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SAMMANFATTNING 

Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna har sedan 2004 haft ett 

formaliserat samarbete under det gemensamma namnet Alliansen. Sedan 2006 innehar de 

även regeringsmakten i Sverige. Viss koalitionsbildningsforskning anger värderingar som en 

viktig grund för koalitionsbildning. Syftet med denna uppsats är utifrån det att baserat på 

grundvärderingar analysera likheter och olikheter mellan de i Alliansen ingående partierna, 

för att sedan jämföra det mot grundläggande koalitionsbildningsteorier. För att mäta 

partiernas ideologier har en kvantitativ textanalys genomförts. Analysen har baserats på 

Schwartz värdeteori och skala för att skapa ideologiska profiler för såväl Alliansen som helhet 

som de ingående partierna. Utifrån de profilerna och Schwartz två värdedimensioner har 

partierna fått en ideologisk position som kunnat jämföras inbördes och med andra partier. 

Undersökningen visar att Moderaterna, som är Alliansens största parti har en nästan identiskt 

ideologisk profil som Allansen som helhet. De andra partierna sticker ut med enskilda värden, 

Centerpartiet universalism och stimulation, Folkpartiet med stimulation och 

Kristdemokraterna med tradition/likformighet. Undersökningen visar även att Miljöpartiet 

ligger nära Alliansen ideologiskt.    
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1. INLEDNING 
Efter en lång socialdemokratisk dominans i svensk politik där Socialdemokraterna innehaft 

regeringsmakten 23 av de senaste 26 åren påbörjade den borgerliga oppositionen 2004 ett 

arbete för att åstadkomma ett fördjupat samarbete inför valet 2006. Detta ledde till lanserandet 

av ”Allians för Sverige” som består av Moderaterna (M), Centerpartiet (C), Folkpartiet (FP) 

och Kristdemokraterna (KD). Grundbultarna i samarbetet var att göra det mer lönsamt att 

arbeta och mer lönsamt att anställa och driva företag. Inför valet 2006 presenterade man ett 

gemensamt valmanifest, ”Fler i arbete – mer att dela på”. Varje parti gick dock till val enskilt 

men under en gemensam flagg med det uttalade målet att ta över regeringsmakten 

tillsammans, vilket man också gjorde. 2006 fick allianspartierna egen majoritet i Riksdagen 

men efter valet 2010 leder de en minoritetsregering. Allians för Sverige förkortades inför 

valet 2010 kort och gott till Alliansen (Internet 1).  

Sett till de slutgiltiga valresultaten är mandatfördelningen de två senaste valen enligt 

nedanstående tabell. För att ett parti eller regeringskoalition skall få egen majoritet krävs 175 

mandat i riksdagen. Värt att notera är att procentsiffrorna i tabellen ej överensstämmer med 

andel av röster varje parti fått utan andel mandat. 

 2010 2006 
  Mandat % Mandat % 
M 107 30,7 97 27,8 
C 23 6,6 29 8,3 
FP 24 6,9 28 8,0 
KD 19 5,4 24 6,9 
S 112 32,1 130 37,2 
V 19 5,4 22 6,3 
MP 25 7,2 19 5,4 
SD 20 5,7 0 0,0 
Tabell 1: Mandatfördelning (Internet 2, valmyndigheten, www.val.se) 

Under resans gång har det höjts röster från bland annat Moderata och Folkpartistiska 

riksdagsledamöter om att helt enkelt skapa ett Alliansparti (Internet 3). Detta bland annat på 

grund av att åtminstone två av partierna vid olika tillfällen legat under 4 % väljarstöd, vilket 

är spärren för att alls komma in i riksdagen. Skulle ett eller flera partier hamna utanför 

riksdagen är möjligheten till fortsatt regeringsinnehav liten. I fall ett parti skulle hamna 

utanför riksdagen i valet 2014 skulle flera alternativ öppnas, där ökat samarbete mellan 
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Alliansen och Miljöpartiet verkar troligast utifrån att man under pågående mandatperiod haft 

formaliserat samarbete i framför allt flykting och invandringspolitiken. (internet 4)   

Koalitionsregeringar likt Alliansen är inget unikt i svensk regeringsbildning. Centerpartiet, 

Moderaterna och Folkpartiet var i olika koalitioner vid regeringsmakten under slutet av 70-

talet och början av 80-talet (Hermansson, 2010, sid 40). Kristdemokraterna kom in i riksdagen 

med ett mandat 1985 efter att ha klarat 12 % spärren i Jönköpings valkrets. Detta hade 

föregåtts av ett samarbete med Centerpartiet för att kringgå riksdagens 4 % spärr och etablera 

ännu ett borgerligt parti i riksdagen. Sedan 1991 har kristdemokraterna klarat 4 % spärren och 

deltagit dels i regeringen 1991-1994 och Alliansregeringen 2006 och framåt (Internet 5).  

Vad som får Alliansen att sticka ut är att den gemensamma programförklaringen sattes innan 

valet och inte efter som vanligast sker. Det finns mycket forskning på hur allianser bildas och 

vilka mekanismer som är styrande i koalitionsbildandet där de faktiska styrkeförhållandena 

efter ett val är styrande. Senare forskning har allt mer intresserat sig för hur ideologi och 

policy spelar in i koalitionsbildningsprocessen (Hermansson, 2010, sid 39). Även inom 

forskning runt hur policy formas i enskilda politikområden och frågor spelar 

koalitionsbildning en viktig roll genom bland annat Sabatier och Jenkins-Smiths (1999) 

välanvända analysram, Advocated coalition framework (ACF). Där beskrivs hur 

policyvärderingar är kittet som håller samman koalitioner, snarare än grundvärderingar. 

Grundvärderingarna verkar dock ha större betydelse när det gäller övergripande koalitioner, 

såsom regeringsbildningar (Axelrod 1970; Bäck 2003).   

Ideologier är en grupp eller partis samlade grundvärderingar, hur man ser på människan och 

dess förhållande till resten av världen. Begreppet ideologi började användas efter den franska 

revolutionen och innebar då principer som skulle vara vägledande för det politiska 

handlandet. Närmare bestämt, vilka värden är styrande och hur rangordnas dessa värden mot 

andra värden (Larsson, 1997, s7). Sådana värden brukar i partiernas fall formuleras och 

samlas i Parti- eller principprogram.  Det finns de som hävdar att ideologierna idag saknar 

relevans som politisk beskrivning och att sakfrågorna istället fått större utrymme på den 

politiska arenan (Eliaeson, 2000, s142). Detta är i och för sig ingen ny debatt, redan på 1960 

talet argumenterade Herbert Tingsten (1966) för ideologiernas död och menade att ”man 

kunde se en utveckling från politik till förvaltning, från principer till teknik”. Han framförde 

detta bland annat i en numera klassisk debatt mot Olof Palme 1961. Palme å sin sida hävdade 

att ”dom politiska partierna har vissa värderingar som grund för sin politik. Värderingar som 
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Figur 1: Svenska partier på Höger - Vänsterskalan 

återkommer med sådan konsekvens, vid behandlingen av olika politiska frågor att man kan 

tala om en ideologi, en åskådning… …Det har skett en utjämning men det betyder inte alls att 

värderingarna, ideologierna har spelat ut sin roll som drivkrafter för den praktiska politiken” 

(Internet 6). 

