infrastruktur och 

kollektivtrafik garanteras medborgarna en godtagbar nivå av samhällsservice till en rimlig 

kostnad. Sådan som är av säkerhetspolitisk betydelse såsom vatten- och eldistributionen bör 

stå under stark samhällskontroll. Inom det energi- och miljöpolitiska området ska ett ekologiskt 

medvetande vara vägledande (Sverigedemokraterna 2011:29,40,41) 

Sverigedemokraterna förespråkar friskolor vilka skall fungera som ett komplement till 

den offentliga skolan för att på så sätt utöka både utbudet samt valfriheten. Genom detta sätts 

det även press på den offentliga skolans kvalité. Andelen friskolor får dock inte bli så stor att 

den kommunala skolans kvalitet blir lidande (2011:35). 

Människosyn  

Sverigedemokraterna försvarar alla individers grundläggande människovärde samt alla folks 

rätt till självständighet och demokratisk utveckling (2011:5). 

Varje individ äger ett värde vilket är enligt Sverigedemokraterna rätten till frihet, 

trygghet, gemenskap och självbestämmande, dessa är förutsättningar för att leva ett värdigt liv 

oavsett kön. Med demokrati kommer både rättigheter och skyldigheter för individerna därför 
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anser Sverigedemokraterna att vi alla är ansvariga för våra handlingar och konsekvenser. Den 

individ som inte uppfyller sina skyldigheter bör vara medveten om att denne kan förlora någon 

av sina rättigheter (Sverigedemokraterna 2011:7,25).  

De flesta människor är i behov av både kollektiv samhörighet och individuell frihet och 

det är politikens uppgift att balansera och ta hänsyn till dessa. Socialt konstruerade och 

biologiska skillnader kommer att öka i ett samhälle där människor är fria att forma sina liv, 

detta behöver inte utmynna i förtryckande könsmaktsordning. Sverigedemokraterna menar här 

att det är politikens uppgift att skapa, stödja och upprätthålla normer, lagar, miljöer och 

gemenskaper som stöttar individen att se det bästa i sig själv. (Sverigedemokraterna 2011:8,9). 

Den mänskliga egoismen kan leda till en strävan för det bättre som leder till att människa både 

förverkligar sig själv samtidigt som den egna självförbättringen kan hjälpa andra 

(Sverigedemokraterna 2011:10). Politikens uppgift är att skapa starka skyddsnät och stötta 

familjer utan att för den skull inskränka på familjens handlingsfrihet (Sverigedemokraterna 

2011:23).  

Statens huvudsakliga roll i arbetsmarknadspolitiken är att övervaka att 

arbetsmarknadsområdets lagstiftning efterlevs. Nöjda löntagare och ett produktivt näringsliv 

förutsätter en god balans. Det i sin tur förutsätter en väl avvägd överenskommelse mellan 

arbetsgivarnas handlingsfrihet och löntagarnas intresse. Kortsiktiga vinstintressen får inte 

äventyra anställdas välmående, för människor är inte enligt Sverigedemokraterna bara 

produktionsenheter i en ekonomi (Sverigedemokraterna 2011: 32,33).  

Sverigedemokraterna vill ha ett folkhem där samhörigheten är baserad på 

nationstillhörighet. Visionen som är vägledande för Sverigedemokraternas välfärdspolitik är 

att alla medborgare är garanterade hög nivå av fysisk, ekonomisk och social trygghet 

(Sverigedemokraterna 2011:34).  

Elever och föräldrar skall ges möjligheten att välja den skola och skolform som finns i 

den pedagogiska valfriheten, men för att garantera en jämlik skolgång förespråkar 

Sverigedemokraterna en centralisering av skolans huvudmannaskap (Sverigedemokraterna 

2011:35). 

Ekonomisk organisation 

För en gynnsam samhällsutveckling är äganderätten en nödvändig förutsättning. Tillväxt är en 

nödvändighet för upprätthållandet av välfärd, därav är det självklart för Sverigedemokraterna 

att marknadsekonomin är reglerad och byggd på långsiktigt tänkande. Tillväxten måste 

balanseras mot viktiga samhällsvärden som folkhälsa, miljö, socialt kapital, nationellt 
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självbestämmande och kulturarv. Skatteuttag får inte utformas på sådant sätt att det begränsar 

den enskildes förmåga att klara av sin försörjning, även påtagligt hämmar konkurrenskraften 

inom näringslivet samt undanröjer viljan till att bidra till den ekonomiska tillväxten. 

Sverigedemokraterna inser att det finns ett beroende av internationella samarbeten inom det 

ekonomiska området men samarbetet ska präglas av de olika staternas suveränitet 

(Sverigedemokraterna 2011:30). 

Sverigedemokraterna anser att stat och kommun skall stå för tillsyn och finansiering av 

omsorg, vård och skola. I utförandet av välfärdstjänster är både privata och alternativa 

driftsformer tillåtna. Hälso- och sjukvård ska vara solidariskt skattefinansierad, därmed vara 

jämlik, tillgänglig och behovsmötande. Vem som utövar sjukvården lägger inte 

Sverigedemokraterna något egenvärde i, dock ska skattefinansierade privata aktörer vara 

jämställda offentliga aktörer. Det ska finnas nationella kvalitetskrav för vård och omsorg då 

inget landsting, kommun eller en stadsdels ekonomi får avgöra vården och omsorgen till svaga, 

sjuka och äldre (Sverigedemokraterna 2011:34,35,37).  

5.2. Lokalnivå   

Kommande avsnitt redogör för de lokala åsiktdokumenten för respektive parti utifrån 

dimensionerna. 

5.2.1. Socialdemokraterna  

Samhällsförändring 

Socialdemokraterna Örebro vill minska samhällets klyftor. De menar att det finns människor i 

Örebro och i hela landet som far illa av de skattesänkningar och privatiseringar som kom till 

för att minska problemen. Målet med den socialdemokratiska politiken i Örebro är att alla ska 

kunna känna frihet, ha framtidstro och leva ett gott liv, ingen som kan jobba ska vara arbetslös. 

De menar därför att alla måste hjälpas åt och ta ansvar för att kunna möta framtidens 

utmaningar. De viktigaste för Socialdemokraterna Örebro är skolan, jobben och välfärden. I 

Örebro fokuserar de därför på utbildning, genom att ge lärarna möjligheter att ge varje elev 

stöttning i deras utveckling. Även äldre och sjuka ska kunna känna trygghet i att de erhåller 

värdig och god vård och omsorg. Utifrån detta handlar Socialdemokraternas politik i Örebro 

om solidaritet, gemensamma lösningar samt omsorg om varandra (2014:4,5).  

