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Abstract  

This essay aims to explore a problem within the political sciences with a 

sociological theory to provide a new approach to reading political parties 

campaign publications. Through Peter L. Bergers sociological theory about 

cosmic world construction called Nomos the essay aims to capture a societal 

world construction through the political parties’ conceptions of society 

through their campaign publications; a political nomos. By identifying 

objectivation (political ideas) and externalization (political acts) in the 

publications we can try to capture the parties’ political nomos that they try to 

convey to the reader. In extension this provides a tool for educational purposes 

when trying to explain political parties’ publication to pupils or aiding in the 

understanding of parties underlying ideas and goals.   
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1 Inledning och bakgrund 

Under mina år på universitetet och i min utbildning har jag blivit mer och med intresserad av 

den socialkonstruktivistiska delen av samhället och den psykologiska aspekten som följer med 

inlärning av människan. I min tidigare kandidatuppsats inom religionskunskapen genomförde 

jag en retorikanalys av gemenskapsbyggnad utifrån publicerade brev till offentliga personer 

från Westboro Baptist Church, en kontroversiell religiös församling ifrån USA. Denna insikt i 

deras tankar och analys av deras retorik gav mig en ytterst användbar förklaringsmodell i 

klassrummet när frågor om hur man kan vara religiös i dagens samhälle kom upp. 

Omvärldsförståelse och världsbyggnad är något som jag fick ta del av i min kandidatuppsats 

och med hjälp av detta kunde jag föra min förståelse vidare till elever som tidigare såg ut som 

frågetecken när jag pratade om religiösa rörelser. Detta förklaringsverktyg och pedagogiska 

redskap vill jag nu utveckla även samhällskunskapen.  

Genom att se vidare med samma synsätt på andra delar av samhället där omvärldsförståelse 

och världsbyggnad är minst lika viktiga vill jag nu rikta Bergers teori mot partipolitiken som 

fyller en liknande världsbyggande roll och givare av omvärldsförståelse till befolkningen och 

väljarna. Utifrån denna givna omvärldsförståelse bygger sedan partiet en övertygelse om att 

deras politik är den rätta och varför deras handlingar är de bästa för samhället som anhängarna 

till partiet vill uppnå. 
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2 Forskningsproblem och syfte 

I denna uppsats analyseras förmedlingen av riksdagspartiers samhällsbild. Utifrån sociologen 

Peter L. Bergers världsbyggnadsteori om nomos identifieras partiers idéer och handlingar i 

partiernas partiprogram. Teorin används sedan för att analysera hur partiernas handlingar och 

idéer förmedlar en samhällsbild som legitimerar och förutsätter de handlingar och idéer som 

partiet föreslår.  

 

2.1 Syfte och frågeställning 

I vårt demokratiska samhälle är konflikt och oenighet vardagliga förekomster. Ändå är 

partipolitikens debatter ofta utmålande som de goda mot de onda. Vare sig det handlar om 

oppositionspartier som kritiserar partier i regeringsställning, eller om det är vissa partiers 

ideologiska övertygelser som inte stämmer överens med andra partiers övertygelser så återfinns 

konflikten i partipolitiken och ses allt för ofta som något negativt. Inget parti vill något som 

skulle skada vårt samhälle, alla partier har endast annorlunda uppfattningar om hur vägen till 

det bästa samhället ser ut. Konflikterna som är så naturliga för oss i andra anseenden blir något 

infekterat i den representativa, demokratiska politiken, där den hör hemma som bäst. 

Uppsatsens syfte är att undersöka partiprogrammens beståndsdelar i skapande av samhällsbild 

och identifiera hur denna samhällsbild skapas utifrån Bergers teori om nomos.  Med hjälp av 

begreppet politiskt nomos ämnar jag bryta ner partiprogrammen i två beståndsdelar för att göra 

dem mer greppbara för läsare.  

Uppsatsens syfte kan konkretiseras i följande två frågeställningar.  

 Hur förmedlar partier samhällsbild utifrån teorin om nomos?  

 Hur kan man förklara relationen mellan partiers ställningstagande och föreslagna 

handlingar? 

2.2 Teori 

Den teori som används är hämtad ifrån sociologen Peter L. Bergers teori om 

socialkonstruktivistiskt skapande av kosmisk världsbild som kallas Nomos. Enligt Bergers teori 

genomför individen världsbyggnad i tre steg; Objektivering (Objectivation), Externalisering 

(Externalization) och Internalisering (Internalization).  

I sin teori använder Berger objektivering som de greppbara idéerna som individen utsätts för 

av omvärlden. Han förklarar det som; “the attainment by the products of [externalization] 

(again both physical and mental) of a reality that confronts its original producers as a facticity 

external to and other than themselves”1. Med detta menas, i Bergers teori, att genom individens 

förmedlande av idéer till sin omvärld (externalisering) skapas idéerna för individer att ta 

ställning till. Idéer som förmedlas till omvärlden existerar i en objektiv bemärkelse utan att 

göra någon vidare bedömning av dem. Att idén existerar blir en objektiv sanning, om idén 

                                                 

1 Berger, 1969. S.4 
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stämmer överens med verkligheten är däremot uppe för debatt. Så fort en idé förmedlats kan 

en mottagare göra ett ställningstagande att ta till sig idén, om den låter rimlig, eller förkasta 

idén, om den är orimlig.  

Genom externalisering menar Berger att individen låter sina idéer manifestera i omvärlden 

genom att agera utefter dem. Han förklarar det som;”The ongoing outpouring of human being 

into the world, both in the physical and the mental activity of men”2. Att agera utefter de 

existerande idéerna blir således en externalisering och proklamering av idéernas plats i 

upprätthållandet av gruppens världsbild.  

Internalisering innebär individens öppenhet till idéerna. Berger förklarar internalisering som 

”the reappropriation by men of this same reality, transforming it once again from structures of 

the objective world into structures of the subjective consciousness”3 Om individen tar till sig 

idén skapas den objektivering som förklarades tidigare. Det som krävs är individens öppenhet 

för just dessa proklamerade idéer för att individen ska ta dem till sig och uppdatera eller 

bekräfta sin världsbild. Denna uppsats kommer inte hantera internaliseringsaspekten av 

Bergers teori då denna bäst analyseras genom intervjuer och dialoger med individer som tagit 

del av partiprogrammen. 

Exempel på objektivering (markerat med (1)), följt av externalisering (markerat med (2)) kan 

vara som följande:  

(1)Sverige är ett av världens mest jämställda länder men har fortfarande en 

könssegregerad arbetsmarknad. (2)Vi måste aktivt arbeta för att människor ska välja 

yrken fritt oavsett könsnormer för att bryta denna segregering.4 

Här ser vi en politisk idé (1), ett påstående att Sverige är ett av de mest jämställda länderna 

men att landet fortfarande har en arbetsmarknad som är könssegregerad. Det är en tanke, 

ställningstagande eller till och med påstående. Så fort som den förmedlas så får läsaren ta 

ställning till påståendet. Att påståendet existerar är en objektiv sanning. Den följande politiska 

handlingen (2) legitimeras av den föregående politiska idén. Den politiska handlingen är ett 

förslag på hur idén ska förverkligas, hur påståendet ska rättas till eller ställningstagandet gå i 

uppfyllelse. 

 

2.3 Begreppsförklaring 

Nedan följer en förklaring av centrala begrepp som används genom hela uppsatsen och är 

viktiga att förklara för att förstå uppsatsen. Dessa begrepp är antingen specifika till uppsatsen 

eller används på ett annat än vardagligt vis. Begreppen härstammar från Bergers teori om 

nomos men används i denna uppsats i en statsvetenskaplig kontext och har därför annan 

funktion, som kräver förklaring.  

                                                 

2 Berger, 1969. S.4 
3 Berger, 1969. S.4 
4 Miljöpartiet S.21 
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2.3.1 Objektivering 

I denna uppsats kommer objektivering användas i den förmedlande meningen av idéer. I 

politiken är förmedlingen av idéer central för att vinna stöd. I samma användning som i Bergers 

teori används objektivering för att identifiera idéer i materialet, då de i en objektiv mening 

existerar i vår omvärld för mottagare att ta ställning till. Om mottagaren tar till sig idén blir 

den objektiverande aspekten ett legitimerande till vidare politisk handling.  

Det faktum att mottagaren måste förstå och acceptera idén är två aspekter som är svåra att 

analysera i uppsatsen men ack så viktigt att uppmärksamma. Det faktum att kärnan i politiskt 

nomos ligger i mottagarnas villighet att acceptera vägen och målet i politiken.  

Förståelse är viktigt då mottagaren först måste ha förmågan att ta till sig det som presenteras. 

Följande politisk idé fungerar som exempel; alla människor har rätt till frihet från förtryck. 

Idén är väldigt självklar, eller axiomatisk, för majoriteten och kan troligen accepteras av de 

flesta. Om den politiska idén istället presenterats på punjabi blir det svårare att acceptera om 

man saknar kunskapen att läsa punjabi; ਸਾਰਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਛ਼ੁਟਕਾਿਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ. Fortfarande 

exakt samma självklara budskap, men den senare går inte att läsa om vår publik saknar språket. 

Förståelsen blir först det viktigaste aspekten för en lyckad objektivering. Även om det 

presenteras på svenska, som vi förstår, måste det presenteras till övervägande del med ord som 

de flesta av den önskade publiken förstår. Efter som övervägande del av befolkningen inte är 

statsvetenskapliga akademiker behöver man även här använda ord och språk som största 

möjliga mängd anser förståeligt och greppbart. Till exempel när människans natur ska 

beskrivas förklarar man inte genom att använda tabula rasa utan förklarar det som: ”människan 

(---) kan liknas vid ett tomt blad eller en konturlös lerklump”5 för att tabula rasa inte är ett 

vedertaget begrepp vid förklarandet av människan. 

Den andra aspekten av en lyckad objektivering blir sedan acceptansen. En individ som har ett 

jobb i offentlig sektor är troligen inte någon som accepterar politiska idéer som leder till 

nedskärning av den offentliga sektorn. En individ som har en låg inkomst skulle troligen inte 

acceptera politiska idéer som leder till skattesänkningar till höginkomsttagare. Mottagarens 

nuvarande situation och erfarenheter blir därför avgörande för vilka idéer som anses rimliga 

och vilka handlingar som bör följa dem.  

2.3.2 Externalisering 

I denna uppsats används externalisering för att förklara föreslagen politisk handling utifrån den 

legitimerande aspekten hos den politiska idén. Externalisering förstås som manifestationen av 

politisk handling utifrån de politiska idéer som partiet bygger sin gemenskap på. Efter att partiet 

definierat sin idé och legitimerat sig utefter den, föreslås en handling som ska föra idén i 

praktiken.  

För att genomföra politiska handlingar i ett demokratiskt samhälle så måste de legitimeras av 

någon eller något. I partiprogram går det att identifiera denna legitimerande process genom den 

politiska idén som samspelar med den föreslagna handlingen. Om individen accepterar den 

                                                 

5 Sverigedemokraterna. S.7 
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politiska tanken blir det mer troligt att handlingen också kommer att accepteras. Ett exempel 

hittar vi i följande stycket;  

(1) Förskolan är till för barnen. (2) Alla barn, även barn till arbetslösa och 

föräldralediga, ska därför ha möjlighet att delta i förskolans heldagsverksamhet6 

Om vi accepterar påståendet att förskolan är till för barnen ger den legitimerande kraft åt den 

följande politiska handlingen att fortsatt hålla förskolan öppen för alla barn. Handlingen öppnar 

sedan även för möjliga reduktioner av avgiften till förskolan då de specifikt nämner barn till 

arbetslösa och föräldralediga som har en lägre inkomst. Om idéen att förskolan är till för 

barnen inte accepteras, att man istället anser förskolan vara något som enbart få barn ska få ta 

del av, legitimeras inte den efterföljande handlingen genom den idén och externaliseringen 

misslyckas 

 

2.3.3 Internalisering 

Bästa metoden för att undersöka internaliseringsprocessen i världsbyggnaden sker genom 

dialog med individer för att förstå om de politiska idéerna och den politiska handlingen är 

rimlig eller orimlig utifrån individens egen världsbild.  

Tyvärr kommer inte denna uppsats ha möjlighet att undersöka internaliseringsprocessen av 

idéerna då detta nås genom intervjustudier. En aspekt som absolut är minst lika intressant, men 

för tidskrävande för det spann som denna uppsats har utrymme för.  

2.3.4 Politiskt Nomos 

Bergers teori om Nomos, eller världsbild, nås genom den trestegsprocess som är 

externalisering, objektivering och sist internalisering. Dessa tre skapar en kosmisk världsbild 

som individen och gruppen skapar för sig och upprätthåller för att undgå den anti-värld som 

alla grupper och individer fasar. Snabbt summerat är denna anti-värld raka motsatsen till vad 

man strävar mot (e.g. veganers anti-värld är en värld av utbrett djurplågeri, nationalisters anti-

värld är en globaliserad värld utan stater) Strävan mot ett utopiskt samhälle som stämmer 

överens med politiska idéernas världsbyggnad blir därför det ultimata nomoset. Det nomos som 

vi kan återfinna i dagens politik blir istället en samhällsbild som upprätthålls och uppdateras 

utefter de grundläggande politiska idéerna och den världsuppfattning som individen besitter. 