Det har visat sig att det är allt vanligare att de två största partierna i riksdagen S och M har 

likartade åsikter i de olika sakfrågorna (Eliaeson, 2000, s. 148). Detta betyder dock inte med 

automatik att man kommit fram till detta på samma grunder. Inställningar inom olika policy 

områden kan mycket väl överensstämma men utifrån skilda mål man vill uppnå. Koalitioner 

på Policynivå styrs inte i första hand av grundvärderingar utan av värderingar inom 

policyområdet.  (Sabatier 1999, Matti 2011) 

Det faktum att Alliansen bildades innan ett val och inte efter skulle kunna peka på att ideologi 

haft en tydligare roll i koalitionsbildandet än i de fall där bildandet sker utifrån ett känt 

valresultat och styrkeförhållanden. Utifrån det finner jag det intressant att med utgångspunkt i 

Allianspartiernas partiprogram undersöka deras grundvärderingar och se vilka likheter 

respektive olikheter som kan finnas.  

Partiers respektive likheter och 

olikheter kan givetvis mätas 

utifrån flera modeller, 

dimensioner och skalor. Den 

klassiska höger-vänsterskalan 

är vanligt förekommande och 

statistiska centralbyrån (SCB, 

2008) har mätt svenskarnas 

uppfattning om partiernas 

placering från 1979-2006.  

Höger – Vänster skalan har sin historiska grund i samband med den franska revolutionen 

1789, där de radikal (Liberalerna) satt till vänster och de som vill bevara systemet 

(Konservativa) satt till höger rent fysiskt i parlamentet. Under 1900-talet har skalan delvis fått 

en annan grund mellan socialism och marknadsliberianism vilket gör den något svår tydd 

(Internet 7).     
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Barrling Hermansson (2004) mäter som ett annat exempel likheter i form av partikulturer och 

visar att C, S, och KD har starkt kollektivt gruppbeteende medans V, M, FP uppvisar större 

individuell frihet i förhållande till kollektivet i det politiska arbetet.  

För att hitta deras grundvärderingar utgår jag från Schwartz värdeskala. Det är en universell 

välanvänd skala för att mäta värderingar i grupper och populationer. Givetvis skulle det varit 

möjligt att använda andra skalor men jag vill låta metoden styra resultatet så lite som möjligt 

och undviker därför prefabricerade högervänster skalor och liknande modeller. Genom att 

utgå från Schwartz värden och hitta frekvensen av dessa i partiprogrammen hoppas jag låta 

partierna själva definiera sin syn på människan och världen och kunna jämföra denna. Som 

referens tänker jag mig även använda Miljöpartiet, dels i form av möjlig allianspartner men 

framför allt för att se om det går att uppvisa skillnader mellan alliansen och övriga partier. Jag 

kommer även att titta på Sverigedemokraterna då det visat sig att de i riksdagen röstat med 

regeringen i över 70 % av fallen och när det gäller beslut med block överskridande skillnader 

stött regeringen i drygt 90 % av fallen. (internet 8) 

2. SYFTE 
Utifrån ovanstående kontext och problembild och helst med tanke på att det närmar sig ett val, 

där åtminstone två av de ingående partierna riskerar hamna utanför riksdagen, är det ur 

statsvetenskaplig synvinkel av intresse att undersöka på vilka grunder Allianspartierna 

samarbetar. Ideologiernas död har framförts som en teori som menar att ideologiernas 

betydelse i politiken minskat så till den grad att de är irrelevanta och sakfrågorna istället styr 

det politiska spelet. Men å andra sidan visar viss forskning att ideologier är en styrande faktor 

i bildandet av koalitioner, framför allt på regeringsnivå. Alliansen är en tydlig koalition som 

styrt Sverige i snart 7 år. Frågan om Alliansen har en gemensam värdegrund eller finns det 

andra förklaringar i gängse koalitionsbildningsforskning som kan förklara samarbetet är 

därför intressant för att se om samarbetet kan förklaras genom ideologisk förankring. Vilket 

därmed skulle styrka kunna styrka ideologiernas fortsatta betydelse på den politiska arenan. 

Denna undersökning syftar därför till att, baserat på grundvärderingar analysera likheter och 

olikheter mellan de i Alliansen ingående partierna samt att utifrån gängse 

koalitionsbildningsteorier undersöka om dessa kan förklara allianssamarbetet.  

Detta kan förhoppningsvis även ge svar på frågor som: Finns andra partier i riksdagen som 

ligger närmare Alliansens kärna värderingsmässigt än något ingående parti? Finns det i så fall 
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förklaringar i koalitionsbildningsteori som i så fall förklarar varför dessa står utanför 

samarbetet? Har de respektive Allianspartierna så pass lika grundvärderingar att det vore 

realistiskt att bilda ett sammanslaget Alliansparti? 

Avgränsningar 

Analysen begränsar sig till de inom Alliansen ingående partierna, Miljöpartiet och 

Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna presenteras endast som referens. Vänsterpartiet har 

som enda riksdagsparti ej tagits med i granskningen dels för att de har en svag koppling till 

Alliansen men framför allt för att de till större andel talar om vad de är emot, vilket i en ren 

kvantitativ studie som denna ger missvisande resultat. Schwartz värdeskala har reducerats på 

två värden, makt och hedonism men bör ändå ge en rättvisande bild (se kapitel 3. Metod). 

Utifrån omfattning av tid och resurser har ingen kvalitativ bedömning gjorts av kontext för 

sökorden och om de är positivt eller negativ laddade.   

3. METOD 
Undersökningen i denna rapport utgår från en kvantitativ textanalys av respektive 

partiprogram för de i Alliansen ingående partierna. Vidare har även Miljöpartiets, 

Sverigedemokraterna och Socialdemokraternas partiprogram analyserats som referens och 

validering för metodens riktighet.  

Som en grund för analysen ligger en förkortad och något modifierad form av S.H. Schwartz 

värdeskala (SSVS) (se kapitel 4. Teori, för mer ingående beskrivning). Schwartz 10 

grundläggande värden har reducerats till 8, där hedonism och makt lämnats utanför. 

Hedonism dels för att det visat sig svårt att uppvisa i partiprogrammen och dels för att det är 

svårare att klassificera i den vidare bearbetningen av materialet. Värdet makt har även det 

utgått då det i en svensk kontext i den form som beskrivs av Schwartz, makt över andra, inte 

är ett relevant begrepp. Detta styrks bland annat av SOM1-institutets forsking som mätt 

viktighetsbedömningar, från 1988 till 2011, utifrån Rokeschs värdeskala hos svenska folket, 

där makt fått extremt låga värden (Weibull, 2011). Det har även visat sig vara svårt att 

belägga i partiprogrammen, dessa tar i och för sig upp maktbegreppet men då utifrån att den 

bör begränsas, föras närmare medborgarna. Att ta med det i en kvantitativ undersökning 

skulle med andra ord ge en felaktig bild.   

                                                 
1 Samhälle Opinion Media – Göteborgs universitet 
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De grundläggande värdena har översatts och vidgats genom att ta in synonymer dels från 

svenska synonym ordlistan men även genom scanning av partiprogramen för att hitta de 

värdeord som återspeglar Schwartz definition av respektive värde. (Alla sökord återfinns i 

bilaga 1). 

Schwartz modell utgår i grunden från att mäta människor och gruppers grundvärderingar 

genom att låta ett representativt urval besvara enkäter. Denna studie utgår istället från 

partiprogram varför modellen fått konverteras genom utifrån ord som speglar Schwartz 

grundläggande värden (Se bilaga 1) mäta frekvensen av respektive värde per 10 000 ord 

råtext. Detta har praktiskt skett genom att i Adobe Reader helt enkelt söka efter respektive 

ord, inklusive böjningar och varianter, och sedan manuellt räkna dessa. Utifrån resultatet kan 

en profil för varje parti presenteras. Matrialet har slutligen bearbetats ner till två 

värdedimensioner med axlarna öppenhet för förändring vs bevarande och självförbättrande vs 

självöverskridande. Dessa värdedimensioner utgår från att värden uttrycker olika 

motivationsmål där vissa är närliggande och andra är konträra. Värdena är utifrån respektive 

dimension motstående varför ett högt värde på den ena betyder ett lågt värde på den andra 

(Matti, 2011 s.12).  Genom att subtrahera resultatet i de olika dimensionerna ges en position 

för de olika partierna utifrån de grundläggande värdena, som sedan kan jämföras.    

