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Sammanfattning 
Under den senaste tiden har det debatterats kring att Socialdemokraterna har kommit närmare 

högerpartierna i Sverige. Syftet med studien är att undersöka vad Socialdemokraterna har för 

ideologi idag och om partiets ideologi har förändrats under 2000-talet. Genom att tillämpa en 

beskrivande idéanalys av Socialdemokraternas valmanifest och partiprogram under 

2000-talet, undersöks vilka socialistiska, liberala och konservativa drag det går att se hos 

Socialdemokraterna idag. Analysen av Socialdemokraternas ideologi utgår ifrån valda 

kategorier och grundar sig i teoretiska ramverk, som består av de klassiska ideologierna 

socialism, liberalism och konservatism. Studiens slutsats är att det går att se stora 

socialistiska drag hos Socialdemokraterna idag, men även vissa liberala och konservativa 

drag. Undersökningen visar även att Socialdemokraternas ideologi inte har förändrats under 

2000-talet.  
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1. Inledning 

 

1.1 Problemformulering 

 

Efter det senaste valet som hölls i Sverige den 9:e september 2018, visade resultatet att 

Socialdemokraterna hade fått 28,26 % av rösterna i riksdagsvalet. Detta medförde att partiet 

hade fått flest röster och blev det största partiet i valet (Valmyndigheten, 2018). Under den 

senaste valperioden framförde däremot Socialdemokraterna att partiet ville bryta 

blockpolitiken och att det var nödvändigt med ett samarbete mellan blocken. Efter 

valresultatet från 2018 rapporterade Socialdemokraterna slutligen den 16:e januari 2019 att 

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven kunde fortsätta som statsminister. Däremot 

byggde detta på att Socialdemokraterna tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna och 

Miljöpartiet hade kommit fram till en överenskommelse som medförde att partierna skulle 

samarbeta när det kommer till både sakpolitiska frågor och budgeten (Socialdemokraterna, 

2019).  

 

Under den senaste tiden har det även diskuterats kring att Socialdemokraterna har framfört 

mer högerpolitik och kommit närmare högerpartierna i Sverige. Det har framförts en del 

debatter och debattinlägg kring detta. Exempelvis skrev Göran Therborn (2019), som är 

professor i sociologi en artikel i aftonbladet om sin synvinkel kring att Socialdemokraternas 

överenskommelse med Liberalerna och Centerpartiet medför att det kommer att bedrivas 

högerpolitik. I sin artikel “Vänsterpartiet måste säga nej” belyser även Therborn (2019) att 

den nuvarande politiken och överenskommelsen kommer att driva mer borgerlig politik än 

vad alliansen för (Therborn, 2019). En annan debattartikel som är skriven av Valida Cicen 

från Vänsterpartiet i Borlänge, menar också att Socialdemokraterna driver högerpolitik. I 

Cicens (2018) artikel “Socialdemokraterna i Borlänge bedriver en högerpolitik utan skam” 

uttrycker hon mycket bekymmer kring hur partiet står idag (Dala-demokraten, Cicen, 2018).  

 

Även Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt (2018) uttrycker i debattartikeln “Det är dags 

för Löfven att välja sida”  bekymmer kring att Socialdemokraterna vill samarbeta över 

blockgränsen. Sjöstedt (2018) menar att Socialdemokraternas samarbete med Centerpartiet 

och Liberalerna är problematiskt och att det endast är Vänsterpartiet som driver vänsterpolitik 
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idag. Partiledaren belyser sina åsikter kring att samarbetet kommer att bidra till att Sverige 

blir mindre jämlikt och att det kommer att bidra till att bland annat skatterna sänks, vilket går 

emot Sjöstedts (2018) egna politik. Slutligen, menar partiledaren att Vänsterpartiet är partiet 

som idag kommer att kunna bidra till mer jämlikhet då han menar att Socialdemokraternas 

samarbete med Centerpartiet och Liberalerna inte kommer att driva vänsterpolitik 

(Aftonbladet, Sjöstedt, 2018).  

 

En debattartikel som är skriven av Carl Delbom (2019) från Vänsterpartiet i Borlänge 

uttrycker också att det idag endast är Vänsterpartiet som står för vänsterpolitik. I sin 

debattartikel “Sverige får en högerregering med en socialdemokratisk statsminister” 

poängterar Delbom (2019) att Socialdemokraternas överenskommelse med Liberalerna och 

Centerpartiet kommer att medföra att de ekonomiska klyftorna ökar och att partiet kommer 

att bedriva liberal politik. Skribenten menar även att det idag endast är Vänsterpartiet som 

representerar arbetarklassen (Dalarnas Tidningar, Delbom, 2019).  

 

I en intervju i P1-morgon med Liberalernas partiledare Jan Björklund den 24:e januari 2019, 

förklarar partiledaren att det kommer att bli en Socialdemokratisk regering. Samtidigt 

framhåller Björklund att själva politiken kommer att bli borgerlig och att det kommer att 

genomföras liberala reformer. I intervjun belyser även partiledaren att Liberalernas samarbete 

med Socialdemokraterna kommer att föra en mer borgerlig politik inom många punkter än 

vad som har gjorts tidigare med alliansregeringen (Sveriges radio, 2019). Centerpartiets 

partiledare Annie Lööf menar precis som Jan Björklund att överenskommelsen med 

Socialdemokraterna kommer att medföra att det genomförs liberala reformer (Centerpartiet, 

2019).  

 

Ur ett statsvetenskapligt perspektiv blir det intressant att undersöka om Socialdemokraterna 

faktiskt har kommit närmare högerpartierna i Sverige och mer bestämt vad partiet har för 

ideologi idag. Kanske är det så att Socialdemokraternas ideologi har förändrats under 

2000-talet? Det är förutom att undersöka vad Socialdemokraterna har för ideologi idag 

intressant att studera om partiets ideologi har förändrats under just 2000-talet. Detta är 

betydelsefullt ur ett statsvetenskapligt perspektiv då det, som ovan nämnts, finns mycket 

diskussioner kring hur Socialdemokraterna faktiskt står när det kommer till partiets ideologi.  
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1.2 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka vad Socialdemokraterna har för ideologi idag och även 

undersöka om Socialdemokraternas ideologi har förändrats under 2000-talet. Det ska studeras 

om Socialdemokraterna har liberala, socialistiska eller konservativa drag. 

 

1.2.1 Forskningsfrågor 

-Vilka socialistiska, liberala och konservativa drag kan vi se hos Socialdemokraterna idag? 

-Har Socialdemokraternas ideologi förändrats under 2000-talet?  

 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för tidigare forskning kring mitt ämne, dessa är 

betydande för analysen i min undersökning. Detta eftersom att den tidigare forskningen som 

jag har valt använder sig av liknande material som ska användas i min studie och handlar 

även om Socialdemokraternas ideologi, därför har jag valt att ha med just dessa i min studie.  

 

Inledningsvis, har Mats Dahlkvist (1977) skrivit boken “Staten, Socialdemokratin och 

Socialismen” där författaren redogör för tankar och teorier kring Socialdemokraternas 

ideologi. Dahlkvist (1977) lyfter fram statsvetarna Leif Lewins och Herbert Tingstens, som 

har olika åsikter kring hur Socialdemokraternas ideologi har förändrats. Skribenten 

framhåller att Herbert Tingsten ansåg att Socialdemokraterna slutade att vara socialister 

mellan åren 1932 och 1936. Bland annat skriver Dahlkvist (1977) att Herbert Tingsten 

menade att Socialdemokraternas lösningar och förslag på hur den ekonomiska krisen under 

1930-talet skulle lösas inte var socialistiska. Skribenten belyser även att begreppet socialism 

aldrig togs upp i valmanifestet från 1936. Samtidigt skriver författaren att statsvetaren Leif 

Lewins däremot ansåg att Socialdemokraterna fortfarande var socialister (Dahlkvist, 

1977:13-211).  

 

Vidare har Ashley Lavelle (2008) skrivit boken “The Death of Social Democracy-Political 

Consequences in the 21st Century”. Lavelle (2008) som föreläser om politik på Griffith 

University i Australien menar i sin undersökning att Socialdemokraterna i Sverige står inför 

ett svårt läge. Författaren menar att Socialdemokraterna har ändrat sina grundtankar och 
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bedriver mer liberal politik. I sin undersökning använder sig Lavelle (2008) av olika 

observationer och intervjuer för att komma fram till sin slutsats. Förutom att undersöka 

Socialdemokraterna i Sverige, studerar även Lavelle (2008) liknande partier som har 

Socialdemokraternas ideologi i Australien, Tyskland och Storbritannien. Författaren 

understryker sina synpunkter kring att det kommer att bli problematiskt om 

Socialdemokraterna i Sverige fortsätter att bedriva liberal politik (Lavelle, 2008:1-167).  

 

Det finns ytterligare forskning kring detta ämne. Jan Lindhagen (1972) har i första delen av 

sin undersökning “Socialdemokraternas program-I rörelsens tid 1890-1930 skrivit om 

Socialdemokraternas idéer. I sin studie skriver Lindhagen (1972) om hur det första 

partiprogrammet för Socialdemokraterna skapades år 1897 och sedan beskriver författaren 

förändringen av partiprogrammet till år 1930. Samtidigt redogör även skribenten för vad 

Socialdemokraterna har för historia under tidsperioden 1897 till år 1930. Det förklaras även 

på vilket sätt olika idéer har byggt upp Socialdemokraterna och då skribenten studerar 

förändringen och utvecklingen av Socialdemokraternas partiprogram, kommer han fram till 

att Socialdemokraterna tidigare har varit ett revolutionärt parti, men senare under historien 

blivit ett reformistiskt parti (Lindhagen, 1972:192-258).  