Att tala om ett kosmiskt nomos, som Berger använder det, blir svårt då individen sällan håller 

med partipolitiken till 100 procent. Politiskt nomos ses inte som en ultimat sanning av väljarna, 

utan som förslag för att ta samhället mot det bästa möjliga alternativet. Individer kan sedan 

följa denna linje mer eller mindre extremt för att övertala andra väljare att just detta samhälle 

är den bästa för nationen vi lever i. Det politiska nomoset är därför inte en ultimat sanning, 

men en föreställningsbild av hur världen är och vilka handlingar som krävs för att nå det bästa 

samhället som individen kan tänka sig. Precis som samhället aldrig står stilla byggs individens 

politiska nomos konstant utefter de internaliseringar som individen genomför. Ju självklarare 

                                                 

6 Liberalerna S.6 
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objektiveringarna och externaliseringarna blir ju närmre axiomatiska blir dem. För att till slut 

nå statusen av ett axiomatiskt ställningstagande eller axiomatisk handling.  

 

2.3.5 Axiomatiskt ställningstagande 

Att det politiska nomoset utgörs av objektiverade idéer och externaliserade handlingar går att 

identifiera tydlig vid läsning av partiprogrammen. Dock har jag även identifiera normativt 

axiomatiska idéer och ställningstaganden. Axiomatiska ställningstaganden och idéer definierar 

jag som idéer som är allmänt accepterade och självklara för den svenska befolkningen, men 

som ändå känns viktigt att ställa sig bakom som parti. Ett ofta förekommande axiomatiskt 

ställningstagande är alla människors lika värde. Ett uttryck som i stort sett alla håller med om 

och utan att göra mer ideologiska, eller legitimerande förklaringar av det. Dessa uttryck 

återkommer ofta i partiprogrammen och vissa partier gör även försök att tillskriva axiomatiska 

ställningstaganden till just sitt parti. Till exempel ett ställningstagande från Kristdemokraternas 

partiprogram; ”Kristdemokraterna betonar värdet av personliga relationer”7. Jag tvivlar på att 

något parti skulle nedvärdera värdet av personliga relationer. Men i denna mening gör 

Kristdemokraterna en förbindelse av det självklara till sitt parti utan att ta någon kontroversiell 

ställning eller lägga fram idéer som någon kan säga emot. 

 

2.3.6 Axiomatisk handling 

De tidigare nämnda axiomatiska ställningstangaden är inte några direkta partiidéer som ska 

legitimera något, utan ett nyttjande av redan allmänt accepterade uppfattningar. På samma sätt 

förekommer ofta något jag vill kalla axiomatiska handlingar. Partiet föreslår en handling som 

inte kräver någon legitimerande idé eller tanke och som de flesta partier och väljare troligen 

skulle skriva under på. Dessa axiomatiska handlingar gör således försök att vinna väljare 

genom att spela på en allmänt accepterad idé och föreslå en allmänt accepterad handling som 

inte går in på djupet utan enbart låter väldigt tilltalande i den vaga formen som den presenterats 

i. Ett exempel kan vi hämta från Socialdemokraternas partiprogram där de vill driva denna 

politiska handling; ”I kampen mot massförstörelsevapen ska Sverige åter ta en ledande roll i 

det internationella arbetet för avspänning, nedrustning och icke-spridning”8. Att Sverige ska 

stå utanför konflikter är de flesta partier överens om, sedan finns olika tolkningar över hur vår 

militär ska användas, rustas och organiseras. Men en försvarspolitisk handling som de flesta 

partierna inte känner behöver en legitimerande tanke är fortsättandet av den medlande rollen 

som Sverige spelat. Detta identifierar jag som en axiomatisk handling då den inte uppfattas 

kräva en legitimerande idé bakom sig och, enligt min tolkning av partiprogrammen, verkar vara 

allmänt accepterad av det svenska folket. Den axiomatiska handlingen blir således ett agerande 

utifrån allmänt normativa idéer som ytterst få i väljarskaran inte ställer sig bakom.  

 

                                                 

7 Kristdemokraterna. S.91 
8 Socialdemokraterna. S.29 
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2.4 Metod  

I uppsatsen används en deduktiv metod genom den färdiga sociologiska teorin som prövas i en 

statsvetenskaplig kontext för att undersöka dess hållbarhet i politiskt världsbyggande. Med 

Bergers teori om nomos analyseras partiprogram. Specifikt används två av Bergers tre begrepp 

(objektivering och externalisering) för att identifiera de politiska idéerna och handlingarna som 

utgör den samhällsbild som partiet förmedlar. Denna samhällsbild har jag valt att kalla politiskt 

nomos, en ny användning av Bergers nomos-teori i en statsvetenskaplig kontext. I 

partiprogrammet identifieras även de idéer och handlingar som i vårt samhälle kan ses som 

självklara men som partierna använder för att beskriva sin väg mot deras ideala 

samhällsstruktur. Varje partis politiska nomos presenteras sedan i sammanfattad form i ett 

analysavsnitt där redovisning och analys vävs samman för tydlighetens skull.  

 

2.5 Avgränsning 

Materialmässigt avgränsar jag mig till partiprogram från partier i riksdagsställning mellan 2014 

och 2018 för att analysera hur etablerade partier bygger sina partiprogram utifrån min hypotes 

om politiskt nomos.  

Historisk avgränsning gör jag mellan 2014 och 2018. Politiska förändringen som skett så sent 

som under 2017 leder till att den historiska utvecklingen av partiprogrammen inte är lika 

intressant för just denna uppsats. Vidare forskning kan undersöka framgång och nederlag 

utifrån förändring i partiprogram. Dock är syftet med denna uppsats inte att göra en analys av 

historisk utveckling, utan att nå kunskap om hur en sociologisk teori kan bryta ner partiprogram 

för att underlätta förståelse av dess politiska nomos. 

 

2.6 Tidigare forskning 

Forskningen kring idéanalys skiljer sig markant från denna uppsats i utförandet. Utifrån 

förklaringen som ges i Bergström och Boréus kapitel i antologin textens mening och makt kan 

många tydliga skillnader identifieras mellan idéanalysen och analysen av det politiska nomoset 

som brukas i denna uppsats.9  

Marx ideologisyn användes dels negativt, som ett skapande av ridåer för att dölja 

maktförhållanden, och dels som konkretisering av levnadsförhållanden följarna lever under och 

skapar dess föreställningsvärld.10 Analysen av det politiska nomoset som används i denna 

uppsats gör ingen bedömning av funktionen bakom det som skrivs och skiljer sig därför från 

den negativa bemärkelsen. Den positiva bemärkelsen fyller dock en likhet med det politiska 

nomoset. Det som skrivs i partiprogrammen fyller en världsuppfattningsfunktion, men det 

politiska nomoset tar även hänsyn till metoden för beskrivandet av denna världsuppfattning.  

                                                 

9 Bergström och Boréus, Idé- och ideologianalys i; Bergström, & Boréus (red), Textens mening och makt: 

metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Lund, 2012. 
10 Ibid. S.143 
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Vedungs innehållsliga idéanalys fyller en beskrivande roll i forskningsproblemet. Hur 

argumentationen förs och vad som ingår i den.11 Det politiska nomoset fyller en beskrivande 

funktion, men från ett helhetsperspektiv och inte på detaljnivå. Där Vedung gör en 

partilinjeanalys i argumentationen ämnar politiskt nomos skapa helhetsanalys i skapandet av 

politisk världsbild och hur olika metoder brukas för detta skapande.  

Funktionella idéanalysen lägger fokus på idéers effekt och ursprung. Åberopande av tidigare 

lyckade effekter och legitimitet utifrån dem, samt den historiska kopplingen som ämnar 

övertyga.12 Flera partier brukar metoder som just denna i sin legitimering av handlingar. I det 

politiska nomoset förekommer ofta partiers historiska utveckling som legitimering, vilket 

sedan byggs på och skapar en större helhet av omvärlden, en vidare analys som krävs för att 

identifiera det politiska nomoset. 

Tingstens ideologianalys är mycket lik det politiska nomoset. Tingsten utgår ifrån tre aspekter; 

värdepremisser (rättvisa eller människans natur); verklighetsomdömen (förhållanden i 

samhället); rekommendationer (handlingsförslag) som alla tre tillsammans skapar en 

samhällsåskådning.13 Kritiker menar dock att Tingsten bortser från den normativa delen för 

mycket.14 I det politiska nomoset kommer metoden runt denna kritik genom ett användande av 

en ursprungligen religionssociologisk metod där människors uppfattning, övertygelse och vilja 

till kognitiv konsonans15 fyller de vetenskapligt icke-prövbara luckorna i analysen med hjälp 

av axiomatisk handling och axiomatiskt ställningstagande. Den normativa delen förklaras här 

med individer som existerande i ett större sammanhang. Tidigare erfarenheter och strävan mot 

den kognitiva konsonansen fyller i de delar som inte uttryckligen förklaras i partiprogrammet. 

Min hypotes om politiskt nomos gör inga anspråk på idéanalys eller ideologisk koppling. Det 

är ett sociologiskt verktyg för att bryta ner partiprogram och underlätta läsning. Idéanalyserna 

redovisade ovan är alla anspråk att kategorisera tankar och utföra en taxonomi på påståenden. 

Politisk nomos bör inte användas som ett raster, utan som ett pedagogiskt verktyg vid förklaring 

av partiprogram.  

2.7 Reliabilitetsövervägande 

Reliabiliteten, eller tillförlitligheten, i min uppsats utsätts för två problem som jag kommer 

presentera nedan. Detta övervägande görs för att identifiera och synliggöra felvärden, eller 

risker med metoden, och besvara dem.16 Patel och Davidsson menar att felvärden när det gäller 

textanalys och material som är lagrat går att motverka genom att materialet går att presenteras 

vid tillfällen för interbedömarreliabilitet och kontroll av uppsatsen. Alltså; genom att 

                                                 

11 Ibid. S.146 
12 Ibid. S.147 
13 Ibid. S.141f 
14 Ibid. S.142 
15 Ett religionssociologiskt begrepp på ett mentalt lugn som upprätthålls så länge omvärlden stämmer överens med 

den internaliserade världsbilden.  
16 Patel & Davidson, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 

2003. S.100f 
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uppsatsens material är bevarat och sparat kan andra forskare ta del av exakt samma material 

som denna uppsats använt.17 

Två stora problem som jag identifierat under min analys av partiprogrammen är dels att 

partiprogram sällan läses av väljare, samt att min analys stundtals når hög subjektivitet.  

Inledningsvis vill jag påpeka att partiprogram sällan är något som allmänheten använder när de 

gör sina avväganden inför valtiderna. Allmänheten som helhet känner troligtvis till 

partiprogrammens existens och att det är i dem som man finner partiets idéer och förslag, men 

kunskap om partiprogram används inte till vad de är ämnade för. Fortsättningsvis är det troligen 

partidebatter, tal och nyheter som bygger allmänhetens uppfattning om partiernas idéer och de 

få handlingar som går att återfinna i dem. Detta är ett stort problem för min uppsats. Dels är 

den internaliserande faktorn (som jag dock inte undersöker) av partiprogrammen obefintlig om 

den inte läses av just de obestämda väljarna. Dels är ett problem att partierna kan vara medvetna 

om denna icke-befintliga läsning hos väljare, och därför presentera handlingar och idéer som 

inte är ämnade att internaliseras av väljare, utan av massmedia. Att presentera så vaga eller 

självklara idéer och handlingar att massmedia inte ser någon mening att rapportera om dem. 

Detta har dock inte hindrat min analys då min hypotes om användandet av idéer och handling 

fortfarande inte är falsifierad genom min läsning och analys av partiprogrammen. Idéer och 

handlingar presenteras fortfarande, och då min analys inte fokuserar på hur, eller om, dessa går 

att genomföra är detta problem inte ett hinder för min hypotes. Precis som Berger säger är idéer 

som presenterat objektivt existerande i den mening att alla kan ta ställning till dem då de 

existerar i ett material som är allmänt tillgängligt.18 Hypotesen kvarstår därför stark.  

Det andra problemet som har uppstått är den stundtals subjektiva nivån av denna analys som 

jag varit tvungen att vidta. Det blir svårt att undgå en subjektivitet när textens mening ska 

identifieras. En tolkning sker trotts min maximala avpassning mot Bergers teori. Speciellt är 

det svårt att frångå tolkning när det ska avgöras om ett stycke är en idé eller en handling. Här 

kommer läsarens subjektivitet till synes. Ett stycke som detta; ”Män och kvinnor måste få lika 

rätt till egen försörjning och ett utvecklande yrkesliv”19 kan, i ett större sammanhang, vara lika 

mycket idé som förslag till handling. Här får läsaren göra en avvägning mot det större 

sammanhanget och göra en tolkning. I just detta fall tolkade jag som läsare detta som en 

handling då det tidigare i texten förekommit idéer som legitimerar detta som handling. Trots 

den subjektiva detaljtolkningen sker det ingen större förändring i partiprogrammet som helhet. 

Det går fortfarande att identifiera partiernas helhetsbild av samhället och därigenom presentera 

partiets politiska nomos i dess helhet.  

 

  

                                                 

17 Patel & Davidsson, 2003. S.101 
18 Berger, 1969. S.10 
19 Socialdemokraterna. S.31 



 

10(40) 

 

3 Analys av politiskt nomos 

Nedan följer en redovisning av riksdagspartiernas objektivering och externalisering som 

bygger det politiska nomoset utifrån partiernas senaste publicerade partiprogram, eller likande 

dokument, som går att finna våren 2018. Ordningsföljden av partierna sker enligt valresultat 

från riksdagsvalet 2014. Från störst andel röster till minst.  

 

3.1 Socialdemokraterna 

Socialdemokraternas partiprogram är på 39 sidor indelade i sex tydliga kapitel, inräknat en 

historisk genomgång och en inledning. Själva partiprogrammet kan sedan delas in i två delar 

där den första delen är övervägande objektiverande idéer och andra delen är övervägande 

externaliserade förslag till handlingar och lösningar.  