 

En mer ingående beskrivning av hur de olika frekvenserna av värden behandlats för att ge 

relevanta resultat finns i kapitel 5. Resultat.  

Ibland brukar skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa undersökningar beskrivas som 

skillnaden mellan att räkna och att tolka. Esaiasson et. al. (2012, sid 198) motsätter sig dock 

denna tolkning utan menar istället att även i en kvantitativ innehållsanalys måste de 

innehållsliga enheterna först tolkas för att kunna kategoriseras och räknas. Något som 

undertecknad håller med till fullo om, att hitta de värdeord och placera dessa utifrån SVS har 

Öppenhet för förändring 

Bevarande 

Självförbättrande Självöverskridande 

Exempel 

Figur 2: Exempelplacering Schwartz dimensioner 
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varit en stor del i arbetet. När detta är gjort möjliggör kvantitativa studier att arbeta med stora 

textmassor och få ett material för analys. Ekengren och Hinnfors (2012, sid 68) poängterar 

även de att själva kvantifieringen snarast är ett analytiskt redskap som bygger på en kvalitativ 

grund. Denna studie utgår från att ett värde som förekommer ofta i texten är ett bärande värde 

för respektive parti, något som även styrks av Esaiasson et. al. (2012, sid 197). Att ha ett 

kvantitativt angreppssätt ger möjlighet till kvantifiering och effektiv data behandling men 

innebär även en risk att helheten går förlorad. Vissa stycken i texten kan ha större vikt och 

kontexten för orden är aspekter som bättre fångas upp av en kvalitativ textanalys (Esaiasson, 

2012, sid 210). I fallet med denna undersökning är den kvantitativa modellens största nackdel 

att det inte framgår om orden används i positiv eller negativ mening. Utifrån det har 

kvalitativa stickprov gjorts för alla värden, dock ej för alla partier och sökord. Där har det 

bland annat visat att maktbegreppet nästan uteslutande används i negativ form.  

Valet av metod ger, så vitt jag kan avgöra, goda möjligheter att fånga de respektive partiernas 

grundvärderingar och därmed kunna besvara studiens syfte. Detta är dock till viss del ett 

experiment och metodutveckling i sig självt då jag inte hittat någon liknande konvertering av 

Schwartz modell. 

Material  
Undersökningen utgår från de respektive partiernas partiprogram och inte från gemensamma 

utfästelser. Detta för att kunna mäta varje partis grundvärderingar. Partiprogrammen är 

partiernas egna beskrivning av sin värdegrund och övergripande ställningstaganden. Även om 

det skulle kunna finnas en viss tendens att låta programen styras av populistiska överväganden 

är de alla antagna av partiernas medlemer under demokratiska former vilket borgar för att de i 

stort förmedlar de värden som partiets medlemmar står för. Partiprogrammen är antagna 

mellan 2001 och 2013, där Kristdemokraternas är det äldsta och Centerpartiets det senast 

antagna. Så väl Miljöpartiet som Folkpartiet är i process att arbeta fram och anta nya 

partiprogram under 2013. Undersökningen utgår dock endast från fastslagna partiprogram. 

Detta bör dock inte påverka utgången av undersökningen då den mäter just grundläggande 

värden vilka oftast ligger relativt fast över tid. (Sabatier, 1999). Det undersökta materialet är 

relativt omfångsrikt, mellan 29000 och 8000 ord (eller mellan 21-61 sidor) per partiprogram, 

sammanlagt knappt 125 000 ord. De följer ungefär samma mall, först en allmän del utifrån 

ideologi och allmänna antaganden om människan och hur hen samspelar med andra 

människor och natur som sedan följs av en historisk tillbakablick över partiets gärningar. 
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Därefter följer grundläggande antaganden utifrån specifika politikområden, så som välfärd, 

miljö och utrikespolitik.  

Den teoretiska grunden utgår från diverse artiklar av Schwartz som beskriver hans teori och 

värdeskala. Även Mattis (framför allt 2009) arbete och definition av värden har legat till 

grund för förståelsen för vad värden är och hur den kan användas. För att förstå och beskriva 

koalitionsbildningar har framför olika arbeten av Bäck (2003, 2011, 2012) och Bergman 

(1995) men även Sabatiers (1999) legat som grund för vidare studier. 
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4. TEORI 
Denna uppsats behandlar i huvudsak tre områden som det finns anledning att fördjupa sig 

ytterligare i för att förstå den teoretiska bakgrunden som den vilar på. Först är det viktigt att 

förstå vad ett värde är och hur förhåller det sig till liknande begrepp. Sen förklaras Schwartz 

värde – teori och skala för att slutligen ge en översiktlig bild av den gängse forskningen runt 

koalitionsbildning, då framförallt övergripande koalitioner såsom regeringar. Detta för att 

kunna jämföra undersökningens resultat mot grundläggande teorier i koalitionsforskning.   

Värden 
För att kunna mäta grundvärderingar är det intressant att titta lite djupare på vad ett värde är? 

Forskning från ett vitt fält av discipliner visar att värdeorientering kan vara den viktigaste 

förklaringsfaktorn för hur individer bildar såväl politiska preferenser som beteendemönster 

och situationsspecifika åsikter. (Matti, 2009, sid 68). Inom forskningen om policykoalitioner 

(specifikt ACF) menar man att kärnvärderingarna är grundläggande värderingar för hur vi 

uppfattar världen och kan närmast liknas vid religiös övertygelse. Det innefattar bland annat 

hur människan bör förhålla sig till naturen, prioritering mellan rättvisa och frihet, marknaden 

vs statens roll och vem som ska delta i offentligt beslutsfattande. Den klassiska höger – 

vänster skalan i politiken verkar också på denna nivå. Dessa värden spänner över alla 

policysubsystem och är mycket svåra att påverka. De särskiljs från övertygelser inom 

specifika policysystem och andrahandsaspekter om hur olika problem ska behandlas vilka 

lättare kan ändras. (Sabatier, 1999). Definitionen av ett värde kan variera, Mattis (2009, sid 

69) definition är att värden är (a) abstrakta och generella föreställningar om det 

önskvärda, vilka människor ger betydelse som vägledande principer i livet och som bygger 

på att en slutgiltig existens, mål eller beteendemönster är att föredra före andra. Vidare till 

skillnad från mer flyktiga åsikter eller attityder är (b) relativt stabila och varaktiga 

situationsöverbryggande guider. Slutligen, kan värdena vara, och är ofta av individer, även 

(c) rangordningsbara i termer av deras relativa betydelse. 

Även Schwartz (2012, sid 16) menar att värden förhåller sig olika till attityder, övertygelser, 

normer och karaktärsdrag. Attityder är värderingar om saker, människor, beteenden som bra 

eller dåliga, önskvärda eller icke önskvärda. Grundvärderingar är underliggande för våra 

attityder. Människor utvärderar varandra, händelser, beteenden osv. på grundval av om de 

främjar eller hindrar dem att uppnå ett önskvärt läge i enlighet med deras grundvärderingar. 

Övertygelser är idéer om hur sant det är att saker relaterar på ett visst sätt, till exempel: 
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högskolestudenter är kloka. Normer är formella eller informella regler som sätter standard för 

hur en grupp eller samhälle ska uppträda. Utifrån sina grundvärderingar varierar människor i 

hur mycket eller lite de tycker att man behöver följa eller inte följa specifika normer. Slutligen 

karaktärsdrag är människors benägenhet att uppvisa fasta tanke-, känslo- och 

handlingsmönster över tid och olika situationer. Samma term, till exempel visdom, kan 

referera till både ett karaktärsdrag och ett värde, men behöver ändå inte följas åt. En person 

som uppskattar visdom kan ändå uppträda dåraktigt. 