 

3. Avgränsningar 

Den här studien kommer att avgränsas till att endast undersöka Socialdemokraternas ideologi 

under 2000-talet. Som inledningen och forskningsfrågorna beskriver, kommer jag att 

undersöka om Socialdemokraternas ideologi har förändrats under 2000-talet samt vilka 

socialistiska, konservativa och liberala drag Socialdemokraterna har idag. Därmed kommer 

jag att använda mig av material från 2000-talet. Varför undersökningen endast kommer att 

utgå ifrån 2000-talet är för att det är intressant att undersöka om det har skett några stora 

förändringar hittills under 2000-talet eller om Socialdemokraternas ideologi inte har 

förändrats alls. Som jag poängterade i inledningen, är det även relevant att undersöka 

förändringen av Socialdemokraternas ideologi under 2000-talet eftersom att det har 

debatterats mycket kring vad Socialdemokraterna har för ideologi idag.  
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4. Material 

För att kunna besvara mina frågeställningar kommer jag att undersöka vad 

Socialdemokraterna har för värderingar och därmed vad partiet har för ideologi. Detta kan 

skilja sig från vad enskilda politiker inom partiet tycker kring olika sakfrågor. Däremot ska 

jag som nämnt undersöka vad själva partiet Socialdemokraterna tycker och kommer endast 

att undersöka partiets ideologi som helhet. För att göra detta kommer jag att använda mig av 

en beskrivande idéanalys av Socialdemokraternas partiprogram och valmanifest från 

2000-talet. Avgränsningen kommer därmed att vara till partiprogrammen och valmanifesten 

från endast 2000-talet då det är denna period som ska undersökas. Detta kommer att kunna 

beskriva vad Socialdemokraterna har för ideologi idag och även om Socialdemokraternas 

ideologi har förändrats under 2000-talet.  

 

Under perioden som jag har valt att undersöka, det vill säga under 2000-talet, finns det två 

partiprogram som har kommit ut hittills och det är ett partiprogram från 2001 och ett från 

2013. Att använda sig av ett partiprogram som är från 2013 skulle kunna vara problematiskt 

då jag studerar vad Socialdemokraterna har för ideologi idag eftersom att åsikter kan 

förändras. Däremot kommer jag även att använda mig av partiets valmanifest, vilket kan 

stärka undersökningen av vad Socialdemokraterna har för ideologi. Det senaste valmanifestet 

som jag kommer att ha med i min undersökning är från år 2018, vilket ger en relevant syn på 

vad Socialdemokraterna har för ideologi idag. De valmanifest som kommer att vara med i 

undersökningen är från år 2002, 2006, 2010, 2014 samt 2018, vilket är de som har kommit ut 

hittills under 2000-talet.  

 

5. Metod 

Jag kommer att genomföra en idéanalys i denna studie. Det finns olika typer av idéanalytiska 

metoder då dessa kan vara idékritiska, beskrivande eller förklarande. Kortfattat innebär en 

idékritisk analys att undersöka om innehållet i ett material är välgrundat, exempelvis går det 

att studera olika ideologiska ställningstaganden och kritisera dessa. En beskrivande idéanalys 

beskriver idéerna i materialet och slutligen undersöker en förklarande idéanalys orsaker och 

konsekvenser hos idéerna i ett material (Boréus & Bergström, 2018:140-143). I den här 

studien kommer jag att använda mig av en beskrivande idéanalys då det är mest lämpligt för 

min undersökning eftersom att jag ska studera innehållet av Socialdemokraternas 
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partiprogram och valmanifest. Detta kommer att beskriva vad Socialdemokraterna har för 

ideologi och om den har förändrats över tid.  

 

I en beskrivande idéanalys handlar det inte endast om att beskriva själva idéerna i ett material 

utan även att hitta latenta budskap, det vill säga budskap som inte är framträdande utan finns 

mellan raderna. Då metoden genomförs går det även att diskutera om det finns motsägande 

eller otydliga påståenden i materialet. Därmed handlar inte en beskrivande idéanalys endast 

om att återberätta vad ett material innehåller utan resultatet som man får av analysen ska vara 

något man inte har sett tidigare. Det går exempelvis även att undersöka om idéer har ändrats 

över tid (Boréus & Bergström, 2018:140-141). Att studera om idéer har ändrats över tid är 

något som ska genomföras i denna studie då jag bland annat ska ta reda på om 

Socialdemokraternas ideologi har förändrats under 2000-talet. Detta ska jag som nämnt göra 

genom att studera idéerna i Socialdemokraternas partiprogram och valmanifest över en viss 

tidpunkt. Det kommer därmed även att undersökas om det finns latenta budskap och om det 

finns motsägelser i materialet.  

 

Då det utförs en beskrivande idéanalys är det viktigt att tänka på att forskaren måste tolka 

materialet som ska undersökas. Detta gör att metoden inte blir neutral eftersom att idéerna i 

materialet skildras av någon som skulle kunna tolka texten på ett annorlunda sätt än någon 

annan forskare. Det är därför viktigt att som forskare veta hur man ska gå tillväga för att 

utföra studien och förklara hur man har valt att använda sig av materialet och vad för typ av 

analys som ska utföras (Boréus & Bergström, 2018:141). I min beskrivande idéanalys 

kommer jag därför att utgå ifrån olika kategorier då jag analyserar materialet. Jag kommer att 

utgå ifrån ett analysschema där jag ska skriva vad partiprogrammen och valmanifesten 

framför kring de olika kategorierna som jag har valt. De olika kategorierna i analysschemat är 

kollektiva lösningar, samarbete mellan länder, individualism och folket.  

 

För att kunna genomföra denna beskrivande idéanalys, kommer jag även att använda mig av 

teoretiska ramverk som jag kommer att utgå ifrån för att komma fram till ett resultat. De 

teoretiska ramverken är socialism, konservatism och liberalism. Dessa är nödvändiga för att 

kunna besvara frågeställningarna och ta reda på vad Socialdemokraterna har för ideologi idag 

samt om partiets ideologi möjligtvis har förändrats under 2000-talet. De teoretiska ramverken 
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kommer precis som valmanifesten och partiprogrammen att sammanfattas i ett analysschema 

med samma kategorier. Detta kommer att medföra att jag kan jämföra de olika kategorierna 

med varandra för att kunna studera vad Socialdemokraterna har för ideologi.  

  

6. Teoretiska ramverk  

För att kunna studera Socialdemokraternas ideologi och se om partiet har socialistiska, 

konservativa eller liberala drag, kommer jag alltså att använda mig av teoretiska ramverk. 

Teorierna som kommer att användas är socialism, liberalism och konservatism. För att 

beskriva dessa kommer jag att använda mig av tre olika böcker för att få en tydligare bild av 

varje teori. Jag kommer att använda mig av boken “Demokratimodeller” som är skriven av 

David Held (1997), “Politiska Ideologier i vår tid” som är skriven av Reidar Larsson (2014) 

och även “Ideologier” av Stig-Björn Ljunggren (2002). Varför jag har valt just dessa böcker 

är för att de beskriver de klassiska ideologierna socialism, konservatism och liberalism på ett 

ingående sätt vilket är betydande för min undersökning.  

 

6.1 Socialism  

Socialism har sin grund i att det ska vara social, ekonomisk och politisk jämlikhet. Därmed 

vill ideologin att den största delen av skillnader inom klass och inkomst inte ska förekomma 

samt att den större delen av skillnader i politisk makt mellan människor inte ska finnas. 

Ideologin vill att det ska ske en utjämning mellan olikheterna som finns i samhället, som 

exempelvis utbildning och inkomst (Larsson, 2014:12-13). Ordet socialism härstammar från 

ordet socialis, vilket betyder sällskaplig (Ljunggren, 2002:16). Socialism riktar sig först och 

främst till arbetare och står för en representativ demokrati, allmän rösträtt och 

parlamentarism. Ideologin menar även att människor ska hjälpas åt och leva gemensamt och 

understryker även att man är emot att vissa människor ska ha privilegier i samhället (Larsson, 

2014:86-94).  

 

Tidigare hade socialismen varit för planekonomi och socialister menade att det skulle ske ett 

förstatligande. Att ha planekonomi skulle vara ett sätt för att övervinna marknaden. Däremot 

skapades senare begreppet blandekonomi där man menade att det kunde finnas olika typer av 

ägande samtidigt. Blandekonomi menade att statligt, kooperativt och privat ägande kunde 

finnas tillsammans. Inom socialismen har man även utvecklat idéer som handlar om att man 
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vill se ett samarbete mellan olika nationer. Exempelvis menar ideologin att det är bra med en 

gemenskap inom europa då man kan föra vidare sina idéer till fler nationer (Larsson, 2014: 

88-94).  

 

6.2 Liberalism 

Liberalismen grundar sig i att individer ska få bestämma själva över hur de ska leva och 

forma sitt liv utifrån vad de själva tycker fungerar bäst (Larsson, 2014:12). Själva ordet 

liberalism härstammar från ordet liber, vilket betyder fri (Ljunggren, 2002:15). Ideologin 

framhåller även att staten ska ha en så liten betydelse som möjligt och inte ha en så stor 

påverkan i samhället, utan att människan ska kunna vara fri. Det som staten däremot behövs 

för är att se till så att lagar och regler följs då liberalismen menar att det behövs lagar för att 

människor ska kunna känna sig trygga i samhället (Held, 1997:104-154).  

