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Abstract 

Recent political developments, with the outcome of the Brexit referendum and the election of 

Donald J. Trump as President of the United States, have revitalized the discussion about so 

called political cleavages. Drawing upon the work of Lipset and Rokkan, some see the urban-

rural cleavage as an explanation to the election outcomes. In a Swedish context it is primarily 

the increase in electoral support for the Sweden Democrats that has brought up the question. 

The overarching purpose with this master’s thesis is to explain the role of Lipset and 

Rokkans theoretical cleavages in Swedish rural politics. Rural politics is considered a most 

likely-case for finding ideas related to the urban-rural cleavage, a cleavage which is said to have 

gained a greater importance over the past couple of years. Political cleavages exist when 

political actors demonstrate cohesive ideas and in a structured matter relate to them. For this 

reason, the thesis’ subordinate purpose is to describe what ideas parliamentary parties have in 

the rural political debate. This is done through an idea analysis where problems and solutions 

presented by the political parties are described and interpreted. 

The conclusion is that the worker-owner-cleavage is the dominant cleavage in Swedish rural 

politics. Political parties tend to problematize issues that are a part of the cleavage, with issues 

such as welfare, regional redistribution, entrepreneurship and taxation. The urban-rural and 

center-periphery cleavage can only be regarded as secondary and subordinate to the worker-

owner-cleavage. However, there are ideas in the debate relating to these two cleavages. Ideas 

relating to the state-church cleavage is absent in the chosen material. 

 

  

Key words: Cleavage theory, urban rural, labor capital, state church, center periphery, 

Swedish politics, rural politics. 
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1. Inledning 

1.1  Ämne och forskningsproblem 

 

[S]verige riskerar att klyvas på flera sätt. Den sociala och regionala, mellan dem som har jobb och 

dem som är arbetslösa. Mellan olika landsändar. Mellan stad och land. – Annie Lööf.1 

 

Det är dags att stärka gemenskap. Gemenskapen mellan stad och land. – Stefan Löfven.2 

 

Alla samhällen har grundläggande konflikter som det politiska livet struktureras utifrån. Arvet 

från historiska politiska konflikter påverkar dagens väljarbeteende och formar såväl nutid som 

framtid.3 Alla konflikter påverkar däremot inte samhällets utveckling i stort och utgör därför 

inga så kallade konfliktdimensioner. Enligt Lipset och Rokkan har främst fyra 

konfliktdimensioner påverkat Västeuropas samhällsutveckling: arbete- kapital, stat-kyrka, 

centrum-periferi samt stad-land.4 Denna uppsats åtar sig att förklara vilken roll de har i svensk 

landsbygdspolitik. 

Konfliktdimensionerna är mer eller mindre förekommande i olika länder och har haft olika 

betydelse för landets historiska utveckling. I Sverige har särskilt konfliktdimensionen arbete-

kapital, som i dagligt tal kallas för höger-vänster-skalan, präglat den politiska utvecklingen.5 

Den politiska debatten har därför under decennier primärt handlat om nivåer på skatter, 

ersättningssystem och omfördelning. Samtidigt har konfliktdimensionen stad-land varit central, 

men har i kontrast till arbete-kapital historiskt varit underordnad.6 Det gör att Sverige skiljer sig 

från övriga Europa, där de regionala konfliktdimensionerna stad-land samt centrum-periferi har 

varit mer framträdande.7 

De senaste årens politiska utveckling har aktualiserat debatten om huruvida 

konfliktdimensionen stad-land är på väg att bli mer tongivande. I Storbritannien anses regionala 

skillnader vara en orsak till utfallet i Brexit-omröstningen, och likartat anses de kunna förklara 

valet av Donald J. Trump till president. I svensk politik tillskrivs Sverigedemokraternas 

växande framgångar som skälet till varför konfliktdimensionen är på tapeten igen.8 Det går i 

dagstidningar att läsa om klyvningen och såväl Annie Lööf, Stefan Löfven som Anna Kinberg 

                                                 
1 Lööf 2017. 
2 Löfven 2016. 
3 Kriesi 1998, 182. 
4 Lipset och Rokkan 1967. 
5 Holmberg och Oscarsson 2004, 81. 
6 Demker 2011, 138; Ekengren 2012, 529. 
7 Lane och Ersson 1999, refererad till i Holmberg och Oscarsson 2004, 68; Ekengren 2012, 524. 
8 Rosén och Örstadius 2016. 
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Batra har lyft att detta är en av Sveriges största utmaningar. Speglar denna uppmålade konflikt 

den faktiska konfliktdimensionen stad-land, eller är det egentligen andra konfliktdimensioner 

som framträder? 

Lipset och Rokkans förklaring av hur Västeuropas partisystem formades har varit 

inflytelserik i partiforskningen.9 Konfliktdimensioner är viktiga i studier av politik då de 

påverkar dagens väljarbeteende och därigenom även policyutfall. Eftersom konflikter har 

konkurrerande sidor kommer sidan som vinner få mer än den som förlorar.10 

Samhällsförändringar leder dock till förändrade konflikter. Partier som är rationella borde 

därför, om tillfälle ges, försöka positionera sig optimalt i det nya landskapet. Eftersom den 

aktuella debatten har lyft frågan om konflikten mellan stad och land, finns det skäl att studera 

hur partierna förhåller sig till konfliktdimensionerna. Det förefaller vara en komplex och 

underproblematiserad aspekt av svensk politik. 

 Kriesi skriver att en konfliktdimension endast förekommer om politiska aktörer uppvisar 

sammanhängande idéer och organiserat förhåller sig till dem.11 I denna uppsats genomförs 

därför en kritisk granskning av politiska budskap inom svensk landsbygdspolitisk debatt, där 

riksdagspartiernas idéer sätts i relation till Lipset och Rokkans konfliktdimensioner. En studie 

om svensk politik är omfattande, och avgränsningar är nödvändiga för att göra 

informationsmängden hanterbar. Flera sådana studier, av andra politiska debatter, kan därför 

framöver behövas. Den landsbygdspolitiska debatten behandlar ämnen som anses vara av 

särskild vikt för landsbygden: bland annat näringslivets villkor, skatter, välfärd och 

primärproduktionen. Det teoretiska ramverket anger ett antal idéer – bland annat kopplat till 

primärnäringen – som ingår i konfliktdimensionen stad-land. Bedömningen är att om 

riksdagspartierna har idéer som förhåller sig till konfliktdimensionen, bör det komma till 

uttryck i denna debatt. Dessutom anser flera riksdagsledamöter att landsbygdspolitiken – med 

anledning av den uppmålade konflikten mellan stad och land – har kommit att få en högre 

betydelse än förr. Den landsbygdspolitiska debatten kan således ses som ett most likely-fall för 

att idéer kopplade till konfliktdimensionen ska komma till uttryck. För att se vilken roll som 

Lipset och Rokkans konfliktdimensioner har på ett övergripande plan i svensk politik, förefaller 

det lämpligt att studera den avgränsade landsbygdspolitiska debatten. 

  

                                                 
9 Bornschier 2009, 1. 
10 Deegan-Krause 2007, 553. 
11 Kriesi 1998, 167. 
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1.2  Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens övergripande syfte är att förklara vilken roll Lipset och Rokkans fyra 

konfliktdimensioner har i samtida svensk landsbygdspolitisk debatt. Tidigare forskning visar 

att konfliktdimensioner är betydelsefulla för väljarbeteende och för vilka frågor som politiseras. 

Samtidigt visar genomgången att det finns en lucka rörandes hur riksdagspartier förhåller sig 

till konfliktdimensioner, såväl i landsbygdspolitiken som för svensk politik i stort. Eftersom 

riksdagspartier är betydelsefulla aktörer i svensk politik, ämnar uppsatsen fylla denna 

forskningslucka. 

För att förklara konfliktdimensionernas roll är studiens syfte också att beskriva vilka idéer 

som riksdagspartierna har i den landsbygdspolitiska debatten. Därför presenteras 

riksdagspartiernas problembeskrivningar och lösningsförslag, och innebörden av de politiska 

budskapen beskrivs och tolkas. Idéerna sätts sedan i relation till Lipset och Rokkans fyra 

konfliktdimensioner, för att uppnå det övergripande syftet och förklara vilken roll 

konfliktdimensionerna har i svensk landsbygdspolitik. 

 

Frågeställningar: 

- Vilka problembeskrivningar har riksdagspartierna i svensk landsbygdspolitisk debatt? 

- Vilka lösningsförslag presenterar riksdagspartierna i svensk landsbygdspolitisk debatt? 

- Hur samspelar riksdagspartiernas idéer med Lipset och Rokkans konfliktdimensioner? 

 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen är avgränsad till att studera det geografiska området Sverige, och slutsatser kan 

därför inte i någon större utsträckning generaliseras till andra geografiska områden. Tidigare 

forskning indikerar att eftersom länder har olika historia behövs det studier av enskilda länder. 

Vidare är uppsatsen avgränsad till att studera den landsbygdspolitiska debatten. Utifrån det 

teoretiska ramverket operationaliseras konfliktdimensionerna för att kunna återfinna dem i 

materialet. Givet att den landsbygdspolitiska debatten berör frågor som är relevanta för 

landsbygden, bör sannolikheten för förekomsten av en eventuell stad-land-konfliktdimension 

vara som högst i denna debatt. Det rör sig således om ett most likely-fall.  

Urvalet av material avgränsas till att komma från de åtta riksdagspartierna. Tidigare 

forskning indikerar att politiska partier är relevanta analysenheter i studier av 
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konfliktdimensioner.12 Samtliga riksdagspartier inkluderas för att ge en heltäckande bild av den 

politiska debatten. 

Tidsperioden begränsas eftersom uppsatsens syfte är att undersöka idéer och 

konfliktdimensioners roll i den aktuella landsbygdspolitiska riksdagsdebatten. Det är möjligt 

att riksdagspartiernas idéer skiljer sig beroende på vilken tidsperiod som studeras. Uppsatsen 

har dock inte som syfte att undersöka konfliktdimensioners roll över tid, och ett longitudinellt 

tillvägagångssätt överlämnas åt andra. Valda riksdagsdebatter är från 2016, eftersom 

motsvarande debatter för år 2017 inte har hållits vid uppsatsens tillkomst. Riksdagsmotionerna 

är från 2015 och framåt, med två undantag för att komplettera Miljöpartiets ståndpunkter. De 

senaste landsbygdspolitiska programmen – för de partier som har sådana – härrör från olika år. 

De två äldsta är Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets, vilka är från 2013.  

 

1.4  Disposition 

Uppsatsen är strukturerad på följande sätt. Det första kapitlet består av en inledning med en 

beskrivning av ämnet och forskningsproblemet, syften, frågeställningar och avgränsning. I 

kapitel två presenteras en genomgång av tidigare forskning om konfliktdimensioner. I kapitel 

tre presenteras det teoretiska ramverket och Lipset och Rokkans klyvningsteori. I kapitel fyra 

presenteras metoder och operationalisering. I kapitel fem presenteras uppsatsens material. I 

kapitel sex presenteras en idéanalys av riksdagspartiernas idéer genom en beskrivning av vilka 

problembeskrivningar och lösningsförslag som framförs i den landsbygdspolitiska debatten. I 

det sjunde kapitlet presenteras en analys av hur riksdagspartiernas idéer förhåller sig till Lipset 

och Rokkans fyra konfliktdimensioner. Det åttonde kapitlet avslutar uppsatsen med slutsatser. 

  

                                                 
12 Ekengren 2012, 526f. 
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2. Tidigare forskning 

Det finns en bred litteratur som berör förekomsten av konfliktdimensioner i svensk politik. 

Litteraturen som presenteras avgränsas till att utgå från Seymour M. Lipset och Stein Rokkans 

konfliktdimensioner, det teoretiskt ramverk som förklaras i nästa kapitel.13 Därför utelämnas 

studier om alternativa konfliktdimensioner: exempelvis om kön och postmaterialistiska 

värderingar. 

Litteraturen präglas av statistiska metoder där variabler i huvudsak har använts för att studera 

samband mellan konfliktdimensioner och väljarbeteende, med medstridiga slutsatser. Flera 

studier indikerar att betydelsen av konfliktdimensioner har minskat över tid, medan andra ger 

motsatta resultat. De tvetydiga resultaten ger en möjlighet för uppsatsen att försöka bringa 

klarhet i konfliktdimensionernas roll i Sverige. Litteraturens ensidiga fokus på statistiska 

metoder och väljarbeteenden har lämnat en lucka i hur just politiska partier förhåller sig till de 

konfliktdimensioner som anses förekomma. 

Den tidigaste forskningen tenderade att välja länder i Västeuropa och Västvärlden som fall. 

Under senare år har studier också kommit att använda nya fall i Latinamerika, Central- och 

Östeuropa, Afrika och Asien.14 Studier om dessa nya fall väljs bort, eftersom det inom 

litteraturen finns indikationer på att konfliktdimensioners roller varierar mellan länder, och 

därför snarare är landspecifika än allmängiltiga.15 

Paul Nieuwbeerta och Wout Ultee visar att konfliktdimensionen arbete-kapital – att individer 

röstar utifrån sina ekonomiska intressen – har minskat i nästan samtliga västländer under 

perioden 1945–1990; sammantaget försvagades sambandet mellan klasstillhörighet och val av 

parti. Länderna uppvisade fortfarande stora skillnader emellan, men skillnaderna var mindre än 

tidigare. Starkast samband för konfliktdimensionen återfanns i Skandinavien och var som 

svagast i Nordamerika. Ett högre procentuellt fackmedlemskap stärkte sambandet, medan 

sambandet försvagas vid en större etnisk och religiös mångfald.16 Kevin Deegan-Krause menar 

att ett minskat klassröstande kan bero på en övergång från traditionella klassindelningar till en 

modern sektorsindelning. Trots minskningen i Västeuropa uppvisade fler andra 

konfliktdimensioner en tydlig stabilitet, särskilt utifrån lingvistiska och etniska strukturer, 

strukturer som även framträder i mer etniskt homogena demokratier. Samma stabilitet har 

religiösa strukturer uppvisat.17 Russell J. Dalton visar att skillnader i val av parti och 

                                                 
13 Lipset och Rokkan 1967. 
14 Deegan-Krause 2007, 538. 
15 Brooks, Nieuwbeerta och Manza 2006. 
16 Nieuwbeerta och Ultee 1999. 
17 Deegan-Krause 2007, 549. 
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klasstillhörighet nästan halverades i Sverige efter andra världskriget till 1995. Sverige och 

resten av Norge uppvisade den största minskningen, medan USA, Kanada och Japan uppvisade 

den minsta.18 

Clem Brooks, Paul Nieuwbeerta och Jeff Manza kritiserar gängse statistiska 

tillvägagångssätt i studier av konfliktdimensioner. De menar att konfliktdimensioner förhåller 

sig till varandra, och att multivariata statistiska metoder är lämpligare än bivariata. Förändringar 

i samband för en konfliktdimension kan hänga samman med förändringar i andra 

konfliktdimensioner. En minskning i betydelsen av arbete-kapital kan exempelvis få väljare att 

i stället särskilja partier på bas av andra samhörigheter, likt religion. Genom att använda nya 

metoder på annan data visar de att konfliktdimensionernas betydelse bland låginkomsttagare 

har minskat, men att motsatta resultat fås för andra samhällsklasser. Ser man till religionens 

påverkan uppvisar data en uppseendeväckande stabilitet, som gör att påståenden om en generell 

tillbakagång för konfliktdimensioners påverkan går att ifrågasätta.19 

Även forskare som Geoffrey Evans samt David Weakliem och Anthony Heath ifrågasätter 

slutsatsen att konfliktdimensionen arbete-kapital har minskat i betydelse, och menar att det i 

realiteten handlar om trendlösa fluktuationer.20 På samma sätt finns de som ifrågasätter 

slutsatser om religionens minskande betydelse.21 

Beträffande regionala skillnader, som ibland används synonymt till konfliktdimension stad-

land eller centrum-periferi, finner Oddbjørn Knutsen tydliga regionala struktureringar i 

väljarbeteende. Var en individ bor har betydelse för hur hon röstar. Samtidigt visar studien hur 

konfliktdimensioner interagerar och förhåller sig till varandra. Den största delen av det 

regionala sambandet kan förklaras med sociala strukturer, eftersom klasstillhörigheten varierar 

mellan regioner.22 Knutsens studie illustrerar konfliktdimensionernas komplexitet, och 

ömsesidiga relation. Det visar att det behövs en djupgående studie av hur konfliktdimensioner 

framträder i en viss politisk kontext och hur de samspelar med varandra. Det som i media 

framhävs som en återuppväckt stad-land-dimension kan i stället vara en fortsättning 

konfliktdimensionen arbete-kapital. 

Den mest rigorösa studien över konfliktdimensioners förekomst i svensk politik är gjord av 

Sören Holmberg och Henrik Oscarsson. Enligt dem är den sociala strukturens koppling till 

partivalet en starkt bidragande orsak till varför det svenska partisystemet har varit stabilt över 

                                                 
18 Dalton 1996, 323. 
19 Brooks, Nieuwbeerta och Manza 2006, 88ff. 
20 Weakliem och Heath 1994; Evans 1999. 
21 Manza och Brooks 1999, refererad till i Brooks, Niuewbeerta och Manza 2006. 
22 Knutsen 2010, 578. 



9 

 

tid; Sverige tillhör ett av de länder där kopplingen har varit som starkast. I Väljare går de 

igenom data och slutsatser från valforskningsprogram mellan åren 1956 till 2002.23 

Resultaten visar att Lipset och Rokkans konfliktdimensioner har bäring även i det moderna 

Sverige. Sambanden mellan socioekonomisk kategori och partival har varit stabilt från val till 

val, men i en longitudinell jämförelse går det att urskilja ett försvagat samband. Möjligheterna 

att predicera väljares partival utifrån kunskaper om olika egenskaper har försvagats, och 

industrisamhällets socioekonomiska kategoriseringar är således inte lika, men fortsatt, relevanta 

i dag.24 

Holmberg och Oscarsson lyfter rivaliserande konfliktdimensioners betydelse för vilka 

konfliktdimensioner som politiseras. Att konfliktdimensionen arbete-kapital har varit 

framträdande i Sverige och kunnat strukturera politiken under 1900-talet är ett resultat av att 

andra konfliktdimensioner ”inte blivit föremål för politisk organisering i samma utsträckning”. 

Dimensionens betydelse har dock minskat, särskilt i länder där den tidigare varit som 

betydelsefullast.25 Sociala grupperingar som har lägre inverkan är knutna till arbete-kapital-

dimensionen.26 Om det som Holmberg och Oscarsson skriver är korrekt, att 

konfliktdimensioner kan undertrycka varandra, ger en minskning av arbete-kapital-

dimensionen möjligheten för att andra, likt stad-land, kan ha fått en ökad betydelse i dagens 

politiska landskap. 

Även om arbete-kapital-dimensionen har varit viktigast så har ”religion och region (…) 

[uppvisat] starka samband med röstning i Sverige.”27 Trots att Sverige betraktas som ett av de 

mest sekulariserade länderna har religionen en stor betydelse i partival bland de religiösa. 

Kyrkobesökare har alltid röstat mer borgerligt än personer som inte regelbundet besöker någon 

kyrka, och Kristdemokraterna är kraftigt överrepresenterade.28 

De regionala skiljelinjerna har varit svagare i Sverige än i andra länder. Holmberg och 

Oscarsson menar att de regionala skillnaderna i väljarbeteende i stor utsträckning speglar 

skillnader i ”näringsstruktur och de sociala villkor människor lever under.” Somliga regionala 

skillnader kan dock inte förklaras av detta; exempelvis Socialdemokraternas starka 

representation i Norrland. Dessutom särskiljer sig de regionala skillnaderna från arbete-kapital-

dimensionen, så till vida att de tenderar att reproduceras och förändras ytterst litet över tid. 