Den inledande sidan i partiprogrammets första del fokuserar på en historisk förankring av 

Socialdemokraterna där det berättas om hur socialdemokratin vuxit fram och fått fäste ”i 

kampen mot högern”20. Denna inledning är övervägande objektiverande och lägger en 

ideologisk grund för kommande delar av partiprogrammet.  

I den första delen av Socialdemokraternas partiprogram, som de tituleras våra värderingar, är 

objektiverandeaspekten dominerande och ämnar skapa legitim grund för senare 

externalisering. I alla fyra efterföljande underrubriker i de första 22 sidorna av 

Socialdemokraternas partiprogram byggs ett politiskt nomos om makt, solidaritet och vikten 

av arbete hos individen. Det första kapitlet lägger fokus på den solidariska drivkraften hos 

människan och hur det demokratiska och ”goda samhället byggs i samverkan, med ömsesidig 

hänsyn och respekt”21 Partiprogrammets objektiverande del fortsätter med byggandet av 

Socialdemokraternas politiska nomos genom att lägga vikt vid demokrati, samarbeten, 

människors lika värde och även vikten av arbete. Detta genomförs genom att beskriva hur 

arbete skapar samhället och hur det skapar gemenskap genom att individen känner ett 

gemensamt ansvar och slipper utstå nedtryckande maktstrukturer.22 Avslutningsvis i den 

idétunga delen av partiprogrammet berättar Socialdemokraterna om samtidens utmaningar och 

lägger fram en bild av arbetstagarnas återerövrande av makten på arbetsmarknaden genom 

kompetensutveckling och efterfrågan av specifika förmågor på arbetsmarknaden.23 Andra 

utmaningar som de objektiverar är globaliseringens medförda, Sveriges beroende av 

ekonomisk tillväxt i omvärlden.24 Även utmaningar inom miljöpolitiken då nationerna utarmar 

resurser för att vara konkurrenskraftiga på världsmarknaden.25 I den avslutande delen 

objektiveras en tanke om hur marknadens spelregler anpassats på fler områden än enbart de 

                                                 

20 Socialdemokraterna. S.3 
21 Socialdemokraterna. S.4 
22 Socialdemokraterna. S.9ff 
23 Socialdemokraterna. S.17 
24 Socialdemokraterna. S.14 
25 Socialdemokraterna. S.15 
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ekonomiska vilket har lett till flera utmaningar för den socialdemokratiska tanken.26 I 

partiprogrammet menar Socialdemokraterna ”[…]när de ekonomiska drivkrafterna blir de 

dominerande styrinstrumenten och marknadslogiken det enda förhållningssättet blir samhället 

fattigare”27. De avslutar den första delen med att berätta om en rörelse för förändring och går 

sedan in på de externaliserade handlingarna som de vill genomföra. 

Socialdemokraternas återstående del av partiprogrammet externaliserar de förslag till 

handlingar som de vill genomföra för att motverka de problem som redan presenterats.  

Inledande rubriken kallar de för Alla människors frihet, hela världens fred. I detta kapitel 

presenteras ett fokus på mänskliga rättigheterna och deras positiva inverkan på ”internationell 

solidaritet”28 och vidgandet av demokrati.29 En tydlig handling som legitimerats genom en 

strävan efter en internationell solidaritet är ett arbete mot jämställdhet internationellt. Man 

menar att man tillsammans med flertalet företrädare för olika intressen i civilsamhället vill 

externalisera en ”värld där kvinnors och mäns lika värde och rättigheter respekteras”30. 

Externaliseringen tar stöd i Socialdemokraternas objektiverande att mänskliga rättigheter är en 

förutsättning för den globala freden, som de påstod i inledningen av kapitlet. De fortsätter sedan 

att objektivera den internationella militär nedrustningen för att; 

Risken att massförstörelsevapen utvecklas av djupt odemokratiska regimer eller 

terrorgrupper, som ställer sig utanför alla internationella avtal, kräver särskilda 

åtgärder från världssamfundet.31 

Vidare menar Socialdemokraterna att FN bör omstruktureras för att nå en mer demokratisk 

funktion där vetorätten i säkerhetsrådet ska reduceras. Sist ska FN ha en tydlig konstitution för 

användandet av militärt våld i globala konflikter, vilket de legitimerar med en mer fredlig syn 

på konflikter. FN ska ha ett mer konfliktförebyggande ansvar och en samarbetsfrämjande 

ställning på den globala arenan.32 Andra rubriken kallas Globalisering och rättvisa och 

fortsätter på det globala samarbetsspåret. I detta kapitel läggs fokus på arbete och lika 

rättigheter för arbetare på den globala makronivån. ”Goda arbetsvillkor, rättvisa löner (---) ett 

utbyggt fackligt samarbete över gränserna och inom de stora transnationella företagen”33 är 

punkter som kapitlet fokuserar på.  

Tredje rubriken benämns Miljöansvar och hållbar utveckling som behandlar den globala 

miljöproblematiken. På denna front, objektiverar Socialdemokraterna ett Sverige som är i 

pådrivande ställning när det kommer till ”global klimatöverenskommelse och en EU-politik 

för en långsiktigt hållbar utveckling”34. Denna pådrivande ställning ska sträva mot målet att 

                                                 

26 Socialdemokraterna. S.18f 
27 Socialdemokraterna. S.18 
28 Socialdemokraterna. S.23 
29 Socialdemokraterna. S.23 
30 Socialdemokraterna. S.23 
31 Socialdemokraterna. S.23 
32 Socialdemokraterna. S.24 
33 Socialdemokraterna. S.25 
34 Socialdemokraterna. S.26 
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genomföra energisnåla investeringar i allt ifrån infrastruktur och transportsystem till 

produktion och hushållens inställning till miljöproblematiken.35 Stundtals blir 

externaliseringarna axiomatiska då de flesta är vedertaget normativa i det svenska samhället. 

Bland annat genom axiomatiska handlingar så som; 

Det övergripande kravet är att ställa om produktionsliv, bostäder, energisystem och 

transportsystem i resurssnål och resurseffektiv riktning, i former som är förenliga 

med kraven på social rättvisa.36 

Fjärde rubriken, Ett socialt och demokratiskt Europa, frångår det globala synsättet och 

fokuserar på Europas demokrati. Socialdemokraterna slår fast att EU är en god aktör och 

objektiverar medlemskapet genom att berätta om skapandet av EU och hur EU är en 

”sammanhållande kraft för fred och politisk demokrati”37. Socialdemokraterna konstaterar 

brister i EU:s organisation och externaliserar ett ökat ansvar för EU som global aktör för 

utveckling och mänskliga rättigheter. 38 Detta kapitel präglas av fler objektiverade idéer än 

externaliseringar och ämnar skapa legitimitet till de få, korta externaliseringar som går att 

identifiera. Externaliseringar som presenteras i samband med avseendet till EU är ofta kopplade 

till betydligt längre utläggningar och ställningstagande, samtidigt som handlingen är en kort 

mening med fåtalet ord. Exempelvis externaliseringen; "Vi bejakar principerna om fri rörlighet 

för varor, personer, tjänster och kapital”39, följs av objektiveringen; ”Företagens frihet på den 

inre marknaden får emellertid aldrig ske på bekostnad av principerna om likabehandling av 

arbetstagare och om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet”40. 

Den femte rubriken, titulerat Militär alliansfrihet och aktiv utrikespolitik, är tung i 

objektiverandet och man lägger fram legitimering så som ” Svensk säkerhetspolitik har som 

syfte att bevara vårt lands fred och självständighet”41. Externaliseringarna fyller istället 

försäkrande roller så som; ”Sverige ska vara militärt alliansfritt”42. Socialdemokraterna tycker 

hårt på en militär alliansfrihet och objektiverar ett fokus på medlande aspekten av Sveriges 

utrikespolitik rörande konflikter.43  

Rubrik sex behandlar, och döps till, Arbete och tillväxt. Redan i första meningen spikas det 

övergripande målet för partiets ekonomiska politik: full sysselsättning.44 Fokus läggs på en 

utökad arbetskraft och tillgänglighet i arbeten genom en ”innovativ tillverkningsindustri som 

en växande tjänstesektor”45. Flera jobb ska bli tillgängliga och fler ska bidra till den offentliga 

sektorn genom skatter och arbete. I samband med den privata sektorn externaliserar man 

                                                 

35 Socialdemokraterna. S.25ff 
36 Socialdemokraterna. S.26 
37 Socialdemokraterna. S.27 
38 Socialdemokraterna. S.27 
39 Socialdemokraterna. S.27 
40 Socialdemokraterna. S.27 
41 Socialdemokraterna. S.28 
42 Socialdemokraterna. S.29 
43 Socialdemokraterna. S.29 
44 Socialdemokraterna. S.29 
45 Socialdemokraterna. S.30 
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satsningar på att offentlig sektor ska bygga förutsättningar för smidigt arbete med investeringar 

i infrastruktur och transport för att öka rörligheten i arbetskraften.46 Socialdemokraterna 

objektiverar även vikten av skattesystemet och hur det bidrar, men även är en förutsättning för 

att offentlig sektor ska genomföra dessa satsningar.47 Kapitlets utformning har en mycket 

standardenlig disponering av objektivering och externalisering. 

Sjunde rubriken berör, och benämns Kunskap och kultur. Redan första meningen objektiverar 

vikten av kunskap och kultur.  

Kunskap och kultur är verktyg för människors personliga frihet och utveckling. Men 

de är också redskap för samhällets utveckling och vår gemensamma välfärd48 

Fokus i denna rubrik landar till markant övervägande del på kunskapsdelen. Områden som 

behandlas är bland annat alla nivåer av utbildningssektorn som i överblick ska hålla god 

kvalitet, vara lika för alla, bidra till livslångt lärande och motverka könsbundna mönster.49 Ny 

teknik ska brukas och förmågan att använda tekniken ska befästas hos eleverna. Genom den 

digitala tekniken ska även kulturens plats befästas då ”den digitala kommunikationstekniken 

har ökat individens frihet. Den har öppnat vägarna till ett fritt informationsutbyte och ny 

kunskap, till nya relationer och nya mötesplatser”50.  

Åttonde rubriken, välfärd och trygghet, inleder med tre mål för den socialdemokratiska 

välfärden: frihet, jämlikhet och solidaritet.51 Dessa tre begrepp kopplas sedan ihop genom att 

välfärdens solidariska perspektiv åberopas, jämlikheten genom resursfördelningen som 

välfärden bidrar till och friheten genom det värdiga livet som kommer genom att samhället 

erbjuder en stark välfärd.52  

Rubrik nio benämns Demokrati och politiskt ansvar och inleder med att fastställa vikten av 

tilliten i en demokrati. Representativ demokrati ska i grunden vara representativ och bygga på 

en tillit som sker genom en ”öppen debatt och levande delaktighet bland medborgarna själva”53. 

De skriver även om händelser som bryter tilliten till demokratin, mutor, orättvisa, oansvar och 

hemlighetsmakeri ges som exempel på skador mot demokratin.54 Externaliseringar om insyn i 

bidrag från utomstående organisationer; kommuners ansvar att motverka mutor; nationellt 

fastställda regelverk för offentlig verksamhets finansiering genom skattemedel; och även insyn 

i privata aktörers verksamhet som finansieras av skattemedel.55 Rubrik tio handlar om tillit och 

gemenskap. Övervägande del av kapitlet är objektiveringar som bygger vidare på det tidigare 

                                                 

46 Socialdemokraterna. S.30 
47 Socialdemokraterna. S.31 
48 Socialdemokraterna. S.32 
49 Socialdemokraterna. S.32f 
50 Socialdemokraterna. S.35 
51 Socialdemokraterna. S.35 
52 Socialdemokraterna. S.35 
53 Socialdemokraterna. S.37 
54 Socialdemokraterna. S.37ff 
55 Socialdemokraterna. S.38 
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kapitlet om demokrati och externaliserar fler förutsättningar för ett fungerande demokratiskt 

samhälle och menar att i en stark och levande demokrati krävs: 

ideella föreningar och stiftelser, folkrörelser och samfund, kooperativ, 

aktionsgrupper och nätverk, som har byggts av människor som i fri samverkan vill 

förverkliga sina idéer, utveckla gemenskapen och tillvarata sina intressen.56 

Incitamenten för att skapa dessa organisationer av engagerade medborgare ska ske genom 

ökade investeringar i lokaler och modern teknik. Vidare objektiveras att demokratin föds 

genom den vardagliga gemenskapen där alla kan uttrycka sina meningar och föra dialog med 

andra.57 

 

3.2 Moderaterna 

Moderaternas partiprogram var tämligen svårt att hitta i samlat PDF-format då det inte ligger 

under fliken vår politik utan under fliken om oss. Här finner den nyfikne två olika dokument; 

ett idéprogram och ett handlingsprogram. Jag har valt att fokusera på handlingsprogrammet då 

det är fastslaget 2013 och är mer djupgående på såväl idéer och handlingar. Idéprogrammet 

fastslogs 2011 och reviderades 2013, och är även en ytlig redogörelse för partiets synpunkter. 

Moderaternas handlingsprogram är indelat i sju kapitel, inräknat en inledning.  

Även Moderaternas handlingsprogram slår fast målet om full sysselsättning mycket tidigt i 

texten. Inledningen fastslår många mål för moderata politiken, trygghet, ansvar, tillit, 

initiativförmåga samt rättvis välfärd, jämlikhet och jämställdhet i möjligheten ”att växa och 

utvecklas”.58  

Andra kapitlet benämns En politik för en stark ekonomi med fler jobb och behandlar 

samhällsekonomin, där inräknat arbetsmarknaden, utanförskap och ekonomi. Inledningsvis 

behandlas vägen till den fulla sysselsättningen där man menar att incitament till arbete leder 

till individuell vilja att ingå i arbetskraften. En legitimerande problematik kring en ökande äldre 

befolkning som ska omhändertas av en minskande befolkning i sysselsättning presenteras även. 