 

När det kommer till den allmänna rösträtten har det inte alltid varit självklart för liberalismen 

att både män och kvinnor ska få vara med och delta i politiska val. Dessutom har filosofer 

inom liberalismen varit skeptiska till att människor som exempelvis inte är läskunniga ska få 

vara med i politiska val. John Stuart Mill var däremot en filosof som stod för att kvinnor och 

män skulle ha samma politiska och sociala rättigheter, däremot höll filosofen med om att 

vissa inte var kunniga nog att delta i politiska val (Larsson, 2014:30-34). Därmed har olika 

liberaler och filosofer inom liberalismen haft olika tankar kring vilka som egentligen räknas 

till folket. Idag menar däremot liberalismen att vilka som tillhör folket och medborgarna ska 

gälla alla människor oavsett vad personen har för egendomar, kön eller etnicitet. Idag står 

även liberalismen för att medborgarna ska ha en påverkan i politiska val. En annan syn som 

liberalismen har är att det är viktigt med internationella relationer och samarbete mellan olika 

länder (Held, 1997:118-154).  

 

6.3 Konservatism 

Konservatism har sin grund i att ideologin vill bevara traditioner, familjen, religion och 

monarkin. Enligt konservatismen är detta betydelsefullt och bör inte förändras. Ideologin 

skapades genom att det fanns värderingar som var emot andra ideologier, men var inte helt 

emot förändring av traditioner och samhället, däremot är det viktigt att samhället förändras 

stegvis och att det tas hänsyn till traditioner som anses vara viktiga. Förändringar ska därmed 
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ske ytterst långsamt och det finns även en tanke att det som behålls kvar i samhället är det 

som är det viktiga. Konservatismen har accepterat att det ska finnas en politisk jämlikhet och 

därmed även allmän rösträtt. Inom ideologin är även alla lika inför lagen. Däremot finns det 

en tanke inom konservatismen som utgår ifrån att alla människor är olika när det kommer till 

bland annat intelligens och möjligheten att uppfatta olika saker, ideologin vill samtidigt att 

dessa skillnader ska accepteras och att det finns en naturlig ojämlikhet i samhället. Enligt 

konservatismen är skillnaderna som förekommer när det kommer till inkomst och rikedom på 

grund av att alla människor inte kan prestera på samma sätt (Larsson, 2014:12-48).  

 

Eftersom att Konservatismen menar att ojämlikheten som finns är naturlig, är ideologin även 

emot skattepolitik i syfte att det ska ske ett utjämnande i samhället. Det finns även ett 

motstånd mot att den ekonomiska marknaden ska styras av politiken, istället ska individen få 

agera som den vill. Något som även är viktigt inom konservatismen är nationen och ideologin 

framhåller att det ska finnas en bra militär som kan försvara nationen. Något som även är 

väsentligt är kärnfamiljen då det strävas efter att bevara själva familjen och att det är 

familjens ansvar när det kommer till uppfostran och utbildning (Larsson, 2014:49-53). Det 

som beskriver konservatismen ytterligare är att ideologin gärna vill bevara det som finns på 

så sätt att det ofta inte strävas efter ett nytt samhälle utan att det fokuseras på att göra det som 

redan finns ännu bättre. Det som är det rätta i samhället ska komma ifrån landets traditioner 

och kulturen, därmed är det exempelvis inte rätt att avskaffa monarkin trots att detta skulle bli 

resultatet i ett val (Ljunggren, 2002:36-38).  

 

Ideologin uttrycker även kritik mot att det ska finnas ett samarbete mellan olika stater där det 

finns gemensamma regler. Detta eftersom att konservatismen vill att alla människor ska få 

bestämma själva och att individen ska vara fri. Då det sker ett sådant samarbete mellan olika 

länder förklaras det att individen inte är helt fri och får bestämma helt själv. Däremot menar 

konservatismen samtidigt att det är bra med samarbete mellan olika länder då det bidrar till 

fred (Held, 1997:313-322).  

 

6.4 Analysschema för ideologierna 

I analysschemat nedan har jag sammanfattat vad de olika ideologierna från teoridelarna 6.1, 

6.2 och 6.3  har för syn på fyra olika kategorier. Dessa kategorier kommer jag att utgå ifrån 
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då jag studerar vad Socialdemokraterna har för ideologi och om den har förändrats under 

2000-talet.  

 

 

 Socialism Liberalism Konservatism 

Kollektiva 
lösningar 

Förespråkar 
kollektiva lösningar. 
Står för ett 
sällskapligt samhälle 
där det ska vara 
social, ekonomisk 
och politisk 
jämlikhet. Största 
delen av skillnader 
inom klass och 
inkomst ska inte 
förekomma samt 
den större delen av 
skillnader i politisk 
makt mellan 
människor ska inte 
finnas. Ideologin vill 
att det ska ske en 
utjämning mellan 
olikheterna som 
finns i samhället. 
Förespråkar 
blandekonomi.  

Inte för kollektiva 
lösningar. Individen 
ska få bestämma 
själva över hur de 
ska leva och forma 
sitt egna liv utifrån 
vad de tycker är 
bäst. Staten ska ha 
en så liten betydelse 
som möjligt i 
samhället. Det som 
staten däremot 
behövs för är att se 
till så att lagar och 
regler följs då 
liberalismen menar 
att det behövs lagar 
för att människor 
ska kunna känna sig 
trygga i samhället.  

Inte för kollektiva 
lösningar. Eftersom 
att Konservatismen 
menar att 
ojämlikheten som 
finns är naturlig, är 
ideologin även emot 
skattepolitik i syfte 
att det ska ske ett 
utjämnande i 
samhället. Det finns 
även ett motstånd 
mot att den 
ekonomiska 
marknaden ska 
styras av politiken, 
istället ska individen 
få agera som de vill. 
Ideologin vill bevara 
det som finns och 
strävar inte efter ett 
nytt samhälle. Det 
som är det rätta i 
samhället ska 
komma ifrån landets 
traditioner och 
kulturen, därmed är 
det exempelvis inte 
rätt att avskaffa 
monarkin trots att 
detta skulle bli 
resultatet i ett val.  

Samarbete mellan 
länder  

Positiv till 
samarbete mellan 
olika nationer.  

Positiva till 
internationella 
relationer och 
samarbeten mellan 
olika länder 
eftersom att detta 
bidrar till fred.  

Kritisk till att det 
ska finnas 
gemensamma regler 
mellan stater då det 
hindrar individen att 
få bestämma själv. 
Menar däremot att 
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samarbete mellan 
länder medför fred.  

Individualism Inte för 
individualism. 
Menar att det ska 
vara ett sällskapligt 
samhälle.  

För individualism. 
Utgår från individen 
och att alla 
människor ska få 
vara fria och få 
forma sitt egna liv.  

För individualism. 
Individen ska få 
agera som den vill.  

Folket Socialism riktar sig 
först och främst till 
arbetare. Rösträtten 
ska vara allmän. 
Kritiska till att vissa 
människor ska ha 
privilegier i 
samhället.  

Vilka som tillhör 
folket och 
medborgarna ska 
gälla alla människor 
oavsett vad personen 
har för egendomar, 
kön eller etnicitet. 

Något som är viktigt 
är kärnfamiljen då 
det strävas efter att 
bevara själva 
familjen. Det ska 
finnas politisk 
jämlikhet och 
allmän rösträtt. Det 
är viktigt att bevara 
traditioner, familjen 
och religionen.  

 

7. Socialdemokraternas partiprogram från 2001 

 

7.1 Kollektiva lösningar 

I sitt partiprogram skriver Socialdemokraterna “Frihet och jämlikhet handlar både om 

individuella rättigheter och kollektiva lösningar för att skapa det gemensamma bästa, som 

utgör grunden för den enskildes liv och möjligheter.” (Socialdemokraterna, 2001:1). Partiet 

belyser även begreppet solidaritet och menar att människor behöver leva tillsammans och att 

samhället byggs bäst genom att människor samverkar med varandra. För partiet innebär 

solidariteten att alla är beroende av varandra, men även att det är viktigt att respektera 

varandra. I partiprogrammet framhålls det att lösningarna som man kommer fram till i 

samhället ska vara bra för alla. Partiet menar att välfärden har medfört att människor har fått 

en större möjlighet till att kunna styra över sitt egna liv och kunna känna sig mer 

självständiga. Socialdemokraterna anser även att det bör finnas en fördelning av resurser när 

det kommer till ekonomi, utbildning och möjligheten till att vara delaktig i kulturen. I 

partiprogrammet förklaras det även att alla har ett ansvar att delta i arbetslivet efter sin egna 

förmåga. Samtidigt ska man kunna ha rätt till försörjning om man exempelvis är sjuk, har en 
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arbetsskada eller är arbetslös. Partiet är även för att det ska vara blandekonomi. 

(Socialdemokraterna, 2001:1-19).  

 

Vidare menar Socialdemokraterna att vård, omsorg och skolan har en viktig roll i samhället 

och att dessa måste vara tillgängliga för alla genom att det finansieras med skatt. Det 

förklaras att skatten ska finansiera viktiga tjänster inom välfärden och att det är en 

förutsättning för att det ska ske en rättvis fördelning av resurserna i samhället 

(Socialdemokraterna, 2001:23-27).  

 

7.2 Samarbete mellan länder 

Socialdemokraterna förklarar att ett samarbete mellan olika nationer är något som de alltid 

har varit positivt inställda till, både när det kommer till norden och europa, men även på en 

global nivå. Partiet menar även att EU bör vara öppna för länder som vill bli medlemmar då 

detta skapar en gemenskap. I partiprogrammet står det även att det är positivt med 

gemensamma lösningar och samarbete inom EU. Inom EU vill Socialdemokraterna även att 

det ska vara demokratisk socialism och blandekonomi. Partiet vill bland annat att EU ska öka 

sitt bistånd till fattiga länder och att det måste finnas ett gemensamt ansvar inom EU när det 

kommer till frågor som handlar om asyl och migration. Socialdemokraterna belyser även att 

det är viktigt med ett internationellt samarbete då det kommer till säkerhetspolitik för att 

undvika bland annat strider inom nationer och terrorism samt att skydda de mänskliga 

rättigheterna. Partiet framhåller även att Socialdemokraterna är för frihandel, men att det 

kräver att länder agerar på ett rättvist sätt (Socialdemokraterna, 2001:33-38).  