Genom att de kommunala bolagen och kommunen har möjlighet att påverka den lokala 

arbetsmarknaden att medverka till att det finns utbildning- och praktikplatser för arbetsträning. 

Skapandet av ”Komjobb” i kommunen har lett till att långtidsarbetslösa fått anställning och lön 

och mindre pengar går till försörjningsstöd. I samband med upphandlingar kommer de att 
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fortsätta ställa sociala krav på företagen som levererar produkter och tjänster till de kommunala 

bolagen samt kommunen. Kraven kan handla om exempelvis villkor om att ge 

långtidsarbetslösa praktik, utbildning eller arbete (Socialdemokraterna Örebro 2014:9,14).  

Socialdemokraterna Örebro tror att en fortsatt tillväxt av Örebro som logistik- och 

transportkommun innebär ytterligare arbeten i logistikbranschen. Skolan måste därmed vara 

lyhörd och utbilda med utgångspunkten i det lokala näringslivets behov. För att stärka 

matchningen på den lokala arbetsmarknaden vill de satsa 20 miljoner kronor årligen på lokala 

yrkesutbildningar, då rätt utbildning skapar fler möjligheter till arbete. Tillsammans med en 

socialdemokratisk regering blir det även en nationell satsning på dem som saknar grund-, 

gymnasie- och yrkesutbildning (Socialdemokraterna Örebro 2014:11,12).  

Örebro kommun har genom ett målmedvetet och långsiktigt arbete utnämnts till årets 

frilufskommun tre år i rad genom att göra kultur och natur tillgänglig för alla. För en växande 

kommun som Örebro är handeln viktig. Därför vill de att attraktiva näringslivsområden ska 

utvecklas och växa, då det både lockar besökare och skapar arbetstillfällen 

(Socialdemokraterna Örebro 2014:11,12). 

Människosyn 

Med ett arbete ökar människors och familjers möjligheter att utveckla sina fulla förmågor och 

göra fria val. "I Örebro tar vi ansvar för varandra genom hela livet" (Socialdemokraterna 

Örebro 2014: 20,33). Kvalité går därmed före vinstjakt. I handlingsplanen som tagits fram för 

att halvera barnfattigdomen är den viktigaste åtgärden att få föräldrar i arbetslöshet till egen 

försörjning. De vill även att Örebro kommuns anställda ska spegla mångfalden i staden. Under 

de kommande åren ska de se till att kommunen anställer fler män och kvinnor med utländsk 

bakgrund. Målet är att andelen anställda ska motsvara minstandelen utlandsfödda i 

befolkningen (Socialdemokraterna Örebro 2014:3,15).  

Alla ska ha möjlighet att känna frihet, att leva ett bättre liv samt känna framtidstro. 

Därmed ska vården vara tillgänglig för alla. Ett sätt de tillgängliggjort vården på är att erbjuda 

de under 25 år en avgiftsfri sjukvård inom Örebro läns landsting. Denna avgiftsfria sjukvård 

vill de även utöka till alla de som är 85 år och över. I ett samarbete med Örebro läns landsting 

arbetar de även för att tillhandahålla arbete till människor med funktionsnedsättning 

(Socialdemokraterna Örebro 2014:3, 14,24). 

Förskolorna ska fortsättas att utvecklas och anpassas efter familjers önskemål och 

behov. Detta beror på att många föräldrar har unika behov av barnomsorg. För barn och familjer 

finns även öppna förskolan som dessutom är bemannad av personal från kommunen samt BVC 
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- Barnavårdscentralen. Barn och föräldrar erbjuds där barn- och gruppaktiviteter samt 

föräldrautbildning (Socialdemokraterna Örebro 2014:16).  

Ekonomisk organisation 

En av de viktigaste insatserna för att minska klyftorna i Örebro är att få fler i arbete och egen 

försörjning. Satsningen på en lokal arbetsmarknadspolitik ska därför fortsätta genom riktade 

insatser i de bostadsområden där arbetslösheten är som störst bland ungdomar och övriga 

samhällsmedborgare. För att uppfylla löften om att minska arbetslösheten menar de att det är 

viktigt att det finns förutsättningar för samarbeten mellan kommunen och det privata 

näringslivet (Socialdemokraterna Örebro 2014:8,14).  

För att nya företag ska kunna etablera sig i Örebro eller om företagen som redan finns 

i staden vill expandera i området ska det alltid finnas tomter eller mark som möjliggör detta. 

Kommunen ska även skapa förutsättningarna för 3000 nya bostäder. Det görs genom att 

kommunalt bostadsbolag i samspel med andra aktörer ansvarar för bostadsbyggandet.  För att 

Örebro ska vara en hållbar kommun ansvarar de för miljön. Under mandatperioden ska därför 

andelen närodlad och ekologisk mat fördubblas inom äldreomsorg och skolan. Nya 

investeringar ska göras för att nå det uppsatta målet om att vara självförsörjande på förnybar el 

år 2018. (Socialdemokraterna Örebro 2014:3,9). 

Det behövs nödvändiga investeringar för att få en bättre trafikmiljö i centrum. De lovar 

bland annat nya cykelparkeringar i centrala Örebro. För att bilparkeringssituationen ska bli 

bättre vill de att kommunen ska starta ett parkeringsbolag som ansvarar över detta och för att 

göra stadskärnan mer attraktiv vill de samarbeta med handeln i centrum. För att stärka 

näringslivsklimatet ska ett samspel ske mellan näringslivet och universitetet via satsningen 

Science park. Uppdraget ska vara tydligt samt ges resurser för att på så sätt bidra till ett stärkt 

näringslivsklimat (Socialdemokraterna Örebro 2014:12). 

Fram till år 2020 behövs det skapas 3000 nya platser i grundskolan. Antalet 

specialpedagoger och speciallärare ska öka i kommunen och med en socialdemokratisk 

regering kommer staten tillföra resurser i utförandet av reformen. Barnomsorgen ska 

kvalitetssäkras vilket sker genom systematisk uppföljning av de privata och kommunala 

verksamheterna. Höga kvalitetskrav ska säkra en god äldreomsorg oavsett utförare. 