Här belyses även mer problematik i hur vissa grupper stänges ute från arbetsmarknaden genom 

ställningstagandet att ”ungdomar och utrikesfödda har svårare än andra att få jobb”59. Dessa 

båda problem, och fler, ämnas lösas genom att bedriva en skattepolitik som främjar nystartande 

av företag, investera i utbildningssatsningar och subventionerade anställningar. Även 

arbetslinjen ska vara tydlig. Genom legitimerandet att arbete ska löna sig, föreslås en restriktiv 

arbetslöshetsförsäkring och att ”trygghet vid arbetslöshet och sjukdom ska kombineras med 

drivkrafter och vägar tillbaka till jobb”.60 Återkommande objektiverande idé är enkelheten i att 

starta företag och uppluckrandet av regelverk samtidigt som kvalitet ska behållas. Samspelet 

mellan legitimerande idéer och politiska handlingar gör att kapitlet följer kedjan av 

                                                 

56 Socialdemokraterna. S.38f 
57 Socialdemokraterna. S.39 
58 Moderaterna. S.3 
59 Moderaterna. S.6 
60 Moderaterna. S.7 
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objektivering och externalisering. Det märks en trygghet i kapitlet om arbete och sysselsättning 

då det i övervägande del presenteras handlingar i jämförelse med resten av 

handlingsprogrammet. 

Tredje kapitlet, en trygg välfärd för alla, märks en minskad trygghet och ett ökat fokus på 

legitimerande idéer, i jämförelse med föregående kapitel om arbete. Detta kapitel utgör även 

det absolut största delen av partiprogrammet. Kapitlet behandlar de flesta grundläggande 

delarna av välfärden och ger läsaren en bild över hur Moderaterna vill utveckla dessa. Mycket 

axiomatiskt fastslås att välfärden ska vara av ”god kvalitet och rikta sig till alla som behöver 

dem”61. Moderaterna vill införa strikta kontroller från kommunerna av verksamheter i 

välfärden vilket man menar är den avgörande faktorn för att välfärden ska hålla en god kvalitet. 

Även i skolpolitiken väger det tyngst bland legitimerandet. Modernisering av skolan 

förespråkas genom ett påbörjat långsiktigt arbete med att ”stärka det svenska skol- och 

utbildningssystemet”62. Detta genom tydlighet i utbildningsväsendet, stöd där stöd behövs och 

kontrollerande institutioner menar man ska leda till en skola av hög kvalitet.63 

Utbildningsväsendet utgör sedan fem sidor där legitimerande aspekter inom grundskole-, 

gymnasie-, vuxen- och högskoleutbildningen berörs.64 Återkommande tema från föregående 

kapitel är även att utbildning ska leda till arbete för att unga ska komma in i arbete och inte 

”utbildas (…) till arbetslöshet”65. Här vill Moderaterna att utbildningen riktas mot det 

arbetsmarknaden söker för att motverka detta problem.66 Det fastslås även att ”Lärarna är 

elevernas viktigaste resurs och är avgörande för kvaliteten i skolan”67. På detta 

ställningstagande legitimeras sedan handlingarna som till exempel  

kompetensutveckling och möjligheter till fortbildningsinsatser för lärarkåren (---) 

fler lärarlyft, stärkt pedagogiskt ledarskap, vidareutbildning av obehöriga lärare och 

forskarskolor.68 

Utöver dessa politiska handlingar presenteras även hur läraryrkes status bör behandlas och vad 

som bör vara dess lösning genom att objektivera ett kommunalt ansvar i att skapa fler 

karriärvägar samt: 

Tjänster där undervisning och forskning kan kombineras är en väg att gå. Större 

lönespridning inom lärarkåren är en annan väg. Detta kan uppnås genom att 

individualisera lärarnas lön i högre utsträckning och basera lönen på den enskilde 

lärarens kompetens och förmåga att utveckla sina elever.69 
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Vården och omsorgen står näst på tur och genom ”möjlighet till eget inflytande och [känsla av] 

trygghet i att den vård som ges är av högsta kvalité”70 nås den bästa vården. Detta 

ställningstagande legitimerar flera handlingar så som hälsofrämjande arbeten genom satsningar 

på idrott, mer fokus på individens ansvar till hälsofrämjande aktiviteter och även fler 

karriärvägar för de anställda inom vården.71 Även både äldre-, och barnomsorgens fokus läggs 

på valfriheten då ”äldre inte är en homogen grupp med samma behov och önskemål”72 samt att 

det är ”föräldrarna som vet vilken omsorg deras barn behöver”73. De spridda behoven och 

viljorna vill man täcka genom många satsningar på valmöjligheter som ska göra barn-, och 

äldreomsorgen mer effektiv och kvalitetsgranskad. Bland annat i äldreomsorgen ska 

möjligheten att arbeta längre om individen anser sig klara det, men även genom att individen 

väljer vilken omsorg som är bäst för henne.74 I barnomsorgen ska inkludering och trygghet 

råda.75 Både äldre-, och barnomsorgen samt vården i partiprogrammet präglas av stort fokus 

på idéaspekterna, med kortare föreslagna handlingar. Det är ofta som den legitimerande delen 

är drivande och en samlande, måttligt intetsägande handling föreslås som lösning.  

Kapitel fyra handlar om trygghet och brottsbekämpning, ett mycket relevant ämne i debatterna 

inför valet 2018. Brott i vårt samhälle är ”en kränkning av människors frihet, liv, hälsa och rätt 

till sin egendom.”76 Moderaternas utgår ifrån detta ställningstagande i sin syn på rättssystemet 

och förespråkar många stränga handlingar för att deras legitimerande ställningstagande. 

Däribland satsningar på modern teknik och snabbhet i polisens bekämpning av brott, samt 

starka krafttag i redan ung ålder där ungdomsbrottslighet ska motverkas och bekämpas.77 Dock 

är de handlingar som föreslås inga hårda ställningstaganden som man ibland kan möta i de 

debatter om rättsväsendet som går att observera i debattprogrammen i skrivande stund 2018. 

Den externalisering som sker i handlingsprogrammet är därför aningen tama i jämförelse med 

många andra ämnen som berörts.  

Föregångsland för klimat och hållbarhet är femte kapitlet och ger ett handlingstungt perspektiv 

på miljön. Även den publik som Moderaterna riktar sig mot anses vara medvetna om de stora 

hoten som miljön utstår. Samarbete är ett nyckelbegrepp som används i externaliseringen. 

Genom EU och i samarbete med andra länder ska miljöproblem och hållbar energipolitik nås.78 

En stor satsning på miljövänlig transport objektiveras även. Målet som presenteras är att 

”Sverige år 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen”79 och 

externaliserar en stor satsning på miljövänlig utveckling av transportsektorn. Även djurskyddet 

bör utvecklas för att ta hänsyn till både förvaltare av djur som svenska mångfalden i djurriket. 

Både skyddsjakt och EU-lagstiftning är utvecklingspunkter som legitimeras genom det 
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återkommande ställningstagandet att många olika viljor och krav existerar på en begränsad yta. 

Många viljor kommer att krocka, men möjligheterna till att välja är vad som åberopas vid 

legitimeringen av handlingarna för djurskyddet.80 

Kapitel sex berör det politiska styret i Sverige och inga stora förändringar föreslås. Minskning 

av ledamöter föreslås, utan någon legitimerande förklaring. Vidare förespråkas en ökad 

äganderätt för att ge mer lojalitet och långsiktigt tänkande i företagandet inom såväl offentlig 

och privat sektor.81 Demokratin i Sverige är extremt normativ och sällan ifrågasatt. Det har 

troligen inte ansetts viktigt att legitimera, eller förändra stora delar av den. Det är dock synd att 

det inte går att identifiera någon legitimerande tanke bakom föreslagna handlingen att minska 

antalet riksdagsledamöter.  

Sjunde kapitlet behandlar utrikespolitik, och innehåller ungefär samma idéer och handlingar 

som redan föreslagits tidigare i handlingsprogrammet. Samarbete i så väl EU som FN ska 

kvarstå och utvecklas till mer mellanstatliga samarbeten för att öka trygghet och effektivitet 

genom att restriktiva regler avverkas. Här behandlas även ställningstagandet i försvarsfrågan. 

Medlemskap i NATO och införandet av en nordisk försvarsallians ska genomföras. Ökning av 

användbart försvar och en förstärkning av den militära styrkan ska genomföras men inte för att 

främst skydda Sverige, utan för att garantera samarbetet skydd och för att hjälpa vid 

utlandsinsatser.82 

 

3.3 Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraternas principprogram är indelat i 21 kapitel. Principprogrammet inleder tidigt 

med att konstatera ett axiomatiskt ställningstagande: ”All offentlig makt i Sverige skall utgå 

från folket är den mest centrala av Sverigedemokraternas principer”83. Sverigedemokraterna 

bygger sedan flera kommande legitimerande objektiveringar med tyngd i folkets 

bestämmanderätt och förespråkar extensivt användande av direkta, folknära beslutsfattanden. 

Den statsvetenskapliga problematiken kring definitionen av ett folk behandlas även och 

kulturell homogenitet förespråkas för att ”folkstyret i längden riskerar att bli mycket 

problematiskt att upprätthålla”84 i en stat med kulturell mångfald. I synen på människan 

tangerar Sverigedemokraterna i en deterministisk och socialkonstruktivistisk syn genom att alla 

människor är unika och präglas av sin omgivning, men samtidigt besitter även ett långt 

historiskt kulturellt och socialt arv.85 Sverigedemokraterna accepterar inte teorin om tabula rasa 

som de menar har dominerat politikens människosyn tidigare. En människosyn som de menar 

är extremt destruktiv mot samhället genom att kriminella handlingar ”härleds inte primärt till 

den individ som utför dem utan snarare till samhället som formats på fel sätt och därmed i sin 
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tur präglat individen på fel sätt”86. Detta legitimerar ytterligare den synen av ett folk som 

presenterades tidigare.87 Folket behöver vara mer likt för att vara enat, och efter som den 

deterministiska synen på människans arv är av vikt kommer mångfalden leda till oenighet i 

folket. Den deterministiska människosynen återkommer även i synen på kön där de menar att 

olika preferenser är medfödda och kommer att leda till olika val i livet, vilket inte nödvändigtvis 

är något problem, diskriminering, eller resultat av en könsmaktsordning.88 Vidare byggs 

legitimitet ur den europeiska socialkonservatismens historia och man menar att den är de bästa 

delarna från den traditionella politiska högern och vänstern.89 Kapitel fyra och fem fastslår 

nationalismen som viktig för samhället och spenderar en och en halv sida att fastslå 

objektiverad legitimitet för sitt synsätt. Ett mycket angeläget beslut då begreppet nationalism 

fått mycket negativ klang i samhällsdebatten. Inga egentliga handlingar föreslås och 

legitimerande faktorn verkar dominera kapitlet. Även kapitel sju, om den svenska kulturen är 

tungt övervägande för den legitimerande delen. Det fastslås snabbt att den svenska kulturen 

ska bevaras, och sedan följer förklaringar om varför detta är önskvärt och varför andra stater 

aldrig har rätt att bekämpa nationers kultur, så vida deras kultur är odemokratisk.90 Vidare 

menar Sverigedemokraterna att andra kulturer kan berika ett samhälle; förutsatt att det sker 

”naturligt, frivilligt, organiskt och successivt”91 och utan tvång. Dock menar man att långt ifrån 

alla kulturer är lika bra. De kultur som vakar grundläggande mänskliga rättigheter är ”bättre än 

de kulturer som inte vill eller förmår att skapa goda levnadsvillkor för de människor som lever 

i dem”92. I Svenska samhället bör således en: 

gemensamhetsskapande assimilationspolitik liknande den som rådde i landet fram 

till år 1975, där målsättningen är att invandrare skall ta seden dit de kommer och på 

sikt överge sina ursprungliga kulturer och identiteter för att istället bli en del av den 

svenska nationen.93 

En föreslagen handling som troligen inte är allt för ovanlig att höra ta seden dit de kommer. 

Mångkulturen är således inget som förespråkas och många legitimerande delar för sin 

föreslagna handling har lett upp till, samt följer detta.94 Många återkopplingar till kulturell 

homogenitet och legitimerande idéer till assimilering sker genom kapitel sju till och med nio. 

Det är underligt då det troligen är just för dessa tankar som man läser principprogrammet. I 

många andra partier är de mest centrala och självklara tankarna för partiet de som får minst 

legitimering och flest förslag till handlingar. Men i Sverigedemokraternas principprogram är 

det övervägande del legitimering i de kapitel som berör invandring och mångkultur.  
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Gemenskapstanken byggs sedan utifrån en idé om kärnfamiljen som återkommer bland flera 

av de andra partierna. Politikens uppgift är att stärka denna kärnfamilj och inte ”inkräkta på 

deras handlingsfrihet, men också att skapa starka skyddsnät och rycka ut till barnens stöd”95. 