 

7.3 Individualism  

Socialdemokraterna är mer för ett kollektivt levnadssätt då de bland annat som nämnt ovan 

menar att samhället fungerar bäst om människor samverkar med varandra. Partiet framhåller 

även att alla är beroende av varandra och att det är bättre att komma fram till lösningar som 

skulle fungera bäst för alla (Socialdemokraterna, 2001:1). Därför går det inte att säga att 

Socialdemokraterna är för individualism.  
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7.4 Folket 

Partiet förklarar att Socialdemokraterna står för alla människors lika värde och även att folket 

ska kunna vara med och påverka i samhället. Partiprogrammet belyser att Socialdemokraterna 

är en arbetarrörelse och har växt fram på grund av orättvisor och fattigdom hos människor. 

Det förklaras även att partiet har som mål att motverka all diskriminering och fördomar som 

finns i samhället och se till så att alla människor har samma rättigheter. Socialdemokraterna 

framhåller att partiet är positiva till att det blir allt mer jämställt i samhället och förklarar att 

det medför att det blir mer jämställt inom familjen, yrkeslivet och i samhället. Partiet menar 

att det finns klassklyftor som de vill bekämpa och partiprogrammet förklarar även att det är 

problematiskt med ojämlikhet mellan könen när det kommer till bland annat inkomst och 

vilka som har mer ansvar inom hemmet. Socialdemokraterna står även för en representativ 

demokrati där makten ska utgå ifrån folket (Socialdemokraterna, 2001:1-17).  

 

8. Socialdemokraternas partiprogram från 2013 

 

8.1 Kollektiva lösningar 

Socialdemokraterna belyser att alla människor måste samarbeta med varandra och att alla är 

beroende av varandra. Partiet framhåller att samhället framställs gemensamt genom 

samverkan. Partiprogrammet förklarar att att alla människor ska ha samma rättigheter och 

skyldigheter när det kommer till att få vara med och påverka, men även ta ansvar i samhället. 

Socialdemokraterna menar att solidaritetens grund är att alla människor ska tänka på andra, 

men även att göra sitt yttersta själv. Enligt partiet handlar det om att finnas där för varandra 

och bidra själv så mycket som möjligt. Att få arbeta menar Socialdemokraterna är en faktor 

till att få vara med i en gemenskap och partiprogrammet beskriver även att alla människor har 

både en rättighet, men även en skyldighet till att medverka i arbetslivet efter sin egna 

förmåga. Det nämns även att Socialdemokraternas mål är att alla ska vara sysselsatta då det 

medför att alla är med och skapar välfärden. När det kommer till välfärden, menar 

Socialdemokraterna att skattesystemet ska finansiera välfärden och att tjänsterna i välfärden 

ska fördelas efter vad människorna har för behov, här ingår skola, vård och omsorg som 

huvudpunkter (Socialdemokraterna, 2013:4-35).  
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Partiet anser sig vara emot kapitalismen och menar att det skapar ojämlikhet och bidrar till en 

ojämn fördelning, vilket medför att det förekommer orättvisor. Partiprogrammet förespråkar 

blandekonomi och förklarar att det innefattar en offentlig sektor, fackliga organisationer och 

företag som agerar på ett ansvarsfullt sätt (Socialdemokraterna, 2013:10).  

 

8.2 Samarbete mellan länder 

Partiprogrammet framhåller att Socialdemokraterna står för en global gemenskap där det ska 

finnas demokrati och solidaritet över nationsgränserna. Det förklaras även att människor runt 

om i världen är beroende av varandra och att bland annat handeln, spridning av demokratiska 

tankar och ny teknik har medfört att man har kunnat hjälpa människor runt om i världen ur 

fattigdom. Exporten av varor  och tjänster har enligt Socialdemokraterna varit betydande för 

Sveriges ekonomi och är idag cirka hälften av landets BNP. Partiet uttrycker däremot 

bekymmer kring att vissa länder inom det globala samarbetet inte har demokratiska 

värderingar. Socialdemokraterna vill att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och stärka 

barnens rättigheter internationellt. När det kommer till det internationella samarbetet, är 

Socialdemokraterna för att förbjuda kärnvapen och menar att det är viktigt alla respekterar de 

mänskliga rättigheterna (Socialdemokraterna, 2013:5- 23).  

 

Socialdemokraterna menar att det som hotar den internationella freden är bland annat 

fattigdomen, den bristande demokratin inom vissa länder och att de mänskliga rättigheterna 

inte alltid respekteras. Partiet förklarar även att människor som flyr från våld och förföljelse 

ska kunna komma till Sverige och att kommunerna i Sverige ska ta sitt ansvar för att ta emot 

flyktingar. Partiprogrammet beskriver att ett samarbete mellan olika nationer är ett krav för 

att kunna ställas inför de olika utmaningarna som finns. Partiet är för frihandel, men menar 

att det krävs att det sker på ett rättvist sätt internationellt. I partiprogrammet förklaras det 

även att medlemskapet i Europeiska Unionen bidrar till fred och en utveckling av de 

mänskliga rättigheterna. Det förklaras även att det är viktigt att hela EU tar ansvar när det 

kommer till frågor som handlar om asyl och migration (Socialdemokraterna, 2013: 24-28).  

 

8.3 Individualism 

När det kommer till individen, menar Socialdemokraterna att frihet enbart uppnås om det 

råder jämlikhet och att det finns maktskillnader i samhället som gör att alla inte upplever 
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frihet. Partiet förespråkar därför mer kollektiva lösningar, där det som nämnt ovan ska ske ett 

samarbete mellan människor. Detta för att Socialdemokraterna menar att alla är beroende av 

varandra och att ett samhälle framställs bäst genom att alla samarbetar med varandra 

(Socialdemokraterna, 2013: 4-7).  

 

8.4 Folket 

Partiprogrammet belyser att Socialdemokraterna står för att alla människor är lika värda och 

att de ska ha samma rättigheter. De står fast vid att det är en arbetarrörelse. Partiet menar att 

alla människor ska vara jämlika och känna sig fria. För att alla ska kunna känna frihet och 

forma sitt egna liv, är det enligt Socialdemokraterna viktigt att det råder jämlikhet. Målet är 

även att motverka klasskillnader, rasism, patriarkat, homo-och transfobi och fördomar i 

samhället. Genom demokratiska val ska medborgarna få vara med och bestämma om hur 

samhället ska styras. Partiet står för en representativ demokrati där de folkvalda ska 

representera folket i samhället. I en demokrati vill partiet att folket ska få uttrycka sina åsikter 

och att det även är viktigt att man lyssnar på vad andra har att säga. Enligt 

Socialdemokraterna menar man att monarkin bör avskaffas då partiet vill att statschefen ska 

väljas genom demokratiska val. Socialdemokraterna poängterar att klass, kön och etnicitet 

inte ska ha en påverkan på vad folket får för möjligheter i samhället. Partiet belyser 

ojämlikheten som finns mellan män och kvinnor och förklarar bland annat att kvinnor tjänar i 

genomsnitt lägre än män. Det framhålls även att kvinnor och män ska ha samma rättigheter 

och ansvar när det kommer till familjelivet, yrkeslivet och i samhället. Socialdemokraterna 

skriver även att de vill bekämpa rasismen som finns i samhället och förklarar att rasismen 

medför att vissa har privilegier i samhället och andra inte (Socialdemokraterna, 2013:4-37).  

 

 

9.  Analysschema för Socialdemokraternas partiprogram 

I analysschemat nedan har jag sammanfattat vad Socialdemokraternas partiprogram från 2001 

i del 7 och 2013 från del 8 har för syn på de olika kategorierna som jag har utgått ifrån i den 

här studien.  
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 Socialdemokraternas 
partiprogram från 2001 

Socialdemokraternas 
partiprogram från 2013 

Kollektiva lösningar Samhället byggs bäst genom 
att människor samverkar med 
varandra och människor 
behöver leva tillsammans. Alla 
är beroende av varandra, 
samtidigt är det viktigt att ha 
respekt för varandra. 
Lösningarna som man kommer 
fram till i samhället ska vara 
bra för alla. Resurserna bör 
fördelas i samhället och skatten 
ska finansiera viktiga tjänster i 
välfärden. Det är positivt med 
blandekonomi. Vård, omsorg 
och skolan ska vara tillgängligt 
för alla och finansieras med 
skatt.  

Människor ska samarbeta med 
varandra och samhället 
framställs bäst genom 
samverkan. Det är viktigt att 
tänka på andra samtidigt som 
man ska göra sitt yttersta själv. 
Skattesystemet ska finansiera 
välfärden och välfärdens 
tjänster ska fördelas efter vad 
människor har för behov. Det är 
positivt med blandekonomi, 
vilket ska innefatta en offentlig 
sektor, fackliga organisationer 
och företag som agerar på ett 
ansvarsfullt sätt. 

Samarbete mellan 
länder 

Positiva till ett samarbete 
mellan olika länder i norden, 
europa och även på en global 
nivå. Det är positivt med 
gemensamma lösningar och 
samarbete inom EU. Även 
viktigt med ett internationellt 
samarbete då det kommer till 
säkerhetspolitik för att undvika 
strider inom nationer, terrorism 
och skydda de mänskliga 
rättigheterna.  

Positiva till ett samarbete 
mellan olika länder. Ett 
medlemskap i Europeiska 
Unionen bidrar till fred och 
utveckling av de mänskliga 
rättigheterna. Människor runt 
om i världen är beroende av 
varandra och spridning av ny 
teknik och demokratiska tankar 
har medfört att man har kunnat 
hjälpa människor runt om i 
världen ur fattigdom.  