(Socialdemokraterna Örebro 2014:3,16,17).    
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5.2.2. Sverigedemokraterna 

Samhällsförändring 

Kommuninvånarnas ska uppleva delaktighet i beslutsprocesser. Detta ska uppnås via 

förbättring av dialog mellan politiken och civilsamhället. Sverigedemokraterna i Örebro förslår 

en lösning är att upprätta en form av internetbaserad demokrati som kallas ”E-demokrati” samt 

införa fler folkomröstningar (Sverigedemokraterna Örebro 2015:5). Det är en betydelse för 

Sverigedemokraterna att politiken ska ske på lika demokratiska villkor, med tyngd på att större 

partier inte ska ha möjlighet att gynnas på mindre partiernas bekostnad, genom att halvera 

partistödet ska detta motverkas. Vidare betonas det att granskning och insyn i politiken måste 

ökas för att stärka demokratin i kommunen (Sverigedemokraterna Örebro 2015:6). Oavsett 

politiskt ställningstagande är det väsentligt menar Sverigedemokraterna i Örebro att alla 

människor agerar gentemot hot mot demokratin (2015:7).  

Offentligt ägande menar Sverigedemokraterna i Örebro kommun är bra till en viss 

utsträckning. Däremot behöver den skattefinansierade verksamheten inte alltid ha en 

kommunal utövare. Privata utövare i välfärden är av betydelse för att ge människor en 

möjlighet till alternativ samtidigt som det ska tillåtas en konkurrenskraft inom välfärden. Dock 

ställer partiet ett krav på att privata utförare inom välfärden ska kunna garantera att det finns 

kontinuitet och långsiktighet i arbetet (Sverigedemokraterna Örebro 2015:10).  

För att locka högutbildade människor att stanna kvar i kommunen ska politiken verka 

för att förbättra arbetsförutsättningarna i kommunen. Även ska ofrivilligt deltidsarbete 

motarbetas för att fler människor ska kunna arbeta heltid. Kommunen som arbetsgivare ska 

kunna försäkra människor de faktorer som behövs för att kunna leva ett värdigt liv 

(Sverigedemokraterna Örebro 2015:12,13).  

Bostadspolitiken menar Sverigedemokraterna är en väsentlig del för att skapa 

gemenskap i samhället. Därför måste bostadspolitiken föras med hänsyn till människor eller 

grupper som lever i ekonomisk utsatthet (Sverigedemokraterna Örebro 2015:16). Även något 

som kallas för ”Social housing” föreslås, som är en princip om att reservera hushåll till 

individer som är resurssvaga i höginkomstagande områden. Detta för att integrera människor i 

samhället. För att förenkla och effektivisera kommunens bostadspolitik anser partiet att 

processen om upphandling med privata aktörer ska förenklas för att kunna påskynda 

bostadsbyggandet i kommunen. Ytterligare finns det en miljömässig och ekologisk faktor i 

bostadspolitiken vilket är att bevara och tillvarata odlingsbara marker för att kunna utöka lokal 

produktion av livsmedel (Sverigedemokraterna Örebro 2015:17,18).  
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Nationen ska ha kontroll över sin egen energiproduktion, dock kan detta tillförses i 

starka samarbeten med närliggande nationer. Energi ska hellre köpas in till kommunen än att 

denne ska producera energi själv. Med betoning på att vindkraftverk inom kommunen inte är 

en långsiktig ekonomisk fördel då dessa måste bytas ut och repareras för kommunens resurser 

(Sverigedemokraterna Örebro 2015:19).  

Den kommunala handlingsfriheten och självbestämmande är väsentlig för demokratin 

menar Sverigedemokraterna i Örebro. Kommunalt självbestämmande får inte begränsas av 

nationella bestämmelser, framförallt då av statliga myndigheter. En sådan myndighet är 

Migrationsverket, vars beslut kommunen ska få kunna avsäga sig rätten genom demokratiska 

folkomröstningar. Ett demokratiskt folkligt beslut menar Sverigedemokraterna ska en 

centraliserad myndighet inte kunna överträda (Sverigedemokraterna Örebro 2015:28,29).  

Motsatt argument finner vi om det svenska skolsystemet, något som 

Sverigedemokraterna i Örebro kommun anser bör återförstatligas för att förstärka 

utbildningens kvalitet och likvärdighet i hela samhället. Den decentraliserade skolan har dock 

ett komplement i de fristående skolregimerna. De fristående skolorna skapar en konkurrens 

som också ger individen handlings- och valfrihet, något som ökar den pedagogiska mångfalden 

inom skolan samt kvaliteten på utbildningen. Däremot ska fristående skolor inte drivas i av ett 

vinstintresse i stora riskkapitalföretag (Sverigedemokraterna Örebro 2015:38). Privata aktörer 

ska finnas på marknaden för att kunna ge människor möjlighet till att kunna göra ett aktivt val, 

detta för att individen handlingsfrihet och valfrihet är av betydelse för Sverigedemokraterna i 

Örebro kommun (2015:10). 

Människosyn 

Återkommande begrepp om människosynen är mänskligare, valfrihet, trygghet och hänsyn. 

Familjen är enligt Sverigedemokraterna i Örebro kommun samhällets fundamentala byggsten. 

Samtidigt ska varje individ i samhället respekteras då de kan ta egna beslut och göra egna 

livsval. Sverigedemokraterna i Örebro kommun betonar att människans inflytande på samhället 

denne lever i är av betydelse för att det ska finnas en folklig gemenskap och social trygghet. 

Detta för att människans måste uppleva en trygghet innan denne kan vara fri 

(2015:44,47,48,25). 

Ett samhällsproblem menar Sverigedemokraterna i Örebro kommun är tiggeri och EU-

migranters olagliga uppehälle i det svenska samhället. Tiggeri i kommunen ska framförallt 

motarbetas genom att begränsa individernas tillgång till mat och logi i samhället. Då detta inte 

anses vara värdigt att förekomma i ett välfärdssamhälle (Sverigedemokraterna Örebro 
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2015:21). Jämställdhet lyfts ett fåtal gånger med syftning på jämställdhet mellan könen. Detta 

ska tillförses genom att skapa trygghet för kvinnor i samhället (Sverigedemokraterna Örebro 

2015:26).   

Ekonomisk organisation 

Den politiska ekonomins mål är att skapa förutsättningar för upprätthållandet och utvecklingen 

av den gemensamma välfärden. Hänsyn till dagens ekonomiska läge är av betydelse för att 

kunna vara varsam med ekonomi för framtida sämre ekonomiska lägen. Syftet med ekonomin 

ska för Sverigedemokraterna i Örebro kommun vara att förbereda för sämre tider. 