Kärnfamiljens struktur är även något som fastslås genom att de besitter en: 

uppfattning att det existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och de flesta 

kvinnor (---) Vi är också av den uppfattningen att de manliga och kvinnliga 

egenskaperna i många fall kompletterar varandra (---) alla barn bör ha rätt till både 

en mor och en far i sitt liv. Det minst komplicerade, och därmed bästa för de flesta 

barn, är enligt vår bedömning att få växa upp med sina biologiska föräldrar som 

moders- och fadersgestalter96 

Detta ställningstagande legitimerar en mycket annorlunda handling i Sverige; motstånd till 

statligt sanktionerad, samkönad och ensamstående adoption. Dock stödjer 

Sverigedemokraterna hjälp till transsexuella individer och accepterar premissen att ”människor 

kan födas med en oklar eller ombytt könstillhörighet”97 och att dessa individer ska ha alla 

rättigheter och stöd som de förtjänar. De legitimerar sitt ställningstagande ytterligare genom 

sin deterministiska individsyn från inledningen och menar att alla sexuella läggningar och 

övertygelser är nedärvda och de motsätter sig tankesättet att sexuell läggning är socialt 

konstruerat.98  

Religion är ett återkommande tema för Sverigedemokraterna och religionsfriheten är något 

som cementeras tidigt. Individen ska ha rätt att tro på vilka gudar som hon vill och ska inte 

utstå någon negativ påtryckning. Samtidigt ska den svenska staten inte vara religiöst neutral i 

den mening att Sverige ”har varit ett kristet land i över tusen år”99. Vidare menar 

Sverigedemokraterna att det är av största vikt att därför bevara de kristna värderingar och 

kulturarv som kristendomen bidragit med.100 Sammanfattningsvis menar Sverigedemokraterna 

att den faktor som är det största hotet, och det som visat sig vara minst förenligt med svenska 

värderingar är Islam och att Islams ”inflytande på det svenska samhället bör därför i största 

möjliga utsträckning motverkas och invandringen från muslimska länder med starka inslag av 

fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad”101.  

De sista 17 sidorna behandlar olika nivåer och aspekter av samhällsbyggnad och 

samhällsstruktur. Decentralisering och det kommunala självbestämmandet anses viktigt och 

myndigheter så nära medborgarna som möjligt bör besluta om vardaglig organisation däribland 

stöd för bostadsbyggande och underlättnad för arbete.102 De menar även att områden som 

”riskerar att skapa känslor av otrygghet eller underlättar för brottslig verksamhet skall 
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motverkas och förändras”103. Men hur eller varför detta bör genomföras behandlas inte. 

Finansieringen av den föreslagna samhällsbyggnaden ska ske genom en balanserad skatt då 

den inte bör vara så låg att den hindrar statens stöd-, och utvecklingsmöjligheter. Samtidigt ska 

skatten inte utformas så att den hindrar individens ”förmåga att klara sin egen försörjning, 

undanröjer incitamenten för att vilja bidra till den ekonomiska tillväxten”104 Även 

arbetsmarknaden och bidragspolitiken menar man ska vara balanserad där arbete ska löna sig 

och att det ska finnas stora möjligheter till frihet på arbetsmarknaden utan diskriminering.105 

Sverigedemokraterna menar även att bidragspolitiken bör hålla balans. Det är omoraliskt att 

leva i lyx medan andra landsmän inte kan klara dagen, samtidigt är en för extensiv 

fördelningspolitik negativt i den bemärkelsen att det ska löna sig att arbeta och utbilda sig.106 

Dock accepteras tanken om tillfällig och begränsat gästarbete som kan bidra efter 

arbetsmarknadens behov då detta kompenserar för brister i landets arbetskraft.107 Vidare menar 

Sverigedemokraterna att den konservativa försiktigheten är avgörande för ställningstagande 

inom både rättsväsende, försvar, miljö och utrikespolitik. Utan att ge några egentliga exempel 

på vad som detta innebär. Myndigheterna ska genomföra sina grundläggande skydd om 

rättsstaten, nationen, ekosystemet och utrikessamarbeten och detta genom att mer pengar ska 

fastslå deras handlingskraft. Mer legitimerande än så blir det sällan i de avslutande kapitlen.  

 

3.4 Miljöpartiet 

Partiprogrammet från Miljöpartiet är indelat i sju kapitel, inräknat en inledning och ett 

avslutande kapitel de döper till Stigfinnarna där de berättar om sin vision av försiktigt 

framtidsarbete och tankar kring världsbilden.  

Första kapitlet tituleras människan och slår fast en kreativ inställning i människans natur som 

frodas i frihet, demokrati och trygghet.108 Miljöpartiet tar stöd i den gröna rörelsen och menar 

att denna rörelse försvarar både yttrandefrihet, åsiktsfrihet och deltagande demokrati för att 

dessa skapar ett bättre samhälle.109 De ämnar legitimera sin strävan och menar att bevarandet 

av dessa friheter motverkar ett förtryckande samhälle.110 De förespråkar och siktar mot ett 

samhälle fritt från diskriminering och där alla åtnjuter samma rättigheter och möjligheter 

oavsett vem individen är.111 Miljöpartiet menar vidare att tryggheten i samhället utformas av 

rättsväsendet och att tryggheten i dagens samhälle är hotat genom de terrorangrepp som sker i 

världen. Dessa menar man självklart ska bekämpas, men att kampen mot terrorism aldrig ska 

inskränka individens frihet.112 Även individens valfrihet är viktigt och Miljöpartiet menar att 

                                                 

103 Sverigedemokraterna.  S.29 
104 Sverigedemokraterna.  S.30f 
105 Sverigedemokraterna.  S.32 
106 Sverigedemokraterna.  S.34 
107 Sverigedemokraterna.  S.33 
108 Miljöpartiet. S.4 
109 Miljöpartiet. S.4 
110 Miljöpartiet. S.4 
111 Miljöpartiet. S.4 
112 Miljöpartiet. S.5f 



 

21(40) 

 

beslut ska fattas med individens valfrihet i åtanke.113 Stora satsningar på förebyggande insatser 

och motverkande av utanförskap i rättsväsendet förespråkas utan någon tyngre legitimering.114 

Det som föreslås är måttligt axiomatiskt i sin enkelhet men legitimeras genom kortare inslag. 

Bland annat enklare objektiveringar så som: ”Det brottsförebyggande arbetet är grunden för ett 

tryggt samhälle med låg kriminalitet”115 följs av stora satsningar på förebyggande arbete mot 

kriminalitet i tidiga åren och i skolan.116 Överlag är Miljöpartiets kapitel om människan väl 

balanserat mellan objektivering och externalisering. Under rubriken kultur behandlas 

bevarandet av mångfalden i samhället. Här menar man att genom en öppen och gratis 

kulturspridning där individuella olikheter bevaras kommer kulturella mångfalden att leva 

vidare.117 Tidigt slås det fast att kulturen ska vara öppen för alla, bibliotekens fortlevnad bör 

fastslås i lag, och staten bör bidra med samlingsplatser för olika kulturella yttringar.118 Även 

detta finner legitimering genom den, redan i inledningen, fastslagna människosynen om 

kreativitet av naturen som frodas i trygghet, frihet och demokrati. Vidare menar man att ett 

aktivt kulturliv är en bidragande faktor till en vital demokrati.119  

Kapitlet om miljö är det kortaste av kapitlen i Miljöpartiets partiprogram. Kapitlet är även 

balanserat med objektivering och externalisering. I ett antagande förväntade jag mig en 

övervägande del externalisering i miljöfrågan då läsare troligen redan accepterat de idéer som 

krävs för de föreslagna handlingarna om miljön. I kapitlet menar man att den framväxt som 

västvärldens samhälle haft är mycket god för människan och att det givit medborgarna bättre 

förutsättningar för att leva goda liv. Dock har denna tillväxt skett på bekostnad av exploaterad 

natur och måste korrigeras.120 För att minimera konsekvenserna av den miljöförändring som 

redan skett och kommer ske krävs en ”modig miljöpolitik, en jämlik fördelning och ett 

solidariskt arbete”121. De objektiverade idéerna inom miljöpolitiken kan sammanfattas som en 

hushållning med begränsade resurser och där oförsiktig mänsklig framgång leder till 

exploatering och förödelse.122 Detta legitimerar många intressanta handlingar. Däribland 

satsningar på effektivitet i miljörätten och starka åtaganden till återanvändning och 

reparation.123  

I linje med tanken om miljöpåverkan som varit ohållbar hittills förespråkar man även en 

ändring av det ekonomiska systemet genom att agera utifrån grundtanken att vi lever i en värld 

av begränsade resurser och ekonomiska satsningarna bör därför återspegla en försiktighet.124 

Ett agerande man legitimerar genom ställningstagandet att ”Ständig ekonomisk tillväxt i 
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traditionell bemärkelse är inte möjlig på en planet med begränsade resurser”125. Detta byggs 

sedan vidare genom konsumentvägledning och man menar att kunskap tillsammans med 

ekonomiska incitament är nyckeln till en omställning i marknadspreferenserna.126 Genom 

principen: ”Det som är bra för människor och miljö ska vara billigt, det som är dåligt ska vara 

dyrt och det som är alltför skadligt ska förbjudas”127 menar Miljöpartiet att man når en hållbar 

ekonomipolitik. Vidare legitimerar man en entreprenöranda genom att Sverige, med hjälp av 

starka innovationer står i framkant av den hållbara utvecklingen. Därför bör näringslivet drivas 

av en stark entreprenöranda som skapar nya jobb.128 Transporter menar man också är ett 

problem som är ofrånkomligt idag men att satsningar på samhällsplanering kan lösa många 

problem.129 Tankesättet kring transportinvesteringar kan summeras genom att investeringar i 

miljöskadliga områden bör nedprioriteras till förmån för järnvägsinvesteringar.130 Detta 

legitimeras flera gånger genom både den ekonomiska politiken tidigare men även genom den 

begränsade natur i de drivmedel som annan transport än järnvägen använder sig av.131  

Fortsättande på den linje av trygghet och frihet präglas välfärden av samma tankesätt. 

Miljöpartiet menar att alla ska ha rätt till ett jämlikt och ekonomiskt tryggt liv, ett samhälle 

som är bättre för alla invånare. Vidare menar man att det inte är orimligt att de som har det gott 

ställt bör bidra mer till välfärden än de som har det sämre.132 Detta legitimerar man genom att 

alla förr eller senare kommer att nyttja välfärdens tjänster, även om man har det gott ställt.133 

Även om det är den enkla anledningen att man vet att de som lider av utanförskap blir 

omhändertagna och inte skapar otrygghet i samhället där man bor.134 Bostäder och sjukvård är 

också exempel på satsningar som man menar stärker tryggheten och bör vara lika fördelat till 

alla invånare. Dessa två, stora satsningar legitimeras tämligen axiomatiskt i jämförelse med 

tidigare satsningar. Det är övervägande del handlingar som präglar dessa två rubriker. Vården, 

menar man, är ojämnt fördelad genom att kön och socioekonomiska faktorer påverkar 

vårdmöjligheter.135 Utifrån denna legitimering menar man sedan att ett starkt anti-

diskriminerande arbete bör genomföras och att alla som söker vård ska få den beroende på 

allvar i sjukdomen, inte personliga identifieringsfaktorer.136 Bostadsproblemet inleds med 

konstaterandet att alla har rätt till en bostad, och att de ska finnas bostäder för alla ”oavsett 

socioekonomisk situation eller eventuella funktionsnedsättningar”137. Detta objektiverande 

följs ett förslaget om ett införande av många olika bostadsformer som efterfrågas av individer 

i olika socioekonomiska lägen.138 Ekonomisk trygghet är också viktigt och Miljöpartiet vill 
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göra stora satsningar för att öka tryggheten och friheten från ekonomisk utsatthet. Satsningar 

inom Miljöpartiets fördelningspolitik legitimeras genom axiomen att alla de individer som 

lever utanför arbete har en ekonomiskt utsatt position.139 Allt ifrån studenter till arbetslösa och 

pensionärer ska åtnjuta en satsning på ett grundläggande stöd ” oavsett vilken inkomst man har 

haft tidigare och oavsett orsaken till att man saknar inkomst”140.  

I utrikespolitiken är det strävan till solidaritet och motverkan mot diskriminering som styr 

arbetet. Mellanstatligt samarbete är något som man är positiv till, men frågan om EU är knivig. 

Miljöpartiet slår fast sin decentralistiska tanke och menar att EU är ett steg mot ”centralstyrning 

och beslut som flyttar makt längre ifrån människor”141. Dock accepteras EU i den mening att 

det genomförs stora samarbeten för miljön och en stor kamp för mänskliga rättigheter.142 

Vidare legitimerar man acceptansen av EU genom att externalisera ett stort arbete med att 

förbättra EU och att bekämpa deras demokratiska problem.143 Det nordiska samarbetet är man 

dock fullständigt positiv till och ett stycke med externaliserande samarbetsförespråkande 

summerar inställningen. Starkt samarbete med att riva gränserna i norden, värna om nationella 

minoriteterna och motverka miljöförstöring i norden är handlingar som man föreslår.144 I frågan 

om säkerhet och trygghet i omvärlden menar man att konflikter föds ur fattigdom och bristande 

demokrati.145 En världspolitik som motverkar en miljömässig förstörelse och förespråkar en 

självförsörjande värld som fyller hållbarhetskravet är därför grunden till motverkande av 

krigsföring.146 Alla former av krigsföring bör stoppas och global fred är såväl målet som vägen. 

Samt menar man i den globala politiken att mänsklig säkerhet bör gå före territoriell.147 Genom 

denna legitimering i de mänskliga rättigheterna menar man att det finns tillfällen då väpnad 

konflikt faktiskt kan vara bidragande till fred. Om det nyttjas som sista utvägen och 

förbyggande satsningar misslyckats; är militära insatser godkända och legitimeras genom fokus 

på mänskliga rättigheterna.148 Flyktingpolitiken menar man också borde omstruktureras då den 

till övervägande del i dagsläget fyller en exkluderande funktion.149 Visionen som man 

presenterar är en värld utan gränser och med fri rörlighet där samhället ”ska möta människor 

med möjligheter, inte murar”150. Även som illegal flykting menar Miljöpartiet att individer har 

rätt till trygghet och frihet, och ska inte utstå en vardag präglad av rasism. Genom denna 

legitimering menar man att staten och kommunerna ska anta gemensamt ansvara för rätten till 

att söka asyl och skyddas från det som individen flytt från.151 
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3.5 Centerpartiet 

Centerpartiets idéprogram är det kortaste, sett till sidor, och landar på 21 sidor, delade i tio 

kapitel. Inräknat i kapitlen är en inledning och en avslutning.  