Individualism Inte för individualism. 
Samhället fungerar bäst om 
människor samverkar med 
varandra, för partiet är det 
bättre att komma fram till 
lösningar som skulle fungera 
bäst för alla.  

Inte för individualism. Menar 
att ett samhälle framställs bäst 
genom att alla människor 
samarbetar med varandra.  

Folket Står för alla människors lika 
värde. Menar att det är en 
arbetarrörelse som har växt 
fram på grund av orättvisor och 
fattigdom hos människor. Står 
för en representativ demokrati 

Står för alla människors lika 
värde. En arbetarrörelse. Alla 
ska ha samma möjligheter 
oavsett klass, etnicitet och kön. 
Står för en representativ 
demokrati där de folkvalda ska 
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där makten ska utgå ifrån 
folket.  

representera folket i samhället.  

 

10. Socialdemokraternas valmanifest från 2002 

 

10.1 Kollektiva lösningar 

Socialdemokraterna understryker att en förändring och utveckling i samhället endast kan 

genomföras gemensamt. Partiet belyser att det krävs samarbete och menar att det är viktigt 

med solidaritet. Det ska vara ett land med full sysselsättning och Socialdemokraterna vill 

även att inkomstklyftorna ska minska i samhället. I sitt valmanifest från 2002 framhåller även 

Socialdemokraterna att partiet är mot skattesänkningar då de menar att det behövs resurser för 

att skapa ett mer rättvist och tryggt samhälle för alla. Partiet menar att välfärdspolitiken ska 

finnas för alla människor och ska fördelas efter vad människor har för behov. För 

Socialdemokraterna är det även viktigt att alla människor har tillgång till kulturen och partiet 

vill att alla statliga museer i Sverige ska vara gratis (Socialdemokraterna, 2002).  

 

10.2 Samarbete mellan länder 

Socialdemokraterna är positiva till att ta del av kulturer från andra länder och förklarar även 

att det är viktigt med ett samarbete mellan olika länder. För partiet är ett samarbete mellan 

länder viktigt för att upprätthålla säkerheten för människor och alla länder. I sitt valmanifest 

skriver även Socialdemokraterna att partiet är för att det ska vara frihandel och att det bör 

vara ett gemensamt ansvar när det kommer till att bekämpa fattigdomen. Socialdemokraterna 

är även positiva till Sveriges medlemskap i EU och vill utveckla samarbetet samt 

understryker att de vill att det ska finnas ett gemensamt ansvar inom EU när det kommer till 

flyktingpolitiken (Socialdemokraterna, 2002).  

 

10.3 Individualism 

Partiet vill ha gemensamma lösningar i samhället och vill att det ska finnas ett samarbete 

mellan människor (Socialdemokraterna, 2002). Detta gör att Socialdemokraterna inte är för 

individualism.  
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10.4 Folket 

Socialdemokraterna belyser att de är mot diskriminering och förklarar att mångfalden bland 

människor i Sverige är något positivt. Partiet vill att barn som har utländsk bakgrund ska 

kunna få extra mycket stöd i skolan och kunna nå kunskapsmålen. Unga tjejer ska även kunna 

få skydd av polisen, socialtjänsten och skolan om de är utsatta för hot eller tvång på olika 

sätt. Socialdemokraterna poängterar även att de vill att det ska vara jämställt och är mot att 

det ska finnas löneskillnader mellan män och kvinnor. Partiet vill även motverka våldet mot 

kvinnor och vill gemensamt skapa ett tryggare samhälle (Socialdemokraterna, 2002).  

 

11. Socialdemokraternas valmanifest från 2006 

 

11.1 Kollektiva lösningar 

I sitt valmanifest skriver Socialdemokraterna “Alla vinner på att vi stöttar varandra.” 

(Socialdemokraterna, 2006:2). Socialdemokraterna vill fokusera på att det ska gå bra för alla 

människor i samhället och menar även att alla är viktiga. Målet är att alla människor ska vara 

sysselsatta och att alla som kan arbeta ska kunna få ett arbete. Partiet är även mot att det ska 

ske skattesänkningar och vill även fokusera på välfärden och poängterar att den ska vara 

tillgänglig för alla människor. Det som beskrivs som viktigt inom välfärden är skolan, vården 

och omsorgen och Socialdemokraterna är tydliga med att de vill minska klyftorna som de 

menar finns i samhället. I sitt valmanifest skriver bland annat partiet att de vill göra så att 

tandvården är gratis till 24 årsåldern för alla. De vill även att det ska bli billigare att 

genomföra olika behandlingar och att en undersökning hos tandläkaren ska kosta högst 200 

kronor. Socialdemokraterna vill även att alla ska kunna ta del av kulturen och vill att det ska 

finnas bland annat bibliotek, museer och teatrar över hela Sverige (Socialdemokraterna, 

2006:3-12).  

 

11.2 Samarbete mellan länder 

Socialdemokraterna är positiva till medlemskapet i EU då de menar att detta medför att de 

kan ha en inverkan på utvecklingen som sker i Europa. Partiet vill att EU ska stå för en 

solidarisk och fredlig värld. Socialdemokraterna är även för att det ska vara fri handel och 

menar att det är viktigt att man kommer fram till lösningar på konflikterna som finns i 

mellanöstern. I valmanifestet understryks det även att länder i Europa bör samarbeta med 
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varandra för att bidra till en hållbar utveckling och ta hänsyn till miljön (Socialdemokraterna, 

2006:6-12).  

 

11.3 Individualism 

Partiet vill fokusera på alla människor och vill ha mer gemensamma lösningar i samhället 

(Socialdemokraterna, 2006:3). Detta gör att det inte går att säga att Socialdemokraterna är för 

individualism.  

 

11.4 Folket 

Socialdemokraterna framhåller att de vill ha jämställdhet mellan män och kvinnor och vill 

stärka kvinnornas rättigheter i samhället. Bland annat vill partiet motverka mäns våld mot 

kvinnor och de sexuella övergreppen mot kvinnor. I sitt valmanifest understryker även 

Socialdemokraterna att partiet vill motverka fördomar och diskriminering oavsett om det 

grundar sig på etnicitet, sexuell läggning, religion, ålder, funktionshinder eller kön 

(Socialdemokraterna, 2006:10-11).  

 

12. Socialdemokraternas valmanifest från 2010 

 

12.1 Kollektiva lösningar 

Socialdemokraterna anser att välfärden är betydelsefull och partiet vill att Sverige ska vara ett 

land där alla kan ha möjligheten att nå sina drömmar. I sitt valmanifest skriver även 

Socialdemokraterna att olika samhällsproblem ska lösas gemensamt då detta är något som 

gynnar alla. Partiet är mot att sänka skatterna då Socialdemokraterna menar att detta 

förhindrar en bra välfärd. Det beskrivs även att skatter ska medföra att fler människor vill 

arbeta och att alla människor tillsammans ska bidra i samhället. Målet för 

Socialdemokraterna är att det ska vara full sysselsättning. I detta valmanifest från 2010 

belyser partiet att Socialdemokraterna vill skapa fler jobb, men att det däremot finns klyftor i 

samhället. Det förklaras att det ska finnas en sammanhållning istället för att klyftorna ska 

fortsätta att öka (Socialdemokraterna, 2010).  
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12.2 Samarbete mellan länder 

Partiet är positiva till ett samarbete internationellt och belyser att politiska beslut måste tas 

gemensamt för att kunna sträva efter en rättvis värld. Socialdemokraterna vill sprida sina 

tankar kring jämlikhet och solidaritet till sitt samarbete inom Europeiska unionen samt andra 

delar i världen. I valmanifestet förklaras det att bland annat jämställdhet, mänskliga 

rättigheter och fred är viktiga frågor (Socialdemokraterna, 2010).  

 

12.3 Individualism 

Socialdemokraterna belyser att de är för att samhällsproblem ska lösas gemensamt och de är 

för kollektiva lösningar. Partiet vill att det ska ske en samverkan och att olika lösningar på 

problem i samhället ska kunna gynna alla (Socialdemokraterna, 2010). Därför är inte 

Socialdemokraterna så positivt inställda till individualism.  

 

12.4 Folket 

I sitt valmanifest framhåller Socialdemokraterna att alla människor oavsett bakgrund ska ha 

rätt att kunna nå sina drömmar. Partiet belyser ordet jämlikhet och förklarar att det medför att 

samhället växer och att individen kan känna sig fri. Valmanifestet förklarar även att 

människor ska ha samma möjligheter oavsett om man bor i en storstad eller på landsbygden. 

För Socialdemokraterna är det även viktigt att sysselsättningen hos kvinnor inte sjunker och 

att skatterna ska bidra till att bland annat kvinnor ska kunna arbeta. Det framhålls även att 

Socialdemokraterna vill satsa på fler jobb åt unga människor (Socialdemokraterna, 2010).  

 

13. Socialdemokraternas valmanifest från 2014 

 

13.1 Kollektiva lösningar 

I sitt valmanifest förklarar Socialdemokraterna att det är bäst för Sverige om människor 

samarbetar med varandra. Partiet framhåller även att de vill se ett samarbete mellan de olika 

partierna och över blockgränsen som finns. Socialdemokraterna lyfter även fram välfärden 

och understryker att det är viktigt att investera i välfärden då det kommer att medföra att alla 

får en sysselsättning, vilket är något som partiet prioriterar. Partiet menar även att människor 

tillsammans har ett ansvar för att hålla ihop landet (Socialdemokraterna, 2014:7-39).  
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13.2 Samarbete mellan länder 

Socialdemokraterna är positiva till ett samarbete mellan länder. Partiet vill sprida värderingar 

kring mänskliga rättigheter och fred till andra delar av världen samt stärka det internationella 

samarbetet. Inom EU vill Socialdemokraterna att det ska skapas fler jobb och även arbeta för 

att det ska bli en mer fredlig värld. Det skrivs även att partiet vill ha ett mer utvecklat 

samarbete med länderna i norden, speciellt med Finland. Socialdemokraterna vill även 

fokusera på att stärka jämställdheten runt om i världen och stärka kvinnornas rättigheter 

(Socialdemokraterna, 2014:43-46).  