Schwartz har utvecklat modellen, Schwartz Value Scale (SVS), för att mäta individers, 

grupper och till och med länders grundvärderingar. Hen började sitt sökande efter en 

meningsfull och möjligen universell uppsättning grundvärderingar 1982 och 1992 publicerade 

hen sin värdeteori. Den räknas idag som en pålitlig och universell modell för att mäta och 

rangordna personers värderingar (Matti, 2009, sid 77). Metoden är välanvänd och har bland 

annat använts i över 150 forskningsstudier i över 80 länder (Schwartz, 2012, sid 20).  

Schwartz (2012, sid 3-4) utgår från 6 antaganden om värden: (1) Värden är övertygelser och 

kopplade till känslor. (2) Värden refererar till önskvärda mål och fungerar som motivation 

att agera för att nå dessa mål. (3) Värden är handlings och situations överskridande, vilket 

skiljer värden från normer och attityder som vanligtvis är situationsspecifika. (4) Värden 

fungerar som standard eller kriterium för människors värderingar och agerande utifrån 

vilka konsekvenser det får för deras uppskattade värden. (5) Värden är rangordnade 

gentemot varandra, vilket även det skiljer dem från normer och attityder. (6) Den relativa 

betydelsen av flera värden styr handlingar. Alla attityder eller beteenden inverkar vanligvis 

på flera värden. Kompromisser mellan motstående värden styr människors attityder och 

beteenden.         

Schwartz värdeskala 
Värdeteorin definierar tio grundläggande värden utifrån den underliggande motivationen för 

respektive värde. För att mäta dessa värden utgår Schwartz från 56 värdeobjekt, till exempel 

frihet, kreativitet och säkerhet. Dessa utgår från tre universella förutsättningar för mänsklig 

existens, nämligen människors behov som biologiska varelser, förutsättningar för koordinerad 

social interaktion, överlevnad och välfärdsbehov hos grupper. (Schwartz, 2012) Det finns 

många varianter av SVS och denna undersökning utgår från principerna i en förkortad version 

av värdeskalan, kallad Short Schwartz Value Survey (SSVS), som mäter direkt på de tio 

grundvärdena utifrån deras beskrivningar och som visat sig ha god överensstämmelse med 
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Schwartz original undersökning (Lindeman och Verkasalo, 2005). Undersökningen har även 

utifrån modell i Mattis (2009) doktorsavhandling ”Exploring Public Policy Legitimacy” 

minskat ner totala antalet värdeobjekt under varje värde från totalt 56 till totalt 19 stycken. De 

tio grundläggande värdena är enligt Schwartz (2012, 2011): 

Makt 

Utgår från social status och prestige med kontroll över andra människor och resurser. Vissa 

statusskillnader är grundläggande i de flesta sociala institutioner. De flesta studier av 

interpersonella interaktioner innehåller även en dimension av dominans vs underkastelse både 

inom och mellan kulturer. Makt som värde kan ha såväl en gruppfunktion som ett individuellt 

sökande av dominans. Makt fokuserar på socialt anseende och att nå en dominant position 

inom det generalla sociala systemet. Värdeobjekt i Schwartz grundteori för maktbegreppet är: 

Social makt (kontroll över andra, dominera), Auktoritet (ha rätten att leda eller beordra andra) 

och Välstånd (materiella ägodelar, pengar) (Schwartz, 2012, 2011).  Makt har utgått i denna 

studie. 

Prestation 

Prestation fokuserar på personlig framgång genom kompetens inom satta sociala standarder. 

Att genom kompetens generera resurser är viktigt för såväl individers överlevnad som 

gruppers möjlighet att nå uppsatta mål. Prestation som värde är även kopplat till socialt 

erkännande genom visad kompetens men är till skillnad från makt mer kopplat till prestation i 

praktiska interaktioner. Värdeobjekt denna undersökning använder i prestations begreppet är: 

Framgångsrik (lyckas, uppnå sina mål) och Inflytelserik (kunna påverka människor och 

händelser) (Schwartz, 2012, 2011). 

Stimulation 

Spänning, innovationer och utmaningar i livet är grunden för värdet stimulation. Värdet utgår 

från grundläggande mänskliga drivkrafter som variation och stimulation för att nå en optimal 

aktivitetsnivå. Värdeobjekt denna undersökning använder i stimulations begreppet är: Ett 

omväxlande liv (ett liv fyllt med utmaningar, nyheter och förändring) (Schwartz 2012, 2011). 

Självstyre 

Självstyre utgår från primära behov av kontroll och möjlighet att behärska sin omgivning 

likväl som behov av autonomi och oberoende. Målet är oberoende i såväl tanke som handling 

genom val, skapande och utforskande. Värdeobjekt denna undersökning använder i 

självstyrelse begreppet är: Frihet (frihet att tänka och handla), Oberoende (självtillit, klara sig 



13 | S i d a  
 

själv), Kreativitet (vara unik, fantasifull) och Nyfikenhet (vara intresserad av allt, utforska) 

(Schwartz 2012, 2011). 

Likformighet 

Likformighetsvärden härrör från behovet att individer hämmar böjelser som kan störa 

individernas samspel inom gruppen, vilka får gruppen att fungera. Artighet, självdisciplin, 

lydighet i vardagskontakter, framförallt med närstående är värdeobjekt som exemplifierar 

likformighet. Målbilden är återhållsamhet i handlingar, böjelser och impulser som är troliga 

att uppröra andra och bryta mot sociala förväntningar. Värdeobjekt denna undersökning 

använder i likformighets begreppet är:  Självkontroll (lägga band på sig själv, motstå 

frestelser) (Schwartz 2012, 2011). 

Tradition 

Oberoende plats skapar grupper idéer, symboler, övertygelser och praxis som speglar deras 

delade erfarenheter. Dessa kan ofta ta formen av religiösa riter och beteendenormer. De 

symboliserar gruppens solidaritet och unika värde, vilket främjar dess överlevnad. Tradition 

definieras av respekt, deltagande och accepterande av ens kultur eller religions seder och 

idéer. Skillnaden mot likformighet som förespråkar underordning mot personer med vilka 

man interagerar regelbundet är att tradition förespråkar underordning mot mer abstrakta 

begrepp som religiösa eller kulturella seder. Värdeobjekt denna undersökning använder i 

traditionsbegreppet är: Respekt för tradition (bevara gamla sedvänjor) (Schwartz 2012, 2011). 

Säkerhet 

Säkerhet härrör från vårt grundläggande, individuella och kollektiva, behov av säkerhet. Även 

säkerhet för vidare grupper såsom samhällen är till stor del ett uttryck för säkerhet för en själv 

och närstående. Säkerhet, harmoni och stabilitet i samhället, i nära relationer och för individen 

är övergripande målet. Värdeobjekt denna undersökning använder i säkerhetsbegreppet är: 

Trygghet för sin närmaste (säkerhet för nära personer), Social ordning (ett stabilt samhälle) 

(Schwartz 2012, 2011).  

Välvilja 

Välvilja betonar frivilligt engagemang i andras välfärd. Det utgår från längtan om att få 

gruppen att fungera friktionsfritt och från mänskliga behov av tillhörighet. Viktigast är 

relationer inom familjen och andra närstående grupper. Målet är bevarandet och förbättrandet 

av välfärden för de som man har frekvent kontakt med. Välvilja kan ha likheter med 

likformighet då båda befrämjar samarbete och understödjer sociala relationer. Skillnaden är 
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dock att likformighet förordar samarbete för att undvika negativa personliga effekter. 