                                                 
23 Holmberg och Oscarsson 2004. 
24 Ibid.: 46ff. 
25 Ibid.: 53. 
26 Ibid.: 46. 
27 Ibid.: 46. 
28 Ibid.: 67. 
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Forskarna gör dock en distinktion mellan skillnader mellan regioner och skillnader mellan stad 

och landsbygd, där den sistnämnda skillnaden är större än den förstnämnda.29 

I Framgång för Sverigedemokraterna trots en allt mer flyktinggenerös opinion undersöker 

Marie Demker förhållandet mellan konfliktdimensioner och väljares attityder till 

flyktingmottagande. Det faktum att Sverigedemokraterna i valen 2010 ökade i väljarstöd trots 

väljarkårens generellt mer generösa attityd beträffande flyktinginvandring, menade Demker 

belyste det ”komplexa förhållandet mellan attityd i enskilda frågor och politiska partiers 

framgång och motgång.” Studien visar att 65 procent ansåg sin ideologiska övertygelse till 

vänster/höger (arbete-kapital) vara viktig när de tog ställning politiskt. 58 procent tillmätte sin 

livsstil och sina traditioner (stad-land) samma vikt, följt av 52 procent för sin lokala eller 

regionala identitet (centrum-periferi) och avslutningsvis 23 procent för sin religiösa/icke-

religiösa övertygelse (stat-kyrka). Bland dem där stad-land och centrum-periferi var viktiga 

konfliktdimensioner var en mer restriktiv hållning i flyktingfrågan mer förekommande än bland 

dem som tillskrev andra konfliktdimensioner samma vikt.30 

I Vargfrågan och politiska skiljelinjer ämnar Ann-Marie Ekengren bidra till ”diskussionen 

om vilka politiska skiljelinjer som strukturerar det politiska livet i Sverige.” Därför undersöker 

hon hur intressegrupper mobiliserar utifrån konfliktdimensionerna stad-land samt centrum-

periferi i vargfrågan. Slutsatsen hon drar är att centrum-periferi har en högre mobiliserande 

potential än stad-land. Hon fokuserar på konfliktdimensioners organisatoriska aspekt, eftersom 

konfliktdimensioner ska ”ta sig någon form av organiserat uttryck”. Därför menar hon att man 

inte enbart bör studera partier, utan även inkludera intressegrupper i studierna.31 I sin studie 

väljer hon dock att enbart studera intressegrupper, vilket lämnar en lucka i hur politiska partier 

förhåller sig till konfliktdimensionerna. 

Genomgången visar att det finns forskningsluckor i litteraturen. Konfliktdimensioner har 

uppmärksammats i forskningen, men inte på det sätt som de används i denna uppsats. Uppsatsen 

ämnar inte gå igenom konfliktdimensionernas betydelse för hur väljare röstar, utan syftar till 

att förklara deras roll i svensk politik genom att studera hur de framträder i landsbygdspolitiken. 

Att fokusera på partier förefaller vara bortglömt inom forskningsfältet. För ett sådant syfte finns 

det ett behov av att lyfta de idéer som finns i debatten. Det ger en möjlighet att komma åt 

någonting annat än vad den befintliga forskningen har gjort: inte en studie om väljarbeteende, 

utan en studie om teorin bakom partiernas idéer. 

                                                 
29 Ibid.: 68ff. 
30 Demker 135ff. 
31 Ekengren 2012: 523ff. 
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3. Teoretiskt ramverk 

3.1 Lipset och Rokkans klyvningsteori 

Den så kallade klyvningsteorin har under en längre tid haft en framträdande roll inom 

litteraturen om hur europeiska politiska partier har bildats och om hur samtida väljarbeteende 

kan förklaras. Inom teorin används ett koncept om ”klyvningar” där de ses som särskilda 

politiska konflikter grundade i storskaliga samhällsförändringar, som exempelvis 

nationsbyggande och industrialisering. Teoribildningens främsta styrka är hur den binder 

samman individers politiska beteenden till makrohistoriska processer och att den visar hur vissa 

kritiska tidpunkter långsiktigt har kommit att påverka den politiska utvecklingen.32 

Ett första verk inom teoribildningen gjordes av Lipset och Rokkan i introduktionskapitlet till 

volymen Party Systems and Voter Alignments från år 1967. I verket skisserades ett 

makrohistoriskt ramverk för hur händelser i västeuropeiska länder kom att forma deras politiska 

system.33 Ramverket som de lade grunden för förfinades av Rokkan i boken Citizens Elections 

Parties från 1970.34 

Enligt Rokkan kan alla samhällen sägas ha en klyvningsstruktur som formas av och påverkar 

den historiska utvecklingen.35 Tidigare försök att reducera multidimensionella förklaringar av 

partival till en enkel vänster-höger-dikotomi, eller en vänster-center-höger-trikotomi, innebar 

en väsentlig förlust av information för framför allt komparativa analyser av kontinentala och 

skandinaviska data. För att verkligen bryta mark i studier av väljarbeteende behöver man i större 

utsträckning beakta detaljerna i karaktären för de val som väljare står inför, och försöka 

identifiera vilka dimensioner som faktiskt är väsentliga.36 Lipset och Rokkan konverterade 

tidigare dikotomier till en modell med två dimensioner: en territoriell dimension och en 

funktionell dimension.37 

 

                                                 
32 Bornschier 2009, 1. 
33 Ibid.: 2. 
34 Rokkan 1970. 
35 Ibid. 
36 Ibid.: 74f. 
37 Ibid.: 97f. 
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Figur 1 – Konfliktdimensionernas fyra poler38 

I figur 1 representerar den vertikala l-g-axeln den territoriella dimensionen. Vid l-polen 

återfinns lokala motsättningar mot intrång från den dominerande nationella eliten med 

tillhörande byråkratier. Det återspeglar reaktioner från perifera regioner, språkliga minoriteter 

och kulturellt hotade grupper mot de centraliserande, rationaliserande och standardiserande 

krafterna från nationalstaten. Vid g-polen återfinns konflikter som inte härleds till ett enskilt 

territorium utan berör i stället vilka som har kontroll över makten, vilka mål som sätts och vilka 

policyalternativ som eftersträvas i systemet som helhet. Den territoriella dimensionen begränsar 

processerna i ett nationsbygge och kan i sin extrem leda till krig och secession.39 

Den horisontella a-i-axeln representerar den funktionella dimensionen som skär rakt igenom 

den territoriella dimensionen. Den skapar samhörighet mellan medborgare som befinner sig i 

likartade livssituationer eller som har liknande värderingar. Samtidigt undergräver den 

medborgares territoriella lojalitet. Vid a-polen återfinns konflikter över resursallokeringar och 

omfördelningar mellan exempelvis producenter och konsumenter, arbetare och arbetsgivare 

samt mellan hyresvärdar och hyresgäster. Vid i-polen återfinns konflikter om värderingar 

mellan religiösa- och ideologiska grupper. Här ställs frågor om uppfattningar över det moraliskt 

rätta och hur historiens och människans öde ska tolkas.40 

Lipset och Rokkan hävdar att Västeuropa kännetecknas av fyra konfliktdimensioner som går 

att placera inom denna tvådimensionella modell. Dessa står mellan centrum och periferi, stat 

och kyrka, stad och land samt arbete och kapital.41 

                                                 
38 Lipset och Rokkan 1967, 10. 
39 Lipset och Rokkan 1967, 10ff. 
40 Ibid.: 10. 
41 Ibid.: 14. 
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Figur 2 – De fyra konfliktdimensionerna42 

Konfliktdimensionerna centrum-periferi och stat-kyrka är följder av två kritiska händelser 

under den nationella revolutionen, den process varigenom nationalstaterna bildades. Ett 

nationsbyggande ger upphov till både territoriella och kulturella ansträngningar. Det skapar en 

kamp mellan huvudstad och tillväxtområden samt mellan kulturellt avvikande områden. 

Processen tvingade befolkningen att välja sida utifrån värderingar och kulturella identiteter.43 

De två händelserna var reformationen med tillhörande motreformation och den demokratiska 

revolutionen. 

Genom 1500- och 1600-talets reformation och motreformation uppstod en konflikt mellan 

centrum och periferi.44 Konflikten kretsade kring kultur, språk och religion och stod mellan den 

centrala nationsbyggande kulturen och den etniskt, språkligt eller religiöst annorlunda 

befolkningen i nationens provinser och periferi.45  

Efter den demokratiska revolutionen vid 1700-talets slutskede och framåt uppstod en 

konflikt över värderingar och hos vem kontrollen över utbildningen skulle vara. Skulle 

kontrollen vara hos staten eller hos kyrkan? Den kristna kyrkan, oavsett om den varit romersk-

katolsk, lutheransk eller reformerad, hade över århundranden hävdat sig ha rätten att 

representera människans ”andliga egendom” och kontrollera barnens utbildning utifrån den 

rätta läran. Genom demokratins intåg kunde partier mobilisera för ett försvar av kyrkans 

                                                 
42 Lipset och Rokkan 1967, 14. 
43 Rokkan 1970, 107; Ibid.: 120. 
44 Ibid.: 131. 
45 Ibid.: 102ff.; Lipset och Rokkan 1967, 14. 
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position utifrån lojaliteten från kyrkobesökarna. Konfliktdimensionen kan därför sägas ha 

uppstått i konflikten mellan den centraliserande, standardiserande och mobiliserande 

nationalstaten och de historiska privilegierna hos kyrkan.46 

Genom den industriella revolutionen uppstod motsättningar som under 1800- och 1900-talet 

producerade två klyftor: en sektoriell klyvning mellan primär- och sekundärekonomin (där 

tertiärekonomin kan adderas till den sistnämnda, av såväl teoretiska och språkliga skäl, se 

exempelvis Fisher 1939) samt en mellan sociala klasser.47 Den utlöste visserligen också flera 

kulturella motrörelser, men till skillnad från den nationella revolutionen ledde 

samhällsförändringarna till att de nya konfliktdimensionerna skar rakt igenom de tidigare 

kulturella och territoriella konfliktdimensionerna. De kom att tvinga medborgarna att välja sida 

utifrån sina ekonomiska intressen.48 

Tillväxten av den industriella produktionen och den internationella handeln genererade 

påfrestningar mellan primärekonomin på landsbygden, och sekundärekonomin med 

handelsmän, industrimagnater och entreprenörer i byar och städer.49 Konflikten kom därför att 

stå mellan de mer traditionella areella näringarna, såsom jakt, fiske och jordbruk, och den nya 

klassen kopplad till industrin,50 och utspelade sig på handelsmarknaden.51 Denna benämns som 

konfliktdimensionen stad-land. 

I de fem nordiska länderna tenderade städerna att dominera den nationella politiken, och 

strävan efter demokrati och parlamentarism utlöstes genom en bred mobilisering bland 

bönderna. Om man bortser från den mer kulturella aspekten, bestod konflikten av att bönderna 

upplevde sig vara ekonomiskt förfördelade i relation till stadsborna. Deras politiska önskan var 

således en förflyttning av skatten över till de växande urbana ekonomierna. Den ekonomiska 

aspekten kom allt mer till uttryck när primärproducenterna tog steget in på den monetära och 

marknadsbaserade ekonomin.52 

Till följd av konfliktdimensionen bildades en bredare grupp av intresseorganisationer, 

kooperativ och specifika bondepartier. Även när arbetarklassen kom att dominera den nationella 

politiken fann inte bondepartierna möjligheter att skapa gemensamma frontlinjer tillsammans 

med de mer konservativa försvararna av företagarintressen. Den kulturella aspekten mellan stad 

                                                 
46 Rokkan 1970, 102ff.; Lipset och Rokkan 1967, 14. 
47 Bornschier 2009 2. 
48 Lipset och Rokkan 1967, 19. 
49 Rokkan 1970, 107. 
50 Lipset och Rokkan 1967, 14. 
51 Rokkan 1970, 109. 
52 Rokkan 1970, 108f. 
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och land var fortfarande för stark och böndernas syn på en mer strikt marknadskontroll gick 

inte att förena med en mer marknadsliberal filosofi framförd av konservativa.53 

Kärnan till konfliktdimensionen stad-land var ekonomiska motsättningar, men det som fick 

den att bli djup och infekterad var strävan efter att upprätthålla sin tidigare förvärvade status 

och att få erkännanden för sina framgångar. Det förstnämnda stod primärproducenterna för, och 

den sistnämnda stod de moderna näringarna för. Det förefaller vara typiska motsättningar i alla 

samhällen i ekonomisk förändring, men som är mest närvarande i de tidigaste faserna av 

industrialiseringen och lägger sig i takt med att den nya och växande eliten etablerar sig.54 

Efter den ryska revolutionen växte en ny konflikt mellan arbetare och arbetsgivare fram.55 

Utifrån de dåliga arbetsförhållanden och den alienation som arbetare upplevde inom såväl 

storskaligt jord- och skogsbruk som industri drevs krav på förändring fram. Konflikterna på 

arbetsmarknaden drev fram masspartier för arbetarklassen i samtliga västeuropeiska länder.56 

Diskussionen kring konflikten mellan arbetare och arbetsgivare utvecklar inte Lipset och 

Rokkan i samma utsträckning som de tre andra. Förmodligen beror det på att de hävdar att de 

tydligaste skillnaderna mellan ländernas partisystem främst reflekterar de tre första 

konfliktdimensionerna: centrum-periferi, stat-kyrka och stad-land. Nationella skillnader i 

konflikterna och kompromisserna kopplade till de tre första dimensionerna har fått länder att 

utvecklas i olika riktningar, medan arbete-kapital fick länderna att i större utsträckning likna 

varandra. De viktigaste skillnaderna mellan länderna härstammar från den tidigaste fasen i 

demokratiseringen, innan den slutliga fasen där arbete-kapital fick sin roll.57 

Som framgår ovan har historien en särskild betydelse i formulerandet av adekvata 

förklaringar. Skälet är att politiska partier inte presenterar sig de novo inför medborgare i varje 

enskilt val. Partier bär med sig en historia som har påverkat dem, och som ger olika 

uppsättningar av alternativ i form av exempelvis program, åtaganden och idéer, som de 

presenterar inför väljarna.58 Eftersom länder har olika partier finns det skäl att studera svensk 

politik som fall. 

Partier är allianser i konflikter om policy och värderingar inom den större samhällskroppen. 

De gör samhällets kolliderande intressen och latenta spänningar explicita i och med att de 

tvingar medborgare att prioritera mellan sina intressen och dessutom alliera sig över 

konfliktdimensionerna. Partier har en uttryckande funktion, där de utvecklar en typ av retorik 

                                                 
53 Ibid. 
54 Rokkan 1970, 107f. 
55 Ibid.: 131. 
56 Ibid.: 109ff. 
57 Ibid.: 113. 
58 Lipset och Rokkan 1967, 2f. 
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för att översätta motsättningar i samhället till politiska krav. Bortsett från detta kan de ha en 

instrumentell och representerande funktion. De forcerar talespersoner för de många intressena 

att förhandla, stappla krav och aggregera tryck. Mindre partier kan förstås nöja sig med sin 

storlek och tillvaro, och endast ha en uttryckande funktion. Men partier kan inte leva med en 

förhoppning om att få avgörande inflytande om samhällets affärer utan någon form av vilja att 

överbrygga de konflikter som finns i samhället.59 

 

3.2 Det rokkianska arvet och den moderna klyvningsteorin 

Deegan-Krause skriver att för dem som inte är insatta i litteraturen förefaller den enda 

gemensamma nämnaren vara en obligatorisk referens till Lipset och Rokkan.60 Deegan-Krause 

är inte ensam om att hävda att teoribildningen spretar och saknar stringens. Även Simon 

Bornschier poängterar att litteraturen har präglats av dispyter om exempelvis vad som är en 

konfliktdimension, och att termen därför ofta föregås av prefix som social eller politisk. Trots 

dispyterna, menar dock Bornschier att det bland dem som är trogna det Rokkianska arvet råder 

konsensus kring en definition framförd utav Stefano Bartolini och Peter Mair i boken Identity, 

Competition and Electoral Availability.61 

Bartolini och Mair påstod att konceptet konfliktdimension var osedvanligt vag och 

mångtydig i den då samtida litteraturen. Skälet ansågs vara att konceptet bar på ett inneboende 

problem i och med dess placering mittemellan två huvudsakliga förhållningssätt till politisk 

sociologi: dels den om social skiktning och hur det påverkar institutioner och politiskt beteende, 

dels den om politiska institutioner och dess påverkan på sociala strukturer och förändring. 

Problemet kunde lösas genom en teoretiskt oberoende definition av konfliktdimensioner som 

ett koncept som sammanlänkar social struktur med politik, och som inte ska ses som ett enbart 

deskriptivt koncept med syftet att identifiera en viss verklighet.62 

I Bartolini och Mairs definition består en konfliktdimension av tre konstituerande delar. För 

det första består den av ett empiriskt element som definieras i sociala-strukturella termer, dvs. 

klass, religiös tillhörighet, status eller utbildning. För det andra består den av ett normativt 

element, dvs. en uppsättning värderingar och trosuppfattningar som tillhandahåller en form av 

identitet till det empiriska elementet, och som reflekterar självmedvetenheten hos den sociala 

gruppen i fråga. För det tredje innehåller den ett organisatoriskt och beteendemässigt element, 

                                                 
59 Lipset och Rokkan 1967, 5. 
60 Deegan-Krause 2007. 
61 Bornschier 2009, 2. 
62 Bartolini och Mair 1990, 215. 
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dvs. en uppsättning individuella interaktioner, institutioner och organisationer, som politiska 

partier, som uppstår till följd av konfliktdimensionen.63 

Termen konfliktdimension begränsas därför till en indikation av en skiljelinje i ett samhälle 

som refererar till och kombinerar alla tre delar. De kan således inte reduceras till att enbart vara 

en social skiktning, utan blir en konfliktdimension först när den organiseras som en sådan.64 

Det blir en beteckning av politiska beteenden som länkar samma sociala grupper med politiska 

organisationer.65 Inom forskningsfältet utgår därför forskare i sitt sökande efter dimensioner att 

de letar efter ”(a) självmedvetna sociala grupper, (b) som delar ett gemensamt tankesätt, och (c) 

en distinkt politisk organisation”.66 Med Bartolini och Mairs definition kan ”endast ett fåtal 

kvasi-demografiska skillnader (klass, etnisk-, religiös- eller regional identitet, stad-land-

boende) fungera som baser för konfliktdimensioner.”67 

 

 

  

                                                 
63 Bartolini och Mair 1990, 213–220. 
64 Ibid.: 216. 
65 Bornschier 2009, 3. 
66 Min översättning av Deegan-Krause 2007, 539. 
67 Min översättning av Toká 1998, 596. 
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4. Metod 

För att uppnå studiens övergripande syfte och besvara de tre frågeställningarna används två 

skilda tillvägagångssätt. Först används ett induktivt tillvägagångssätt, där materialet bearbetas 

genom en idéanalys. Slutsatser om vilka idéer som finns i den landsbygdspolitiska debatten 

dras utifrån de problembeskrivningar och lösningsförslag som partierna framför. Utifrån detta 

tillämpas en deduktiv dimensionsbaserad idéanalys, där idéerna från den innehållsliga 

idéanalysen sätts i relation till de från teorin operationaliserade konfliktdimensionerna. 

Gemensamt för hur uppsatsens två syften ska uppnås är att textanalys som analysmetod och 

idéanalys som textanalytisk inriktning används. Textanalysen som analysmetod ger forskaren 

olika sätt – analysinriktningar – för att analysera texter.68 För att texter ska vara användbara 

verktyg i statsvetenskapliga studier bör de förstås på ett visst sätt. Den grundläggande premissen 

är att texter relaterar till människor. De har en upphovsman som förmedlar medvetna och 

omedvetna föreställningar grundade i miljön som denne är rotad i. Utifrån föreställningarna kan 

texter såväl spegla och reproducera som ifrågasätta någonting. I denna förståelse av relationen 

mellan texter och människor, har även mottagarna en betydande roll. Även de har 

föreställningar som aktiveras vid mottagandet.69 

Det finns flera textanalytiska inriktningar för hur texter kan analyseras. Bland dessa 

textanalytiska inriktningar ansluter sig uppsatsen till den så kallade idéanalysen.70 Idéanalysen 

fokuserar primärt på texters innebördsaspekt – att en författare genom text förmedlar tankar och 

idéer när hon reflekterar, uttrycker sin bild av omgivningen eller av sina egna upplevelser. 