Långsiktighet i ekonomin är viktig för att bevara välfärden. Därför ställer sig 

Sverigedemokraterna i Örebro kritisk mot kommunal överbudspolitik (2015:9). Vidare skriver 

Sverigedemokraterna i sitt budgetförslag i Örebro kommun att välfärden ska vara solidariskt 

finansierad utan att skatterna blir för höga. Skattehöjningar får inte vara en kortsiktig lösning 

på ett problem utan skattenivåerna ska hållas så låga som möjligt, utan varken höjningar eller 

sänkningar. Däremot får skatten aldrig bli för låg för att drabba människor i utsatta ekonomiska 

förhållanden, med betoning på barns trygghet (Sverigedemokraterna Örebro 2015:10,11).  

Ekonomiska skillnader mellan individer och grupper i samhället ska inte utjämnas med 

skattemedel inte heller elimineras via politiken.  Ekonomiska bistånd ska minskas genom att 

skapa förutsättningar för att människor ska kunna sättas i arbete. Med detta menar 

Sverigedemokraterna även att individens utbildning, arbete och civilskötsamhet måste löna sig 

för individen och för att göra finansieringen av den långsiktiga välfärden möjlig 

(Sverigedemokraterna Örebro 2015:10).  

Vad gäller vårdnadsbidrag ska detta förstärkas och höjas i kommunen. Detta för att 

vårdnadsbidraget är ett långsiktigt medel för att hjälpa familjer i utsatta ekonomiska 

förhållanden. Å andra sidan anses försörjningsstöd inte kunna utgöra ett långsiktigt verktyg, då 

det är individens uppgift att förändra sin levnadssituation (Sverigedemokraterna Örebro 

2015:35,44) 

Vidare menar Sverigedemokraterna i Örebro kommun att ekonomisk tillväxt och 

hållbart miljötänkt och ekologisk hållbarhet kan gå hand i hand. Kommunen måste ha ett 

kretslopptänk för att skapa långsiktiga mål för framtidens behov och utmaningar 

(Sverigedemokraterna Örebro 2015:62,64).  
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5.3. Sammanfattande analys 

Upplägget i kommande avsnitt är indelat efter parti och dimensionerna. Socialdemokraterna 

presenteras först, därefter Sverigedemokraterna. Nationell och lokal nivå är vidare inte 

uppdelat.  

5.3.1. Socialdemokraterna  

Samhällsförändring 

Socialdemokraternas samhällsförändring i partiprogrammet genomsyras av begrepp som 

solidaritet, ömsesidig hänsyn och jämlikhet. Solidaritet är ett begrepp som även framkommer 

i det lokala åsiktsprogrammet. De andra två begreppen nämns i andra uttryck som 

gemensamma lösningar, omsorg om varandra, leva ett bättre liv samt känna framtidstro. Här 

framkommer socialismen på både lokal och nationell nivå.  

Fokus är framförallt att samhället ska förändras i den aspekten att det ska råda generella 

rättigheter och frihet från klasskillnader. Eventuella åtgärder för att uppnå generella 

rättigheternas samhällsmål, är att avskaffa den svenska monarkin. Över- och underordning i 

samhället måste motarbetas på alla nivåer för att uppnå det fria samhället. Då 

Socialdemokraterna menar att "ingen är fri förens alla är fria". Detta är en klassisk socialistisk 

samhällssyn om det klassfria samhället. För att tillgodose de generella rättigheterna i Örebro, 

ligger deras viktigaste fokus på skolan, jobben och välfärden. Satsningen på dessa 

fokusområden är även ämnade att minska klasskillnader. De samarbetar med de kommunala 

bolagen samt det lokala näringslivet för att på så sätt lyckas tillgodose detta. Här återfinns 

socialismen tydligt på både lokal och nationell nivå och skillnaderna däremellan är inte 

framstående utan kan upplevas som enhetliga. 

Den individuella friheten menar partiet inte existerar förens den offentliga servicen är 

tillgänglig för alla. Detta kan tolkas som ett argument för att den offentliga sektorn samt för att 

den generella välfärden ska ökas, vilket uppnås genom statliga finansieringar. Med andra ord 

menar Socialdemokraterna att ett jämlikt, klassfritt samhälle vilar på statens förmåga att 

tillförse medborgarna utjämnande och lika villkor, samt ge förutsättningar till den sociala 

tryggheten. För att utjämna grundförutsättningar i den offentliga servicen och den generella 

välfärden har de kommunala bolagen och Örebro kommun möjlighet att påverka den lokala 

arbetsmarknaden. De har fått dem att medverka till att det finns utbildning- och praktikplatser 

för arbetsträning. De har även skapat förutsättningar som lett till att långtidsarbetslösa fått 

anställning och lön, som i sin tur har resulterat i att mindre pengar går till försörjningsstöd. 

Författarna finner även en koppling till socialismen och partiets människosyn då de verkar för 
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att skillnader mellan individer utjämnas. Kopplingen förekommer även i utjämningen om att 

de under 25 år erbjuds en kostnadsfri vård samt arbetar för att samma erbjudande ska gälla för 

de som är 85 år och äldre. Socialismens grundtankar om att jämlikhet uppstår när individernas 

grundförutsättningar är utjämnande till lika nivå framkommer starkt i både de nationella och 

lokala åsiktsprogrammen.  

Om det uppstår skillnader mellan människor i samhället uppstår det skillnader i 

friheten, denna jämlikhetsprincip är genomgående i det nationella åsiktsprogrammet. Detta är 

något som även är framkommer i det lokala åsiktsprogrammet genom satsningar på 

arbetsmarknaden, praktikplatser, utbildningar samt vård för att minska skillnaderna mellan 

utsatta grupper och arbetande i samhället.  

Samhällsproblem på alla nivåer ska enligt Socialdemokraternas partiprogram lösas i 

gemenskap och med demokratiska medel. Här belyser Socialdemokraterna på nationell nivå 

sin socialistiska grund, att kollektivet står högre än individen, även när individen kan betraktas 

som enskilda stater inom den globala politiken. Att det finns ett mänskligt beroende klargör 

Socialdemokraterna, något som innebär att gemenskapen i samhället är överordnat individens 

självständighet. Däremot hävdar de även att var människa ska vara fri att forma sitt eget liv, 

dock görs detta först och främst efter att samhället har nått en gemensam och social trygghet. 