 

13.3 Individualism 

Socialdemokraterna är för att det ska ske ett samarbete mellan människor och att alla 

tillsammans har ett ansvar för att utveckla Sverige (Socialdemokraterna, 2014:7). Detta är 

lösningar som möjligtvis inte är så individualistiska.  

 

13.4 Folket 

Socialdemokraterna vill att det ska vara jämställt mellan män och kvinnor. Partiet förklarar 

att kvinnor får göra ett större jobb i hemmet och att det finns löneskillnader mellan män och 

kvinnor. I valmanifestet understryker Socialdemokraterna att de vill ha lika rättigheter för 

män och kvinnor inom yrkeslivet, familjelivet och i samhället. Partiet skriver även att 

Socialdemokraterna vill motverka diskrimineringen som finns i samhället 

(Socialdemokraterna, 2014:21).  

 

14.  Socialdemokraternas valmanifest från 2018 

 

14.1 Kollektiva lösningar 

I sitt valmanifest belyser Socialdemokraterna att välfärden är betydande för partiet och 

framhåller vikten av att det sker ett samarbete och att det finns en sammanhållning. 

Socialdemokraterna framhåller att skatten inte bör sänkas utan förklarar att de går till val på 

att bygga ett tryggt land för alla människor. Det förklaras att det är viktigt att resurserna till 

välfärden inte minskas utan Socialdemokraterna vill att skatten ska höjas för storbankerna 

och även de som tjänar mest kapital. Partiet menar även att alla människor som kan jobba ska 
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jobba och att det är en grundförutsättning för att individen ska kunna uppleva frihet 

(Socialdemokraterna, 2018:5-25).  

 

14.2 Samarbete mellan länder 

Socialdemokraterna förespråkar att det ska ske ett samarbete mellan olika länder och att det 

är viktigt att det även är demokrati och finns säkerhet i andra länder. I sitt valmanifest 

förklarar Socialdemokraterna att de vill bidra till att det inte sker spridning av kärnvapen och 

även bidra till att det blir stabilt i regioner som är drabbade av olika konflikter. Något annat 

som partiet vill genomföra är att se till så att kvinnors rättigheter stärks internationellt och 

även se till så att minoriteter får en bättre ställning. Socialdemokraterna vill inte vara 

medlemmar i NATO, men vill att det ska ske ett militärt samarbete med andra länder. 

Exempelvis nämner partiet att de vill utveckla samarbetet med Finland (Socialdemokraterna, 

2018:31-33).  

 

I valmanifestet nämns även att Europeiska Unionen bidrar till säkerhet, men det förklaras 

även att samarbetet inom EU måste bli mer betydande och att det är viktigt att fokuset ligger 

på de frågorna där ett samarbete mellan medlemsländerna kan göra störst skillnad. Ett 

exempel som partiet nämner är att Socialdemokraterna vill att EU gemensamt ska komma 

fram till ett asylsystem som är hållbart. Ett annat exempel är att bekämpa arbetslösheten 

(socialdemokraterna, 2018:33-35).  

 

14.3 Individualism 

Socialdemokraterna fokuserar mer på kollektiva lösningar än på individualism. Partiet vill att 

det ska vara tryggt för alla människor och att det är viktigt med en stark välfärd. Istället för 

att fokusera på själva individen, menar partiet att fokuset ska ligga på att alla människor ska 

ha det så bra som möjligt (Socialdemokraterna, 2018:5-25).  

 

14.4 Folket 

Socialdemokraterna vill att alla människor ska ha samma möjligheter oavsett om man bor i 

staden eller på landsbygden då partiet menar att alla människor ska behandlas lika oavsett 

vart man bor. Ett exempel på en förändring som Socialdemokraterna vill göra i och med detta 

är att investera över 700 miljarder på att förbättra vägar och järnvägar på landsbygden. I sitt 
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valmanifest förklarar även partiet att det är viktigt att fler människor får känna sig fria och 

menar att frihet uppnås om alla människor är fria. Det framhålls att det finns bland annat 

homofobi, rasism och sexism i samhället. Exempel på förändringar som Socialdemokraterna 

vill göra när det kommer till jämställdhet är att se till så att det är jämställt inom familjen, 

arbetslivet och i samhället. Partiet vill även motverka hedersrelaterat våld och förtryck 

(Socialdemokraterna, 2018:10-26).  

 

15. Analysschema för Socialdemokraternas valmanifest 

I analysschemat nedan har jag sammanfattat hur alla Socialdemokraternas valmanifest som 

har kommit ut hittills under 2000-talet ser på de olika kategorierna som jag har utgått ifrån i 

den här studien.  

 

 

 Valmanifest från 
2002 

Valmanifest från 
2006 

Valmanifest från 
2010 

Valmanifest från 
2014 

Valmanifest 
från 2018 

Kollektiva 
lösningar 

Förändringar ska 
genomföras 
gemensamt och det 
ska finnas ett 
samarbete mellan 
människor. 
Skatterna bör inte 
sänkas enligt 
partiet eftersom att 
det behövs resurser 
för att skapa ett 
mer rättvist och 
tryggt samhälle. 
Välfärden är viktig 
och ska fördelas 
efter vad 
människor har för 
behov.  

Partiet vill att 
det ska gå bra 
för alla 
människor och 
alla anses vara 
viktiga. 
Välfärden är 
även viktig och 
skatterna bör 
inte sänkas. 
Belyser även att 
alla människor 
bör stötta 
varandra.  

Samhällsproblem 
ska lösas 
gemensamt och 
människor ska 
tillsammans bidra 
i samhället. 
Viktigt med en 
sammanhållning 
och en bra 
välfärd. Skatterna 
bör inte sänkas.  

Menar att det är 
bäst för Sverige 
om människor 
samarbetar med 
varandra. Vill se 
ett samarbete 
mellan de olika 
partierna och 
över 
blockgränsen. 
Det är viktigt 
med välfärden 
och människor 
har tillsammans 
ett ansvar för att 
hålla ihop landet.  

Viktigt med 
samarbete och 
att det finns en 
sammanhållnin
g. Skatten ska 
enligt partiet 
inte sänkas utan 
behövs för att 
bygga ett tryggt 
land för alla 
människor. 
Välfärden är 
viktig och dess 
resurser bör inte 
minskas. Partiet 
vill att skatten 
ska höjas för 
storbankerna 
och de som 
tjänar mest 
kapital.  

Samarbete 
mellan 
länder 

Positiva till 
samarbete mellan 
länder. Viktigt med 

Positiva till 
samarbete 
mellan länder. 

Positiva till ett 
samarbete mellan 
länder. Politiska 

Positiva till ett 
samarbete 
mellan länder. 

Positivt med 
samarbete 
mellan länder. 
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samarbete för att 
upprätthålla 
säkerheten för 
människor och 
länder. Är även 
positiva till 
Sveriges 
medlemskap i EU 
och vill utveckla 
samarbetet.  

Partiet menar att 
det är bra med 
medlemskap i 
EU då man kan 
ha en inverkan 
på utvecklingen 
i Europa. Menar 
att länder i 
Europa bör 
samarbeta med 
varandra för att 
bidra till en 
hållbar 
utveckling.  

beslut måste tas 
gemensamt för att 
kunna sträva efter 
en rättvis värld. 
Partiet vill sprida 
sina tankar kring 
jämlikhet och 
solidaritet till 
andra delar i 
världen.  

Vill stärka det 
internationella 
samarbetet och 
sprida 
värderingar 
kring fred och 
mänskliga 
rättigheter. Vill 
ha ett mer 
utvecklat 
samarbete med 
länderna i 
norden.  

Viktigt med 
demokrati och 
säkerhet i andra 
länder. Vill 
bidra till att det 
blir mer stabilt i 
regioner som är 
drabbade av 
olika konflikter.  

Individual
ism 

Inte för 
individualism då 
partiet vill ha 
gemensamma 
lösningar i 
samhället.  

Inte för 
individualism. 
Partiet 
förespråkar att 
det ska finnas 
gemensamma 
lösningar.  

Inte för 
individualism. 
Samhällsproblem 
ska lösas 
gemensamt.  

Inte för 
individualism. 
Menar att alla 
tillsammans har 
ett ansvar för att 
Sverige ska 
utvecklas och 
människor ska 
samarbeta.  

Inte för 
individualism. 
Fokuset enligt 
partiet ska ligga 
på att alla 
människor ska 
ha det så bra 
som möjligt 
istället för att 
fokusera på 
själva 
individen.  

Folket Vill motverka 
diskriminering och 
menar att det är bra 
att det finns en 
mångfald bland 
människor. Vill 
även att det ska 
vara jämlikt mellan 
män och kvinnor.  

Vill att det ska 
vara jämlikt 
mellan män och 
kvinnor. Partiet 
vill motverka 
fördomar och 
diskriminering 
oavsett om det 
grundar sig på 
etnicitet, sexuell 
läggning, 
religion, ålder, 
funktionshinder 
eller kön.  

Alla människor 
oavsett bakgrund 
ska ha rätt att 
kunna nå sina 
drömmar. Ska ha 
samma 
möjligheter 
oavsett om man 
bor i en storstad 
eller på 
landsbygden.  