Återkommande inom analysinriktningen är undersökningar av förekomsten av idéer eller 

ideologier i texter.71 

Idéanalysen kan ses som ett sätt att kritiskt granska politiska budskap som framförs i olika 

sammanhang, ”en metod varmed politiska texter och uttalanden kan studeras på ett mer 

systematiskt sätt.” Den kan innefatta olika kombinationer av syften, frågeställningar och 

analystekniker. Det väsentliga är att den undersöker politiska budskap, inte hur den gör det.72 

Där det finns politiska diskussioner finns det också strider mellan politiska idéer, som 

övertygar och formar människor samt har betydelse för samhällets utveckling.73 En idé är en 

tankekonstruktion som till sin natur är mer stabil och kontinuerlig än exempelvis intryck eller 

                                                 
68 Bergström och Boréus 2012, 17–26. 
69 Ibid.: 20. 
70 Ibid.: 23ff.; Idé- och ideologianalys benämns endast som idéanalys, eftersom ideologier kan ses som samlingar av idéer. 
71 Ibid.: 21ff. 
72 Beckman 2005, 9ff. 
73 Beckman 2005, 9. 
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attityder.74 Idéer kan vara en föreställning om verkligheten, en värdering av företeelser eller en 

föreställning om hur man bör agera. De kan uttryckas genom faktuella påståenden, som ”att 

samhället präglas av konsensus”, eller normativa påståenden, som ”att nazism är orättfärdig.” 

Ideologier ses ofta som samlingar av idéer som berör samhället och politiken.75 

Uppsatsens delsyfte, med två tillhörande forskningsfrågor, är att fylla kunskapsluckan 

gällande vilka problembeskrivningar och lösningsförslag som riksdagspartierna har inom 

svensk landsbygdspolitisk debatt. Detta är ett beskrivande syfte, där en idéanalys – med sin 

betoning på idéer – förefaller vara adekvat. Vid en beskrivande ansats handlar det om att 

”klargöra det politiska budskapets innehåll. Vad är det som sägs? Vilka tolkningar är möjliga 

och vilka av dem är mest rimliga?”76 

De två första forskningsfrågorna är båda så kallade vad-frågor. Det bakomliggande 

forskningssyftet är beskrivande, vilket i praktiken innebär att – utifrån det specifika i materialet 

– ge upphov till begränsade generaliseringar om vilka idéer som finns. Det handlar om att 

rättvist återge ett särskilt fenomen.77 Utifrån en distinktion mellan olika typer av 

forskningsstrategier används för detta syfte ett induktivt tillvägagångssätt.78 

Till skillnad från en renodlad deduktiv studie, ger den induktiva forskningsstrategin 

möjligheten för lyhördhet gentemot materialet. Det finns skäl att anta att det förekommer idéer, 

ibland konkurrerande sådana, bland riksdagspartierna i debatten, men hur och var de kommer 

till uttryck lämnas öppet. Det innebär att forskaren använder sin förförståelse för att finna 

generella mönster i materialet, men att materialet inte forceras in i förutbestämda fack. Hela det 

utvalda materialet undersöks, men det som är av mindre relevans för debatten i stort utelämnas. 

Sådana avvägningar görs genom att ta hänsyn till hur ofta någonting lyfts, vilken vikt 

avsändaren ger idén, samt hur andra partier reagerar på detta. Alternativet till avgränsningen är 

att till fullo återge den landsbygdspolitiska debatten, men ett sådant förfarande är omständligt 

eftersom det blir ett slags kopia av materialet och inte bidrar till syftet. 

Det beskrivande syftet är en del av studiens övergripande syfte: att förklara 

konfliktdimensioners roll i svensk landsbygdspolitisk debatt. Att förklara innebär att etablera 

vilka element, faktorer eller mekanismer som är ansvariga för att producera de generaliseringar 

som man menar finns.79 Om man sätter de politiska budskapen i förhållande till andra fenomen, 

är syftet enligt Beckman förklarande. Det teoretiska ramverket ger föraningar om vilka 

                                                 
74 För en redogörelse av olika definitioner av idéer och ideologier, se Bergström och Boréus 2012, 130–145. 
75 Bergström och Boréus 2012, 140. 
76 Beckman 2005, 14. 
77 Blaikie 2009, 71. 
78 Ibid.: 79ff.; Grix 2010, 168. 
79 Blaikie 2009, 69ff. 
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konfliktdimensioner som kan förväntas vara avgörande i en svensk politisk kontext. Därför har 

konfliktdimensionerna operationaliserats. De används sedan som indikatorer, ”som möjliga 

belägg för att någon särskild övertygelse varit verksamt som motiv för en handling eller 

beslut.”80 De idéer som har generaliserats utifrån den deskriptiva idéanalysen, sätts därför i 

relation till de utifrån teorin operationaliserade konfliktdimensionerna. Det teoretiska 

ramverket har en vägledande roll och ett deduktivt tillvägagångssätt används för studiens andra 

analysdel.81 

Frågan om analysinstrument hanteras genom att – som Bergström och Boréus kallar det – 

utgå ifrån ”allmänt hållna dimensioner.” Det är samtidigt värt att poängtera att distinktionen 

mellan dimensioner och idealtyper inte alltid är glasklar. Det framgår i Beckmans Grundbok i 

idéanalys, där han inte gör en tydlig uppdelning mellan idealtyper och dimensioner.82 Det 

förefaller dock lämpligt att operationalisera och specificera Lipset och Rokkans 

konfliktdimensioner som just dimensioner, för idéanalysens andra skeende. De används för att 

bryta upp materialet och fånga in innebörden av de idéer som framförs. Utifrån dimensionerna 

sorteras och analyseras materialet.83 Idéer som framkommer i den landsbygdspolitiska debatten 

kan kategoriseras utifrån flera olika dimensioner, och på olika sätt inom en dimension, och 

användandet av dimensioner ger möjligheten att analysera ett bredare och mer heltäckande 

material. 

 

Tolkningens inverkan på reliabiliteten 

En statsvetenskaplig textanalys har primärt fem element att hantera när det gäller tolkandet: 

texten, det sociala sammanhanget, avsändaren, mottagaren och uttolkaren. Dessa element 

föranleder fyra olika tolkningsstrategier.84 För att öka intersubjektiviteten, bör det poängteras 

att för denna uppsats tolkas textens innebörd med fokus på avsändaren, där med avsändare avses 

en aktör med en speciell samhällelig position. En sådan tolkning är inriktad på texternas 

betydelse vid dess produktion och avgörs av vad de som formulerade den avsåg att den skulle 

betyda.85 Det som uppmärksammas är språkhandlingen, avsändarens idéer och vanliga 

språkbruk.86 

                                                 
80 Beckman 2005, 81f. 
81 Blaikie 2009, 84ff. 
82 Beckman 2005, 25ff. 
83 Bergström och Boréus 2012, 156ff. 
84 Bergström och Boréus 2012, 30. 
85 Ibid.: 32. 
86 Ibid.: 39. 
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Som angivet tidigare gör idéanalysen det möjligt att få svar på uppsatsens frågeställningar, 

men innebär också en svaghet med anledning av att tolkningar ges stort utrymme. 

Tolkningsaspekten är därför, som Bergström och Boréus påpekar, en reliabilitetsfråga.87 

Reliabiliteten består av två aspekter: inter- respektive intrasubjektivitet. I ett empiristiskt 

ideal är en slutsats endast giltig om forskare, oberoende av varandra, kommer fram till den 

genom att använda samma analysverktyg och material. Ett sådant ideal förutsätter ett helt 

neutralt observationsspråk. Även om ett sådant ideal inte alltid är möjligt inom 

statsvetenskapen, är den eftersträvansvärd. Att beakta intersubjektiviteten i uppsatsen, genom 

transparens och förankrad argumentation, behövs för att ge slutsatser legitimitet. I det arbetet 

är tydliga referat och citat betydande. För den som önskar dra egna slutsatser utifrån det valda 

materialet, finns därför en omfattande källförteckning att tillgå. Intrasubjektiviteten, å andra 

sidan, hanteras genom att samma material gås igenom och bearbetas vid upprepade tillfällen.88 

 

4.1 Operationalisering 

Det teoretiska ramverket fastslår att fyra konfliktdimensioner är av intresse i svensk politik: 

konfliktdimensionen arbete-kapital, centrum-periferi, stad-land samt stat-kyrka. För att uppnå 

det övergripande syftet behöver dimensionerna ges operationella definitioner; det behöver 

tydliggöras när empiriska fenomen ska sorteras in under den ena eller andra konflikten.89 De 

abstrakta koncepten utvecklas och specificeras på ett sådant sätt att de görs mätbara i 

materialet.90 Alla koncept behöver dock inte ha gängse definitioner, och operationaliseringar 

kan därför variera inom teoribildningen.91 Eftersom Lipset och Rokkan har det tydligaste 

bidraget till litteraturen ges koncepten operationella definitioner utifrån deras litteratur, väl 

medveten om att alternativa operationaliseringar används i andra studier. Eftersom de begrepp 

och definitioner de använder ibland är av en mer abstrakt karaktär har det inneburit en viss 

avgränsning, förenkling och anpassning av dimensionerna, i enlighet med vad Beckman skriver 

i Grundbok i idéanalys.92 

 

 

 

                                                 
87 Ibid.: 42. 
88 Ibid.: 42f. 
89 Teorell och Svensson 2007, 38f. 
90 Grix 2010, 170. 
91 Teorell och Svensson 2007, 40. 
92 Beckman 2005, 23ff. 
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Tabell 1 - Operationalisering av konfliktdimensionerna 

Arbete och kapital Stad och land 

Idéer går att härleda till en konflikt om 

ekonomiska intressen mellan 

socioekonomiska klasser. Individer känner 

förpliktelser till sin klass och röstar utifrån 

sina kollektiva intressen. Handlar om att 

försvara rättigheter till ägare och 

arbetsgivare, å ena sidan, och arbetare och 

egendomslösa, å den andra. Kommer till 

uttryck i exempelvis frågor om 

fackföreningar, arbetsvillkor, social 

alienation, social rörlighet och trygghet 

genom exempelvis offentligt finansierad 

utbildning.93 

 

Idéer går att härleda till en sektoriell 

intressekonflikt mellan lantliga och urbana 

intressen, där primärproducenter på 

landsbygden ställs mot sekundär- och 

tertiärproducenter i städerna.94 Politiska 

frågor är: statlig kontroll genom 

subventioner och tullar för att säkra 

primärproduktionen, alternativt frihandel för 

att stärka sekundär- och tertiärekonomin 

samt till vilkas fördel som skattenivån ska 

justeras.95 

Centrum och periferi Stat och kyrka 

Idéer går att härleda till konflikter om 

samhällets maktfördelning, byråkrati och 

kultur. Konflikten står mellan den centrala 

nationsbyggande kulturen i städerna och de 

lingvistiskt, etniskt och/eller kulturellt 

avvikande regionerna.96 

Idéer går att härleda till en kulturell konflikt 

om värderingar och religiositet. Härstammar 

från kyrkans hävdvunna rätt till somliga 

privilegier och kommer till uttryck i hur 

staten ska förhålla sig i frågor om moral och 

samhällets normer: äktenskapets status, 

utfärdanden av skilsmässor, hantering av 

kulturella avvikare, arrangemang av 

begravningar, prästerskapets funktion samt 

organisation av välgörenhet och välfärd. 

Berör också frågor om kyrkans egendomar 

och finansiering.97 

 

 

  

                                                 
93 Rokkan 1970, 59; Ibid.: 100–110; Lipset och Rokkan 1967. 
94 Primärproducenter är producenter inom jord- och skogsbruk, jakt, fiske och mineralextraktion. Sekundär- och tertiärproducenter är 
producenter inom industri och tjänstesektor, e.g. Fisher 1939. I uppsatsen används dock främst begreppet sekundärproducenter. 
95 Lipset och Rokkan 1967, 47; Rokkan 1970, 107–109. 
96 Rokkan 1970, 101–123. 
97 Ibid.: 103–107. 
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5. Material 

Idéanalysen är tillämpbar på en bred uppsättning av material.98 Beckman drar slutsatsen att där 

det förekommer en politisk diskussion, finns det material från vilka idéer går att hämta. 

Exempel på material är bland annat riksdagsdebatter, partiprogram och dagstidningars 

ledarsidor.99 Samtidigt dras varje forskare med begränsningar i tid och resurser, varför det 

behövs avgränsningar där det mest relevanta för studiens syfte väljs. För denna uppsats används 

transkriberade riksdagsdebatter, riksdagsmotioner, landsbygdspolitiska program och 

stämmohandlingar. Gemensamt för materialet är att de utgör texter som förmedlar budskap 

mellan människor och påverkar tankar och handlingar.100 

Riksdagen som forum, med tillhörande landsbygdspolitiska debatter, utgör det lämpligaste 

materialet för studiens syfte. De innebär en möjlighet för partierna att strukturerat och 

djupgående föra fram sina politiska budskap, både genom anföranden och replikskiften. 

Partierna har där sin chans att belysa särskilda aspekter och problematisera andra partiers idéer. 

Sammantaget är bedömningen att riksdagsdebatterna ger goda möjligheter för att dra slutsatser 

om såväl idéer som idéers koppling till konfliktdimensioner. För att säkra transkriberingarnas 

trovärdighet har de jämförts med den talade debatten. 

Med anledning av regeringens budgetproposition sker återkommande riksdagsdebatter för 

respektive utgiftsområde. Två riksdagsdebatter är av särskilt intresse i den landsbygdspolitiska 

debatten; utgiftsområde 19: regional tillväxt, och utgiftsområde 23: areella näringar, 

landsbygd och livsmedel. De två debatterna kompletteras med två riksdagsdebatter om 

näringsutskottets betänkande 2016/17:NU16 och 17, som behandlar flera motioner som berör 

den regionala tillväxtpolitiken. 

Utöver riksdagsdebatterna inkluderas olika typer av landsbygdspolitiska dokument: 

partiprogram, landsbygdspolitiska program, riksdagsmotioner och stämmohandlingar. 

Sammanfattat kan de jämföras med vad Bergström och Boréus skriver om motioner: de kan 

”sägas behandla sådana företeelser i samhället som kan tänkas påverkas genom politiska 

beslut”. De innehåller ofta en ”deskriptiv del (där samhällsproblemet ringas in), en 

argumenterande del (där syftet är att övertyga om att det inriktade problemet bäst hanteras på 

ett bestämt sätt) samt handlingsförslag.”101 Texterna berör på ett eller annat sätt 

landsbygdspolitiken och utgör primärkällor. 

                                                 
98 Bergström och Boréus 2012, 44. 
99 Beckman 2005, 9. 
100 Bergström och Boréus 2012, 17. 
101 Ibid.: 22. 
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Partiprogrammen är generella program som i flera fall lider av en allt för allmänt hållen 

diskussion för att vara till nytta för uppsatsen. Vid en läsning av materialen framgår att avsikten 

med programmen är att appellera till en bredare skala av människor, varför dokumenten ur flera 

hänseenden saknar det nödvändiga djup som krävs för en idéanalys. Miljöpartiets partiprogram 

utgör undantaget, då de genomgående behandlar landsbygdspolitik, och sätter in ämnet i ett 

bredare perspektiv. Därför inkluderas Miljöpartiets partiprogram i studien. 

För att uppnå studiens syfte används även så kallade landsbygdspolitiska program, i de fall 

de finns att tillgå. Ett antal riksdagspartier har sådana antagna program, medan andra saknar 

sådana. De landsbygdspolitiska programmen kompletteras med handlingar till partiernas 

kongresser, i de fall de berör landsbygdspolitik. Av större vikt är dock de riksdagsmotioner som 

härrör till de valda riksdagsdebatterna. Ett flertal sådana motioner inkluderas därför. 

Avslutningsvis görs ett antagande om att de budskap som riksdagsledamöterna framför, 

antingen i debatten eller i motioner, är representativa för partierna. Tendensproblemet hanteras 

genom att komplettera de olika materialtyperna med varandra, där riksdagsdebatter och 

motioner kompletteras med parti- och landsbygdspolitiska program. 

Sammantaget är materialurvalet omfattande och behandlar genomgående svensk 

landsbygdspolitisk debatt. Bedömningen är att de valda riksdagsdebatterna och motionerna är 

representativa för sin kategori. Att inkludera ytterligare riksdagsdebatter och motioner, 

exempelvis från fler år, kan tänkas bidra till att uppnå syftet. Utifrån en genomgång av 

ytterligare material är det dock rimligt att dra slutsatsen att materialet är snarlika varandra: 

samma ämnen, problematiseringar och frågeställningar återkom mellan åren.  
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6. Analys av riksdagspartiernas idéer 

Genomgången av tidigare forskning visar att riksdagspartiernas idéer i den landsbygdspolitiska 

debatten, med problembeskrivningar och lösningsförslag, är outforskad terräng. Ett av studiens 

syften är att fylla denna forskningslucka. Genom det induktiva tillvägagångssättet bearbetas 

materialet för att uttolka de idéer som figurerar. Idéerna härrör till flera olika ämnen, och de 

som särskilt betonas presenteras i detta avsnitt. För dispositionens skull har analysen delats upp 

i sju ämnen; välfärd och omfördelning; skatter; primärnäringens konkurrenskraft; 

myndighetsomlokalisering; exploatering av landsbygdens naturresurser; maktens organisering 

samt makten över skogen. 

 

6.1 Välfärd och omfördelning 

En idé som kan uttolkas är att välfärden i för stor utsträckning har tillfallit storstäderna på 

landsbygdens bekostnad. Vänsterpartiet har idén att var individ har rätt att bo var hon än önskar 

i Sverige, och att det offentliga har i uppgift att tillhandahålla välfärd för att tillgodose 

individens önskemål. Problemet är att medlen till landsbygden ofta har varit ”kortsiktiga 

satsningar eller rena brandkårsutryckningar.” En bärande del i deras landsbygdspolitik är därför 

att en större andel av offentliga resurser ska omfördelas och prioriteras till landsbygden.102 

Omfördelningen ska ”kompensera de klyftor som marknadskrafterna skapat.”103 

Grundbulten för landsbygdspolitiken är det kommunala utjämningssystemet som ska ge 

kommuner och landsting likvärdiga möjligheter att erbjuda samhällsservice. Vid sidan av 

utjämningssystemet ska staten ha möjlighet att ge riktade stöd till ”utflyttningskommuner, 

landsbygd och storstäders förortsområden.”104 Det offentliga behöver vara garanten ”för en 

likvärdig vård och omsorg för alla, eftersom marknaden aldrig kommer att lösa vården och 

omsorgen på landsbygden.” Statsbidragen till regioner ska därför höjas, samtidigt som 

etableringsrätten för vårdföretag ska tas bort. Likartat behöver resurser fördelas till universitet 

och högskolor på landsbygden. Det behövs eftersom utbildningsnivån på landsbygden ofta är 

låg, och för att säkra framtida kompetensförsörjning.105 

Omfördelningen sträcker sig även till infrastrukturinvesteringar. Kontentan är att andra 

parametrar än befolkningstäthet bör tas i beaktande vid sådana investeringar.106 Ett exempel är 

att prioritera ”underhållet av lågtrafikerade banor och kapillärspår eftersom dessa är av särskild 

                                                 
102 Vänsterpartiet 2013, 3.  
103 Motion 2016/17:2474, 4. 
104 Vänsterpartiet 2013, 4. 
105 Ibid.: 10f. 
106 Motion 2016/17:2474, 3. 
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vikt för landsbygden.” Ett annat är finansiering av en ”fungerande kollektivtrafik på 

landsbygden.”107 I båda fall riskerar ett för enträget fokus på befolkningstäthet att finansiering 

uteblir. 