Här återfinns en skildring av båda ideologierna som uppsatsen behandlar. Socialismen kan 

betraktas som de föreliggande grundstenarna för att den socialdemokratiska liberalismen ska 

kunna ta form i samhället. Kollektivet går före individen, men individen glöms inte bort. Den 

socialdemokratiska liberalismen som även framkommer på lokal nivå är att handeln är viktig, 

vilket utmärks i satsningar på specifika näringsliv i Örebro som är lockande för besökare och 

skapar arbetstillfällen. Satsningar på att matcha den lokala arbetsmarknaden med lokala 

yrkesutbildningar är vidare socialistiska åtgärder för att minska klyftor mellan 

arbetsmarknaden och människor i samhället. Satsningen på specifika näringsliv kan däremot 

slå ett slag för liberalismen och näringslivets betydelse för stärkandet av samhället.  

Vidare menar Socialdemokraterna att samarbeten inom den europeiska unionen 

centralt. Frågor om samarbeten är ett område som återfinns inom både liberalism och socialism. 

Här dock belyser socialdemokraterna att samarbeten ska ske med syfte att förbättra för samtliga 

samhällsgrupper, ett syfte som kan bedömas som socialistiskt. Det lokala åsiktsprogrammet 

nämner ingenting om samarbete inom den europeiska unionen.  

En liberalistisk idé finner författarna i Socialdemokraternas samhällsförändring i 

partiprogrammet då det talas om det ska råda goda samarbeten mellan forskning och 
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näringslivet, för att stimulera företagsamhet och utveckling på svensk marknad. Detta kan 

kopplas till liberalismen syn om att upplysta människor stimulerar och ifrågasätter samhället. 

Däremot nämns inget likvärdigt i det lokala åsiktsprogrammet.  

Människosyn 

Den socialistiska jämlikhetsprincipen genomsyrar Socialdemokraternas människosyn i 

partiprogrammet, där man menar att alla människor har lika värde och äger lika rättigheter. 

Detta står även att finna på lokal nivå i meningar som: "vi tar hand om varandra genom hela 

livet".  Socialismens grundläggande jämlikhetsprincip förstärks på både nationell och lokal 

nivå.  

Vidare belyser Socialdemokraterna i partiprogrammet att fria och jämlika människor 

skapar det solidariska samhället som talas om i samhällsförändringen. Synen på de mänskliga 

rättigheterna gäller både i liberalism och socialism, därmed återfinns båda ideologierna i den 

Socialdemokratiska människosynen. Socialismens syn på människans frihet finns i det jämlika 

samhället utan klasskillnader. Människans frihet är med andra ord beroende av kollektivets 

frihet. Däremot menar Socialdemokraterna att frihet existerar där människor kan ta egna val. 

Även här faller liberalismens tankar in om individens handlingsfrihet, däremot menar 

socialismen att människan kan ta egna val i samhällen där skillnader mellan individer har 

utjämnats till generella rättigheter och social trygghet. På grund av ordens sammanhang kan 

detta förenas med socialismen, dock taget ur dess sammanhang skulle det kunna tolkas som 

liberalistiska idéer.  

Ekonomisk organisation 

Kollektivet är beroende av människorna som finns i det, även deras inställning till att bidra till 

kollektivets fördel. Även i den ekonomiska organisationen återfinns socialismens tankar om 

beroendet i samhället. Statens mest ekonomiska tillgång är den mänskliga arbetskraften. 

Produktionens inriktning ska utgå från medborgarnas behov för att dessa ska kunna påverka 

sina egna levnads villkor. Detta kan kopplas till den socialistiska planhushållningen och idén 

om att produktionsmedlen ska vara kontrollerade av staten. På lokal nivå kan den politiska 

kontrollen av produktionsmedlen återfinnas i tvånget till samspel mellan universitet och 

näringsliv. Då det står "ska ett samspel", kan detta utläsas som ett måste eller tvingande. Detta 

leder till att produktionsutvecklingen i samhället kan kontrolleras av politiken för att förse 

medborgarnas efterfrågan och behov.  Kvalitetssäkringar och utvärderingar av kommunala och 

privata verksamheterna är ytterligare en politisk kontroll av produktionsutvecklingen. 

Socialismen sträcker sig från nationell till lokal nivå i frågan. 
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Den hållbart ekologiska och ekonomiska aspekten är en väsentlig del för mänsklig 

överlevnad och de jämlika förutsättningarna för kommande generationer. Därmed förespråkar 

Socialdemokraterna en ansvarsfull ekonomi, där utvecklingen i ekonomin ska ske enhetligt 

med ekologiska mål och med ansvar för nästkommande generationer. Den ansvarsfulla 

ekonomin med andra människors välbefinnande i åtanke förenas i sin enkelhet med 

socialismens ekonomiska organisation om en gradvis ekonomisk utveckling. Även kommer 

utnyttjandet av både människor och miljö att öka om samhällens mål inte sätts främst. På lokal 

nivå framkommer det att andelen ekologisk mat till skola och äldreomsorg ska fördubblas 

under mandatperioden. Detta kan relateras till socialismens kontroll över produktionsmedlen 

och ideologins ekonomiska planhushållning med ekologiskt ansvar. Det gäller även den lokala 

nivåns mål om att vara självförsörjande av förnybar el år 2018. Genom detta överensstämmer 

den nationella och lokala politiken med de socialistiska idéerna.  

Ytterligare socialism återfinns i argumenten att vinster på marknaden inte får vara ett 

övervägande intresse eller mål. Ekonomins syfte ska vara att uppfylla samhällets mål först och 

främst, och sen näringslivets vinstjakt, då det individualistiska förhållningssättet på marknaden 

motarbetar marknadens mångfald. Det offentliga ägandet ska för socialismen vara större än det 

privata ägandet, vilket utmärks i Socialdemokraternas partiprogram. Marknadens tjänster ska 

vara tillgänglig för alla och inte bara för de priviligierade. Detta åstadkommer man genom att 

ha en stor offentlig sektor. Även här återfinns socialismen idéer om kapitalismen, som man 

menar skapar skillnader i samhället, skillnader som senare kommer att behöva utjämnas. På 

lokal nivå genomlyser socialismen till stor del, då en viktig insats för att minska klyftorna i 

samhället är att få fler i arbete och egen försörjning. Betoningen på egen försörjning kan tolkas 

som ett liberalistiskt inflytande. Däremot, ser vi till dess sammanhang faller det inte under 

socialismens idéer om att individen ska vara kollektivet till nytta, vilket denne är vid 

självförsörjning.  