Ska vara lika 
rättigheter för 
män och 
kvinnor. Partiet 
vill motverka 
diskriminering i 
samhället.  

Frihet uppnås 
om alla 
människor är 
fria. Vill att det 
ska vara 
jämställt och att 
alla människor 
ska ha samma 
möjligheter 
oavsett om man 
bor på 
landsbygden 
eller i staden.  
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16. Analys 

 

16.1 Kollektiva lösningar 

Då jag studerar vad Socialdemokraternas partiprogram och valmanifest under 2000-talet har 

för syn på kollektiva lösningar kan jag konstatera att alla partiprogrammen och valmanifesten 

menar att det är viktigt med gemensamma lösningar och att alla människor ska samverka med 

varandra. I Socialdemokraternas partiprogram från 2001 skriver partiet som nämnt i del 7.1 

att “Frihet och jämlikhet handlar både om individuella rättigheter och kollektiva lösningar för 

att skapa det gemensamma bästa, som utgör grunden för den enskildes liv och möjligheter”. 

(Socialdemokraterna, 2001:1). Partiet menar alltså att människor bör respektera varandra 

samtidigt som alla är beroende av varandra. Socialdemokraterna vill även i sitt partiprogram 

från 2001 att resurserna ska fördelas i samhället och att skatten är viktig. Partiet poängterar 

även att lösningarna som man kommer fram till i samhället ska vara bra för alla och är även 

positiv till att det ska vara blandekonomi. Partiprogrammet från 2013 framhåller precis som 

år 2001 att det är viktigt att tänka på andra samtidigt som man ska göra sitt bästa själv. I 

partiprogrammet poängterar även Socialdemokraterna att de menar att det är viktigt med 

skattesystemet då det finansierar välfärden. Här understryks det även att partiet är för 

blandekonomi.  

 

Då jag jämför partiprogrammen från 2013 och 2001 med ideologierna som jag utgår ifrån i 

denna studie, går det att konstatera att Socialdemokraterna har många drag av socialism när 

jag studerar partiets syn på kollektiva lösningar. Socialism står för kollektiva lösningar och 

för ett sällskapligt samhälle där man strävar efter social, ekonomisk och politisk jämlikhet. 

Ideologin står även för att den största skillnaden inom klass och inkomst inte ska förekomma. 

Socialism har även blivit positiv till blandekonomi. 

 

Utifrån partiprogrammen går det däremot inte att se drag av liberalismen och konservatismen 

när det kommer till hur partiprogrammen ser på kollektiva lösningar. Detta för att 

liberalismen menar att alla människor ska få bestämma själva över hur de ska leva och forma 

sitt liv utifrån vad de själva tycker fungerar bäst. Ideologin är inte för kollektiva lösningar 

utan vill att individen ska vara fri. Konservatismen menar att ojämlikheten som finns i 

samhället är naturlig och därmed är ideologin mot skattepolitik som ska medföra att det sker 
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ett utjämnande i samhället. Konservatismen vill även bevara det som redan finns och vill inte 

sträva efter ett nytt samhälle. Det som anses vara det rätta är även det som kommer ifrån 

landets traditioner och kulturen. Därav går det endast att utläsa socialistiska drag av 

partiprogrammen utifrån kategorin kollektiva lösningar.  

 

Socialdemokraternas valmanifest under 2000-talet visar som nämnt att partiet står för 

gemensamma lösningar även här. I sitt valmanifest från 2006 skriver Socialdemokraterna 

“Alla vinner på att vi stöttar varandra.” (Socialdemokraterna, 2006:2). Partiet menar att det 

ska gå bra för alla människor och att alla är betydelsefulla. Samtidigt framhåller partiet i sitt 

valmanifest från 2014 att Socialdemokraterna vill se ett samarbete mellan de olika partierna 

och över blockgränsen. Detta kan tolkas som att Socialdemokraterna accepterar ideologierna 

som andra partier har. Det kan även tolkas som att partiet vill samarbeta när det kommer till 

vissa sakfrågor och som möjligtvis inte är så ideologiska. Vid analys av valmanifestet från 

2018, menar Socialdemokraterna fortfarande att skatten inte bör sänkas utan behövs för att 

alla människor ska vara trygga i Sverige. Socialdemokraterna understryker även att välfärden 

är viktig och att resurserna där inte ska minskas. Precis som andra år under 2000-talet står 

även valmanifestet från 2018 för att det är viktigt med samarbete och sammanhållning.  

 

Analysschemat från del 15 visar på att alla valmanifesten under 2000-talet hittills står för att 

det ska finnas ett samarbete mellan människor och att välfärden är viktig. Det poängteras som 

nämnt ovan även att olika samhällsproblem ska lösas gemensamt. Precis som 

partiprogrammen går det att se socialistiska drag av valmanifesten då kategorin kollektiva 

lösningar studeras. Istället för att fokusera på individen, vilket liberalismen gör, menar 

Socialdemokraterna att det ska vara mer kollektiva lösningar. Här går det även inte att se drag 

ur konservatismen då ideologin menar att ojämlikheten i samhället är naturlig och är negativ 

till skattepolitik. I Socialdemokraternas valmanifest under 2000-talet är partiet tydliga med att 

det är viktigt med skatter då detta finansierar välfärden.  

 

16.2 Samarbete mellan länder 

Analysschemat från del 9 och 15 visar att det är mycket tydligt att alla Socialdemokraternas 

valmanifest och partiprogram från 2000-talet hittills är positiva till ett samarbete mellan olika 

länder. Socialdemokraternas valmanifest från 2010 belyser bland annat att det är viktigt att 
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politiska beslut måste tas gemensamt för att kunna sträva efter en rättvis värld. I 

valmanifestet från 2002 understryker Socialdemokraterna att det är viktigt med samarbete för 

att kunna upprätthålla säkerheten i länder och för människor. I det senaste valmanifestet från 

2018 framhåller även partiet att Socialdemokraterna vill bidra till att det blir mer stabilt i 

regioner som är drabbade av olika konflikter. I valmanifestet från 2006 understryker även 

Socialdemokraterna att länderna i Europa bör samarbeta med varandra för att bidra till en 

hållbar utveckling. Socialdemokraterna menar dessutom i sitt valmanifest från 2014 att partiet 

vill stärka det internationella samarbetet och sprida värderingar som handlar om fred och 

mänskliga rättigheter. Partiprogrammet från 2001 framhåller att det är positivt med 

gemensamma lösningar mellan länder. Det senaste partiprogrammet från 2013 menar även att 

människor runt om i världen är beroende av varandra.  

 

Då jag jämför hur Socialdemokraterna ser på samarbete mellan länder med ideologierna i 

analysschemat från del 6.4 kan jag se att både socialismen och liberalismen är positiva till 

samarbete mellan olika länder. Konservatismen står för att samarbete mellan länder bidrar till 

fred, däremot är ideologin kritisk till att det ska finnas gemensamma regler mellan stater. 

Detta för att konservatismen menar att det hindrar individen från att bestämma själv. 

Liberalismen är däremot positiva till internationella relationer och samarbeten mellan olika 

länder. Utifrån vad Socialdemokraternas valmanifest och partiprogram säger hittills under 

2000-talet, går det att konstatera att Socialdemokraterna har drag från både liberalismen och 

socialismen när det kommer till den positiva inställningen kring samarbete mellan länder. 

Partiet delar även synen från konservatismen som handlar om att samarbete mellan länder 

bidrar till fred. Däremot är Socialdemokraterna positiva till gemensamma lösningar och 

regler mellan länder, vilket inte konservatismen är.  

 

16.3 Individualism 

Utifrån hur Socialdemokraternas valmanifest och partiprogram ser på individualism går det 

att konstatera att alla år hittills under 2000-talet menar att partiet snarare är för kollektiva 

lösningar än individualism. Detta eftersom att Socialdemokraterna vill att det ska finnas 

gemensamma lösningar i samhället och att problem i samhället ska lösas gemensamt. Utifrån 

analysschemat i del 15 och 9 går det att se att valmanifesten och partiprogrammen vill att alla 

människor ska ha det så bra som möjligt istället för att man ska fokusera på individen. Här 
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går det inte att se skillnader mellan de olika åren då partiet är tydlig med att det ska finnas en 

gemenskap under alla åren hittills under 2000-talet. I det senaste valmanifestet från 2018 

poängterar Socialdemokraterna att fokuset ska ligga på alla människor och att alla människor 

ska ha det så bra som möjligt.  

 

Då jag jämför hur Socialdemokraterna under 2000-talet ser på individualism med hur 

ideologierna i analysschemat från del 6.4 ser på individualism, är det tydligt att socialismen 

inte är för individualism då ideologin vill att det ska vara ett sällskapligt samhälle. Däremot 

är liberalismen för individualism eftersom att ideologin utgår ifrån att alla människor ska få 

vara fria och forma sitt egna liv. Konservatismen står också för individualism eftersom att 

ideologin framhåller att individen ska få agera som man vill. Därför går det att säga att 

Socialdemokraterna utifrån kategorin individualism har socialistiska drag genom att 

Socialdemokraterna i sitt partiprogram och valmanifest hittills under 2000-talet står för att det 

ska vara kollektiva lösningar och att det ska finnas gemensamma lösningar som är bra för alla 

människor. Detta är något som går att jämföra med socialismen eftersom att ideologin som 

beskrivet står för ett sällskapligt samhälle.  

 

16.4 Folket 

Om Socialdemokraternas partiprogram från 2001 och 2013 studeras utifrån analysschemat i 

del 9 går det att se att partiets syn på folket inte har förändrats hittills under 2000-talet. Detta 

eftersom att båda partiprogrammen menar att Socialdemokraterna är en arbetarrörelse som 

enligt partiet har växt fram på grund av orättvisor och fattigdom hos människor. I båda 

programmen står det även att Socialdemokraterna står för en representativ demokrati där 

makten ska utgå ifrån folket. Det framhålls även att Socialdemokraterna står för alla 

människors lika värde.  