Socialdemokraternas problembeskrivningar och lösningsförslag är paketerade under 

parollen Den svenska modellen och liknar i stort Vänsterpartiets. Sammanhållningen i Sverige 

har under en längre tid försämrats, och skillnaderna mellan stad och land jämförs med dem 

mellan rika och fattiga samt mellan innerstad och förort. Målet är att hela Sverige ska ha en 

”trygg tillgång till välfärd och service.” Urbaniseringen kräver att den svenska modellen 

utvecklas med större hänsyn till lokala förutsättningar, och offentliga investeringar behövs för 

att utveckla service och välfärd i hela landet. Att fokusera på den offentliga sektorns 

arbetskraftsförsörjning, genom regionala utbildningsinsatser, är en viktig del i detta.108 Det 

kommunala utjämningsystemet har tjänat Sverige väl. Men för att säkra en sammanhållen 

politik för hela landet i tider av stora förändringar behöver utjämningsystemet göra det.109 

Kristdemokraterna har en idé om regional jämlikhet. De instämmer i att utjämningssystemet 

är ett sätt att kvalitetssäkra välfärden genom att ge ”likvärdiga förutsättningar för hela 

landet.”110 I Sverige finns det en ”jämlikhets-ande inom oss”, och det gestaltade utanförskapet 

finns både i miljonprogramsområden och på landsbygden.111 Det finns nämligen en utbredd 

känsla av att inte få ”tillgång till samma service, kvalitet i skola, vård och omsorg” och politiken 

behöver inriktas så att ”människor, oavsett var i landet de bor, kan ta del av samhällets 

grundläggande sociala rättigheter…”112 Däremot framhäver Kristdemokraterna – i kontrast till 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet – valfrihetsreformernas positiva effekter på 

landsbygden. Valfrihet behövs för att ge många olika typer av verksamheter, och är viktig ”för 

att familjen också ska trivas och vilja vara på plats.”113 De kritiserar regeringens idéer för att ha 

ett tydligt storstadsperspektiv: 

 

Anser man att enbart folk i storstaden, där det finns möjlighet att driva olika typer av företag, ska få 

välja någonting? … Eller är så att även människor som bor på andra ställen i landet faktiskt ska 

kunna välja till exempel vilken typ av äldreboende eller barnomsorg de ska ha?114 

 

 

                                                 
107 Vänsterpartiet 2013, 4f. 
108 Socialdemokraterna 2017c, 3–10. 
109 Socialdemokraterna 2017a, 60. 
110 Kristdemokraterna 2014, 4. 
111 Gunther (KD), riksdagens protokoll 2016/17:108, 14. 
112 Motion 2017/18:3741, 5–8. 
113 Gunther (KD), riksdagens protokoll 2016/17:44, 143. 
114 Ibid. 
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Centerpartiet framhäver, likt Kristdemokraterna, en idé om regional rättvisa. 

 

Oavsett var människor bor ska de ha likvärdiga möjligheter att bosätta sig, arbeta och driva företag. 

Likvärdiga möjligheter innebär en bra skola… offentlig service, kommunikationer, kultur och 

natur.115  

 

Trenden med urbanisering, där städer ses som tillväxtmotorer, kan medföra att investeringar 

koncentreras dit. Det är ”rimligt att en del av tillväxten går tillbaka till hela riket”, utifrån 

”principen om att gagna de mindre gynnade områdena.” Det är dock främst 

infrastrukturinvesteringar som Centerpartiet avser.116 Ett sätt att stärka likvärdigheten är att 

komplettera välfärdssystemen med digitala lösningar, likt e-hemtjänst och e-hälsa.117 

Moderaterna problematiserar i liten utsträckning välfärdsfrågor. Det beror förmodligen på 

att de ofta anför följande kausalitet: ”Stagnation och avbefolkning på dessa orter kan i vissa fall 

leda till neddragningar i verksamheter som vård, skola och omsorg.”118 Således blir ett fokus 

på att stärka välfärden som att lindra symptomen, i stället för att bota den bakomliggande 

sjukdomen. I stället väljer Moderaterna att framhäva tillväxtens betydelse för landsbygdens 

välfärd. Likt Kristdemokraterna lyfter Moderaterna valfrihetsreformernas betydelse för 

landsbygden. De privata aktörerna har etablerat sig på platser där andra inte vill verka och ger 

kontinuitet för ortsborna. Kvaliteten aktörerna bidrar med innebär att de ”har gjort någonting 

gott för sin ort, men de behöver pengar för att kunna verka. Det är också service…”119 

Välfärdsfrågor framförs inte nämnvärt av Liberalerna. De kritiserar regeringens förslagna 

stöd till socioekonomiskt utsatta områden, och poängterar utbildning och 

infrastrukturinvesteringars betydelse för den regionala tillväxten.120 

Sverigedemokraterna har idéer om att de offentliga investeringarna har premierat 

storstäderna. ”Under lång tid har fokus legat på städernas potential och utbyggnad… 

Regeringen verkar inte se landsbygdens förutsättningar, utmaningar och konsekvenser av den 

förda politiken.” Huvudsakligen gäller detta infrastrukturinvesteringar, med ett fokus på 

höghastighetståg och kollektivtrafik. Höghastighetståg riskerar att bli en gökunge som tränger 

undan andra investeringar.121 I sitt landsbygdspolitiska program anför de dock behovet av att 

åtgärda upprustningsbehovet av svenska skollokaler, som uppgår till drygt 5 miljarder kronor. 

                                                 
115 Motion 2016/17:820, 1. 
116 Helander (C), riksdagens protokoll 2016/17:108, 7. 
117 Motion 2016/17:820, 6f. 
118 Motion 2017/18:3861, 2. 
119 Hammar Johnsson (M), riksdagens protokoll 2016/17:108, 4f; Ibid.: 20. 
120 Motion 2017/18:3815, 3; Weimer (L), riksdagens protokoll 2016/17:108, 13. 
121 Nissinen (SD), riksdagens protokoll 2016/17:44, 138f. 
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”En nedläggning av en skola på en mindre ort får stora konsekvenser för lokalbefolkningen 

varför detta är att ses som en landsbygdsfråga.” Utöver detta finns det behov av att öka anslagen 

till Sveriges lantbruksuniversitet samt till Linnéuniversitetet, föreståndare för skogs- och 

träprogrammet.122  

 

6.2 Skatter 

I riksdagsdebatterna är skattenivån och vilka konsekvenser de har för såväl hela riket som för 

landsbygden ett av de mest återkommande och omdebatterade ämnena. Ämnet kännetecknas 

av en tydlig politisk konflikt där problembeskrivning och lösningsförslag skiljer sig åt. 

Ser man till Socialdemokraterna och Vänsterpartiet framträder idén att skattesänkningar står 

i konflikt med offentliga investeringar, där strävan efter den ena omöjliggör strävan efter den 

andra.123 Draget till sin spets utgör skattesänkningar och offentliga investeringar en dikotomi, 

där den sistnämnda normativt är mer eftersträvansvärd. 

 

Men inom det här området, de regionala tillväxtfrågorna, är det viktigt att vi gör satsningar. Det 

underlättar inte att sänka skatten årligen, vilket gjordes under den borgerliga regeringstiden, med 

ungefär 130 miljarder. Det skapar inte mer förutsättningar.124  

 

Den regionala tillväxtpolitiken är ett område som framgent är i behov av stora offentliga 

investeringar. Investeringarna kan exempelvis vara utbyggt bredband, projekt för export av 

ekologiska produkter eller i form av förstärkt välfärd. I dikotomin är de nödvändiga 

investeringarna oförenliga med skattesänkningar. Skälet är att de minskar de offentliga 

intäkterna som är tänkta att gå till investeringar. 

Dikotomin blir särskilt synlig i kritiken av den tidigare Alliansregeringen. Dessa år präglades 

av skattesänkningar som fick allvarliga konsekvenser för hela landet. Skattesänkningarna 

fungerande inte då, och kommer heller inte fungera framöver.125 Även om det lyfts fram som 

reformer som fick konsekvenser för hela landet, kom det att särskilt drabba landsbygden. 

I debatten om de budgetalternativ som riksdagen har att ta ställning till kritiseras en framtida 

väg med borgerliga skattesänkningar. Det framgår idéer om att en alltför offensiv 

skattesänkarpolitik riskerar att särskilt drabba den svenska landsbygden. 

 

                                                 
122 Sverigedemokraterna 2013, 9–18. 
123 Holm (V), riksdagens protokoll 2016/17:41, 140f. 
124 Jonsson (S), riksdagens protokoll 2016/17:44, 145. 
125 Larsson (S), riksdagens protokoll 2016/17:41, 125. 
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Jag förstår inte hur de förslag om skattesänkningar till 2020 på ca 80 miljarder som Moderaterna har 

lagt fram stärker landsbygden och skapar bättre förutsättningar.126 

 

Miljöpartiet har en mer tillbakadragen roll och för inte fram ämnet i lika stor utsträckning som 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Från urvalet är det dock svårt att dra andra slutsatser 

än att de sällar sig till samma skara. Bland annat kritiseras alliansregeringens anslagsminskning 

av bland annat landsbygdsprogrammets för att vara ett resultat av ”regeringens 

skattesänkningar.”127 När stöd till ekologisk produktion kommer till tals kontrasterar 

Miljöpartiet stödet med Moderaternas skattesänkningar. 

 

Moderaterna har provat minskade skatter in absurdum under åtta år, och jag tror inte att landsbygden 

blomstrade så otroligt mycket på den tiden… Jag vet alltså inte om riktigt ditt sätt är att föredra.128 

 

I allianspartiernas tankevärld existerar inte motsättningen mellan regionala investeringar och 

eventuella skattesänkningar. Motsättningen är mer komplicerad och är snarare en symbios, där 

de två beståndsdelarna kan ses som ömsesidigt förstärkande. 

För den svenska landsbygden är det viktigt att det privata näringslivet ges så goda 

förutsättningar som möjligt. ”Det privata näringslivet har varit, är och kommer alltid att vara 

ryggraden för Sveriges välfärd.”129 Grunden för Sveriges välstånd är företagande och 

ekonomisk utveckling.130 Landsbygdens framtid är därför beroende av reformer för att stärka 

förutsättningarna för arbete och företagande. Att sträva efter att få ”fler jobb i växande företag” 

är ett sätt att på sikt öka skatteintäkterna och säkra finansieringen av den gemensamma 

välfärden.131 

Liberalerna anför att de önskar lägre skatter för att säkra framtida tillväxt, och kritiserar 

Vänsterpartiet för att inte se denna kausalitet.132 Ett lägre skatteintag är en del i att uppnå ett 

”företagsvänligt klimat”, vilket kan motverkas av eventuella ”höjda skatter på jobb och 

företagande.”133 Skattesänkningarna gör att landsbygden lever genom egen regional tillväxt, 

och skattesänkningarna bör därför ses som ett slags stimulanspolitik. Av det skälet återkommer 

partierna ständigt till skattefrågor. Kristdemokraterna bygger vidare på argumentationen med 

udd mot regeringen: ”Med regeringens skadliga skattepolitik riskerar dock människors 

                                                 
126 Jonsson (S), riksdagens protokoll 2016/17:108, 20. 
127 Motion 2013/14:MJ521, 5. 
128 Nohrén (MP), riksdagens protokoll 2016/17:41, 160. 
129 Motion 2017/18:3741, 7. 
130 Motion 2017:18:3815, 1. 
131 Motion 2016/17:3128, 4. 
132 Tysklind (L), riksdagens protokoll 2016/17:41, 140. 
133 Motion 2017/18:3815, 2. 
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företagsambitioner att gå om intet.134 Regeringens aviserade investeringar vänder sig särskilt 

Moderaterna emot genom en argumentation om att det är kontraproduktivt för landsbygden.  

 

För mig innebär investeringar (som S talar om, min anm.) inte att man först och främst höjer skatten 

och tror att det hela tiden finns att ta av från företagarvärlden utan att titta på vilka möjligheter som 

skapas för företagen. Vill vi att företag ska finnas kvar i landet? Vad innebär det för stora och små 

företag?135 

 

Därför säger Moderaterna ”nej till 40 miljarder i skattehöjning för kommande år” med 

motiveringen att ”pengarna används bättre på ett annat sätt”, där Moderaterna syftar på 

företagen i primärekonomin.136 

Den sverigedemokratiska idén bottnar i strävan efter att göra svensk produktion mer lönsamt 

i ett jämförande perspektiv. Utifrån observationen att svenska företag konkurrerar på den 

europeiska marknaden noteras att de svenska företagen i flera fall verkar under högre skatter än 

sina kontinentala branschkollegor. För att undvika konkurrensnackdelar bör skatten inte vara 

högre än vad som är gängse.137 Svenska primärproducenter ska stärkas i förhållande till 

utländska, inte i förhållande till andra branscher eller utifrån individens perspektiv. Risken är 

annars att produktionen flyttar utomlands vilket missgynnar landsbygden.138 

För landsbygden framhävs särskilt miljöskatter som oskäliga och skadliga. 

Sverigedemokraterna accepterar visserligen premisserna bakom skatterna, men hävdar att ett 

ensidigt nationellt fokus på utsläpp leder till minskad svensk produktion och att man därför inte 

uppnår någon sammanlagd miljönytta. Ett exempel på en sådan skatt är koldioxidskatten på 

diesel för skogs- och jordbruk som ger svenska företag ”en konkurrensnackdel gentemot 

kontinenten.”139 Denna skatt berörs under nästa avsnitt. 

 

6.3 Primärnäringens konkurrenskraft 

Det är uppfattningen att landsbygden inte får ta del av globaliseringens positiva effekter. 

Konsekvensen är att landsbygden har haft en sämre arbetstillfälles- och tillväxtutveckling än 

städerna. Skälet anges bland annat vara näringsstrukturen med en stor andel sysselsatta inom 

primärnäringen, som har klarat den internationella konkurrensen sämre än sekundärnäringen. 

                                                 
134 Motion 2017/18:3741, 7. 
135 Hammar Johnsson (M), riksdagens protokoll 2016/17:44, 147. 
136 Jacobsson Gjörtler (M), riksdagens protokoll 2016/17:41, 130f. 
137 Motion 2017/18:2487, 60. 
138 Forsberg (SD), riksdagens protokoll 2016/17:41, 131ff. 
139 Sverigedemokraterna 2013, 15. 
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Alla riksdagspartier menar att de svenska förutsättningarna med högre krav och skattenivåer 

för svensk primärnäring ger markanta konkurrensnackdelar. Den gängse uppfattningen är att 

landsbygden kan stärkas om primärnäringens konkurrenssituation förbättras.140 När 

Sverigedemokraterna säger att det är ”dags att (…) [inse] att svenskt jordbruk faktiskt 

konkurrerar på en tuff europeisk marknad” 141 har det gått dem förbi att partierna delar 

problembild och att det är lösningarna som särskiljer dem åt. Presenterade lösningar är: 

protektionism, i form av subventioner och tariffer, mer marknadsekonomi, och förändrad 

offentlig upphandling. 

 

Protektionism, frihandel och marknadsekonomi 

Det finns en konflikt partierna emellan om primärnäringen ska subventioneras för att bli 

konkurrenskraftig, som förs vid sidan av debatten om företagarnas generella villkor. Med 

undantag för drivmedelsskatten, där de flesta partier är för en subvention, framträder skiljelinjen 

i frågor om stöd och tariffer. 

Meningsmotsättningarna framstår som störst i frågan om stöden till livsmedelsexport och 

ekologisk produktion. Stöden förespråkas av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, 

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna men motsätts av Liberalerna, Centerpartiet och 

Moderaterna. 

Den är viktigt att politiken har en aktiv del i att se till att produktionen är miljövänlig, och 

ekologisk produktion är enligt Vänsterpartiet ett sätt att ”hjälpa svenska folket att konsumera 

mat på ett hållbarare sätt.”142 För Miljöpartiet är det ett problem att den konventionella odlingen 

inte bär sina kostnader och därför får en prisfördel. Stöden är ett sätt att täcka 

omställningskostnader som uppstår vid övergång från konventionell- till ekologisk odling.143 

Enligt Socialdemokraterna krävs stöden för att öka produktionen, konsumtionen och exporten 

av ekologiska produkter. Eftersom ”[m]an vill ha ekologiskt (…) behövs det stöd och hjälp” för 

att kunna marknadsföra och möta efterfrågan.144 Det framgår att subventionerna behövs för att 

stödja den höga ambitionsnivå som finns, och att alternativet är att sänka ambitionsnivån. Det 

gäller i grund och botten hela den svenska primärnäringen, inte enbart den ekologiska. 

Argumentationen om stöd för livsmedelsexport liknar den om ekologisk produktion. För 

Socialdemokraterna är exportstödet ”en del i att kunna öka köttproduktionen i Sverige.” Trots 

                                                 
140 E.g. Vänsterpartiet 2013, 7 och Motion 2016/17:820, 9f. 
141 Forsberg (SD), riksdagens protokoll 2016/17:41, 132f. 
142 Holm (V), riksdagens protokoll 2016/17:41, 127. 
143 Nohrén (MP), riksdagens protokoll 2016/17:41, 154–160. 
144 Larsson (S), riksdagens protokoll 2016/17:41, 146ff. 
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att köttproduktionen av miljöskäl bör minska, är det fördelaktigt om den svenska produktionen 

ökar eftersom miljöpåverkan är lägre.145 

Sverigedemokraterna beklagar sig över att Moderaterna vill minska jordbruksstöden.146 

Utöver stöden till export och ekologisk produktion vill Sverigedemokraterna också införa en 

”djurvälfärdsersättning”. Stödet ska väga upp nackdelen med att Sverige är ensamt i EU om att 

ha ett lagstadgat beteskrav för mjölkkor. Beteskravet ger förstås högre kostnader för bönderna, 

men ger också kollektiva nyttigheter i form av öppna landskap och biologisk mångfald. De 

kollektiva nyttigheterna motiverar stödet som ska ses som ett sätt att ”förstärka och värdesätta 

den svenska mjölkproduktionen.”147 Att subventionera mjölkbönder förespråkas även av 

Kristdemokraterna.148 

För de fyra allianspartierna är den grundläggande lösningen densamma som framfördes i 

föregående avsnitt, nämligen att stärka företagarnas förutsättningar och förbättra 

näringslivsklimatet. Det finns dock ett antal idéer som härrör sig endast till primärnäringen och 

som därför kategoriseras till detta avsnitt. Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet belyser 

särskilt efterfrågesidan gällande primärnäringens förutsättningar. Särskilt tydliga är 

Liberalerna, som framhäver att ekologisk produktion inte är en politisk fråga utan i stället är 

efterfrågestyrt.149 ”Livsmedelsproduktionen, oavsett om den är konventionell eller ekologisk, 

ska styras av konsumenternas efterfrågan och inte av stöd, subventioner eller snedvridande 

regler.”150 Samtidigt menar de att producenter ska kompenseras för kollektiva nyttigheter, utan 

att närmare gå in på hur.151 Centerpartiet framhåller att individens möjlighet att påverka är stor, 

och att det är viktigt att de använder sin konsumentmakt.152 Moderaterna föreslår kraftigt 

minskade anslag för exportstöd och avskaffat stöd till ekologisk produktion.153 Att ”stödja och 

ge bidrag” är ett felaktigt sätt att skapa konkurrenskraft; lösningen är i stället lägre skatter, 

enklare regler och avskaffade särkrav.154 Moderaterna menar att även Socialdemokraterna vill 

ha marknadsekonomi och inte planekonomi inom primärnäringen, och menar att det då ”är en 

märklig syn på hur marknaden fungerar om man tror att den ska baseras på stöd.”155 

                                                 
145 Ibid.: 125f. 
146 Forsberg (SD), riksdagens protokoll 2016/17:41, 129. 
147 Forsberg (SD), riksdagens protokoll 2016/17:41, 132. 
148 Oscarsson (KD), riksdagens protokoll 2016/17:41, 142. 
149 Tysklind (L), riksdagens protokoll 2016/17:41, 157. 
150 Motion 2017/18:3795, 2. 
151 Liberalerna 2017, 1015. 
152 Motion 2016/17:820, 10f. 
153 Motion 2017/18:3865, 2. 
154 Jacobsson Gjörtler (M), riksdagens protokoll 2016/17:41, 126. 
155 Ibid.: 150. 
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En vanlig kritik är att motståndaren tidigare har sänkt drivmedelssubventionerna.156 

Eftersom svenska bönder betalar högre drivmedelsskatt än sina europeiska kollegor är de flesta 

partier eniga om vikten av fortsatta drivmedelssubventioner genom så kallad återbetalning av 

dieselskatt.157 Längst går Sverigedemokraterna med förslag om en harmonisering av 

subventionen som innebär att den hamnar på dansk nivå; eftersom bönderna konkurrerar på 

samma marknad är det ”rimligt att skattenivån är densamma.”158 Sverigedemokraternas förslag 

är inte unik men innebär en väsentligt högre subvention än vad andra partier föreslår. I denna 

kontext är det intressant att Moderaterna och Centerpartiet – som motsätter sig andra 

subventioner – förespråkar drivmedelssubventioner. Liberalerna utmärker sig som det enda 

parti som i debatten uttryckligen motsätter sig subventionerna. Enligt dem måste 

primärproducenter ”bära sina egna kostnader” som en del av en ”grön skatteväxling.”159 

Sverigedemokraterna och Miljöpartiet är de enda som förespråkar tariffer. 