Socialdemokraterna använder frekvent ordet solidaritet som kopplas till socialismen då 

det innebär att folket ska stå upp för varandra i samarbeten. För att uppfylla sina löften menar 

man att det inte går att göra skattesänkningar, detta argumenteras emot flera gånger i det lokala 

åsiktsdokumentet. Att inte sänka skatten är klassiskt för socialismen. 

5.3.2. Sverigedemokraterna  

Samhällsförändring  

Sverigedemokraterna menar i sitt principprogram att samhället ska byggas på solidaritet, 

miljövänligt, demokrati och jämställdhet. Detta är begrepp som associeras med socialismens 

samhällsvision, solidaritet kan kopplas till socialismens tankar om kollektivet samt om det 
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ekologiska ansvaret som kollektivet har. Denna ideologi når även ner till partiets lokala nivå 

där solidariteten framkommer i bostadspolitik som ska föras med hänsyn till människor och 

grupper som lever i ekonomisk utsatthet. Den socialistiska samhällsvisionen om ekologiskt 

ansvar finns i deras tänk om att bevara och tillvarata odlingsbara marker, dock går syftet över 

till liberalismen eftersom anledningen är för att kunna utöka den svenska produktionen av 

livsmedel. Detta gör att den nationella nivån tenderar att ha ett mer socialistiskt tänk än den 

lokala nivån.    

Sverigedemokraterna betonar att deras politik ska eftersträva ett samhälle där 

medborgare kan garanteras en social och ekonomisk trygghet. Huruvida denna trygghet ska 

försäkras benämns inte vidare. Då solidaritet benämns i samband med trygghet kan det tolkas 

som att det är socialismen som förespråkas, samt att det är staten som ska bygga den solidariska 

välfärden. Den lokala nivån dras även mot socialismens solidariska välfärd då de anser att 

kommunen som arbetsgivare ska kunna försäkra människor de faktorer som behövs för att leva 

ett värdigt liv. Socialismen som framgår här är att kommunen ska kunna försäkra att dessa 

faktorer står att finna. 

I det nationella principprogrammet förekommer begrepp om både individens frihet och 

trygghet, begreppen kan kopplas både till liberalism och socialism. Detta fenomen av att båda 

ideologierna inom samma område är återkommande vid flertalet tillfällen. Exempelvis 

benämns både individualism och gemenskap i ett sammanhang. Denna blandning av 

ideologierna står även att finna på lokal nivå.  

Liberala inslag i principprogrammet förekommer i stor del inom samhällsförändring, 

exempelvis att staten ska utgöra ett skydd för individerna och upprätthålla goda relationer 

globalt. Även stöd för den svenska monarkin utrycks och näst intill lite om klasskillnader eller 

ojämlikheter mellan grupper i samhället. Det skydd som framkommer i kommunpolitiken är 

att kommunen ska upprätta en handlingsplan för att motarbeta politisk extremism. Detta skydd 

faller utanför både liberalismens och socialismens ideologier.   

Vidare benämns det att det står som statens uppgift att försäkra nationens oberoende 

och säkerhet. Beroende som vi tidigare har förknippat med socialism i Socialdemokraternas 

partiprogram återfinns i Sverigedemokraternas principprogram dock i ett annat syfte. 

Sverigedemokraterna anser i principprogrammet att vissa samhällsfunktioner ska stå under 

statens kontroll. På den lokala nivån pratar de om att nationen ska ha kontroll över 

energiproduktionen samt att kommunen inte ska producera energi själva då reparationer och 

utbyten av produkter blir kostsammare för kommunen på sikt. Här behandlas tankar från båda 
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ideologierna. Liberalismen finns i kommunens självförsörjande i ett decentraliserings 

perspektiv, samtidigt som socialismen finns angående statens kontroll. 

Individernas bidragande till att stärka det sociala kapitalet har stor betydelse, här ser vi 

ytterligare inslag av socialism. Oegennytta, vilket innebär att medborgaren ska ta ansvar för 

samhället och medmänniskorna i det, vilket är en viktig faktor för att bygga upp ett gott 

samhälle. Oegennyttan som Sverigedemokraterna förespråkar på nationell nivå kan härledas 

till socialismens idéer om kollektiv. Kollektivet kan här innebära människors delade ansvar för 

att bygga ett gemensamt samhälle, samt samhällets beroende av människorna i det. Här menar 

det lokala partiet att det goda samhället och det sociala kapitalet återfinns i den kommunala 

handlingsfriheten samt självbestämmande, men får inte begränsas av nationella bestämmelser 

eller av statliga myndigheter. I och med att de förespråkar den kommunala handlingsfriheten 

och självbestämmande faller de in under liberalismen. Förespråkandet av decentralisering som 

finns i liberalismen återfinns i Sverigedemokraternas principprogram men även i det lokala 

åsiktsprogrammet. Detta i och med att de starkt betonar att kommunal handlingsfrihet och 

självbestämmande är en central beståndsdel i demokratin på både nationell och lokal nivå. 

Kommuners egenintresse och förmåga att skapa förutsättningar och prioriteringar ställs dock 

emot en socialistisk idé om att det måste ställas i motvikt till var enskild medborgares 

rättigheter till likvärdig välfärdsservice. 

 Stat och kommun ska ha ett inflytande men inte kontroll över exempelvis infrastruktur, 

detta för att samhällsservice ska hållas till en rimlig kostnad. Detta är ett inslag av liberalismen 

om statligt inflytande men inte kontroll. Samhällsservicen delas upp inom olika områden, vilket 

leder till att ena området präglas av liberalism och det andra av socialism. 

 Vidare förespråkar Sverigedemokraterna i principprogrammet ett återförstatligande av 

skolan, för att kvalitetssäkra, vilket kan länkas till socialismens idé om ökad centralisering. 

Motsägelsefullt mot detta argument är att skolan ska kunna kompletteras med fristående skolor. 

Detta för att även utöka individens valfrihet, vilket kan härledas till liberalismens uppfattning 

om individens handlingsfrihet. Däremot får den fristående skolan inte konkurrera ut den 

offentliga skolan, samtidigt som konkurrens är nyttigt för utveckling och kvalitetsstärkande. 