Värdeobjekt denna undersökning använder i välvilja begreppet är: Plikttrogenhet (fullgöra 

sina skyldigheter), Hjälpsamhet (arbeta för andras välbefinnande), Lojalitet (trogen sina 

vänner och sin grupp) (Schwartz 2012, 2011).      

Universalism 

Universalism breddar gruppen för välviljan utanför inne-gruppen med förståelse, 

uppskattning, tolerans och skydd för alla människor och naturs välfärd. Det utgår från 

överlevnadsbehov hos individer och grupper. Vetskapen om dessa behov kan vara dolda men 

kan framträda i mötet med människor utanför inne-gruppen eller i förståelsen av att naturens 

resurser är begränsade. Att inte respektera utomstående och/eller naturen kan leda till 

livshotande situationer. Värdeobjekt denna undersökning använder i Universalisms begreppet 

är: Vidsynthet (vara tolerant mot annorlunda idéer och föreställningar), Bevarad miljö (bevara 

mångfalden i det ekologiska systemet), Social rättvisa (motarbeta orättvisor, bry sig om de 

svaga) (Schwartz 2012, 2011). 

Hedonism 

Hedonism utgår från mänskliga behov och nöjet i att tillfredsställa dessa. Personlig njutning 

och sinnlig tillfredställelse står i fokus. Hedonism har utgått i denna studie. 
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Figur 3: Grundläggandevärden, fritt efter Schwartz (2012) 
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Schwartz värdeteori poängterar att det finns dynamiska relationer mellan grundvärdena, där 

vissa överensstämmer bättre med andra till exempel välvilja och universalism. Detta kan 

åskådliggöras med en cirkel där de värden som har stor överenstämmelse i sina 

motivationsgrunder är närliggande och värden som är i konflikt med varandra är långt från 

varandra (fig. 3).  Likformighet och tradition delar i modellen samma tårtbit utifrån att de 

delar samma breda motivationsmål. (Schwartz, 2011, sid 539)  

Schwartz grupperar de 10 grundvärdena längs två bipolära dimensioner med öppenhet för 

förändring mot bevarande på den ena och självförbättrande mot självöverskridande på den 

andra. Kontrasterna menas vara motstående utifrån dess ingående grundvärden. Exempelvis 

tenderar att söka prestationsvärden vara i motsats till handlingar som ämnar förbättra 

välfärden för andra som söker ens hjälp, medan strävan efter prestation och makt ofta kan gå 

hand i hand. Första dimensionen, mellan öppenhet för förändring och bevarande, fångar 

konflikten mellan värden som betonar frihet i tanke, handlingar och känslor samt 

förändringsbenägenhet med värden som betonar ordning, självbehärskning, bevarandet av det 

förgångna samt motstånd mot förändring. Den andra dimensionen, mellan självförbättrande 

och självöverskridande, fångar konflikten mellan värden som betonar omtanke för andras 

välfärd och intressen gentemot värden som betonar jakten på egenintresse, relativ framgång 

och dominans över andra (Schwartz, 2011).    

I denna undersökning har hedonism utgått då den visat sig svårmätt (se Matti, 2009) och inte 

heller helt passar in i de dimmensioner Schwartz målar upp. I grundmodellen delar hedonism 

element från både prestation och stimulation. Även makt har utgått (se kapitel 3. Metod)  

Utifrån ovanstående uppdelning visar Schwartz (2011, sid 13) på hur ett antal underliggande 

principer förhåller sig till varandra i värdeskalan (figur 4). Cirkelns högra sida styr primärt hur 

man uttrycker personliga intressen och egenskaper, medan den vänstra sidan styr primärt hur 

man relaterar socialt till andra och påverkar deras intressen. Universalism och säkerhet är 

gränsvärden som primärt angår andras intressen men vars mål även reglerar den egna 

välfärden. Värden på i det horisontella planet visar på tre särskiljande drag. Först cirkelns 

undre del visar självskyddandevärden som tjänar till att hantera oro utifrån den fysiska och 

sociala värden. Människor försöker undvika konflikter (likformighet) och upprätthålla den 

rådande ordningen (tradition och säkerhet) eller aktivt kontrollera hotbilder (Makt). Man 

försöker hellre bevara rådande balans än att nå nya vinster och därmed även utsätta sig för 

risken till förluster. Cirkelns överdel uttrycker orosfria värden som prioriterar sökandet av 
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utveckling såväl socialt som personligt (Schwartz, 2012, sid 13). Dessa principer visas 

tydligare i figur fyra, med varje dimensions sida representerad av en kvadrat, nedan: 

 

Koalitionsbildning 
Hur och varför koalitioner bildas har varit en fråga som intresserat statsvetare från 1950-talet 

och framåt. De tidiga teorierna var mycket inriktade på maktens fördelar som drivkraft. 

Senare teorier har vidgat drivkrafterna till möjligheten att genomföra sin politik men även 

tagit hänsyn till institutionella faktorer och tidigare erfarenheter. Även hur ideologier, eller 

grundläggande värderingar, spelar in har fått en ökad betydelse.   

Maktteorier 

De tidiga teorierna utgår från spelteoretiska utgångspunkter där aktörerna, i detta fall partier, 

handlar rationellt för att maximera sitt eget inflytande (Moberg, 1994). Von Neuman och 

Morgenstein presenterade 1953 en teori om ”minimalt vinnande koalitioner” som innebär att 

om en aktör lämnar koalition förlorar den majoriteten i parlamentet. Riker utvecklade 1962 

teorin och kom fram till att det skulle bildas ”minsta vinnande koalition”, det vill säga, av alla 

Figur 4: Underliggande principer, fritt efter Schwartz (2012) 
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möjliga minimalt vinnande koalitioner är det den som med minsta möjliga antal platser i 

parlamentet ändå får en majoritet, som bildas. Makten i sig anses vara det viktigaste och med 

minsta vinnande koalition delas den med så få som möjligt. Lieserson presenterade 1966 en 

teori som istället byggde på att förhandling tar resurser och tid och att det därför borde bildas 

minimalt vinnande koalitioner med minsta möjliga antal aktörer. Alla dessa teorier bortser 

från att partiernas inbördes ideologier får dem att sträva mot olika mål utan utgår från att 

makten är målet (Mueller, 2003, sid 281). Dessa teorier har kritiserats för att vara 

överförenklade och därmed dåligt stämma in på verkligheten, Bäck (2003, sid 17) finner till 

exempel ingen signifikans i teoriernas förklaringsmodeller.  

Policyteorier 

En annan modell för att förklara varför partier ingår i koalitioner är att de i grunden är 

policyorienterade och önskar genomdriva sin politik. Det skulle innebära att partier kommer 

att sammarbeta med policy- eller ideologinära partier. Axelrod visade 1970 på en hypotes 

utifrån dessa grunder, nämligen ”minimal connected winning” teorin (MCW). Den utgår från 

att alla partier placeras längs en dimension. De koalitioner som kan bildas måste då vara 

kopplade till varandra och minimalt vinnande (Bäck i hermansson, 2010, s39). En variant på 

samma tema presenteras av De Swaan (1973) som menar att den ”minimal connected 

winning” koalition som innehåller minst antal partier kommer att bildas (Sjölin 1993, sid 15).  