Sverigedemokraterna menar att handel utan handelshinder och ”protektionistiska villkor” i 

grunden är positivt, men att frihandel blir principiellt fel om det innebär avsteg från 

djurskyddsregler och annat som ligger i allmänhetens intresse. De förespråkar därför ”frihandel 

med förbehåll.”160 Det svenska medlemskapet i EU har inneburit att svensk kvalitet i realiteten 

har blivit en konkurrensnackdel. En rättvis konkurrens uppnås därför endast om utländska 

produkter som inte lever upp till Sveriges krav erläggs med en särskild tariff.161 I denna fråga 

delar Sverigedemokraterna ståndpunkt med Miljöpartiet, som vill att internationella 

handelsavtal ska inkludera djurskyddsfrågan ”för att undvika att billig import av mat från länder 

med sämre djurskydd ökar.” Det ska finnas ekonomiska styrmedel som ”missgynnar livsmedel 

som tillverkats under sämre villkor än vi tillåter i Sverige.” Men medan Sverigedemokraterna 

framhåller rättvisa för producenterna tenderar Miljöpartiet att fokusera på djurens villkor.162 

 

Offentlig upphandling av svenska varor 

Eftersom svensk produktion misslyckas i konkurrensen om privata konsumenter vill vissa 

partier öka den offentliga sektorns konsumtion av svenska livsmedel. Lagstiftningen för 

offentlig upphandling kan reformeras för att säkerställa att svenska producenter vinner 

upphandlingar. Det offentliga ska ta sitt ansvar för att inköp av livsmedel som lever upp till 

                                                 
156 E.g. replikskiften mellan Larsson (S) och Oscarsson (KD), riksdagens protokoll 2016/17:41, 141–4. 
157 E.g. Erlandsson (C), riksdagens protokoll 2016/17:41, 135. 
158 Forsberg (SD), riksdagens protokoll 2016/17:41 132. 
159 Tysklind (L), riksdagens protokoll 2016/17:41, 137. 
160 Motion 2015/16:761, 49f. 
161 Motion 2016/17:1350, 2. 
162 Miljöpartiet 2013, 16f. 
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svenska krav ökar.163 För det behöver det offentliga få verktyg för att kunna handla 

lokalproducerat.164 Det ska vara möjligt att ställa krav – exempelvis utifrån miljöaspekter och 

djurskyddskrav – som endast svenska producenter uppnår, och som därigenom ges en 

konkurrensfördel.165 Vänsterpartiet är tydlig med att en upphandling som i större utsträckning 

fokuserar på miljökraven kommer gynna lokalt jobbskapande.166 Denna idé finns hos alla 

partier utom Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna. 

Liberalerna är den främsta motståndaren mot denna idé, och vill motverka ”all ny 

protektionism, inklusive icke-tariffära handelshinder som t.ex.… olika typer av 

lokaliseringskrav och diskriminering i offentlig upphandling.”167 När Moderaterna diskuterar 

offentlig upphandling ligger fokus inte på producentens ursprung utan på hur systemen i stort 

kan göras så inkluderande som möjligt. De lyfter att regelverken är krångliga och exkluderar 

många, särskilt mindre aktörer, från att delta i upphandlingen.168 Det finns potential för 

jordbruksproducenter att tillhandahålla livsmedel till det offentliga ”om inte regeringens iver 

att stapla regleringar på varandra försvårar för dessa företag att sälja inom den offentliga 

upphandlingen.”169 

 

6.4 Myndighetsomlokalisering 

Under det senaste decenniet kan en trend för de statliga myndigheterna urskiljas: för riket i stort 

har antalet statliga arbetstillfällen ökat medan de på landsbygden har minskat. I den 

landsbygdspolitiska debatten problematiserar flera partier att jobben i stor utsträckning har 

tillkommit i storstäderna. Enbart i Stockholms län framförs att antalet statliga jobb har ökat med 

drygt 10 000 stycken, till följd av nyetableringar och att myndigheter har förflyttat sin 

verksamhet.170 Centraliseringen är en utveckling som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, 

Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna vill rulla tillbaka. 

Den regionala obalansen har i för stor utsträckning utgått ifrån en urban norm.171 Staten ”som 

arbetsgivare måste ta sitt regionala ansvar”,172 och ett sätt är att generaldirektörerna fråntas sin 

”makt över lokaliseringar av statliga verk och myndigheter.”173 Omlokaliseringarna kan ses 

som både en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och en permanent ekonomisk stimulans. 

                                                 
163 Centerpartiet 2015b, 8. 
164 Motion 2016/17:820, 10. 
165 Centerpartiet 2015a, 27. 
166 Motion 2016/17:2474, 12. 
167 Liberalerna 2017, 716. 
168 Motion 2016/17:3128, 7. 
169 Hammar Johnsson (M), riksdagens protokoll 2016/17:108, 3. 
170 Svenneling (V), riksdagens protokoll 2016/17:108, 10. 
171 Ibid.: 11. 
172 Motion 2016/17:2474, 5. 
173 Socialdemokraterna 2017a, 61. 
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De arbetstillfällen som statliga myndigheter tillhandahåller är av en annan art än de arbeten 

som oftast finns på landsbygden; i högre utsträckning är statliga myndighetsjobb mer 

kvalificerade än andra. Varje centralisering innebär att högkvalificerade arbeten försvinner från 

landsbygden, och omlokaliseringar blir en aktiv arbetsmarknadsåtgärd som kompletterar lokala 

arbetsmarknader. Det ger även ringar på vattnet, eftersom omlokaliseringar ger ”mer 

kvalificerade arbetstillfällen inte bara i den egna verksamheten utan även i andra.”174 Även 

Socialdemokraterna anför att en fördelning av statliga satsningar syftar till att underlätta och 

stödja ”de lokala förutsättningar som råder.” Omlokaliseringar har då goda förutsättningar att 

”stärka den regionala arbetsmarknaden.”175 Logiken är att den högkvalificerade arbetskraften 

erbjuds arbete och därmed möjligheten att stanna kvar på landsbygden, vilket förväntas minska 

utflyttningen. Vänsterpartiet är inne på samma spår när de motiverar omlokalisering med att 

”hela landets resurser och kompetenser [ska] tas tillvara.”176 Staten har en viktig roll för just de 

lokala arbetsmarknaderna.177 Men sett ur detta perspektiv implicerar Vänsterpartiet att de som 

söker myndighetsjobb inte söker sig till städerna vid centraliseringar, utan stannar kvar i arbeten 

där deras kompetenser går till spillo.  

Utöver de mer arbetsmarknadsmässiga idéerna förekommer det en idé om omlokaliseringar 

som ett slags permanent stimulanspolitik för landsbygden. Centerpartiet lyfter att staten 

successivt har genomfört en ”smygcentralisering” av myndigheter. Centraliseringen lyfts fram 

som en fråga om att staten inte sköter sin del av ansvaret i det regionala tillväxtarbetet. En 

konsekvens är att viktig kommersiell service har minskat över tid. Att ”decentralisera” 

myndigheterna – som får ses som en omformulering av termen omlokalisering – kan vända 

denna utveckling.178 Även om Vänsterpartiet och Socialdemokraterna också ger indikationer 

för sådana idéer, är det Sverigedemokraterna som tydligast har en idé om stimulanspolitik. 

”[Omlokaliseringar] ger positiva effekter för de berörda kommunernas skatteunderlag, vilket 

innebär bättre välfärd i form av skola och omsorg."179 Utöver att myndigheterna erbjuder 

möjligheter för individens privata försörjning, förväntas det att de stärka finanserna och ”i 

förlängningen attraktionskraften att bo på dessa orter.”180 

Det innebär förstås inte att myndigheterna ska omlokaliseras omgående, utan någon tanke 

på konsekvenser som kompetensförsörjning. Sverigedemokraterna är tydliga med att en för 

snabb omlokalisering kan innebära ”ekonomiska, sociala, logistiska och organisatoriska 

                                                 
174 Motion 2017/18:3741, 10. 
175 Socialdemokraterna 2017a, 59. 
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problem.”181 Att beakta myndigheternas kompetensförsörjning vid omlokaliseringar och 

”möjligheten att rekrytera adekvat personal” framhävs också av Kristdemokraterna.182 Just 

sådana aspekter får Liberalerna att ha en mer avvaktande inställning. Omlokaliseringar kan 

motiveras men får inte ske på bekostnad av myndigheternas kvalitet. Det är i stället viktigare 

att grundläggande samhällsservice i form av polis, arbetsförmedling och dylikt finns att tillgå 

oberoende av bostadsort.183 

 

6.5 Exploatering av landsbygdens naturresurser 

Det framstår som anmärkningsvärt att landsbygden, som är rik på naturtillgångar, inte är rikare 

än vad den är. Slutsatsen är att landsbygden inte får ta del av det välstånd som har sitt ursprung 

där, och således exploateras. Hos Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna 

framträder en idé om att välståndsfördelningen är regionalt orättvis, och att det sker en 

omfördelning av värdet från landsbygd till stad. 

För att skatteintäkter i högre utsträckning ska tillfalla de regioner där värdet har hämtats 

anser Centerpartiet att somliga skattebaser bör regionaliseras. Landsbygdsregioner ”bidrar med 

värdefull produktion” och bör därför få ”behålla delar av detta värde”. Därför är det viktigt att 

delar av värden som skapas från exploatering av naturresurser ska regionaliseras.184 I materialet 

ger de dock enbart ett konkret exempel på en sådan regionalisering: den statliga 

fastighetsskatten på industri- och elproducerande fastigheter.185 

Dessa idéer får medhåll av Vänsterpartiet, som framhåller att landsbygden tillhandahåller 

elektricitet till övriga landet. En större del av vinsterna från vattenkraften ”ska återföras till de 

kommuner där vattenkraften finns.” Vid vindkraftsetableringar bör ersättning utgå i form av 

”bygdemedel eller intrångsersättning.”186 Dessutom bör det införas en ”kommunal 

fastighetsskatt för vindkraftverk.”187 Även Kristdemokraterna ansluter till denna tanke och 

föreslår att olika instrument utvecklas för att lokalsamhället ska få del av vinsten från 

verksamheter som etableras i området. I det arbetet lyfts bygdepengen som en förebild.188 
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Det är därför viktigt att fortsätta diskussionen om hur de delar av landet som står för den största 

delen av råvaruproduktionen får del av de resurser som genereras för att kunna utveckla bygden 

vidare.189 

 

En vidareutveckling av idén är Vänsterpartiets förslag om regionala gruvfonder och beskattning 

av turism. Fonderna ska finansieras genom en ”ökad beskattning av gruvdrift och annan 

mineralbrytning.” Gruvdriften ger visserligen redan i dag intäkter men för med sig långsiktiga 

kostnader genom utbyggd infrastrukturkapacitet och bostadsbyggande. Att beskatta gruvdrift 

och överföra medlen till fonderna kan finansiera direktinvesteringar och ge regionerna 

långsiktiga investeringsmöjligheter.190 Turism- och besöksnäringen för ofta med sig stora 

kommunala investeringar, men ger inte alltid positiva ekonomiska resultat för kommunerna. ”I 

stället hamnar vinsterna av den ökade turismnäringen hos privata aktörer (…) ibland bosatta 

långt ifrån kommunen”. En lösning vore att ge kommuner möjligheten att ta ut avgifter för dem 

som övernattar i kommunen.191 

 

6.6 Maktens organisering 

I grund och botten är den politiska organiseringen ett förbisett problem som sällan nämns i 

materialet. Det finns däremot ett parti som återkommande lyfter centraliserad politisk makt som 

en bakomliggande orsak till de problem som landsbygden står inför: Centerpartiet. De är 

sällsynt ensamma om att problematisera maktfördelningen. 

Idén i Centerpartiets decentraliserande politik är subsidiaritetsprincipen: att beslut bör fattas 

så nära medborgaren som möjligt. Premissen som subsidiaritetsprincipen grundas på är enkel: 

varje människa har en ”vilja och förmåga att ta ansvar för sig själv och för andra.”192 Givet att 

premissen om människans goda intentioner och kapacitet för ansvar är giltig, blir en rimlig 

slutsats att hon kan och bör ges möjlighet att använda dem. Idén är att ju längre ifrån den beslutet 

berör som beslutet fattas, ju sämre blir utfallet. Centerpartiet framhäver att de ”bästa besluten i 

såväl stad som landsbygd fattas av människor som bor och verkar där.” Makten ska således 

decentraliseras till individuell nivå, och i de fall som beslut behöver fattas av individer i grupp 

främst till kommunal- och landstingsnivå. Att överlåta statlig makt till kommuner och landsting 

ger dem en möjlighet att ”skapa attraktivitet utifrån sina specifika förutsättningar”. Generellt 

bör därför statlig byråkrati och maktutövning minska.193 

                                                 
189 Motion 2016/17:2659, 3. 
190 Vänsterpartiet 2013, 14. 
191 Motion 2016/17:2474, 13. 
192 Motion 2016/17:820, 8. 
193 Centerpartiet 2015b, 3–6. 
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Subsidiaritetsprincipen har partiet paketerat om till parollen närodlad politik,194 som får 

sägas anspela på partiets historia. Bortom den bakomliggande subsidiaritetsprincipen döljer den 

”närodlade politiken” en lika enkel praktisk dimension. Dimensionen bygger på ståndpunkten 

att det finns en väsentlig skillnad mellan storstäder med omnejd och glas- och landsbygd, som 

en centraliserad politik missar. Förutsättningar och utmaningar skiljer sig åt mellan 

regionerna.195 En allt för långtgående standardiserad politik tenderar att missa variationerna 

genom att enbart se likheterna. Eftersom målet är densamma – likvärdiga möjligheter för alla 

medborgare att ”bosätta sig, arbeta och driva företag”196 – behöver vägen dit variera. En 

decentraliserad maktfördelning kommer i större utsträckning leda till goda utfall. 

Kommuner och landsting kan vilja lösa samma problem på olika sätt. Ett sådant exempel är 

inom klimatpolitiken. I syfte att möjliggöra ”kommunala och regionala klimatåtgärder” föreslår 

Centerpartiet reformer där makten förskjuts från stat till kommun. Kommuner ska exempelvis 

ges makten att kunna införa trängselavgifter, ställa krav på miljövänliga varutransporter i tätort 

och differentiera åtkomsten till gator beroende på miljöklassificering. De intäkter som sådana 

åtgärder inbringar ska sedan tillfalla kommunen.197  

Det finns utmaningar som delas av både landsbygd och städer; bostadssituationen är i hela 

Sverige en växande utmaning. Men att utmaningarna är desamma innebär inte att lösningarna 

behöver vara likadana.198 Medan förenklade byggregler, förtätning och friare hyressättning lyfts 

fram som nationella reformer som löser städernas problem, så lyfts landsbygdens skilda 

förutsättningar. För landsbygden framhävs primärt statens långtgående befogenheter som 

problematisk. Landsbygden är inte en plats som finns för bevarandets skull, utan är en plats att 

leva och verka på. Detta motverkas av centralmakten och därför behöver särskilt 

maktfördelningen mellan kommuner och statens länsstyrelser förändras. Kommuner ska ha ett 

ökat inflytande över strandskyddet och länsstyrelsens överprövningsmöjlighet vad gäller 

kommunala bygglov fråntas. På så sätt ges kommunen rätten att göra avvägningar mellan 

bevarande och utveckling. Ett antal uppgifter som sköts av länsstyrelserna bör också överföras 

till landstingens folkvalda parlament.199 

Ibland lyfter Centerpartiet snarare reformer för hur politiken kan differentieras, än för hur 

den ska decentraliseras. Differentierade regler innebär inte per se en decentralisering. Ett 

sådant exempel berör bostadsbyggandet. Centerpartiet menar att städer och landsbygden 

                                                 
194 Motion 2016/17:820, 1. 
195 Centerpartiet 2015b, 2. 
196 Motion 2016/17:820, 1; Helander (C), riksdagens protokoll 2016/17:108, 8. 
197 Centerpartiet 2015b, 4. 
198 Helander (C), riksdagens protokoll 2016/17:108, 8. 
199 Centerpartiet 2015b, 6–11. 
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behöver öka bostadsbyggandet och presenterar reformer för detta. Utöver detta noteras att stora 

delar av landsbygden inte är detaljplanelagt, vilket skiljer den från staden. För landsbygden 

”finns [därför] förutsättningar att införa andra regler än de som gäller i tätorter som gör det 

enklare och snabbare att bygga.”200 Att differentiera lagarna, så att olika lagar gäller för städer 

och landsbygd, innebär inte en decentralisering utan enbart en differentiering. Om 

differentieringen däremot medför en ökad liberalisering och förflyttning av makt, innebär det 

dock ett slags decentralisering till förmån för individ och kommun utifrån det resonemang som 

fördes i inledningen av detta avsnitt. Ser man till differentierad politik är Centerpartiet inte 

heller längre ensamma.  

 

6.7 Makten över skogen 

Samtliga riksdagspartier anser att de areella näringarna är viktiga insatser i Sveriges 

tillväxtmotor.201 Näringarna producerar livsmedel och förser industrin med råvara och utgör 

därför den första länken i en viktig förädlingskedja.202 En intressant del av debatten om de 

areella näringarna rör skogsbruket där tre idéer åskådliggörs. För det första diskuteras om det 

är rättfärdigat att högt ställda miljömål får långtgående konsekvenser för skogsbruket, med 

lägre tillväxt som följd. För det andra ställs frågor om makten över skogen bör ligga hos 

näringsidkarna eller hos någon annan. För det tredje lyfter Moderaterna en konflikt om 

skogsbruket som livsstil, varför deras ståndpunkter redogörs för lite mer ingående. Eftersom de 

tre konflikterna stundtals överlappar redogörs de för tillsammans.203 

Moderaterna lyfter att skogsbruket är en näring som ”har funnits här i landet mycket länge”. 