Återigen finner vi hur liberalism och socialism ryms i samma sammanhang. På den lokala nivån 

återfinns nästintill exakt samma argument vilket togs upp högre upp i detta avsnitt. Det gör att 

analysen av principprogrammets åsikter blir den samma i det lokala åsiktsprogrammet.    
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Människosyn 

Sverigedemokraterna är i sitt principprogram influerade av båda ideologierna. Med detta menas 

individens grundläggande rättigheter och värde, som exempelvis rätt till självständighet, 

trygghet, gemenskap och självbestämmande. Likt det som framgår i samhällsförändringen 

återfinns liberalistiska och socialistiska tankar i ett sammanhang. Sverigedemokraterna betonar 

individen i liberalismen, men belyser rättigheter och begrepp som härleds till en socialistisk 

människosyn.  

Inom människosynen finns även ett motsägelsefullt moment där Sverigedemokraterna 

menar att individen ska ha frihet och självständighet samtidigt som klasskillnader i samhället 

inte ska utjämnas, då individen är ansvarig för sina egna handlingar. Att individen står ansvarig 

för sina egna handlingar och levnadsvillkor kan även kopplas till Sverigedemokraterna i 

Örebros människosyn på EU-migranter. Här sker även en klassfördelning i samhället av 

människor, som inte ska utjämnas med politiskt stöd.  

Socialliberalism i Sverigedemokraterna återfinns i resonemanget att individen både är 

beroende av samhörighet med kollektivet och självständighet, politikens ansvar över den 

balansen härleds mer till socialism än till liberalism. Skulle istället individen haft ansvaret för 

den balansen hade det istället kunnat härledas till liberalismens idéer om att individen är 

ansvarig för sina egna levnadsvillkor. 

 Liberalismens ”laissez-faire” återfinns i Sverigedemokraternas människosyn i 

principprogrammet, då det menas att mänsklig egoism är en drivkraft till självförverkligande. 

Vidare finner författarna ingen ytterligare koppling till socialism eller liberalism inom 

dimensionen.  

Ekonomisk organisation 

En gynnsam ekonomisk utveckling anser Sverigedemokraterna i sitt principprogram är 

äganderätter en förutsättning, samtidigt är tillväxt väsentlig för upprätthållandet av välfärd. 

Marknadsekonomi förs fram som en självklarhet med långsiktighetstänk. Marknadsekonomi 

associeras för denna studie till liberalismens ekonomiska organisation, det liberalistiska tänket 

kompenseras dock av socialistiska tankar. Detta ser vi i huruvida tillväxten måste balanseras 

utifrån samhällsvärden som miljö, folkhälsa och socialt kapital. Även på den lokala nivån finns 

inflytande från båda ideologierna, där det skrivs att ekonomins mål ska vara att skapa 

förutsättningar för upprätthållandet av den gemensamma välfärden. Att den politiska ekonomin 

ska skapa förutsättningar kan kopplas till ett liberalistiskt tänk om att politiken ska ha 

inflytande på ekonomin men inte kontrollera den. Socialismen förekommer främst i 
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användandet av begrepp som gemensam och solidarisk välfärd. En motsägning till det 

socialistiska tänkandet återfinns dock i det lokala åsiktsprogrammet där Sverigedemokraterna 

betonar att ekonomisk utjämning mellan klasskillnader inte får ske med skattemedel eller helt 

elimineras av politiken. En analys av detta uttalande är att Sverigedemokraterna i Örebro 

erkänner ekonomiska klasskillnader i samhället, samt att det inte ska råda en utjämning av 

dessa, vilket kan förknippas med liberalismen och individen före kollektivet samt att det ska 

ske en ekonomisk tillväxt före det sker en ekonomisk utjämning.  

Om skatten kan ett liberalistiskt förhållningssätt antas, med detta menas att skatter inte 

får utformas på ett sätt att det begränsar individen eller hämmar konkurrenskraft. Även i det 

lokala åsiktsprogrammet framkommer liberalism angående skattefrågor, med hänvisning till 

att skatten inte får blir för hög samtidigt som det ska hållas på en rimlig nivå för 

upprätthållandet av välfärd. På lokal nivå förespråkar man att skattehöjningar inte för vara 

kortsiktiga lösningar på långsiktiga problem, därmed ska skatten hållas så låg som möjligt. 

Skattepolitiken på både lokal och nationell nivå är starkt influerat av liberalistiska idéer.  

6. Slutsats och avslutande diskussion 
En fullbordad uppsats behöver svar på de frågeställningar som presenterades först i början. 

Svaret presenteras i slutsatserna som delas upp efter respektive parti och de tre dimensionerna 

för att förtydliga. Frågorna som ska besvaras är följande:  

1. Uppstår en ideologisk skillnad i kommunala åsiktsprogram från det nationella 

åsiktsprogrammet hos partierna Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna inom 

dimensionerna samhällsförändring, människosyn och ekonomisk organisation? 

2.  Vilken ideologi är mest förekommande på respektive nivå för respektive parti? 

6.1. Socialdemokraterna  

Samhällsförändring  

Socialdemokraterna förhåller sig både på nationell och lokal nivå till i huvudsak socialismen. 

Det framkommer ingen märkbar skillnad av ideologin, däremot finns ett inflytande av 

liberalismen i det lokala åsiktprogrammet. Socialismen är mest förekommande på båda 

nivåerna. Förhållandet mellan nationell och lokalnivå framstår som enhetligt och ideologiskt 

likt.  

Människosyn 

Inom dimensionen människosyn är socialism övervägande och det uppstår inte en ideologisk 

märkbar skillnad. Dock en influeras den lokala nivån mer av liberalismen än den nationella 

nivån.  
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Ekonomisk organisation 

Den ekonomiska organisationen är genomgående socialism på både nationell och lokal nivå. 

På den lokala nivån förekommer ett liberalistiskt inflytande men det uppstår inte en ideologisk 

skillnad.  

 Vad gäller den andra frågeställningen är det författarnas slutsats att socialismen är den 

mest förekommande ideologin inom Socialdemokraterna både på nationell och lokal nivå. 

Däremot förekommer liberalismen i viss del inom den lokala nivån i större utsträckning än på 

den nationella.  

6.2. Sverigedemokraterna 

Samhällsförändring  

Sverigedemokraterna har en ideologisk skillnad inom samhällsförändring, då den lokala nivån 

framkommer som mer liberalistisk än den nationella nivån som är övervägande socialistisk. 

Dock förekommer en blandning av de båda ideologierna på de båda politiska nivåerna. Även 

om liberalismen förekommer på den nationella nivån uppstår det konflikter med socialismen 

och politiken blir motsägelsefull.  

Människosyn 

Det som står att finna om Sverigedemokraternas människosyn är enhetligt liberalistiskt på både 

nationell och lokal nivå. Det uppstår inte en ideologisk skillnad i den bemärkelsen att 

liberalismen är den mest framgående ideologin inom människosyn.  