 

När alla valmanifesten i analysschema 15 studeras går det att konstatera att 

Socialdemokraterna i sina valmanifest inte nämner ordet arbetarrörelse, vilket partiet gör i 

partiprogrammen. Detta skulle kunna tolkas som att det är givet att det är en arbetarrörelse då 

det förklaras i partiprogrammen som har kommit ut. Det kan även tolkas som att partiet har 

ändrat sin uppfattning av vilka Socialdemokraterna vänder sig till efter år 2013 eftersom att 

det inte nämns i valmanifesten från 2014 och 2018. Samtidigt skulle man som nämnt kunna 
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tänka sig att det är något som redan är självklart för partiet eftersom att Socialdemokraterna 

nämner ordet arbetarrörelse i sitt senaste partiprogram från 2013. Alla valmanifest framhåller 

att Socialdemokraterna står för alla människors lika värde och är tydliga med att partiet vill 

ha jämlikhet mellan män och kvinnor. I sitt valmanifest från 2018 skriver Socialdemokraterna 

att frihet endast uppnås om alla människor är fria och poängterar att alla människor ska ha 

samma möjligheter. Båda valmanifesten från 2010 och 2018 belyser även att det ska vara 

samma möjligheter för människor oavsett om man bor i en storstad eller på landsbygden.  

 

Om Socialdemokraternas syn på folket jämförs med vad de olika ideologierna har för syn går 

det att se i analysschemat från del 6.4 att socialismen menar att ideologin först och främst 

riktar sig till arbetare och menar även att vissa människor inte bör ha privilegier i samhället. 

Liberalismen menar att medborgarskapet ska gälla alla människor oavsett vad personen har 

för egendomar, kön eller etnicitet. För konservatismen är det viktigt med kärnfamiljen och att 

bevara traditionen, familjen och religionen. Socialdemokraternas partiprogram från 2001 och 

2013 framhåller att partiet är en arbetarrörelse vilket kan jämföras med socialismen då 

ideologin som nämnt riktar sig till arbetare. Socialdemokraterna skriver även i alla 

valmanifesten och båda partiprogrammen som har kommit ut under 2000-talet att partiet står 

för alla människors lika värde vilket även liberalismen står för.  

 

I Socialdemokraternas senaste partiprogram från 2013 menar även partiet att folket ska kunna 

få vara med och bestämma när det kommer till valet av statschefen. Därför vill 

Socialdemokraterna som nämnt avskaffa monarkin. Detta är något som konservatismen inte 

står för eftersom att ideologin vill att det rätta i samhället ska komma från landets traditioner. 

Konservatismen menar som förklarat i analysschema från del 6.4 att det inte är rätt att 

avskaffa monarkin trots att detta skulle bli resultatet i ett val.  

 

17. Slutdiskussion och slutsats 

Slutligen, går det att återigen ta upp mina forskningsfrågor för att besvara dessa. Mina 

forskningsfrågor lyder som nämnt följande: Vilka socialistiska, liberala och konservativa 

drag kan vi se hos Socialdemokraterna idag? och har Socialdemokraternas ideologi förändrats 

under 2000-talet? När det kommer till kategorin kollektiva lösningar går det att konstatera att 

Socialdemokraterna har socialistiska drag när det kommer till att lösa saker gemensamt. Det 
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går inte att se några större förändringar hos partiet under 2000-talet förutom i valmanifestet 

från 2014 då Socialdemokraterna vill samarbeta mellan olika partier och över blockgränsen. 

Som nämnt kan detta tolkas som att partiet möjligtvis kan acceptera andra ideologier, men 

även att partiet endast vill samarbeta när det kommer till vissa sakfrågor som inte är så 

ideologiska. Idag går det att konstatera att Socialdemokraterna utifrån kategorin kollektiva 

lösningar har socialistiska drag eftersom att partiet i sitt senaste valmanifest från 2018 belyser 

att det ska finnas gemensamma lösningar som ska vara bra för alla människor. Detta är även 

något som poängteras i det senaste partiprogrammet från 2013.  

 

Socialdemokraternas syn på samarbete mellan länder visar inga förändringar under 2000-talet 

utan alla valmanifesten och båda partiprogrammen har en positiv syn på samarbete mellan 

länder. Utifrån detta går det att se drag från både socialismen och liberalismen, men även 

konservatismen. Både socialismen och liberalismen är positiva till samarbete mellan länder, 

däremot är konservatismen inte positiva till att det ska finnas gemensamma regler mellan 

länder, men menar att samarbete leder till fred. Utifrån Socialdemokraternas senaste 

valmanifest från 2018 och det senaste partiprogrammet från 2013 går det att se att 

Socialdemokraterna står fast vid att det är positivt med samarbete mellan länder.  

 

Utifrån kategorin individualism går det att understryka att Socialdemokraterna har 

socialistiska drag då partiet är för kollektiva lösningar, precis som socialismen förespråkar. 

Detta har varit oförändrat för partiet under 2000-talet.  

 

Socialdemokraternas syn på folket visar att Socialdemokraterna senaste partiprogram från 

2013 belyser att partiet är en arbetarrörelse. Detta är inget som har förändrats då även 

partiprogrammet från 2001 belyser att partiet är en arbetarrörelse. Detta gör att 

Socialdemokraterna som nämnt i analysdelen får socialistiska drag eftersom att socialismen 

riktar sig till arbetare. Samtidigt står Socialdemokraterna för alla människors lika värde i sina 

valmanifest under 2000-talet, vilket även liberalismen står för. Idag går det därmed att säga 

att Socialdemokraternas senaste partiprogram från 2013 visar att Socialdemokraterna har drag 

av socialismen, men även av liberalismen.  
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Om jag ska sammanfatta vad Socialdemokraterna har för drag av socialism, liberalism och 

konservatism idag kan jag konstatera att partiet har stora drag av socialism. Utifrån 

kategorierna som jag har utgått ifrån, går det även att säga att Socialdemokraterna har liberala 

tankar kring samarbete mellan länder och synen på folket. Det går att konstatera att 

Socialdemokraterna samtidigt står relativt långt ifrån konservatismen. De drag som går att se 

från konservatismen är att samarbete mellan länder bidrar till fred. Däremot är 

konservatismen som nämnt kritisk till gemensamma regler mellan länder. Det går inte utifrån 

denna studie säga att Socialdemokraternas ideologi har förändrats under 2000-talet, utan 

partiet har stått fast vid sina grundvärderingar under tidsperioden.  

 

Något som kan vara viktigt att diskutera kring den här studien är valet av metoden och 

kategorierna. Det skulle möjligtvis gå att genomföra denna typ av studie på ett annat sätt. 

Exempelvis hade jag kunnat använda mig utav fler kategorier för att skilja på de olika 

ideologierna ytterligare. Jag hade även kunnat använda mig av andra kategorier då 

ideologierna har relativt lika syn på samarbete mellan länder och folket. På grund av detta 

hade en liknande studie som denna möjligtvis kunnat få ett annat resultat om den 

genomfördes på ett annat sätt. Det kan även vara betydande att framhålla att 

Socialdemokraternas senaste partiprogram och valmanifest kanske inte representerar vad hela 

partiet har för ideologi idag. Detta eftersom att det möjligtvis även skulle kunna användas 

exempelvis olika debattartiklar och tal från partiet för att se vad Socialdemokraterna har för 

värderingar.  

 

Om mina resultat jämförs med den tidigare forskningen som har presenterats, går det att 

konstatera att min studie visar att Socialdemokraternas ideologi har varit oförändrad hittills 

under 2000-talet och att partiet idag har stora drag av socialism. Detta skiljer sig från Ashley 

Lavelles (2008) studie, som framhåller att Socialdemokraterna bedriver mer liberal politik. 

Det är svårt att fastställa mina resultat i den här undersökningen då slutsatserna möjligtvis 

hade blivit annorlunda om jag använde mig av andra kategorier i metoden. Materialet och 

metoden som jag har använt mig av skiljer sig även från Lavelles (2008) studie eftersom att 

den undersökningen bygger på olika observationer och intervjuer. Jan Lindhagens (1972) 

studie om Socialdemokraterna visade som förklarat i del 2 att Socialdemokraterna tidigare 

hade varit ett revolutionärt parti, men senare under historien blivit ett reformistiskt parti. Mats 
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Dahlkvists (1977) bok om socialdemokraternas ideologi behandlar som beskrivet 

Socialdemokraternas ideologi men handlar om tidsperioden mellan 1932 och 1936. Därför 

tillför min studie till forskning kring Socialdemokraterna då det handlar om partiets nutida 

ideologi. 

 

För att forska vidare kring Socialdemokraternas ideologi idag och hur ideologin har 

förändrats under åren skulle man kunna jämföra partiets partiprogram och valmanifest från 

tidigare år än 2000-talet och se om det har förändrats exempelvis sedan det första 

partiprogrammet och valmanifestet från Socialdemokraterna kom ut. Som nämnt skulle 

ytterligare forskning även kunna bygga på att forskaren utgår ifrån andra och fler kategorier 

än som har gjorts i denna studie för att kunna studera Socialdemokraterna ideologi. När det 

kommer till valet av material hade ytterligare forskning kunnat bygga på att forskaren 

använder sig av mer material än endast valmanifest och partiprogram. Forskaren hade kunnat 

använda sig av bland annat debattartiklar och tal. Möjligtvis hade man kunnat utföra min 

undersökning fler gånger, fast använda sig av andra och fler kategorier för att studera 

Socialdemokraternas ideologi och därmed kunna dra säkra slutsatser.  
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