Andra förklaringar 

Andra förklaringsmodeller som är aktuella inom koalition bildnings forskning är tanken om 

att sittande regering har en fördel i förhandlingar om ny regering, genom att den utgör en 

återgångspunkt ifall förhandlingarna bryter samman. Även erfarenhet av samarbete lyfts fram 

som en viktig faktor, då det innebär transaktionskostnader att byta partner och bygga upp 

förtroende och rutiner för att regera (Bäck, 2010, s39). Bergman (1995, s42) visar på att de 

konstitutionella regelverken kan påverka utgången av regeringsmakts förhandlingar. I länder 

som enbart har krav på att inte en majoritet av parlamentet röstar mot den för att få tillträda 

uppkommer fler minoritetsregeringar än i de länder som kräver att regeringen har aktivt stöd 

av majoriteten.  
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5. RESULTAT 
I detta kapitel presenteras resultatet av den kvantitativa undersökningen av partiprogrammen 

och hur dessa data bearbetats för att kunna ge en bra bild av hur allianspartiernas 

grundvärderingar relaterar till varandra men även mot andra partier.  

Partiprogrammen varierar relativt mycket i omfång vilket visas i nedanstående tabell som 

visar det totala antalet ord i vart partis respektive partiprogram. KD och MP har de klart mest 

omfångsrika programmen medan M har det mest kompakta.    

C FP KD M MP S SD 
9099 14922 29066 8032 24635 12842 10744 

 
Tabell 2: Storlek partiprogram 

 

Detta är intressant mest utifrån undersökningstekniska aspekter, då omfånget givetvis spelar 

in på antalet gånger varje värde nämns. Utifrån det har jag valt att räkna om resultatet till 

frekvens per 10 000 ord. Detta gör att till exempel KD:s grundresultat dividerats med 2,9066 

för att på rättvisa grunder kunna jämföras med till exempel M:s resultat som bara är en 

tredjedel så omfångsrikt. Tabellen nedan visar resultatet utifrån Schwartz upplägg med värden 

som sedan grupperats utifrån modellens två dimensioner (Röd text).       

 

I tabellen finns även med ett med Medel A, vilket är medelvärdet av Alliansens resultat och 

Viktad A, som är Alliansens medelvärde viktat mot de ingående partiernas mandatfördelning.  

För att få fram ett relevant värde för Alliansen som helhet finns två metoder. Först kan man ta 

ett genomsnitt av de ingående partiernas resultat för varje värde ((C+FP+KD+M)/4). Ett 

FREKVENS /10 000 ord C FP KD M MP S SD Medel A Viktad A

Prestation 46 46 34 63 38 61 48 47 56
Självförbättrande 46 46 34 63 38 61 48 47 56

Stimulation 86 90 50 49 58 110 27 69 59
Självstyrande 118 134 62 156 60 91 39 117 137

Öppemhet för förändring 203 225 111 204 119 201 66 186 197
Tradition 18 25 42 26 16 10 118 28 27
Likformighet 5 8 26 4 7 3 10 11 7
Säkerhet 125 124 170 182 79 96 168 150 165

Bevarande 148 157 237 212 102 109 297 189 199
Universalism 210 124 117 161 179 153 79 153 157
Välvilja 15 18 33 32 26 22 43 25 28

Självöverskridande 225 142 150 193 205 174 122 178 186

Tabell 3: Frekvens av värden 
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logiskt antagande är dock att stora partier har mer inflytande varför det ger en bättre bild av 

verkligheten att vikta resultatet för varje parti mot andelen mandat de har av alliansens totala 

antal mandat (värde*partiets mandat/alliansens mandat) för att sedan summera ihop dessa till 

ett Alliansvärde.  

Makt finns med i tabellen men är nollad då makt begreppet i en svensk kontext visat sig var 

svårmätt (se metod). Resultatet under prestation har en dragning åt egenmaktshållet men 

bedömningen är ändock att de i övervägande fall handlar om att ge människor möjlighet att 

uppnå sina mål och påverka omvärlden, vilket stämmer in på Schwartz (2012) definiton. Ser 

man till öppenhet till förändring visar M höga värden på självstyrandevärdet men C och Fp får 

totalt lika högt värde då de har jämnare fördelning mellan Självstyrande och 

stimulationsvärdena. KD får lågt resultat i båda två. KD får däremot det näst högsta värdet av 

alla partier, näst efter SD, på tradition/likformighet och även näst högsta värdet på Säkerhet. 

Såväl öppenhet för förändring och bevarande bedöms kunna ge rättvisande bild då de 

ingående värdeobjekten och sökorden överlag verkar användas i den mening som modellen 

beskriver. MP och C får höga värden i universalism, mycket beroende på att värdeobjektet 

bevarande av miljön ligger under det och får en dominerande roll. I MP:s fall står miljövärden 

för 131 av 179 träffar och för C står miljö för 141 av 210 träffar.        

Genom att generera spindeldiagram med utgångspunkt i Schwartz värdehjul kan man få en 

visuell profil för varje parti och alliansen som helhet. 

Alliansen 

Här presenteras den viktade profilen för 

Alliansen. Dominerande värden är 

universalism, självstyrande och 

säkerhetsvärdena, vilka ligger i varsin 

värdedimension.  

 

 

  

Figur 5: Alliansen Profil 
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Moderata Samlingspartiet 

Moderaternas profil är väldigt lik 

Alliansens som helhet i både form och 

storlek. De har något högre värden på 

universalism och säkerhet, något lägre 

värden på stimulation medan resterande 

värden skiljer sig åt endast marginellt. 

 

 

 

Folkpartiet liberalerna 

Folkpartiets profil är inte heller helt olik 

Alliansens. Den är överlag något mindre 

med lägre värden på självstyrande, 

universalism, säkerhet och välvilja. 

Däremot ligger stimulation betydligt 

högre, en frekvens på 90 mot 

alliansmedlet på 59.    

 

 

Centerpartiet 

Centerpartiet har undersökningens 

högsta värde på universalism med en 

frekvens på 210. Även stimulation ligger 

högt medans välvilja och tradition / 

likformighet ligger väldigt lågt. Säkerhet 

ligger i paritet med Folkpartiet men 

under Alliansens medel.  

 

  

Figur 6: Moderaterna profil 

Figur 7: Folkpartiet profil 

Figur 8: Centerpartiet profil 
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Kristdemokraterna 

Kristdemokraternas profil har en 

dragning åt värdecirkelns nedre del med 

höga värden på tradition/likformighet 

och säkerhet. Frekvensen för 

självstyrande ligger knappt på hälften av 

Alliansens medel och även stimulation 

ligger lågt. KD har Alliansens lägsta 

värde för universalism. 

 

Miljöpartiet de gröna 

Miljöpartiets profil är till formen lik 

alliansens medel. Den är dock mindre 

och roterad nästan 180˚. Universalism 

värdet på 179 sticker ut. Alla andra 

värden ligger under alliansens medel, 

med bland annat undersökningens i 

särklass lägsta frekvens på 

säkerhetsvärden.   

 

Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna uppvisar 

undersökningens klart högsta värden på 

värdedimensionen bevarande med höga 

värden på både säkerhet och tradition / 

likformighet. De har även lägsta värde 

på universalism vilket ger en stark 

dragning år orosbaserade värden.  