Ekonomisk organisation 

Socialismen och liberalismen finns på den nationella nivån i lika utsträckning. Det lokala 

åsiktsprogrammet har dock övervägande liberalism. Det förekommer inte en ideologisk 

skillnad men det finns inte en ideologisk enhetlighet mellan nationell och lokal nivå. 

För att besvara den andra frågeställningen för Sverigedemokraterna har författarna ett 

utökat tolkningsutrymme, då det finns svårigheter att bedöma vilken av ideologierna som är 

mest förekommande. Eftersom de båda tas med i flera sammanhang. Liberalismen är dock den 

ideologi som kan urskiljas som mest förekommande på lokal nivå medan det på nationell nivå 

är mer blandat och svårt att uppfatta. Detta ska dock tolkas med hänsyn till att 

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti, vilket innebär att förekomsten av andra 

ideologier kan vara mer frekvent än socialismens om partiets åsiktprogram analyseras utifrån 

andra ideologier.  

6.3. Diskussion 

Slutsatserna för denna uppsats var inte förväntade av författarna. Förväntningen var att nå ett 

liknande resultat som presenterats i tidigare studier om att den lokala politiken är mer radikal 
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än den nationella. Detta fenomen förekommer dock inte i likande utsträckning i de 

åsiktsprogram som har analyserats för denna uppsats.  

Det fanns tre utgångslägen för den här uppsatsen. Första var att kommunala politiska 

representanter är mer ideologiskt radikala än Riksdagens politiker (Karlsson & Gilljam 2014). 

Det andra utgångsläget var att kommunala politiker är mindre radikala i sin politik än 

Riksdagens politiker. I de två första utgångslägena uppstår en ideologisk förändring utifrån det 

nationellt antagna åsiktsprogrammet. Som tidigare nämnds i kapitel två om Montin och 

Granberg kan detta fenomen tros vara resultatet av att kommunala politiker forceras in i 

politiska koalitionsstyren. Vilket leder till att den politiska ideologin får kliva undan för att ge 

plats för det politiska samarbetet, undvika konflikter och motverka ineffektivitet inom 

kommunstyret. Som Montin och Granberg beskrev finns skillnader mellan den principfasta och 

den vardagliga politiken (2013). Då denna uppsats har analyserat den principfasta politiken kan 

det tänkas uppenbara sig ytterligare skillnader eller inslag av ideologier i en kvantitativ studie. 

Vilket leder till det tredje utgångsläget, som var att ideologisk skillnad inte står att finna i 

kvalitativa studier, då det mest troligen förekommer i den mer vardagliga och muntliga 

politiken än i principfasta åsiktsdokument. Däremot ansågs detta ge möjlighet för fortsatt 

forskning inom området, om huruvida den politiska ideologin får ge vika i förmån för 

effektivitet och samarbete i det kommunala styret. Författarnas förslag på vidare studier att 

iaktta och bevaka politiska församlingar och följa den vardagliga politiken för att se huruvida 

en ideologisk skillnad kan uppstå där principfasta åsikter utgör ett hinder för samarbeten. 

Vidare studier bör även se till att utöka denna studies omfång, genom att utöka antal 

kommuner, partier, dimensioner, ideologier samt begrepp. Trots att det inte framkom i 

slutsatserna för denna uppsats att det uppstår en ideologisk skillnad säger det inget om huruvida 

det förekommer inom andra partier eller kommuner som inte ingår i uppsatsens urval. 

Utvecklande av studien förslås vara tillägg i urval av politiska ideologier som konservatism i 

det teoretiska ramverket. Om konservatism läggs till i ramverket tror författarna att resultat och 

slutsats hade fått ett annorlunda utseende och blivit mer likt det resultat som Karlsson och 

Gilljams presenterar då denna ideologi ligger närmre den politik som Sverigedemokraterna 

förespråkar. 

Det blir svårt att analysera Sverigedemokraterna utifrån två ideologier, då det 

förekommer liberalism och socialism i ett sammanhang. Partiet har en ideologi som framställs 

som en blandning av höger och vänster. En anledning till att Sverigedemokraterna hamnar där 

de gör på Karlsson och Gilljams skala skulle kunna vara att de som ett konservativt parti har 
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många inslag av socialism som gör att deras placering på skalan inte blir överensstämmande 

med verkligheten. Trots att författarna finner flertalet liberalistiska inslag i partiets 

åsiktsprogram går det inte att utesluta chansen att placeringen på skalan är på grund av att den 

inte motsvarar politiken som de uttrycker. Begrepp i de Sverigedemokratriska 

åsiktsdokumenten har annorlunda definitioner gentemot Socialdemokraternas. 

Socialkonservatismen skapar en missvisande bild av Sverigedemokraternas placering på 

skalan, vilket innebär att partiet har samma eller lägre värde som de liberalistiska partierna. 

Partiet som har konservativa politiska åsikter men även socialistiska idéer hamnar därför 

missvisande på skalan. Vilket denna studie har kunnat visa på att skalan inte skapar en rättvis 

bild av partiernas ideologiska läggning. Samtidigt som valet av Sverigedemokraterna har 

förvirrat och försvårat analysen utifrån dimensionerna, ansåg författarna i ett tidigt skede av 

arbetet att om valet istället fallit på partiet Nya Moderaterna hade uppsatsen blivit intetsägande 

och dess slutsatser än mer självklara och naturliga. Valet av Sverigedemokraterna kan därför 

motiveras med ett försök att studera det mytomspunna partiet ytterligare än att som i andra 

studier välja de två självklara motpolerna i politiken.  

Det är även av betydelse att belysa att skalan inte kan helt enhetligt svara för politikens 

ideologi, snarare ge en tendens till politikens läggning i enskilda aktörers sakfrågor. Värden på 

skalan kan heller inte helt motsvara den ideologiska teorins applicering och anpassning inom 

den faktiska politiken.  

För att summera kan ideologiska skillnader stå problematiska att finna i den principfasta 

politiken och författarna uppmanar att istället se till hur politiken förs muntligt och till vardags. 

Vidare kan politik te sig olika beroende på kommunens grundförutsättningar. I mindre 

kommuner kan den politiska agendan tes sig mindre ideologiskt präglad än i större kommuner. 

Vilket författarna även anar bero på människorna bakom politiken och vad som anses vara av 

betydelse för just den egna kommunen, vilket kan påverka ideologiska skillnader.  
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