Redan första meningen ämnar bygga en gemenskap och legitimera den poliska vägen man tar 

genom ett axiomatiskt ställningstagande där man konstaterar att ”Alla människors lika rätt och 

värde är grunden för Centerpartiets politik”152. Centerpartiets politik bygger sedan vidare och 

förklaras som alla människors eget ansvar och skapandet av möjligheter att förverkliga sina 

drömmar och ambitioner. Vidare i inledningen byggs en historisk grund där man tar styrka i 

sina rötter från landsbygdsbefolkningen.153 Man menar även att genom den 

”landsbygdsliberala rörelsen kombinerade strävan efter ökad ekonomisk frihet med viljan att 

förbättra de allra fattigastes livsmöjligheter. Dessa reformer blev grunden för Sveriges snabba 

marsch mot demokrati och välstånd”154. Inledningen är tydlig i sin objektiverande tyngd och 

det föreslås enbart enstaka handlingar så som ”offensiva och strategiska beslut för att stärka 

landsbygdens attraktionskraft”155. Även det första kapitlet som benämns hållbara idéer är tung 

i sin objektiverande aspekt. Tidigt slår man fast den övergripande stävan om en hållbar framtid 

och menar sedan att för att nå denna hållbarhet i framtiden krävs att människans kreativitet och 

skapandekraft frigörs oavsett var i Sverige eller i världen man bor.156 Vidare objektiverar man 

idéer om frihet, lika möjligheter, grundläggande trygghet, decentralisering, självägande, 

kretsloppstänkande, öppenhet och jämställdhet.157  

Vidare i idéprogrammet följer kapitlet hållbar politik som inleds med en objektiverande 

utläggning om miljöpolitiken där man talar om hur en omställning krävs och att det ska löna 

sig att agera miljöfrämjande och straffa sig att inte ta hänsyn till naturen.158 Under rubrikerna 

klimathotet, förnybar energi, djur och natur och Hela landet bidrar till ett hållbart samhälle, 

finner vi de externaliserade handlingarna som ska motverka många miljöproblem. Bland annat 

föreslås prissättningar på utsläpp för att motverka fortskridande utsläpp.159 En objektiverad 

tanke som läggs fram är även synen på äganderätten och hur det som individen äger får speciell 

betydelse för henne. Centerpartiet fortsätter sedan med de externaliserade handlingarna om hur 

avsaknaden av internationella regler inte ska ses som hinder för länder att agera som föredömen 

i miljöfrågan.160 Vidare i idéprogrammet behandlas den övergripande idén om den fria, öppna 

och entreprenörsdrivna ekonomin där man menar att individens ”initiativkraft, företagsamhet 

och ansvarskänsla är grunden för ekonomiska framsteg”161. Utifrån denna grundläggande idé 
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föreslås att man ska ”minska den administrativa bördan för små och nystartade företag”162 

genom att man underlättar kapitalåtkomst och ökar förhandlingsförmågan för de mindre 

företagen.163 Detta menar man ska skapa fler jobb och Centerpartiet lägger fram en rubrik om 

jobb med tyngd i externalisering. Förslag så som utredning av anställningshinder, förstärkning 

av konkurrenskraft och ett förespråkande av arbetsregler som bestäms på arbetsmarknaden 

läggs fram som förslag på ökad sysselsättning.164 Även skatter bör omstruktureras och 

”skatteskalan göras mindre brant, så att den inte bestraffar ansträngningar och utveckling, som 

annars riskerar att utebli och aldrig komma samhället till del”165. Skatten på miljö bör 

struktureras och miljöfarligt höjas, medan miljövänligt sänkas där man menar att skatten ska 

fungera som incitament.166 

I kapitlet Civilsamhälle och kulturliv behandlas demokratifostran, som man menar kan 

förekomma genom ett utvecklat civilsamhälle och frivilligorganisationer som hävdas skapa 

personlig, samhällelig och demokratisk utveckling hos individen.167 Sociala mötesplatsen är 

viktig för denna grundläggande uppfattning och man menar att satsningar på såväl fysisk kultur 

som digital samhällskoppling skapar förutsättningar för att denna idé förverkligas. Fysiska 

kulturmöten ska möjliggöras och digitala kopplingar ska införas oavsett vart i landet man 

bor.168 Statens roll i detta fastslås även och Centerpartiet menar att alla satsningar som görs för 

invånarna ska genomföras av staten för att skydda de mest utsatta, men att reglerna som fastslås 

inte ska hindra vidare utveckling för individen. Skyddet, i såväl arbete som kulturen, ska införas 

av staten, men samhället ska inte hindra vidare utveckling.169 Staten ska ständigt kontrolleras 

och en decentralistisk tanke externaliseras.170 Detta legitimeras genom den objektiverade idén 

om att beslut fattas bäst så nära medborgarna som möjligt där både byggnation av bostäder och 

arbeten bäst bestäms av de inblandade.171  

Välfärden kommer sedan och man slår fast tanken om en offentligt finansierad välfärd, men 

externaliserar en satsning på ökad valmöjlighet i välfärden.172 Denna satsning objektiveras 

genom ställningstagandet att det leder till en ”mer attraktiv arbetsmarknad med fler 

karriärvägar och arbetsgivare att välja på, vilket förbättrar förutsättningarna för medarbetare 

att utvecklas”173. Valfriheten präglar hela välfärdsmodellen som Centerpartiet föreslår. Såväl 

bostäder som utbildning ska ges inslag av valfrihet hos konsumenterna.174 Föräldrarna ska ha 

rätt att välja vilka ”lösningar som passar familjen bäst”175 samt att familjen ”bör få ett ökat 
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ansvar och inflytande i skolan”176. Rubriken om det sociala skyddsnätet är utan objektivering 

och fullständigt externaliserande. Skyddsnätet ska vara allomfattande och öppet för de som 

behöver hjälpen samt att det ska vara noggrant för att motverka misstag och förvillelse 

samtidigt ska inte fortsatt arbete motverkas.177  

Utrikespolitiken och migrationen behandlas under de sista två kapitlen där grundidén går ut på 

samarbeten och fria, öppna gränser.178 Centerpartiet stödjer medlemskap i EU och menar att 

fria rörligheten ska ses som naturlig. Dock är den centraliserade makten i EU ett problem som 

man vill förebygga. Centerpartiet menar att man behöver ett öppet och grönt EU som ska ”göra 

färre saker men göra dem bättre”179 Demokratin i EU måste förbättras där man menar, i en 

decentralistisk tanke, att unionen enbart ska besluta om de områden som kräver överstatliga 

beslut.180 Under rubriken migration berikar läggs stor tyngd vid de objektiverande idéerna. 

Centerpartiet tar stor styrka i historien och menar att Sverige är ett land som berikas av utbyten 

med omvärlden samt att Sverige som rikt land har många möjligheter att ta vara på den 

arbetskraft som kommer från utlandet, men att man idag inte använder denna arbetskraft.181 

Främlingsfientligheten menar man är ett stort problem och att genom förkastelse av den 

invandrade arbetskraften motverkar vi den entreprenöriella anda som krävs för en blommande 

arbetsmarknad.182 
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3.6 Vänsterpartiet  

Vänsterpartiets partiprogram består av 64 sidor uppdelat på åtta kapitel, inräknat ett förord.  

Förordet fyller funktionen att förklara dispositionen för läsaren och lägger fram fyra punkter 

som sammanfattar fyra delar av partiprogrammet. Kort kan det sägas är de centrala 

objektiverade tankarna som läggs fram för de olika delarna. 

Första kapitlet lägger grunden för paritet där partiet objektiverar en socialistisk och feministisk 

politik samt tar stöd i ekologistisk miljösyn. I detta kapitel är det inga externaliseringar som 

läggs fram och objektiveringarna dominerar de första tiotalet sidorna.  

Andra kapitlet lägger fokus vid två objektiverade politiska inriktningarna man slog fast i 

tidigare kapitel; socialism och feminism. I detta kapitel förklarar man sina synsätt tydligare och 

förklarar varför dessa är viktiga för sin politik och för vårt samhälle. I två underrubriker skapas 

denna fördjupning. Underrubriken Klassamhälle objektiveras en orättvis uppdelning av 

samhällets invånare där man menar att ett klassförtryck återfinns i den maktfördelning som 

existerar i samhället.183 Man objektiverar ett ackumulerande av makt och kapital hos en liten, 

exklusiv del av befolkningen. Partiet menar att genom en arbetarorganisationskamp mot denna 

exklusiva grupp som ackumulerat makt nås ett bättre samhälle.184 Under rubriken patriarkatet 

objektiveras en bild av systematiskt, manligt förtryck mot kvinnor på såväl privatnivå som 

samhällsnivå.185 Ytterligare menar man att heteronormativiteten bidrar till ett förtryck mot alla 

som inte ingår i denna normativa grundpelare.186 Man avslutar genom en externalisering i 

feminismens motverkande faktor mot heteronormen och menar att feminismen bidrar till 

kvinnokampen som leder till patriarkatets uppluckring.187  

Tredje kapitlet behandlar det ekologiska förhållningssättet där man menar att kön och klass är 

förhållandet mellan människors relationer, och att det ekologiska tillägget är människors 

förhållande till vår planet.188 Här objektiveras en stark bild av angelägenheten i att motverka 

vårt ohållbara agerande mot planeten genom våra utsläpp av växthusgaser och medverkan till 

förhöjda temperatur.189 Man externaliserar samarbeten och omställningar som ska bromsa det 

ohållbara agerandet som vi lever efter idag. Bland annat menar man att nya satsningar på 

teknik, rättvisefördelning av resursanvändning och omställning av, såväl socialt som 

ekonomiskt liv leder till förbättrade förutsättningar för miljön.190  

Kapitel fyra tituleras en orättfärdig värld och är till fullo ett objektiverande inslag. Man lägger 

fram en världsbild som kan summeras som centralisering av makt och rikedom, överväldigande 

förtryck av folket, fattigdom, en planet som plundras, en värld i underkastelse till kapitalism 
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och en världsordning som hotar mänskliga rättigheter samt politiska krafter som legitimerar 

och godkänner dessa handlingar.191  

I kapitel fem läggs grunderna för den vänsterpartistiska partipolitiken fram. Inledningsvis 

objektiverar man ett starkt förhållningssätt till de mänskliga rättigheterna och barnens 

rättigheter, man menar att de båda är centrala för den vänsterpartistiska partipolitiken och hur 

synsättet på världen bör vara.192 Vidare menar man att dessa inskränks runt omkring i världens 

stater, även i vår egen och man externaliserar en sanktionering i att FN ska ges större makt att 

värna om dessa rättigheter.193 Rasismen är en tydlig, stor del av Vänsterpartiets partiprogram 

och det objektiveras många ställningstaganden under rubriken rasismen. Man konkretiserar sin 

syn genom två begrepp exploatering och exkludering. Vänsterpartiet lägger fram en lång rad 

med objektiverade idéer om rasismens bakgrund och framväxt, dess betydelse och samverkan 

med kapitalismen och patriarkatet.194 Rubriken är övervägande tung på objektivering och en 

kort externaliseringen där man förespråkar en antirasistisk politik och en human 

flyktingpolitik.195 Rasismen följs sedan av fyra underrubriker som är väl balanserade av 

objektivering och externalisering och som tar styrka i den tidigare objektiveringen från den 

tidigare delen av programmet.196 Rätten till kärlek och att leva det liv individen önskar är 

externaliseringar under dessa fyra rubriker som berör minoriteter och normbrytande sexuella 

läggningar.197 Vidare lyfter man ett återförande av makten till folket under rubriken Makten till 

folket samt Erövra, försvara och utveckla demokratin!.198 Demokratin objektiveras genom att 

slå fast folkets makt följt av en externalisering av ett utökat skydd av de grundläggande 

demokratiska rättigheterna.199 Samtidigt menar man att kapitalismen påverkar demokratiska 

beslut i fattiga länder då finansspekulanter och internationella organisationer utnyttjar fattiga 

länders skuldsättning för att driva igenom sina satsningar. Man objektiverar även ett 

ställningstagande om de världsomfattande mediemonopol som förtrycker det fria ordet och 

underkuvar demokratin.200 Det internationella samarbetet menar man också är späckat med 

kämpande makter, ekonomiska system integreras i världsekonomin men man menar att 

”Integrationen sker dock i stor utsträckning via underkastelse under några dussin 

internationella oligopolistiska kapitalgrupper”201. Lösningar till detta externaliseras genom en 

utveckling mot öppenhet i den internationella samverkan vilket leder till ett hållbart, 

överstatligt samarbete, bland annat genom FN.202 EU och NATO är dock inget man förespråkar 

och man objektiverar stora inskränkningar på den nationella suveräniteten från dessa 
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organisationer.203 Istället förespråkas andra typer av mellanstatligt och icke-kommersiella 

samarbete för nationer där rättvis handelspolitik ska råda och internationella 

valutatransaktioner beskattas.204 

I kapitel sex lägger man fram grunderna för ett socialistiskt samhälle där man inledande 

objektiverar många problem som kapitalismen inte bara är oförmögen att lösa, utan även är 

orsaken till. Man externaliserar därför ett gemensamt ägande och ett förkastande av det 

kapitalistiska systemet till fördel för ”demokratiskt framarbetade riktlinjer för ekonomins 

utveckling”205.  