 

Figur 9: Kristdemokraterna profil 

Figur 10: Miljöpartiet profil 

Figur 11: Sverigedemokraterna profil 
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C FP KD MP M S SD Medel A Viktad A
Självöverskridande - Självförbättrande 179 96 116 167 129 114 74 130 130
Öppenhet för förändring - Bevarande 55 67 -126 17 -7 92 -231 -3 -2

Tabell 4: Frekvensförhållande utifrån Schwartz värdedimensioner 

Figur 12: Placering utifrån Schwartz värdedimensioner 

För att få en bättre bild av hur partierna placerar sig längs Schwartz värdedimensioner har jag, 

utifrån Schwartz antagande om att de är motstående, subtraherat de sammanslagna 

ändvärdena längs respektive dimension. Detta ger en position med X och Y värde som kan 

jämföras med Alliansens viktat medelvärde. Nedan följer först en tabell (4) och sedan en två 

dimensionell graf (figur 13) med de respektive partierna ut positionerade enligt ovanstående modell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även om detta ger en bra bild av hur partierna positionerar sig till varandra är en sista 

bearbetning på sin plats för att se hur långt varje parti är från Alliansens position. Detta görs 

genom att räkna ut digonalen mellan 

respektive parti och Aliansen genom att 

ta roten ur (skillnaden mellan partiets 

position och alliansens på x axeln 

upphöjt i 2 plus skillnaden partiets 

position och alliansen på y axeln upphöjt 

i 2.) Detta ger resultatet: M 6, C 75, FP 
Figur 13: Ideologiskt avstånd till Alliansens medelvärde 
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77, KD 125, MP 41, SD 236, och S 95, vilket visas i figur 12. Detta skulle kunna ses som ett 

direkt mått på ideologisk närhet utifrån en tvådimensionell skala som SVS.  

Skulle man vilja skapa en endimensionell höger - vänsterskala från Schwartz två dimensioner 

med bevarande (konservatism) och självförbättrande (nyliberalism) till höger och 

självöverskridande (socialism) och Öppenhet (liberal) till vänster. Kan man dra en diagonal 

medellinje av partiernas placering och utifrån den dra diagonala linjer förskjutna 90º till varje 

parti, där placeringen på höger - vänster skalan representeras av de två linjernas 

skärningspunkt, enligt figur 14. Detta skulle kunna förena den grundläggande höger vänster 

skalan (från 1789) med 1900-talets variant. Tydlig är här dock att värdeobjektet ”bevarandet 

av miljön” slår igenom och förflyttar de partier (C och MP) som har det som profilfråga åt 

vänster genom ett ökat universalism värde. Detta ger en alternativ bild av höger - vänster 

skalan. 

 

Sammantaget ger dessa resultat en god grund för en fortsatt analys av hur Allianspartierna 

förhåller sig sinsemellan och mot andra partier i Sveriges riksdag gällande grundvärderingar, 

vilket följer i nästa kapitel. 

  

Figur 14: Höger - Vänster placering utifrån Schwartz grundvärderingar 
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6. ANALYS OCH SLUTSATSER 
 I detta kapitel kommer jag att utifrån de resultat som presenterats i föregående kapitel, teori 

och bakgrundsinformation resonera kring, och besvara de frågor som ställts i syftet.  

Vi börjar med att titta på den grundläggande frågan: att baserat på grundvärderingar analysera 

likheter och olikheter mellan de i alliansen ingående partierna. Alliansen som helhet visar upp 

en profil som utifrån Schwartz (2012) underliggande principer bygger mer på orosfria värden 

som priorterar att ge människor möjlighet till utveckling både personlig men även för 

samhället i stort. Det finns dock även ett relativt stort inslag av värderingar som syftar till att 

upprätthålla den rådande ordningen, undvika konflikter och sätta ramar för den personliga 

friheten. Skillnaden mellan fokus på individers personliga intressen och sociala värden som 

reglerar socialt samspel och intresse för andras välfärd visar på en viss dragning åt det sociala 

hållet, dock framförallt på värden (universalism och säkerhet) där personlig välfärd och 

andras välfärd samverkar.  

Om man börjar med att titta på grundvärderingarna jämfört med Alliansens viktade 

medelvärde sticker Centerpartiet ut med höga värden på universalism, framförallt genom 

värdeobjektet bevarad miljö, och högre värde på stimulation men lägre värde på säkerhet. 

Detta ger en bild av ett parti som är öppet för förändringar baserat på en orosfri syn på världen 

där individuella och sociala värden balanseras. Även Folkpartiet sticker ut med ett ännu något 

högre värde på stimulation och lägre värde på säkerhet men även på universalism. Det ger 

ändå en klar övervikt på värden som baseras på en orosfri syn på världen, där den viktigaste 

dimensionen är öppenhet för förändring. Detta ger en sammanlagd bild av ett parti som 

prioriterar individens frihet, rätten till ett omväxlande liv där kreativitet och nyfikenhet är 

viktiga värden.  

Kristdemokraterna skiljer sig från de övriga Allianspartierna med lågt värde på självstyrande 

och ett högt värde på tradition/likformighet. Detta ger en profil som bygger på oro över en 

osäker värld, både socialt och fysiskt. Traditioner och bevarande är viktiga ingredienser där 

harmoni och stabilitet i samhället spelar en viktig roll i alla överväganden. Sociala aspekter 

går före individuell frihet vilket även det skapar stabilitet. 

Miljöpartiet har en stor övervikt på orosfria värden, inte för att de i sig är väldigt höga utan 

mer för att de orosbaserade värdena är jämförelsevis låga. Universalism är, genom 

värdeobjektet bevarad miljö, det värde som sticker ut och ligger högt, näst högst efter 
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centerpartiet. Detta ger även en klar övervikt på sociala värden. Den sammanlagda bilden blir 

ett parti som värnar miljön där nytänkande och kreativitet är viktigare än normer och seder.    

Sverigedemokraterna har en extrem övervikt på både orosbaserade värden och sociala värden. 

Stabilitet i samhället genom bevarandet av sociala normer och kulturer är grunden för partiets 

politik. Nyheter och förändringar ses i första hand som ett hot mot den rådande stabiliteten 

och inte som en möjlighet till förbättring.  

Moderaterna som är Alliansens klart största, till mandat räknat, parti visar en nästan identisk 

profil som Alliansens viktade medelvärde. De enda skillnaderna är marginellt lägre värde på 

stimulation och något högre värde på självstyrandevärdena. Detta beror givetvis delvis på att 

vid ett viktat medelvärde påverkas resultatet mest av ett parti som i moderaternas fall har 107 

av Alliansens totalt 173 mandat, men det förklarar ändå inte helt likheten. Ser man på position 

efter värdedimensionerna i figur 6 ser man att KD, FP och C, som är ungefär jämnstora 

sticker ut i ungefär lika vinklar till varandra från Alliansens (och moderaternas) medelpunkt. 

Vilket gör att deras inbördes skillnader jämnas ut. Besvarar då detta om Alliansen är 

sammanhållen av värdegrundsmässiga skäl, kanske inte helt men det går att konstatera att 

profilerna till stora delar överlappar varandra med enskilda värden som sticker ut för KD 

(tradition), C (Stimulation och Universalism) och FP (Stimulation). Vilket skulle kunna tyda 

på att ideologier har en fortsatt relevans i svensk politik. 

Det ger även ett ganska intressant potentiellt svar på underfrågan om det vore realistiskt att 

bilda ett gemensamt Alliansparti. Utifrån resultatet i denna undersökning vore det i så fall lika 

bra att lägga ner C, FP och KD och låta dessa gå upp i Moderaterna. Fördelen med att ha kvar 

en allianslösning är dock att då har väljarna en större möjlighet att påverka riktningen på 

Alliansen där en röst på KD ger en dragning åt Bevarande hållet, en röst på C ger en viss 

dragning åt förändringsbenägenhet och självöverskridandevärden och en röst på FP ger en 

dragning åt förändringsbenägenhet men även individuell frihet.  