Om näringen ges rätt förutsättningar kommer den fortsätta existera och överleva andra näringar 

som ”kommer och går.” Problemet är att makten över skogsbruket inte ligger i skogsbrukarnas 

händer. I stället beslutas ”förutsättningarna för att alls kunna producera… i storstäder långt bort, 

till exempel här i Stockholm.” 204 

 

Det är lätt att ställa krav om man finns i storstaden och inte ser vilka förutsättningar som finns och 

som behövs för att kunna producera ute på landsbygden. Det är naturligtvis lätt att ställa krav på 

andra när man inte behöver betala själv. Det kostar inget att ställa krav på andra.205 

 

                                                 
200 Ibid.: 6. 
201 Hammar Johnsson (M), riksdagens protokoll 2016/17:44, 136. 
202 Forsberg (SD), riksdagens protokoll 2016/17:41, 131. 
203 Liberalerna och Kristdemokraterna utelämnas från diskussionen då de i liten utsträckning berör ämnet. 
204 Jacobsson Gjörtler (M), riksdagens protokoll 2016/17:41, 123. 
205 Ibid.: 159. 
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Det finns en oförståelse för hur den av riksdagen beslutade politiken påverkar de berörda 

näringarna, trots lagstiftarnas goda intentioner. Som exempel nämns att ”[b]onden kör ju inte 

runt med sin traktor eller sprutar växtskyddsmedel för att det är roligt. Det görs av en 

anledning…” Det finns ”en slagsida mer åt miljösidan i det sätt som regeringen arbetar här, 

vilket skapar problem för produktionen i skogsbruket.” Ett exempel är när skogsägare utan 

ersättning får ”stora områden klassade som nyckelbiotoper, vilket i praktiken innebär att de inte 

kan sälja sitt virke.” Då är det inte lämpligt att regeringen vill utöka talerätten och ger fler 

möjligheten att överklaga avverkningsanmälningar.206 

Sverigedemokraterna framhäver att skogsbruket är ”till gagn för hela riket i allmänhet 

liksom för landsbygden i synnerhet.” För att minska landsbygdens relativt sett högre 

ungdomsarbetslöshet ska skogspolitiken ha tillväxt i åtanke.207 De ifrågasätter om det är 

”rimligt att friluftsliv, miljöorganisationer eller annan organiserad allmänhet ska ha möjlighet 

att pröva normalt skogsbruk.”208 Tillväxten kräver att skogsägare ges långsiktiga spelregler, 

vilket innebär att man inte ska ”öka miljöorganisationers talerätt och möjlighet att göra 

inskränkningar i skogsbruket.”209 

I den centerpartistiska skogspolitiken är äganderätten en ”grundmurad rättighet och en 

vägledande princip.” Äganderätten får goda utfall eftersom ”[d]et man äger förvaltar och vårdar 

man också.” Ur det perspektivet är myndigheters långtgående befogenheter att genom olika 

områdesskydd inskränka i skogsägarens äganderätt problematisk.210 Som en del av 

internationella åtaganden, likt Århuskonventionen, vill regeringen utöka möjligheten för 

miljöorganisationer att överklaga avverkningar, vilket Centerpartiet vänder sig emot. Sådana 

förändringar gör att ”skogsägandet blir oattraktivt och att det vi mer eller mindre lever på i stora 

delar av den svenska landsbygden inte blir den utkomst som det för närvarande är.”211 

Socialdemokraterna problematiserar inte i nämnvärd utsträckning miljömålens 

konsekvenser för produktionen. Genom att fokusera på produktionsmålen står de nära 

Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Likt Sverigedemokraterna framhäver de 

att skogspolitiken ska stimulera en växande bioekonomi och ”säkra jobben på landsbygden.”212 

Skogsbruket kan framöver ge ett högre värde till landsbygden genom en ”modern och aktiv 

tillväxtpolitik som bygger ihop landet.” Det är dock ökad förädling och inte ökad avverkning 

                                                 
206 Ibid.: 123–128. 
207 Sverigedemokraterna 2013, 7. 
208 Forsberg (SD), riksdagens protokoll 2016/17:41, 155f. 
209 Ibid.: 148. 
210 Motion 2016/17:820, 8. 
211 Erlandsson (C), riksdagens protokoll 2016/17:41, 154f. 
212 Larsson (S), riksdagens protokoll 2016/17:41, 146. 
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som ska stärka näringen. Med innovationer utvecklas bioekonomin vilket ”ger fler jobb i 

landsdelar som idag har arbetslöshet.”213 

 

Som i all socialdemokratisk politik har jag slagits för att vi ska ha båda fötterna på jorden. Den ena 

foten står för att säkra jobb, tillväxt och konkurrenskraft och den andra för att göra detta på ett 

hållbart sätt så att jordens resurser säkras till framtida generationer.214 

 

Att fokusera på förädlingskedjan ger Socialdemokraterna möjligheten till en restriktivare 

hållning beträffande skogsavverkning. Exempelvis är det viktigt att Sverige uppfyller 

internationella åtaganden gällande skogsavverkning. Eftersom skogsbruket får konsekvenser 

även för dem som inte är direkt berörda, bör tredje part ges inflytande över processen. Tredje 

parts möjlighet till överklagande ”kan ibland vara irriterande, men det är en stor och viktig del 

av demokratin.”215 Den restriktiva hållningen föranleder att de delar somliga ståndpunkter med 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet. 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet är de som tydligast framhäver att långsiktiga miljömål måste 

prioriteras högre än kortsiktig produktion och tillväxt. De erkänner motsättningen men lutar sig 

snarare på miljö- än produktionsmålen. 

Miljöpartiet lyfter skogsbrukets vikt för en livskraftig landsbygd och dess del i 

omställningen till ett fossilfritt Sverige. Utifrån detta mål finns det ett behov av fortsatt 

utveckling.216 För att skogen även ska kunna vara till nytta i framtiden är det viktigt att den tas 

om hand. En grön omställning är dock enbart ett av flera miljömål. Det är lika viktigt att säkra 

den biologiska mångfalden.217 Eftersom skogen har ”lång omloppstid” avverkar företag 

”naturskogar” i väntan på att unga skogar växer till sig. Ekonomisk kortsiktighet riskerar drabba 

mångfalden, som inte nödvändigtvis stävjas av äganderätten. Miljölagstiftning syftar därför till 

att främja en långsiktighet: ”Det finns förstås en äganderätt i botten, men utöver det finns det 

också lagar och regler som vi måste förhålla oss till.”218 Artskyddsförordningen finns till för att 

skydda de arter som behöver skydd i viktiga biotoper.219 Större sammanhängande områden och 

särskilt värdefull skog ska skyddas från avverkning och produktionsskogsbruk.220 Att säkra 

                                                 
213 Socialdemokraterna 2017a, 59. 
214 Larsson (S), riksdagens protokoll 2016/17:41, 145. 
215 Ibid.: 147. 
216 Nohrén (MP), riksdagens protokoll 2016/17:41, 153. 
217 Miljöpartiet 2013, 16. 
218 Nohrén (MP), riksdagens protokoll 2016/17:41, 155. 
219 Ibid.: 156. 
220 Miljöpartiet 2013, 16. 
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hotade arter och naturmiljöer är i grunden av global fråga, och därför behövs överstatliga 

beslut.221 

Vänsterpartiet har samma idéer som Miljöpartiet, och framhäver att många skogsägare 

egentligen vill skydda skogen, men av ekonomiska skäl avstår. Därför finns det bidrag till dem 

som skyddar din skog genom naturvårdsavtal eller biotopsskyddsavtal. ”Nu kan de göra det 

(…) Det är precis det som pengarna är avsatta till.”222 

  

                                                 
221 Miljöpartiet 2013, 14. 
222 Holm (V), riksdagens protokoll 2016/17:41, 127f. 



43 

 

7. Idéernas förhållande till konfliktdimensionerna 

Uppsatsens övergripande syfte är att förklara vilken roll som Lipset och Rokkans 

konfliktdimensioner har i svensk landsbygdspolitisk debatt. I detta kapitel presenteras analysen 

för att besvara uppsatsens tredje frågeställning: Hur samspelar riksdagspartiernas idéer med 

Lipset och Rokkans fyra konfliktdimensioner? För att besvara frågeställningen används ett 

deduktivt tillvägagångssätt, där partiernas idéer sorteras och analyseras utifrån de 

operationaliserade konfliktdimensionerna. 

  

7.1 Moderaterna 

Hårdraget råder det ingen avsevärd skillnad mellan de fyra allianspartierna, gällande vilka idéer 

som kommer till uttryck i den landsbygdspolitiska debatten. Brasklappen är att alliansen – på 

det stora hela – problematiserar samma fenomen och presenterar likartade lösningar. Eftersom 

idéerna är jämförelsevis lika, blir också partiernas förhållanden till konfliktdimensionerna det. 

Utifrån idéerna förefaller en rimlig tolkning vara att allianspartiernas idéer främst förhåller 

sig till konfliktdimensionen arbete-kapital. Det gäller framför allt genom idéerna kopplade till 

välfärd, omfördelning och skatter, samt i viss mån primärnäringens konkurrenskraft. När det 

gäller skatter, en väsentlig del av den landsbygdspolitiska debatten, är Moderaterna 

representativ för förhållandet till konfliktdimensionen. Därför kommer analysen av 

allianspartiernas förhållningssätt till konfliktdimensionen arbete-kapital att främst utvecklas i 

det här avsnittet. För de andra allianspartierna kan det som skrivs i detta avsnitt om 

konfliktdimensionen sägas gälla för dem. 

I operationaliseringen anges att idéer ska gå att härleda till motstridiga ekonomiska intressen 

mellan socioekonomiska klasser, för att anses anspela på konfliktdimensionen arbete-kapital. 

Det handlar bland annat om rättigheter till ägare och arbetsgivare, å ena sidan, och arbetare och 

egendomslösa, å den andra. Frågorna handlar bland annat om fackföreningar, arbetsvillkor, 

skatter, social rörlighet och trygghet. Ser man till de problematiseringar och lösningsförslag 

som Moderaterna presenterar är det tydligt att det huvudsakligen kretsar kring skatter, 

omfördelningar och näringslivets villkor, vilket faller in under konfliktdimensionen. 

Moderaterna och Alliansen har ett stort fokus på företagande och näringslivets villkor i sin 

landsbygdspolitik, vilket är ett tydligt inspel i konfliktdimensionen med ett fokus på ägare och 

arbetsgivare. Det framställs som att säkerställa att landsbygdens ”utvecklingskraft, 

tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter tas tillvara”, vilket förövrigt är samma 

formulering som Liberalerna använder. Landsbygden stärks av att människor och företag ges 
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möjligheter att växa, och därför behöver förutsättningarna för företagande, handel och 

konkurrenskraft stärkas. 223 

Det är just de många mindre företagen på en ort som utgör det lokala kittet, och att få igång 

företagandet är att stärka landsbygden. Kopplat till konfliktdimensionen finns diskussionen om 

Sveriges skattenivåer, som ges ett avgörande utrymme. Det målas upp en bild av att inte alla 

regioner bidrar till den nationella tillväxten. Storskaliga omfördelningar, i form av högre skatter 

på jobb och företagande, tynger tillväxten och är därför skadligt för landsbygden.224 

 

I stället för att lätta på kostnaderna, i stället för att minska regelbördan går man i andra riktningen. 

Man ökar skatterna med 40 miljarder bara för 2017, och detta kommer att skapa problem.225 

 

De mindre företagen behöver stimulanser, i form av bland annat lägre skatter.226 Stimulanser 

för företag på landsbygden innebär inte att företag, eller regioner, ställs mot varandra. 

Moderaterna talar om företagandet i bred bemärkelse, och ”[u]rban tillväxt tillsammans med 

utveckling i riket är viktigt… för att företag ska vilja stanna och utvecklas…” Däremot 

förefaller det som om landsbygdens företag är mer utsatta än de i städerna.227 Därför är även 

sänka skatter ett sätt att stärka landsbygdens konkurrenskraft.228 Med det sagt ställer de inte 

företagarna – i den mån de kan anses utgöra en socioekonomisk klass – mot någon annan klass, 

utan poängterar enbart företagare i högre grad än löntagare. Moderaterna anser inte att 

skattesänkningar hindrar, utan snarare möjliggör framtida, regionala investeringar. Det råder ett 

omvänt orsakssamband från den hos Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. 

Till konfliktdimensionen hör också idéer om välfärd, angivet som social rörlighet och 

trygghet. Skattefinansierad välfärd ses som en omfördelning från de högre klasserna till de 

lägre. Här särskiljer sig allianspartierna i viss mån från varandra, i hur mycket de betonar dessa 

indikatorer. Sammantaget är indikatorerna frånvarande när det gäller Moderaterna. Generellt 

framställs landsbygdens sviktande välfärd som ett resultat av ett sämre företagsklimat och 

kopplar således samman välfärdsfrågor med arbets- och företagarfrågor. Kontentan är att ett 

fokus på företagandet innebär ett långsiktigt perspektiv på hur skatteintäkterna kan öka och 

därigenom säkra välfärdens finansiering. Bortsett från detta framhäver de idéer om vinster i 

välfärden, där de betonar privata aktörer som har etablerat sig på landsbygden, och hur 

                                                 
223 Motion 2017/18:3865, 3. 
224 Hammar Johnsson (M), riksdagens protokoll 2016/17:44, 136f. 
225 Jacobsson Gjörtler (M), riksdagens protokoll 2016/17:41, 148. 
226 Hammar Johnsson (M), riksdagens protokoll 2016/17:44, 147. 
227 Hammar Johnsson (M), riksdagens protokoll 2016/17:108, 3. 
228 Jacobsson Gjörtler (M), riksdagens protokoll 2016/17:41, 130f. 
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regeringen ”trycker undan entreprenörer inom välfärden.”229 Idéer om omfördelning mellan 

stad till landsbygd förekommer inte. 

För konfliktdimensionen stad-land betonar Moderaterna i viss mån betydelsen av 

marknadsmekanismerna, där produktionen ska styras av konsumenternas efterfrågan och inte 

politiska dekret. Därför ifrågasätter de subventioner som förespråkas av flera andra partier. 

Samtidigt är de förespråkare av drivmedelssubventioner inom primärproduktionen. Det innebär 

en viss ambivalent hållning, men som trots allt omfattas av konfliktdimensionen. Moderaterna 

har dock inga djupgående idéer om frihandel i sig eller till vilken sektors fördel som skattenivån 

ska justeras. Undantaget är drivmedelssubventionerna, som innebär en förskjutning av skatterna 

där jordbruket undslipper beskattning som andra sektorer är skyldiga att betala. I den föreslagna 

politiken positionerar sig Moderaterna nära Liberalerna – vilket förklaras närmare i nästa avsnitt 

– men till skillnad från dem betonar de inte idéerna i debatten. Slutsatsen är att det är en 

konfliktdimension som Moderaterna inte i nämnvärd utsträckning förhåller sig till. 

I operationaliseringen av konfliktdimensionen centrum-periferi fastlås idéer ska härledas till 

konflikter om samhällets kultur, -byråkrati och maktfördelning. Konflikten står mellan den 

centrala nationsbyggande kulturen i städerna och de lingvistiskt, etniskt eller kulturellt 

avvikande regionerna. För Moderaternas del är det möjligt att hävda att idéerna kopplade till 

skogsbruket går att härleda till konfliktdimensionen. Skogen kan ses som en naturresurs 

avgränsat till ett visst geografiskt territorium, där debatten om rätten att förfoga över densamma 

är en fråga om hos vem makten ska ligga. Storskaligt skogsbruk är, trots allt, inte lika 

förekommande i städer som det är på landsbygden. När det gäller skogsbruket framför bland 

annat Moderaterna att det är en fråga som bör hanteras av näringsidkarna själva. 

Hårdraget kan reglerna ses som statliga dekret från centrum ut till periferin. Mot skogsägarna 

ställs statens uppsatta allmänintresse om god miljö och säkrad biologisk mångfald. Konflikten 

tydliggörs i diskussionen om Nagoyaprotokollet och Århuskonventionen, två internationella 

konventioner där makten ytterligare har förflyttats från skogsbrukarna. Moderaterna är sällsynt 

ensamma om att belysa den kulturella aspekten i debatten, där skogsbruket framställs som en 

anrik näring. Kopplat till detta framförs idéer om att politiker inte förstår de särskilda villkor 

och förutsättningar som skogsbrukarna verkar under. Det blir en kulturkonflikt där makten 

anses ligga långt borta från skogsbrukarna i periferin, och är samlad hos centrum genom 

myndigheter och miljöorganisationer. Även detta är ett inspel på konfliktdimensionen centrum-

periferi. 

                                                 
229 Motion 2016/17:3128, 4. 
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7.2 Liberalerna 

Liberalerna har genomgående en mer reflekterande syn på landsbygdens utmaningar än övriga 

partier. De sticker ut som det enda parti som inte kritiserar urbaniseringen och den nya tidens 

samhällsförändringar i sig. ”Urbaniseringen bygger i grunden på människors fria val, och det 

försvarar vi.” Urbaniseringen i sig är inte nödvändigtvis önskvärd att motarbeta, men den skapar 

olika utmaningar som behöver hanteras.230 

I likhet med Moderaterna berör Liberalernas viktigaste idéer framför allt näringsliv, arbete 

och företagens villkor. De förhåller sig till konfliktdimensionen arbete-kapital på samma sätt 

som Moderaterna gör. Dock skiljer de sig från Moderaterna genom att i viss mån också 

ifrågasätta regional utjämning och poängtera investeringar i infrastruktur. Den regionala 

utjämningen, där regeringen föreslår stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner och 

områden, avvisas. Landsbygdens intressen främjas inte av stöd, utan av ”sänkt skatt på arbete 

och företagande, regelförenklingar och ett gott företagsvänligt klimat.”231 Medan andra partier 

– främst S, V och MP – betonar skola, vård och omsorg, betonar Liberalerna snarare 

infrastruktur.232 Järnväg, väg och bredband anses vara ”långsiktiga och tillväxtfrämjande 

åtgärder” som stärker landsbygden, och de kritiserar regeringen för avsaknaden av ett 

tillväxtperspektiv.233 Likartat behöver politiken säkerställa en god tillgång till posttjänster, för 

att landsbygdsföretag ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.234 Som man kan se syftar 

deras omfördelningspolitik till att stärka landsbygdens infrastruktur och därigenom tillväxten. 

Det sätt som Liberalerna främst särskiljer sig från andra partier är att de i högre grad har 

idéer kopplade till konfliktdimensionen stad-land. Detta kommer framför allt till uttryck i 

debatten om primärnäringens konkurrenskraft. Partiet är en tydlig förespråkare av 

marknadsekonomi och frihandel, och belackare av protektionism i form av bland annat 

importtariffer. Detta gäller vid sidan av idéer kopplade till konfliktdimensionen arbete-kapital. 

Liberalerna lyfter att det ”är positivt att världsmarknaden för jordbruksprodukter är alltmer 

avreglerad” eftersom ”öppna marknader för handel stimulerar livsmedelsproduktion och 

effektiv användning av åkermark.”235 Även om frihandel ställer högre krav på producenterna, 

är den önskvärd eftersom det som en helhet ger bättre utfall. Betoningen av frihandel ger dem 

en unik ställning i svensk landsbygdspolitisk debatt. Subventioner och andra typer av statliga 
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hjälpmedel är av ondo och det är efterfrågan som ska styra vad som produceras, och var det 

produceras. Konsumenterna själva ska bära kostnaden som uppstår. Liberalerna utmärker sig 

också som de enda i debatten som vill avskaffa återbetalningen av drivmedelsskatten. 

Avslutningsvis tar Liberalerna tydlig ställning mot ”diskriminering i offentlig upphandling”, 

som de ser som en ”ny protektionism.”236 På det stora hela torde inte Liberalerna vara de enda 

som är för frihandel, men de är ensamma med att lyfta det i debatten. Detta tillsammans med 

deras hållning beträffande subventioner, gör att de profilerar sig till fördel för 

sekundärnäringen, och kan sägas ha den tydligaste ”stad”-profilen utifrån det teoretiska 

ramverket. 

 

7.3 Centerpartiet 

I stort förhåller sig Centerpartiet till konfliktdimensionerna som de andra allianspartierna, med 

ett antal undantag. För det första kommer konfliktdimensionen arbete-kapital till uttryck även i 

frågan om myndighetsomlokaliseringar och i välfärdspolitiken, där Centerpartiet uppvisar idéer 

om regional jämlikhet. För det andra skiljer sig partiet genom att vara partiet som tydligast 

förhåller sig till konfliktdimensionen centrum-periferi. I jämförelse med de två föregående 

partierna uppvisar de dock en protektionistisk idé som ingår i konfliktdimensionen stad-land. 