Kapitel sju lägger fram de strategiska huvudlinjerna där man objektiverar anledningar till sin 

rörelse och externaliserar sin kamp för samhällsförändring.206 Bland annat objektiveras 

omställningar i människors synsätt på omvärlden där man menar att det ”finns gott om 

samhällsproblem som människor inte omedelbart kopplar till bestämda samhällsstrukturer och 

därmed inte heller politiska handlingsalternativ”207. Dessa samhällsproblem måste lösas genom 

att människor inser att de går att ändra på och att de inte är bestämda av något öde, utan av 

samhället.208 Externaliseringar sker också genom att ständigt ”flytta gränsen mellan vad som 

anses vara möjligt respektive omöjligt att förändra”209. Även detta kapitel har en ekologisk 

aspekt och man externaliserar stora satsningar på omstrukturering av det ekonomiska systemet 

för att motverka klimatproblematiken.210 Vidare objektiverar man arbetsmarkandes roll som 

avgörande för många lösningar till klyftor och klasskamp, fackförbundens avgörande ställning 

som organiserande objektiveras och man externaliserar en vändning på fråntagandet av makt 

från fackföreningsrörelsen och löntagarkollektivet.211 Man menar även att en starkare 

arbetarrörelse kommer bidra till vinster i många feministiska strider då diskrimineringen 

motverkas för alla arbetande.212 Även den generella välfärden måste stärkas och objektivering 

kring felaktigheter i kommersialisering och privatisering sker. Man externaliserar ett 

återerövrande av resurserna för att stärka välfärden och det gemensamma ansvaret.213 Även i 

utbildningssystemet objektiveras ett urholkande av resurser, fallande kunskapsnivåer och en 

skola utan jämställdhet.214 Här externaliseras ett återförstatligande av skolan för att motverka 

skolans nedgång.215  
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3.7 Liberalerna  

Liberalernas partiprogram är på 48 sidor uppdelade i sex kapitel, inräknat en inledning som 

kort objektiverar grundläggande ideologiska synsättet och en avslutning som objektiverar 

historisk framväxt samt framtidens utmaningar. Varje kapitel inleds med ett stycke som 

förklarar en objektiverande del av de underrubriker som kommer senare, dessa underrubriker 

konstituerar sedan det mesta av det externaliseringen. 

Inledningen objektiverar den liberala synen på individen och förklarar hur samhället bör skötas 

samt vilka begränsningar som makten bör utstå.  

Kapitel två objektiverar människans utveckling uppdelat i fyra större delar. Först menar man 

att social rörlighet är viktigt genom ett objektiverande i att människan idag lever i en maktlöshet 

bland annat genom bristande integration och otillräcklig skolgång.216 Lösningar externaliseras 

genom att satsa på en ”dynamisk ekonomi (---) för att varje människa ska kunna utveckla sin 

potential”217. Vidare i kapitlet menar man att kunskapen är viktig för en individs utveckling. 

Liberalerna objektiverar ett skolsystem som bidrar till en ledande kunskapsnation.218 Vägen till 

denna nation externaliseras genom högt värderad kunskap genom hela skolgången och tidiga 

bedömningar.219 Dessa tidiga bedömningar objektiverar man genom att det ska bidra till en 

översikt av elevens lärande.220 Vidare i kapitlet objektiverar man att kultur och media bidrar 

till mänsklig utveckling genom att det frigör ord och tanke.221 Ett kultur arv ska slås fast och 

man objektiverar ett värnande om kulturarvet, läsning och reflektion. Detta externaliseras 

genom satsningar på bibliotek, amatörkultur och mötesrum för kulturer samt en utökad digital 

kommunikation.222 Avslutningsvis för kapitel två behandlas jämlikheten och jämställdheten 

där man objektiverar ett ojämnställt Sverige och menar att de patriarkala maktstrukturerna och 

orättvisa systemen begränsar individers friheter och möjligheter. Liberalerna externaliserar 

satsningar på utbildning, jämställdhet i beslutfattande och jämställdhet i den ekonomiska 

makten för att lösa dessa orättvisa problem.223  

Kapitel tre behandlar välståndet där man menar att den stora globaliseringen och de stora 

ekonomiska ökningarna har för med sig stora utmaningar.224 Inledningsvis objektiveras att den 

fria marknadsekonomin ”är det system som går att förena med demokrati, personlig frihet och 

ett hållbart samhälle”225. Liberalerna bygger vidare på detta och menar att tillit och 

ansvarstagande är centrala för att det ska fungera, men att även dessa system behöver politiska 

beslut för att fungera.226 Därför externaliseras en kombination av den socialliberala 
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marknadsekonomin och en generell välfärdspolitik.227 För att bygga vidare denna fria marknad 

objektiveras även en underlättnad för företag.228 Man externaliserar en öppning för privatsektor 

att konkurrera med offentlig genom att erbjuda möjligheten att utmana offentligt driven 

verksamhet.229 Vidare i ett mer globalt perspektiv objektiverar Liberalerna tanken att fri 

rörlighet ska erkännas som mänsklig rättighet och man menar att stängda gränser skapar en 

fattigare värld.230 Rättigheter till asylrätten objektiveras genom dess ställning som 

grundläggande mänsklig rättighet. Liberalerna externaliserar satsningar för detta och menar att 

visumkrav ska slopas i EU under krislägen då många flyktingar behöver skydd.231 Tryggheten 

och stödet utgår från den ekonomiska tryggheten och vården. I detta tema objektiveras 

socialförsäkringen genom dess garanterande av ekonomisk trygghet. Vårdens ställning 

objektiveras dels genom ett hälsofrämjande arbete och dels genom vårdens grundläggande 

trygghetsplats i ett välfärdssamhälle.232 Liberalerna externaliserar, utifrån detta, en utbredd 

socialförsäkring som ska trygga individen oavsett tidigare inkomst, men även satsningar på 

vården externaliseras genom att patientens makt ska stärkas och sjukvården ska hålla en tydlig 

serviceinställning.233 

Kapitel fyra behandlar den ekologiskt hållbara delen av Liberalernas politik. Objektiveringar 

inleds här med konstaterandet att naturen står inför stora utmaningar och att en växande 

befolkning kommer att leda till livsmedelskris.234 Utifrån detta behandlas miljöproblemen där 

man objektiverar globala ageranden och internationella samarbeten eftersom flertalet länder 

bidrar till de miljöproblem som vi möter idag.235 Man förespråkar EU-samarbeten och menar 

att EU är vårt viktigaste verktyg för att bemöta naturproblematiken genom såväl hållbart 

jordbruk som naturvård.236 Vidare externaliseras ett ansvarstagande utifrån kunskap, där man 

menar att samhällen som utgår ifrån kunskap har de bästa möjligheterna att bekämpa 

miljöutmaningarna.237 Jordbruket menar man dock ska slås fritt från EU och istället ska införas 

satsningar på biologisk mångfald och miljöskydd.238 Energipolitiken följer tätt och Liberalerna 

menar att de billiga fossila bränslen som existerar försvårar arbetet mot förnybar energi. Man 

externaliserar satsningar inom EU där man menar att en gemensam energipolitik ska 

utvecklas.239  

Kapitel fem berör en framtida demokratisk värld. Man menar att genom den öppna 

informationsspridningen och genom de fria ländernas ansvar ökar demokratier, 
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marknadsekonomi och mänskliga rättigheter.240 Stora idéer objektiveras genom att man 

hänvisar till människan som gemenskapssökande och för att hon ska vara trygg och utvecklas 

krävs en förankring i ett civilsamhälle.241 Liberalerna externaliserar en satsning på ett samhälle 

som uppmuntrar ideella engagemang för att skapa denna gemenskap mellan människor.242 Man 

objektiverar även ett rättssamhälle där alla bidrar till trygghet men staten är den enda som 

bekämpar brott.243 En brottsbekämpning som man externaliserar ska bistås mer resurser för sitt 

uppdrag.244 I det globala perspektivet objektiverar Liberalerna ett gränsöverskridande ansvar 

att ta hand om människor och värna om deras rättigheter. Man menar att arbetet för människans 

rätt inte stannar vid nationens gräns utan orättvisor runt omkring världen kräver internationellt 

samarbete.245 Även försvaret, säkerhetspolitik och polissamarbeten ingår i detta objektiverande 

och genom externalisering av starkare EU-samarbeten och federalism ska detta nås.246  

Kapitel sex berättar om Liberalernas historiska utveckling till dagens datum och hur 

liberalismen präglat och förbättrat samhället fram till nu. Samt hur framtiden väg kommer att 

vara lika inflytelserik.247 

 

3.8 Kristdemokraterna 

Kristdemokraternas principprogram är det längsta programmet av alla riksdagspartier, med 172 

sidor, indelat i sex kapitel plus en ordlista. Ordlistan är unik bland riksdagspartierna och de ord 

som behandlas är mer komplicerade ord som förekommer i principprogrammet.  

Inledande kapitel slår fast Kristdemokraternas idéer och tankar, samt deras utgångspunkt för 

kommande principprogram. Människosynen hos Kristdemokraterna är en syn av rationalitet 

och man menar att individen: 

är moraliskt medveten och råder över sina egna handlingar. Det gör henne moraliskt 

ansvarig. Värdet ger henne rättigheter och ansvaret ger henne skyldigheter.248 

Kristdemokraterna lägger även fram fyra principer tidigt i deras principprogram som de sedan 

använder för att bygga sin politik på; Förvaltarskapsprincipen, naturliga gemenskaper, 

solidaritetsprincipen, ofullkomlighetstanken.249 Dessa fyra ämnar legitimera den politiska 

grundsynen och resterande externaliserade handlingar som presenteras i principprogrammet.  

Förvaltarskapsprincipen, bygger på inställningen att människan inte har ett ägande av 

planeten, vi enbart förvaltar den. Att agera slösaktigt eller oförsiktigt med den är därför 
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felaktigt.250 Naturliga gemenskaper är uppfattningen om att alla individer ingår i många 

gemenskaper som bygger stommen i samhället och världen. Dessa gemenskaper existerar på 

olika nivåer och har olika funktioner, men utefter individens mål väljer hon vilka gemenskaper 

hon vill ingå i.251 Fortsättande på tanken om de naturliga gemenskaperna är människan en 

gemensamhetsskapande varelse. I de naturliga gemenskaperna ingår enbart de som följer målet 

för, eller funktionen av, gemenskapen. Det existerar dock en större gemenskap och tillhörande 

som alla individer ingår i, en samhällelig gemenskap, som Kristdemokraterna kallar för 

solidaritetsprincipen.252 Ofullkomlighetstanken bygger på ställningstagandet att världen och 

människan är i grunden felaktig. Det existerar en konstant kamp mellan ont och gott. ”Tanken 

om människans ofullkomlighet pekar därför på något typiskt mänskligt. Alla människor begår 

misstag.”253  

Kristdemokraterna genomför sedan ett långt resonemang om etiken bör vara en del av politiken 

och om den hör hemma i lagstiftningen.254 Summerat utmynnar detta resonemang i att etiken 

är den bas som bygger ett samhälles agerande och en gemensam etik som genomsyrar samhället 

är därför av central betydelse för att rättvisa ska kunna skipas mellan individer i det större 

samhälle vi agerar i.255 Kapitel ett är överlag mycket objektiverande och lägger grunden för 

resten av principprogrammet.  

I kapitel två ser vi handlingarna läggas fram, med fokus på människan som ängel eller best.256 

Ofullkomlighetstanken kommer tillsynes i detta kapitel och man menar att individen, gruppen 

eller partiet inte kan besitta för mycket makt utan det behöver alltid existera en balans av 

maktdelning.257 Vidare menar Kristdemokraterna att en jämställd demokrati som bygger på 

deltagande och inflytande skapar denna maktbalans. Staten ska möjliggöra samlingsplatser och 

engagemang för ”föreningar och folkrörelser, i religiösa samfund och i andra sociala 

rörelser”258. För att säkerställa detta deltagande vill Kristdemokraterna förstärka det 

kommunala självstyret med grundlagsskydd.259 Grundlagarna menar man sedan ”ska vara djupt 

förankrad i den svenska och västerländska kulturtraditionen och därmed också grundad på en 

samhällssyn som präglas av kristen etik och humanism”260. Rättspolitiken enligt 

Kristdemokraterna bygger vidare på den ofullkomlighetstanken som presenterats tidigare.  

Den utgår ifrån den realistiska insikten att människan är ofullkomlig och att brott 

mot medmänniskor och mot samhället alltid kommer att finnas. Samtidigt måste 

strävan från samhällets sida vara att begränsa brottsligheten så långt som möjligt.261 
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Axiomatiskt menar man att samhället ska ta brottsoffrets sida och att förövare skyndsamt ska 

lagföras med straff av fasthet och tydlig lagstiftning.262 Kristdemokraterna menar att grunden 

för samhällets trygghet är tilltron till rättsväsendet. Detta menar man nås genom en nära kontakt 

med allmänheten samt en tydlig lagföring av kriminella.263 Men satsningar bör även göras på 

de förebyggande stegen. Frivilliga organisationer och individer ska stödjas och uppmuntras 

samt satsningar på skolans fostrande uppdrag för att lägga den etiska grunden som bygger 

individens agerande.264 Utrikessamarbeten objektiveras genom de naturliga gemenskaperna 

och solidaritetsprincipen som man presenterade i inledningen. På överstatlignivå menar man 

att även om individen inte direkt är berörd av det som sker är solidariteten till alla 

medmänniskor en anledning att vara medverkande i överstatligt arbete.265 Kristdemokraterna 

externaliserar en satsning på ett ”medborgarnas Europa, där unionen är öppen för 

medborgarnas kontroll och där medborgarnas trygghet och välstånd skyddas av unionen”266. 