Det enda parti som enligt undersökningens resultat hamnar riktigt nära den trekant som 

Alliansens mindre partier bildar runt M i figur 6 är Miljöpartiet. Sett till avstånd från 

Alliansens medelvärde är även MP det parti förutom M som ligger närmast. Vilket gör dem 

utifrån grundvärderingarna potentiella Alliansdeltagare i framtiden. Frågan är dock varför de 

då inte redan är ett Alliansparti. Utifrån den presenterade koalitionsforskningen kan man 

konstatera att de rena maktteorierna inte förklarar Alliansens sammansättning. Efter valet 

2006 var i och för sig Alliansen en av ett flertal minimalt vinnande koalitioner, det fanns dock 
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minst två varianter som mindre vinnande koalitioner, M, C, FP, V och S, V, KD skulle fått 

176 mandat mot Alliansens 178. Inte heller Liersons teori om minsta antal partier håller då det 

skulle varit S och M. Policyteorierna ger inte heller de en full förklaring. Alliansen är i och för 

sig en kopplad minimalt vinnande koalition utifrån svenska folkets uppfattningar om partierna 

placering på höger – vänster skalan, men varianten S, MP, C är även den ett minimalt kopplat 

alternativ som dock innehåller färre partier och skulle då utifrån De Swans (1973) teori bli 

den vinnande.  

Utgår man istället från undersökningens modell blir ett problem till att börja med att den utgår 

från två dimensioner och Axelrods (1970) MCW teori utgår från en dimension. En lösning är 

att mäta avståndet från Alliansens riktade medelvärde men det ger i så fall att MP borde varit 

med i Alliansen. Ett annat angreppssätt är att utifrån de två dimensionerna i figur 13 

sammankoppla de ingående 

partierna. Det visar då att inget 

annat parti ligger inom den 

gemensamma ytan, vilket tyder 

på att koalition är kopplad till 

varandra. Det finns dock även 

med detta angreppssätt andra 

möjliga vinnande kopplade 

koalitioner som även är mindre 

i yta (närmare ideologiskt) och 

färre i antal, till exempel S, C 

och MP. Kvar är då erfarenheter vilket kan förklara Alliansens sammansättning, då de 

ingående partierna samarbetat i regeringsställning tidigare FP, C och M under 70-talet och 

även KD under 90-talet. Utöver det har de även stått i samlad opposition då S under stora 

delar av sina minoritetsregeringsperioder baserat stödet på V och MP.  

Undersökningen ger även några intressanta indikationer om vad som skulle kunna hända vid 

ett hypotetiskt scenario; att ett av Allianspartierna hamnar utanför riksdagen i valet 2014. Det 

mest logiska utifrån undersökningens resultat vore för de resterande allianspartierna i fall de 

önskar behålla regeringsmakten att bjuda in MP utifrån att de ligger närmast Alliansens 

värderingar. Beroende på vilket parti som skulle hamna utanför finns dock andra alternativ då 

S, MP och SD i figur 13 alla ligger i samma riktning utifrån Schwartz två dimensioner som 

var sitt Alliansparti. S ungefär som FP, SD ungefär som KD, dock mera extremt bevarande 

Figur 15: Alliansen sammankopplad 
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och MP i samma riktning som C, båda också med bevarande av miljön som frekventaste 

värdeobjekt.  

Analysen i denna rapport utgår från det resultat som den ingående undersökningen kommit 

fram till. Metoden uppvisar dock en brist som gör att resultatet, även om det ger en indikation 

om partiernas ideologiska profiler och placering gentemot varandra, inte kan ses som helt 

säkert. Det är att metoden, utifrån valda avgränsningar saknar en kvalitativ analys om i vilken 

kontext och vilken, positiv eller negativ laddning, de olika sökorden har vid varje träff i 

textmassan. Metoden uppvisar dock potential att kunna ge en bra bild av ideologiska profiler 

varför det skulle vara av intresse att utveckla den med en kvalitativ del och på så sätt komma 

närmare verkligheten.   
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Självförbättrande 

• Makt 
o SOCIAL MAKT - (kontroll över andra, dominera) 

Dominera, härska, styra, leda, framträdande, överordnad 
o AUKTORITET -(ha rätten att leda eller beordra andra) 

Expertis, Makt, myndighet, beordra, befogenhet 
o VÄLSTÅND - (materiella ägodelar, pengar) 

välmåga, äga(nde), (god) ekonomi, rikedom, välstånd, marknaden  
• Prestation  

o FRAMGÅNGSRIK - (lyckas, uppnå sina mål) 
förmåga, framgång, lycka(s), välgång, framsteg, karriär, 

o INFLYTELSERIK - (kunna påverka människor och händelser) 
påverka, inflyt(elserik,ande), individ 

Öppenhet för förändring 

• Stimulation  
o ETT OMVÄXLANDE LIV - (ett liv fyllt med utmaningar, nyheter och 

förändring) 
 förändring, utmaning, stimul(era, ans), flexibel, utveckling, reform, mångfald(ej 
miljö) 

• Självstyrande  
o FRIHET - (frihet att tänka och handla) 

frihet, val, välja, liberal, integritet,  
o OBEROENDE - (självtillit, klara sig själv ) 

Självtillit, Självständig, oberoende, suverän, självstyre, individ, egenmakt  
o KREATIVITET - (vara unik, fantasifull)  

kreativ(itet, t), skaparkraft, idé, fantasi, påhittighet, inspiration 
o NYFIKENHET - (vara intresserad av allt, utforska) 

nyfik(en), forsk(a, ning), innovation, kunskap 

Bevarande 

• Tradition  
o RESPEKT FÖR TRADITION (bevara gamla sedvänjor) 

Tradition, Arv(kulturarv), (religiös)tro, sedvänja, sed, hävd, historia, erfarenhet 
konservativ, kristen, bevara 

• Likformighet  
o SJÄLVKONTROLL - (lägga band på sig själv, motstå frestelser) 

Likformighet, behärskning, disciplin, besinning, kontroll, moral, etik,(ta) ansvar, 
ödmjukhet, artig 

• Säkerhet  
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o TRYGGHET FÖR SINA NÄRMASTE - (säkerhet för nära personer) 
Trygg(t,het), Familj, vänner, gemen(sam, skap), säkerhet, skydd, garanti, lugn, ro,  

o SOCIAL ORDNING - (ett stabilt samhälle) 
Stabilitet, Ordning, Reda, regler, föreskrift, stadga, lag(lydighet), 
förutsägbar(het), rättssäker(het), staten 

Självöverskridande 

• Universalism  
o VIDSYNTHET - (vara tolerant mot annorlunda idéer och föreställningar) 

Vidsynt, tolerant, fördomsfri, upplyst, fördragsam, förståend, generös, klok, 
o BEVARAD MILJÖ - (bevara mångfalden i det ekologiska systemet) 

Miljö, grön(t), mångfald(miljö), eko(logi, system), natur(en), hållbar (miljö)  
o SOCIAL RÄTTVISA (motarbeta orättvisor, bry sig om de svaga) 

(o)rätt(visa, färdig, rådig, sinnig, visande), (o)partisk, objektiv, allsidig, neutral(ej 
krig), jämlik, jämställd, (livs)chans, välfärd 

o  
• Välvilja 

o PLIKTTROGENHET - (fullgöra sina skyldigheter) 
(för)plikt(else), skyldighet, åliggande, ansvar, åtagande, obligation 

o HJÄLPSAM - (arbeta för andras välbefinnande) 
Hjälp(sam), solida(risk,itet), pålitlig, medmänsklig, välvillig,  

o LOJALITET - (trogen sina vänner och sin grupp) 
 lojal(itet), trogen, kamratlig, tillgiven, schysst, pålitlig, trogen, hederlig, 
rättskaffens, kollektiv 

(Hedonism) 

 

Vid räkningen av ord görs en bedömning om ordet används som ett värde för att beskriva hur 

samhället, människan och naturen ska vara eller förhålla sig till vart andra, och inte bara är en 

beskrivning eller förstärkning. Vidare räknas även böjningar på orden och sammansatta ord 

där sökordet är en del. 

 

 

 