För Centerpartiet är det idén om subsidiaritetsprincipen som kraftigast särskiljer dem från 

övriga partier. Tillsammans med deras hållning gällande skogsbruket, som de delar med bland 

annat Moderaterna, visar subsidiaritetsprincipen att Centerpartiet är det parti som tydligast 

anspelar på konfliktdimensionen centrum-periferi. Subsidiaritetsprincipen går att härleda till 

konfliktdimensionen, eftersom den handlar om hur den offentliga makten ska organiseras. 

Utifrån materialet går det att dra slutsatsen att Centerpartiet har som ambition att göra 

decentralisering till en profilfråga och exploaterar konfliktdimensionen. Parollen ”närodlad 

politik” – som används i flera forum – blir särskilt relevant i kontexten av landsbygdspolitiken 

och konfliktdimensioner. 

Centerpartiet har tydligt positionerat sig i en periferi-ställning i konfliktdimensionen, genom 

idéer om att överföra makt från staten till kommuner och landsting. Bland annat anses att staten 

hindrar lokala och regionala initiativ.237 Det finns däremot en diskrepans mellan partiets retorik 

och partiets presenterade politiska förslag. I förhållande till idéerna och retoriken får förslagen 

som framförs däremot anses vara milda. Bland annat lyfter partiet idén om att förflytta en del 

uppgifter som i dag sköts av länsstyrelserna till landstingen, men lämnar konkretiserandet av 
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uppgifterna därhän. Främst förefaller det vara strandskyddet som åsyftas. Utöver detta handlar 

de decentraliserande åtgärderna om möjligheten för kommuner att införa somliga 

miljöförbättrande åtgärder och regionaliserade skattebaser för industri- och elproducerande 

fastigheter. Det är möjligt att partiet har fler reformer än detta, men det framgår inte i materialet. 

Problembeskrivningen om exploatering av landsbygdens naturresurser innehåller idéer som 

förhåller sig till konfliktdimensionen centrum-periferi. En konflikt om maktens fördelning bör 

också inkludera makt som följer av ekonomiska resurser. Det framställs som att det är 

anmärkningsvärt att landsbygden, som är rik på naturresurser, inte njuter av ett högre välstånd. 

Centrumets exploatering av periferin ger svar på problemet. I den ingår bland annat lösningen 

om regionaliserade skattebaser, där skatt på elproducerande fastigheter också föreslås av 

Vänsterpartiet och i viss mån Kristdemokraterna. Avslutningsvis delar Centerpartiet 

Moderaternas hållning gällande skogsbruket, där makten ska justeras till näringsidkarnas 

fördel. Sammantaget innebär det att Centerpartiet uppvisar ett antal idéer som ingår i 

konfliktdimensionen centrum-periferi. 

När det gäller konfliktdimensionen arbete-kapital är slutsatsen densamma som för de två 

tidigare allianspartierna. Det finns dock två idéer som särskiljer dem från Moderaterna och 

Liberalerna. 

Trots att Centerpartiet försöker paketera myndighetsomlokaliseringar som en del av sin 

decentraliseringspolitik är det inte någon maktdimension som kommer till uttryck. I stället är 

omlokaliseringarna en del av statens regionala tillväxtarbete. Utöver att tillhandahålla arbeten 

kan det ge nödvändigt stöd till kommersiell service på orten.238 

Dessutom har partiet en idé om regional jämlikhet. Oavsett bostadsort ska individer ha 

likvärdiga möjligheter, i form av exempelvis skola, offentlig service och kultur. Urbaniseringen 

får inte medföra att alla investeringarna tillfaller storstäderna, utan det är viktigt att också 

prioritera ”de mindre gynnade områdena.” I det perspektivet förefaller de främst åsyfta 

infrastrukturinvesteringar.239 

Det går inte att dra någon slutsats att Centerpartiets idéer i stor utsträckning förhåller sig till 

stad-land-dimensionen, trots att Centerpartiet ofta framför regionala klyvningar i debatten. I 

likhet med andra partier anser de primärproduktionen vara en viktig del av landsbygden, men 

på samma sätt som Moderaterna och Liberalerna tillbakavisas regeringen subventioner. 

Däremot är partiet – i likhet med de flesta andra – förespråkare av drivmedelssubventioner. De 

har dock en protektionistisk idé som förhåller sig till konfliktdimensionen, som inte 
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förekommer hos de två föregående partierna. De anför att man bör stödja svensk 

primärproduktion genom reformerade lagar för offentlig upphandling. På samma sätt som det 

förväntas att privatpersoner ska ta sitt ansvar och använda sin konsumentmakt för att stödja 

”närodlade råvaror med hög kvalitet”, framförs idéer om att det offentliga bör göra detsamma 

och upphandla livsmedel som lever upp till svenska krav.240 

 

7.4 Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna är det alliansparti som tydligast framhäver idéer om regional rättvisa och 

jämlikhet. De framför att svenskar har en ”jämlikhets-ande” inom sig och ”avskyr att inte känna 

[sig] jämlikt behandlade.”241 Idén om ”anden” är genomgående för materialet, och partiet menar 

att politiken ska inriktas på att alla ges samma grundläggande sociala rättigheter och möjligheter 

att försörja sig. Tillsammans med idéerna om skatter, företagande och 

myndighetsomlokaliseringar, förhåller de sig primärt till konfliktdimensionen arbete-kapital. 

Även om stad-land inte är dominerande, har de en annan position i konfliktdimensionen än 

föregående partier. Avslutningsvis uppvisar deras idéer få kopplingar till centrum-periferi. 

Som nämnt förhåller sig Kristdemokraterna – med idéer om företagarnas villkor, arbete och 

skatter - till arbete-kapital på samma sätt som de andra tre allianspartierna. Genom att också 

framhäva välfärdsfrågor, som endast motsvaras av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, 

uppvisar de dock fler idéer som kan inordnas i konfliktdimensionen. 

Partiet menar att politiken för landsbygden och politiken för utsatta förortsområden är lika, 

då de båda syftar till att skapa goda förutsättningar för utveckling.242 I det perspektivet 

framställs det kommunala utjämningssystemet som en rättvisefråga och en förutsättning för att 

även på landsbygden kunna erbjuda vård, skola och omsorg av hög kvalitet.243 Högkvalitativ 

välfärd är en förutsättning för en levande landsbygd, och det är inte rättvist att somliga kan få 

bättre vård i ena delen av landet än i den andra.244 Idén om omfördelning mellan regioner har 

paralleller med den mellan socioekonomiska klasser, en jämförelse som vidareutvecklas vid 

genomgången av Vänsterpartiet. 

De långa avstånden som ofta råder på landsbygden är dock svåra att politiskt rätta till. Därför 

behövs det särlagstiftning som ger barnfamiljer bättre förutsättningar att tillgodose sina behov 

av skolgång. Friskolor bör ges dispens från kraven om elevantal, kommuner bör kunna 
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tillhandahålla fyradagarsskolor och föräldrar ska själva kunna ta del av barnomsorgspengen om 

barnen tas om hand hemma på gården. Att problematisera den offentliga välfärden, och hur den 

kan lösa bekymmer som Kristdemokraterna menar att barnfamiljer har, ingår i 

konfliktdimensionen.245 Möjligheten till valfrihet är extra betydelsefull för landsbygden. Därför 

framställs Reepalu-utredningen som regionalt orättvis, när landsbygdsbor framöver inte 

kommer ha flera aktörer att välja mellan. 

Den sista idén inom arbete-kapital är Kristdemokraternas idéer om myndighets-

omlokaliseringar, som bör förstås på samma sätt som för Centerpartiet. Innebörden är att 

omlokaliseringarna kompletterar arbetsmarknaderna och ger goda ekonomiska effekter för 

orterna. Således finns det ingen maktdimension i deras idéer. 

När det gäller konfliktdimensionen stad-land har Kristdemokraterna intagit en annan 

position än de tre föregående partierna. För det första accepterar de regeringens förslagna stöd 

för export och ekologisk produktion. Hur detta förhåller sig till konfliktdimensionen utvecklas 

under avsnittet om Socialdemokraterna. För det andra förespråkar de en subvention av 

mjölkbönderna, i likhet med den som föreslås av Sverigedemokraterna. Subventionen av 

mjölkbönderna uppgår till drygt 1000 kronor per ko och år och summerar till drygt 330 miljoner 

kronor, vilket gör att det med råge överstiger stöden för ekologisk produktion och export.246 

Dessa reformer innebär att partiets idéer i viss mån förhåller sig till konfliktdimensionen, och 

att den spelar roll för partiet. Det bör dock konstateras att den huvudsakliga delen av deras idéer 

anknyter till konfliktdimensionen arbete-kapital. 

Avslutningsvis uppvisar Kristdemokraterna endast en idé som förhåller sig till 

konfliktdimensionen centrum-periferi: idén om exploatering av landsbygdens naturresurser. 

Även om Kristdemokraterna inte har lika långtgående reformer som Centerpartiet, innebär de 

att partiet har hur makten i samhället bör struktureras. Det är ett inspel på konfliktdimensionen, 

men som innebär att övriga konfliktdimensioner i materialet har en överordnad roll. 

  

7.5 Socialdemokraterna 

I Socialdemokraternas budskap jämförs förhållandet mellan stad och landsbygd med den mellan 

fattiga och rika samt mellan innerstad och förorter. Det är för många individer som inte får ta 

del av det växande välståndet som globaliseringen medför, och Sverige har glidit isär. 
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Landsbygdspolitiken samlas under parollen ”Den svenska modellen” och syftar till att stärka 

sammanhållningen i Sverige.247  

Socialdemokraterna förhåller sig mest till konfliktdimensionen arbete-kapital, mindre till 

stad-land och minst till centrum-periferi. Idéer som uttolkas handlar om skatter, offentliga 

investeringar, transfereringar, omlokaliseringar, stöd till jordbruksproduktion samt makten över 

skogen. 

Det finns fyra skäl till varför arbete-kapital är den dominerande konfliktdimensionen för 

Socialdemokraterna. För det första kontrasterar de återkommande transfereringar mot 

Alliansens skattesänkningar. De ställs i motsats till en bred uppsättning mer önskvärda insatser: 

utbyggt bredband, stöd till kommersiell service på landsbygden, a-kassa och sjukförsäkring, 

utbildningsinsatser och välfärd i allmänhet. Även om skattesänkningar ifrågasätts generellt, 

anses de vara särskilt skadliga inom landsbygdspolitiken.248  

För det andra, välfärden framhävs som särskilt betydelsefullt för landsbygden. Alla ska ha 

trygg tillgång till välfärd och service, och hänsyn ska tas till lokala förutsättningar.249 

Socialdemokraterna framhäver att ”ett historiskt starkt tillskott på 10 miljarder årligen” till 

välfärden är ett resultatgivande sätt att ta ansvar.250 Behoven är många. Exempelvis behöver en 

levande landsbygd tillgång till skolor och utbildning, inte enkom för att utbilda kompetent 

arbetskraft, utan också för att de skapar ”mycket av det kitt och den samhörighet som är navet 

i en bygd.” Det kan kontrasteras mot Moderaterna, som framhöll småföretagen som det lokala 

kittet. Även där befolkningstätheten är lägre ska det finnas högskolor och universitet, som 

kompletteras med digitala och flexibla lösningar.251 

För det tredje, transfereringar behövs inte enbart mellan individer utan också mellan 

kommuner och landsting. Inkomst- och utjämningssystemet är en svensk lösning som de menar 

har tjänat Sverige väl.252 

För det fjärde, staten har en roll att spela när marknaden sviker. Det gäller bland annat 

bredbandsutbyggnaden – där förvisso konsensus råder – och stöd till kommersiell service i 

glesbygd. Andra exempel är specifika projektanslag, likt fem miljoner kronor till Gotlands 

näringslivsutveckling. I den kontexten ifrågasätter Socialdemokraterna Alliansens möjligheter 

till sådana punktinsatser, till följd av deras föreslagna skattesänkningar.253 
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Socialdemokraterna har likheter med allianspartierna då de tenderar att fokusera på 

tillväxtens roll i att skapa förutsättningar för landsbygden att leva. Det som skiljer dem åt är hur 

de ska uppnå tillväxten. Medan Alliansen anför regelförenklingar och skattelättnader, vill 

Socialdemokraterna se regionala investeringar. En sådan investering kan vara det ovan nämnda 

projektanslaget. 

När Socialdemokraterna lyfter myndighetsomlokaliseringar i debatten, är slutsatsen att även 

det handlar om konfliktdimensionen arbete-kapital. Socialdemokraterna framhäver att statens 

regionalpolitiska ansvar, och att en omlokalisering till landsbygden kan ”stärka den regionala 

arbetsmarknaden.”254 Eftersom en omlokalisering inte berör var makten ligger, kan det inte 

sägas vara ett inspel på centrum-periferi utan arbete-kapital. 

Ser man till de investeringarna som Socialdemokraterna föreslår, kan det mycket väl ses som 

inspel på konfliktdimensionen stad-land. Det gäller framför allt stöden till export och ekologisk 

produktion samt drivmedelssubventionen. Drivmedelssubventionen är en käpphäst som 

samtliga partier använder i debatten. Om man bortser från Liberalerna, som är emot den, och 

Miljöpartiet, som inte nämner den, går det rundgång i argumenten om subventionen. Alla partier 

verkar vilja höja den och beskyller motståndaren för att vilja sänka den. I vilket fall är det en 

subvention av primärproduktionen som andra sektorer inte undkommer. När det gäller de två 

andra stöden bör även de ses som subventioner, men jag vill betona att det handlar om i 

kontexten försvinnande små summor trots den vikt de ges i debatten. 

Ett annat sätt att premiera svensk produktion är att offentliga upphandlingar ställer krav som 

enbart svenska producenter uppnår. Socialdemokraterna menar att det bör ske för att främja 

”ekologisk och lokal livsmedelsproduktion.”255 Givet de summor som offentligt upphandlas, 

bör det ses som en tydlig indikation på konfliktdimensionen. 

Avslutningsvis berörs även skogsbrukets maktdimension, vilket är ett inspel i centrum-

periferi-dimensionen. De poängterar att Sverige ska uppfylla sina internationella åtaganden som 

berör skogsavverkning, vilket får ses som en maktförflyttning från skogsbrukarna högre upp i 

hierarkin. De anför att eftersom tredje part påverkas av avverkning är det också en viktig del av 

demokratin att de ges möjlighet att överklaga. Sverige ska uppfylla sina internationella 

åtaganden om begränsad avverkning, men de balanserar både miljö- och produktionsmål. 

Utifrån sina tankar om tillväxt gör de dock tydligt att ökad produktion är önskvärd, men att det 

främst ska ske genom förädling. Men eftersom förädling inte nödvändigtvis sker hos 

skogsägaren, är det inte självklart att det kompenserar skogsbrukarnas förlorade makt. 
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7.6 Miljöpartiet 

För Miljöpartiet porträtteras landsbygden som en hörnbricka i pusslet om den globala 

uppvärmningen. Städer anses inte kunna vara hållbara om inte landsbygden också är det. Hos 

landsbygden finns nyckeln till ett klimatsmart Sverige. Det kommer till uttryck när det gäller 

jord- och skogsbruket som delar i en övergång till en cirkulär ekonomi och ett fossilfritt 

Sverige.256 

Partiet särskiljer sig från de andra genom att ha få idéer som inordnas i arbete-kapital-

dimensionen. De problematiserar inte välfärd och omfördelning, och skatter lyfts inte mer än 

vid två tillfällen där skattesänkningar kontrasteras mot önskvärda investeringar. Det innebär att 

de inte förhåller sig till den konfliktdimensionen som andra partier främst utgår ifrån. I den mån 

som Miljöpartiet är en del av debatten förhåller sig deras idéer främst till konfliktdimensionen 

stad-land och centrum-periferi. 

Beträffande konfliktdimensionen stad-land framträder ett antal idéer som kan inordnas i 

dimensionen. De menar att det är orimligt att svenska krav för miljö, klimat och djurhållning 

”slår ut svenskt jordbruk och i stället gynnar jordbruk där miljökraven är lägre och djuren 

behandlas sämre.”257 Att ensidigt se till priset på varor medför att det offentliga upphandlar 

livsmedel som produceras utomlands. Därför har det offentliga ett ansvar för att utjämna 

konkurrensen, vilket framförs vid flera tillfällen.258 Närodlat ska prioriteras framför utländskt, 

och det ska ställas höga krav miljö- och kvalitetsaspekter, bland annat på svenska 

djurskyddsregler.259 Att stödja ekologiskt jordbruk är viktigt för företagare och miljön. Dessa 

idéer framförs i lika stor grad av Miljöpartiet som det görs av Sverigedemokraterna. 

I likhet med Sverigedemokraterna vill Miljöpartiet se handelshinder för att få ”frihandel på 

rättvisa villkor” och stärka inhemsk produktion, även om Miljöpartiet främst anför djurrättsskäl 

som skäl. 260 Handelshinder är en tydlig indikator på konfliktdimensionen, och nämns inte av 

andra partier. 

Beträffande konfliktdimensionen centrum-periferi kan partiets idéer gällande makten över 

skogen inordnas. Miljöpartiet menar att naturvårdsfrågorna måste få större tyngd, och att 

skyddet av bland annat skogar och flera andra biotoper måste utvidgas och skärpas. Brukandet 

måste kopplas till ett ansvar för att inte utarma den biologiska mångfalden.261 Skogen är en 
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gemensam resurs och skogsägare har ett ansvar för att se till att den bevaras.262 Frågor som rör 

skydd av hotade arter och naturmiljöer bör fattas överstatligt. Det ett land gör, påverkar 

nämligen andra.263 Inte ens svenska åtaganden är tillräckliga för att möta utmaningarna. Det 

kan ses som den yttersta dragningen av när centrum sätts framför periferi. Det förklarar varför 

Miljöpartiet lyfter två internationella konventioner, Århuskonventionen och 

Nagoyaprotokollet. De begränsar skogsägare i periferins makt genom att förflytta besluten till 

en annan nivå. Ett sådant påstående stärks av att Miljöpartiet menar att skogsägare förvisso har 

äganderätt, men att de måste förhålla sig till rådande lagar och regler.264 

 

7.7 Vänsterpartiet 

I likhet med Socialdemokraterna har Vänsterpartiet flera idéer om välfärd och omfördelning, 

på ett sätt som bidrar till slutsatsen att även de främst förhåller sig till konfliktdimensionen 

arbete-kapital. Deras hållning i stad-land-dimensionen uppvisar inga skillnader mot 

Socialdemokraternas, och ges en underordnad roll. Vänsterpartiet uppvisar fler idéer än 

Socialdemokraterna som förhåller sig till centrum-periferi, med anledning av deras idéer om 

exploatering av landsbygdens naturresurser, och makten över skogsbruket. 

Enligt operationaliseringen av konfliktdimensionen arbete-kapital handlar idéer om 

motstridiga ekonomiska intressen mellan socioekonomiska klasser. I en traditionell mening står 

konflikten mellan arbetarklass, medelklass och överklass. Det bör dock inom den 

landsbygdspolitiska debatten gå att göra en liknelse mellan klasskonflikten och förhållandet 

som gestaltas gällande välfärden för stad och landsbygd. Kärnan i båda handlar om 

omfördelning. Denna idé särskiljer Vänsterpartiet från fler andra partier, som i lägre 

utsträckning framhäver betydelsen av omfördelning mellan regioner. 

Om man ser omfördelning mellan socioekonomiska klasser som arbete-kapital-dimension, 

bör också en direkt omfördelning mellan ekonomisk starka regioner till ekonomisk svaga, också 

betraktas som idéer inom konfliktdimensionen. Genomgående är idén om regional 

socioekonomisk rättvisa, som kan uttolkas genom problematiseringarna om välfärd, 

omfördelning och skattenivåer. Vänsterpartiet gestaltar ett Sverige med en klyvning mellan 

storstadsregioner och landsbygd. Storstäderna är präglade av hög befolkningstäthet, inflyttning 

och tillväxt, medan landsbygden präglas av det motsatta.  

                                                 
262 Nohrén (MP), riksdagens protokoll 2016/17:41, 155. 
263 Miljöpartiet 2013, 14. 
264 Nohrén (MP), riksdagens protokoll 2016/17:41, 155. 
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Den politik som har förts har gynnat storstaden på landsbygdens bekostnad, vilket behöver 

förändras. Staden anses ha blivit norm i debatten där reformer för hur städernas utmaningar kan 

lösas förekommer ofta.265 När det gäller landsbygden har lösningarna i för stor utsträckning 

överlämnats åt marknaden att sköta. Men för Vänsterpartiet ”är det tydligt att marknaden inte 

löser landsbygdens utmaningar.” Kommuner har själva varit tvungna att tampas med 

utflyttning, sviktande skatteunderlag och demografiska utmaningar. Landsbygdsbor är inte 

kunder, utan medborgare med rättigheter.266 

Varje medborgare har rätten att avgöra var hon ska bo, och det offentliga ska säkerställa att 

önskemålen kan uppfyllas. Avsaknaden av en ”offensiv landsbygdspolitik har ökat 

urbaniseringen.” Det som åsyftas är framför allt investeringar i offentlig välfärd.267 För att 

uppnå detta är Vänsterpartiet tydliga förespråkare av en höjd utjämningsgrad i det kommunala 

utjämningssystemet. Vidare ska staten ha möjlighet att – utöver utjämningssystemet – kunna 

ge riktade bidrag till utsatta kommuner. I den kontexten jämförs landsbygden med ”storstäders 

förortsområden.” Målet är att alla regioner ska ge likvärdiga möjligheter att erbjuda 

samhällsservice, oavsett om det gäller vård, omsorg, läkemedel eller infrastruktur. 

Beträffande myndighetsomlokalisering talar Vänsterpartiet i termer av ”regional balans”, där 

de syftar på en balans mellan de statliga jobbens lokalisering. I kontexten anknyter deras idéer 

till en mer traditionell diskussion om tillväxt och social rättvisa. Samma åtgärder kan lika gärna 

sättas in mellan innerstad och förort. Inte heller knyter deras resonemang an till några tankar 

om att offentlig makt ska decentraliseras. Att omlokalisera en myndighet från Stockholm till 

Kalmar och hävda att det är en maktdecentralisering är som att förflytta makten mellan 

länsstyrelser och hävda detsamma. 

Vänsterpartiets idéer om att landsbygdens naturresurser exploateras är den idé som tydligast 

anknyter till konfliktdimensionen centrum-periferi. Deras idéer utgår från den tidigare nämnda 

paradoxen, där landsbygden egentligen borde åtnjuta ett högre välstånd än vad den gör. 

Landsbygden exploateras och värdena tillfaller någon annan än de som bor där. I likhet med 

Centerpartiet menar de att landsbygden bör få behålla en större del av vinster från produktion, 

exempelvis från elproduktionen. Utöver detta menar partiet att kommuner bör ges möjligheten 

att ta ut avgifter för hotellövernattningar, eftersom en stor del av vinsterna hamnar hos privata 

aktörer ”ibland bosatta långt ifrån kommunen.”268 Dessutom bör det införas regionala 

gruvfonder där vinster från privata företag omfördelas till regionerna. I frågan om makten över 

                                                 
265 Svenneling (V), debatt 3, 148. 
266 Svenneling (V), debatt 3, 148. 
267 Vänsterpartiet 2013, 3f. 
268 Motion 2016/17:2474, 13. 
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skogen intar inte Vänsterpartiet periferins parti, utan anför i likhet med Miljöpartiet betydelsen 

av att miljömål prioriteras före produktionsmål. Således förhåller sig en del av partiets idéer till 

konfliktdimensionen. 

 

7.8 Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna är det parti som, tillsammans med Centerpartiet, tydligast gestaltar en 

pågående konflikt mellan stad och landsbygd. Medan Liberalerna värnar urbaniseringen då den 

är ett resultat av människans fria vilja, talar Sverigedemokraterna om en pågående ”ofrivillig 

urbanisering.” Politiken har i för stor utsträckning fokuserat på städerna och hur de kan 

utvecklas, och negligerat landsbygden.269 Om staten mer aktivt försöker skapa förutsättningar 

för regional tillväxt skapas möjligheten för människor att bo kvar där de faktiskt vill bo, på 

landsbygden. Den uppmålade konflikten speglar sig, till skillnad från hos andra partier, i 

konfliktdimensionen stad-land. I lägre utsträckning förhåller sig deras idéer till arbete-kapital. 

Sverigedemokraterna är de enda som betonar vikten av att se Sverige som en helhet: det som 

gynnar landsbygden också bra för städerna. Primärproduktionen ger bland annat Sverige en 

positiv handelsbalans, vilket i Sverigedemokraternas idévärld är viktigt.270 För att stärka 

primärproduktionen har Sverigedemokraterna fler idéer om att subventioner och tariffer 

behövs, vilket är en del av konfliktdimensionen stad-land. 

För det första, Sverigedemokraterna föreslår den största subventionen av primärproducenters 

drivmedelsskatter. Medan andra partier föreslår höjda återbetalningar med tiotals ören, föreslår 

Sverigedemokraterna återbetalningar i form av kronor, en subvention som totalt uppgår till 

drygt 1,6 miljarder kronor. Motiveringen är att svenska primärproducenter verkar på den 

europeiska marknaden och att skattenivån behöver harmoniseras för att konkurrensen ska vara 

rättvis.271 Denna motivering är återkommande för samtliga föreslagna subventioner. 

För det andra, Sverigedemokraterna riktar hård kritik mot Moderaterna för deras föreslagna 

nedskärningar i subventioner för primärproduktionen. Eftersom Moderaterna ”tar 300 miljoner 

från utgiftsområde 23” innebär det att Moderaterna inte ”satsar” på primärproduktionen.272 Att 

prioritera primärproduktionen handlar om att riksdagens tillhandahåller de subventioner som 

behövs, ett synsätt som faller in under operationaliseringen. 

För det tredje föreslås en ytterligare jordbrukssubvention genom införandet av en 

”djurvälfärdsersättning”, i likhet med Kristdemokraterna. Skälet är svensk lagstiftning med ett 

                                                 
269 Motion 2016/17:2225, 2. 
270 Forsberg (SD), riksdagens protokoll 2016/17:41, 131; Motion 2016/17:2225, 2. 
271 Forsberg (SD), riksdagens protokoll 2016/17:41, 132. 
272 Forsberg (SD), riksdagens protokoll 2016/17:41, 129. 
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lagstadgat beteskrav för mjölkkor. Beteskravet är i grunden positivt eftersom den ger kollektiva 

nyttigheter för hela Sverige, genom öppna landskap och biologisk mångfald. Samtidigt ger den 

en nackdel gentemot utländska konkurrenter. Stödet beskrivs därför som ett sätt att både 

”förstärka och värdesätta den svenska mjölkproduktionen.”273 

För det fjärde sällar sig Sverigedemokraterna till dem som föreslår att den offentliga sektorn 

i högre grad bör köpa svenskt. En större andel av livsmedlen i offentlig upphandling ska vara 

svenska och därför behöver det vara möjligt att ställa krav på att livsmedlen ska vara 

producerade enligt svenska regelverk.274 

För det femte har Sverigedemokraterna, likt Miljöpartiet, idéer om en protektionistisk 

handelsmarknad. I operationaliseringen framförs att tariffer för primärproduktionen är en 

indikation på konfliktdimensionen. I den kontexten är Sverigedemokraternas kritik av EU 

relevant. EU:s inre marknad, med en avsaknad av handelshinder, kritiseras för att leda till 

orättvis konkurrens. Det är principiellt fel att ge avkall på ”djurskyddsregler eller vad som i 

grunden ligger i Sveriges intresse” och det som behövs är ”frihandel med förbehåll.”275 

I viss utsträckning innehåller problembeskrivningarna idéer som går att inordna i 

konfliktdimensionen arbete-kapital. Det gäller primärt att partiet anser att städerna under en tid 

har prioriterats när det gäller offentliga investeringar. Det förefaller dock främst handla om 

infrastrukturinvesteringar, där de menar att ett fokuserande på höghastighetståg innebär att för 

landsbygden viktiga investeringar uteblir. I övrigt har de några mindre förslag om bland annat 

ökat anslag till skollokaler och SLU. Partiets inställning till skatter framförs huvudsakligen som 

ett sätt att stärka svenska företags internationella konkurrenskraft, men de ges ingen avgörande 

betydelse i den landsbygdspolitiska debatten. 

Inom konfliktdimensionen centrum-periferi riktar Sverigedemokraterna tydlig kritik mot 

regeringen för inskränkningar i skogsbrukarnas verksamhet. Det framställs som orimligt att 

frilufts- och miljöorganisationer har möjlighet att överklaga skogsavverkningar. Dessutom 

avfärdar de inskränkningar för att fullfölja den internationella Nagoyaprotokollet, eftersom det 

är ”en frivillig överenskommelse.”276  

För att sammanfatta: Sverigedemokraternas presenterar samtliga av de andra partiernas 

reformer som innebär subventioner och protektionism. Dessutom fäster Sverigedemokraterna 

stor vikt vid dessa idéer, då de lyfts återkommande och i flera olika material. Slutsatsen är att 

Sverigedemokraterna bör betraktas som det parti som i högst grad förhåller sig till stad-land. 

                                                 
273 Forsberg (SD), riksdagens protokoll 2016/17:41, 132. 
274 Motion 2015/16:761, 63. 
275 Motion 2015/16:761, 49f. 
276 Forsberg (SD), riksdagens protokoll 2016/17:41, 157. 
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Det förstärks av den relativa avsaknad av idéer som förhåller sig till arbete-kapital, som i övrigt 

framstår som den överordnade konfliktdimensionen. 
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8. Slutsatser 

Uppsatsen har som övergripande syfte att förklara vilken roll som Lipset och Rokkans 

konfliktdimensioner har i svensk landsbygdspolitisk debatt. För det övergripande syftet har 

uppsatsen ett underordnat – men lika betydelsefullt – syfte om att beskriva vilka 

problembeskrivningar och lösningsförslag som riksdagspartierna har. För syftena har uppsatsen 

tre frågeställningar: 

 

- Vilka problembeskrivningar har riksdagspartierna i svensk landsbygdspolitisk debatt? 

- Vilka lösningsförslag presenterar riksdagspartierna i svensk landsbygdspolitisk debatt? 

- Hur samspelar riksdagspartiernas idéer med Lipset och Rokkans konfliktdimensioner? 

 

Den deskriptiva analysen visar att problembeskrivningarna främst handlar om välfärd och 

omfördelning, skatter, primärnäringens konkurrenskraft, myndighetsomlokaliseringar, 

exploatering av landsbygdens naturresurser, maktens organisering samt makten över skogen.  

När det gäller välfärd, omfördelning och skatter går den stora skiljelinjen mellan de två 

dominerande blocken. I högre utsträckning än allianspartierna problematiserar 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet brister i välfärd och omfördelning. En utökad offentlig 

sektor och fler transfereringar framförs som lösningen. Undantaget är främst Kristdemokraterna 

som likt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har idéer om regional jämlikhet och värnar av 

det kommunala utjämningssystemet. Kristdemokraterna framhäver dessutom, tillsammans med 

Moderaterna, valfrihetsreformers särskilda betydelse för landsbygden. Gränsen kan sägas gå 

mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och allianspartierna. De 

förstnämnda framhäver betydelsen av offentliga investeringar, som sätts i motsättning till 

skattesänkningar. De sistnämnda har idéer om skatter och näringslivsklimat, och framför 

skattesänkningar och regelförenklingar som möjliga lösningar på landsbygdens problem. 

När det gäller primärnäringens konkurrenskraft medför kategoriseringen att främst frågor 

om stöd och subventioner inkluderas. Den generella diskussionen om företagares villkor ingår 

därför i föregående ämne. Partierna är eniga om att primärproduktionen har klarat den 

internationella konkurrensen sämre än andra sektorer, och att landsbygden har fått problem till 

följd av detta. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och 

Sverigedemokraterna är eniga om att det behövs stöd och subventioner för att justera 

konkurrensen, där Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna går längst. Sådana 

subventioner ifrågasätts av Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet, som främst 
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framhäver näringslivets generella villkor. Sverigedemokraterna och Miljöpartiet är eniga i att 

handelshinder och tariffer på utländska livsmedel behövs. Flera partier vill att det offentliga i 

högre grad bör upphandla svenska livsmedel där inte pris sätts som den främsta parametern. 

Liberalerna är de enda som ifrågasätter drivmedelssubventioner och framför frihandel och 

marknadsekonomins betydelse för en livskraftig primärproduktion. 

Centraliserade myndigheter har gett negativa konsekvenser för landsbygdens ekonomi och 

arbetsmarknad, menar Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna 

och Kristdemokraterna. De har idéer om myndighetsomlokaliseringar som ett sätt att stimulera 

landsbygdens arbetsmarknader, stärka kommunernas ekonomi och uppnå externa effekter i 

närliggande branscher. 

Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet har idéer där det framstår som 

förvånande att landsbygden – rik på naturresurser som den är – inte åtnjuter ett högre välstånd. 

Idén är att landsbygden exploateras och att värdena tillfaller någon annan. Lösningen är att 

skatteintäkter från elproduktion och industrier i högre grad ska tillfalla landsbygden. 

Vänsterpartiet vill även se möjligheten för kommuner att ta ut avgifter för hotellövernattningar 

och införa regionala gruvfonder, där vinster omfördelas från gruvföretag till regioner. 

Centerpartiet sticker ut som de enda som problematiserar den offentliga maktens 

organisering, där långtgående centralisering ger negativa konsekvenser för landsbygden. 

Lösningen återfinns i subsidiaritetsprincipen där makten förflyttas till från staten till kommuner 

och regioner. Exempel på sådana lösningar är att överföra makt från länsstyrelser till 

landstingen, förändra maktstrukturen mellan kommuner och länsstyrelsen samt ge kommuner 

och regioner möjligheten att införa klimatåtgärder där inkomster tillfaller dem. 

Avslutningsvis problematiseras konsekvenser av inskränkningar i skogsnäringen för 

landsbygdens ekonomi. Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna menar att 

skogsbrukares äganderätt har åsidosatts och att miljömålen har fått för långtgående 

konsekvenser för produktionen. Därför ifrågasätts möjligheten för bland annat miljö- och 

friluftsorganisationer att överklaga avverkningar, och myndigheters möjlighet att skydda privat 

skog. Sådana lösningar avvisas av Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som problematiserar det 

omfattande skogsbrukets inverkan på miljön. För att nå miljömålen behöver skogsbrukare ges 

möjlighet att mot statlig ersättning skydda större skogsareal än i dag. Socialdemokraterna intar 

en mittenposition där både produktions- och miljömål anses vara viktiga.  

Den deduktiva analysen, där riksdagspartiernas idéer sätts i förhållande till Lipset och 

Rokkans konfliktdimensioner, visar att konfliktdimensioner fortsatt är relevanta i aktuell 

politik. Sammantaget är slutsatsen att riksdagspartiernas idéer i huvudsak förhåller sig till 
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konfliktdimensionen arbete-kapital, medan stad-land och centrum-periferi har en underordnad 

roll. Det återfinns inga idéer som förhåller sig till konfliktdimensionen stat-kyrka. 

Idéer om välfärd, omfördelning, arbetsmarknad, skatter och näringslivets villkor – 

indikatorer för konfliktdimensionen arbete-kapital – utgör de viktigaste beståndsdelarna och 

huvuddelen av den landsbygdspolitiska debatten. Det bekräftar resultat från tidigare forskning 

som menar att konfliktdimensionen arbete-kapital är den dominerande i svensk politik.277  

Som visat finns det idéer om protektionism och frihandel, med slutsatsen att partierna i viss 

mån förhåller sig till konfliktdimensionen stad-land. Främst tre partier kan här ses som 

avvikande. Sverigedemokraterna avviker genom att huvudsakligen förhålla sig till 

konfliktdimensionen, och där de andra konfliktdimensionerna är underordnade. Det ligger i 

linje med vad Ekengren Oscarsson nämner, att Sverigedemokraterna har aktualiserat 

diskussionen om konfliktdimensionen.278 För Miljöpartiet förhåller sig också en bärande del av 

idéerna till konfliktdimensionen. Dessa två partier är också sådana vars placering på den så 

kallade höger-vänster-skalan har varit föremål för diskussion. Vidare forskning kan därför 

undersöka grunderna för de två partiernas likheter i förhållande till konfliktdimensionen, då de 

använder sig av olika argument i debatten. Liberalerna utmärker sig också genom att vid sidan 

av konfliktdimensionen arbete-kapital också i stor del förhålla sig till stad-land. De förespråkar 

återkommande frihandel och kritiserar idéer som anses vara protektionistiska. 

Till konfliktdimensionen centrum-periferi kan idéer om maktens fördelning, exploatering av 

landsbygdens naturresurser och makten över skogen inordnas. Här sticker Centerpartiet ut som 

partiet som i högst grad förhåller sig till konfliktdimensionen centrum-periferi, genom att 

problematisera maktens organisering utifrån idén om subsidiaritetsprincipen. Partiet försöker 

därför exploatera konfliktdimensionen, men förhåller sig i övrigt till konfliktdimensionen 

arbete-kapital. Slutsatsen är att centrum-periferi har en mindre roll i svensk landsbygdspolitik, 

men att den för Centerpartiet utgör en betydande del av deras profil. 

Uppsatsen visar att konfliktdimensionerna har komplexa förhållanden till varandra, vilket 

exempelvis Brooks, Nieuwbeerta och Manza poängterar. En uppmålad konflikt kan i realiteten 

vara en annan.279 Partierna målar upp en konflikt mellan stad och land, men vid en kritisk 

granskning förefaller idéerna snarare ingå i den traditionella konfliktdimensionen arbete-

kapital. En betydande del av variationen i idéer står mellan de två blocken. Partierna verkar 

vilja inordna landsbygdspolitiken i konfliktdimensionen, och i liten utsträckning exploatera 

                                                 
277 Holmberg och Oscarsson 2004, 81. 
278 Rosén och Örstadius 2016. 
279 Brooks, Nieuwbeerta och Manza 2006. 
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andra konfliktdimensioner. Det här bekräftar bilden av svensk politik som dominerad av det 

man i vardagligt tal kallar för ”vänster-höger-skalan.”280 Det går att – utifrån tidigare resultat 

av Holmberg och Oscarsson – hävda att konfliktdimensionen arbete-kapital strukturerar även 

landsbygdspolitiken. De tydligaste avvikarna är Sverigedemokraterna och Miljöpartiet, två 

partier som är svårare att placera på höger-vänster-skalan, samt Centerpartiet, som i hög grad 

också förhåller sig till konfliktdimensionen centrum-periferi. 

Möjligen är det dags för teoribildningen att börja betrakta konfliktdimensionerna stad-land 

och centrum-periferi som två aspekter av samma problem. Det teoretiska ramverket fastslår att 

stad-land-dimensionen i grunden är en intressekonflikt som skär igenom territorier och landet i 

sin helhet. Tanken är att primärproducenter i olika delar av landet sluter sig samman kring 

gemensamma intressen. Det bör dock gå att se primärnäringen som en geografiskt bunden 

verksamhet, som i realiteten inte sker i nämnvärd utsträckning i städerna. Om näringarna ses 

som geografisk betingade, kan också primärnäringen ses som ett kulturellt uttryck för dem som 

är verksamma inom dem, vilket ger konfliktdimensionen två likheter med centrum-periferi. Det 

hade inneburit stora likheter för Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet, så till 

vida att de tre hade kunnat sägas förhålla sig till samma dimension. En sådan teoretiskt 

utvecklande ansats överlämnas till någon annan.  
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