Medborgarna ska här åtnjuta trygghet och en samarbetsvillig, överstatlig rättsapparat, samtidigt 

som medlemsländerna ska besitta stora bestämmelserätter, speciellt vid ingripande i väpnade 

konflikter.267 Krig och konflikter menar man inte löser den bakomliggande oroligheten. Istället 

bör tidiga varningssystem och medling föregå den upptrappning som leder till väpnad konflikt. 

Rätten till liv är en central tanke i Kristdemokraternas försvarspolitik, Sverige bör därför dessa 

avseenden endast bruka väpnat våld för att; hindra en växande väpnad konflikt; försvara 

Sverige mot angrepp; besvara ett väpnat agerande mot civila; med rimliga förutsättningar lösa 

konflikten.268  

Kapitel tre behandlar människans särart och slår fast i en jämförelse med de andra djuren att 

människan har rätt att bli behandlad som överlägsen då det, ”Enligt den kristna traditionen är 

det utifrån uppfattningen om människan som en person, som gränsdragningen mellan människa 

och djur bör motiveras”269. Den medfödda rationella naturen i människans agerande och 

förmåga är vad som skapar en särställning och gör att människan har rätten att vara 

överordnad.270 Detta objektiverande om överordnade ställningen hos människan följs sedan 

upp av externaliserade satsningar på unga och äldre och hur deras liv ska nå en så hög värdighet 

som möjligt. För de äldre innebär detta en stor satsning på valfrihet och stöd, så väl själsliga, 

andliga och materiella behov ska mötas och äldre ska ha rätten att medverka i samhälle i större 

utsträckning.271 Ungdomar ska ha rätt till en god uppväxt som tar hänsyn till deras trygghet och 

personliga utveckling, men som samtidigt inte hindrar dem från att ta sitt eget, personliga 

ansvar.272 Vidare läggs synsättet på vården och omsorgen fram. I samma linje som tidigare 

inom den kristna etiken, är den människans okränkbara rätt till liv central, med tillägg att 
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hänsyn bör tas till mer än bara de fysiska behoven, även de andliga och själsliga objektiveras 

som viktiga.273 Man slår fast att vården ska vara offentligt finansierad och att hälsofrämjande 

satsningar bör genomföras.274 Även inom vården och omsorgen bör det finnas gott om 

valmöjligheter, och man menar att genom en mångfald bland vårdgivare stimuleras ett 

effektiviserande och nytänkande utbud av vård och omsorg.275 Kulturen i samhället anser man 

som självklar i den bemärkelsen att kulturer berikar samhället ofantligt och man objektiverar 

ett långt argument om dess vikt i samhället och hur kulturen skapar en gemenskap till gångna 

tider och identitet till sina tidigare generationer.276 Man externaliserar sedan sin syn på det 

offentligas plats i kulturen och hur kulturen ska stödjas av offentlig sektor, men inte styras av 

den. Öppna och fria bibliotek, tillsammans med lagstöd åt minoritetsspråk ska bevara kulturen 

och spridningen av kulturella yttringar.277 Även religionen är ett viktigt inslag i kulturen och 

Kristdemokraterna objektiverar flera argument om varför den kristna traditionen är viktigt och 

man hävdar att den kristna traditionen varit föredöme för många civiliserade framsteg.  

Det är ett obestridligt faktum att kristendomen historiskt sett har haft ett stort och 

positivt inflytande i världen och Sverige. Läran om att varje människa är skapad till 

Guds avbild, och önskad av Gud, har på ett sätt som saknar motstycke bidragit till 

respekten för varje persons absoluta värde och oersättlighet. Samtidigt har 

jämlikhetsideal under sekler kunnat hämta näring i den kristna etikens jämställande 

av alla 278 

Utifrån detta objektiverande föreslås därför ett externaliserande faktum att vi har ett ansvar att 

föra denna kristna tradition vidare till kommande generationer.279 Religionsfriheten är dock 

något man åberopar och menar att genom människans rationella natur är religionsfriheten en 

självklar mänsklig rättighet. Mångfalden i den religiösa kulturen ska därför ”inte bara tolereras, 

utan också respekteras”280. Inom skolväsendet ges inga större objektiveringar eller 

externaliseringar. Man förespråkar ett livslångtlärande samt ett utvecklande av ett dygdigt 

förhållningssätt, sedan menar man även att så länge skolorna följer läroplanen är valfriheten 

fortfarande viktigt för Kristdemokraterna.281 Jämställdheten menar man är lika självklar och 

viktig som det grundläggande lika värdet som alla människor har. Man sammanfattar 

jämställdheten som alla människors rätt, oavsett kön, ges makten att forma sina liv efter sina 

egna önskemål.282 Utifrån detta externaliserar man bland annat ökat skydd i lag mot våld i nära 

relationer och att en jämn könsfördelning eftersträvas i ledningen på alla utbildningsnivåer.283 
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Kapitel fyra berör människans gemenskap. Människan är en ansvarstagande individ som sköter 

sina och sina närmastes behov, samtidigt ingår hon i flera gemenskaper. Familjen menar man 

är en naturlig gemenskap och att genom lagstiftning ska familjens friheter och rättigheter 

bevaras.284 I linje med den objektiverade bilden av familjen som en naturlig gemenskap och 

som stöd för arbetande föräldrar, externaliseras en satsning på ett flexibelt barnomsorgsstöd 

och boendeform för att möjliggöra flergenerationsboende som kan underlätta barnpassning för 

arbetande småbarnsföräldrar.285 Utrikespolitiken, utvecklingssamarbete och frihandel är också 

viktiga delar och man menar att övergripande målsättningen ska vara försäkrandet av mänskligt 

liv och värdighet utifrån de mänskliga rättigheterna.286 Detta ska även prägla biståndsarbetet, 

mellanstatlig samarbete och överstatliga organisationers arbete.287 Integrationen menar man är 

en berikande faktor om den utgår från samma grundläggande etik. Man objektiverar en idé att 

det är kristendomen som skapat denna grund i Sverige och att det är denna grundläggande etik 

som vi måste utgå från för att hålla ihop ett mångkulturellt samhälle.288  

Kapitel fem frågar frågan om solidaritet och effektivitet går att förena. Inledande objektiveras 

en historisk återblick till erfarenheterna från kommunistiska stater och man menar att bristande 

enskilt ägande leder till förlorad drivkraft.289 Vidare menar man att marknadsekonomin inte 

enbart kan bygga ett samhälle utan kräver förvaltarskapsprincipen som artikulerar det 

mänskliga ansvaret för självet och miljö.290 Som komplement krävs även en utbredd 

fördelningspolitik som fastställer likvärdiga förutsättningar för medborgarna samtidigt som det 

inte motverkar egen kraft och engagemang till arbete.291 Förvaltarskapsprincipen genomsyrar 

även idéerna kring miljösatsningar och man externaliserar utveckling av kollektivtrafik, 

transport och färdmedel.292 Man menar vidare att arbetsmarknaden och näringslivet ska sträva 

mot fler jobbmöjligheter och en mångfald i konkurrens är målet för samhället. Satsningar för 

att motverka såväl oligopol som monopol externaliseras.293 Underrubriken om arbetsmarknad 

är övervägande tung i externaliseringen och utgår ifrån de tidigare objektiverande delarna i 

underrubriken om näringslivet, en sömlös symbios som spelar på varandra utifrån den 

teoretiska utgångspunkten.  

Avslutande kapitel i Kristdemokraternas principprogram behandlar framtiden. Överpopulation, 

miljöförstöringar, matbrist, förstörda ekosystem och utrotade arter är hot som objektiveras.294 

Men man menar att det inte är försent än; om vi förvaltar inte förbrukar. Med stöd i den tidigare 

objektiverade människosynen som rationell varelse, menar man att det är dags att ingripa i det 

kritiska läge vi lever i. 295 Även samarbeten på global nivå menar man är ett krav för att hindra 
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klimatförändringen.296 Man förespråkar en prissättning på miljöförstöring på EU-nivå samt 

andra överstatliga nivåer för att komma åt de nationer som släpper ut mest.297 Man 

externaliserar även stora satsningar på att rädda arter och ekosystem för att bevara vår natur 

och kulturella miljö till kommande generationer.298 Rubriken om genteknik är till övervägande 

del objektiverande och slår fast bilden av ett problem som man behöver behandla. 

Kristdemokraterna menar att tekniken är ett bra framsteg för vår civilisation då det öppnar för 

helt nya medicinska behandlingar och möjligheten att odla betydligt mer mat till 

befolkningen.299 Dock får det problem om generna sprider sig till andra grödor och skapar 

obalans i naturen. Man menar därför att det krävs försiktighet i användandet och lagstiftningen 

om gentekniken.300 Kristdemokraterna externaliserar även satsningar på förnybara 

energialternativ.301 Underrubriken är övervägande tung på externaliseringsaspekten och 

mycket lite plats läggs på objektiverande av idéer. Långsiktigt hållbar energi ska vara målet, 

men att kärnkraften är det mest hållbara vi har i den nutid vi lever.302 Innan andra hållbara 

energialternativ uppfunnits förespråkar Kristdemokraterna användande av kärnkraft.303  

De avslutande 19 sidorna är en ordlista med förklaring av ord som kan anses svåra att förstå 

men kritiska för förståelse av principprogrammet, och har därför lagt till som förklaring i slutet. 
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4 Resultat, slutsatser och vidare forskning 

Genom redovisningen av partiprogrammens struktur identifieras ett tydligt mönster i utifrån 

teorin om nomos. Partierna är tydliga i sitt objektiverande av sina idéer och samspelar detta 

med externaliseringar. Det är även tydligt att olika ämnen har olika tyngd i sin disposition, 

vissa är viktigare att objektivera och vissa är viktigare att externalisera. Somliga ämnen saknar 

ibland helt det ena till fördel för det andra. Troligen är detta en satsningsfråga på vilka ämnen 

som väljarna behöver objektiveringar för att internalisera och vilka ämnen som väljarna 

behöver externaliseringar för att internalisera. 

4.1 Resultat 

För att inleda mitt resultat vill jag återkoppla till de inledande frågeställningarna som var 

följande;  

 Hur förmedlar partier samhällsbild utifrån teorin om nomos?  

 Hur kan man förklara relationen mellan partiers ställningstagande och föreslagna 

handlingar? 

Utifrån det material som redovisats går det tydligt att identifiera en förmedlad samhällsbild 

utifrån teorin om nomos. Ett förmedlat politiskt nomos går således att identifiera med hjälp av 

objektivering och externalisering i funktionen av analysverktyg tillämpat på partiprogram. 

Relationen mellan ställningstagande och handling, eller objektivering och externalisering går 

att förklara genom att de båda två samspelar för att individen ska internalisera det föreslagna 

idéerna och handlingarna. I individens eget skapande av sitt politiska nomos samspelar 

objektivering och externalisering smidigt i förmedlandet av partiets åsikter för att vinna väljare. 

Förhoppningsvis ger detta sociologiska synsätt ett nytt verktyg som kan underlätta förståelse 

om förmedling av idéer i partiprogram.  

Flera begrepp är även återkommande som axiomatiska. Miljön och dess status är ett gott 

exempel på ett ämne som har haft övervägande axiomatiska handlingar i sin framställning eller 

övervägande externalisering i sina kapitel. Troligen är just miljön ett ämne, bland flera, som 

inte behöver objektiverande idéer för att internaliseras av den svenska publiken, då detta är ett 

ofta återkommande samtalsämne och ett normativt mål finns; att motverka klimatförändringen. 

Till skillnad från miljödebatten i andra länder där förnekelse av klimatförändring är ett fullt 

legitimt ställningstagande, till exempel klimatdebatten i USA. Det framgår inte som att 

förnekande av klimatförändring är en legitim ståndpunkt i de partiprogrammen som 

riksdagspartierna lagt fram. Mänskliga rättigheterna är också ett grundläggande axiomatiskt 

mål för många och de mänskliga rättigheterna åberopas för att legitimera många olika 

externaliseringar, allt ifrån militärt våld till öppna gränser. Det mänskliga rättigheternas 

ställning är förvisso bra och bidrar med goda förutsättningar för värdigt liv, men frågan är om 

alla väljare vet vad de innebär. De mänskliga rättigheternas innehåll förklaras aldrig och läsaren 

förväntas förstå att det är något bra. Troligen anses de mänskliga rättigheternas ställning i vårt 

samhälle så normativ att man hoppas att läsaren automatiskt kopplar till något positivt.  
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4.2 Slutsatser 

Lärdomen i mitt resultat av den sociologiska analysmodellen om nomos ger ett mycket tydligt 

mönster i hur partier förmedlar idéer och föreslår handlingar i sina partiprogram. Ett mönster 

som kan underlätta för undervisning och som förhoppningsvis kan ge en aha-upplevelse hos 

någon elev. Resultatet bidrar med ett verktyg som ämnar bryta ner partiprogrammen i 

greppbara delar för att underlätta förståelsen och identifiera partiernas egentliga mening i 

partiprogrammen, som ofta är otydliga med mening för att undgå ställningstaganden i svåra 

frågor. Genom att bryta ner texten och identifiera objektivering och externalisering ges även 

förståelse för hur idéer i politiken ska leda till handlingar, hur partier menar att deras syn på 

omvärlden är den rätta. Genom förståelse kan även intresse väckas och eleverna kan 

problematisera det som partiprogrammen förmedlar. Med hjälp av denna förståelse når vi en 

central del av GY11; Källkritiken. Genom att eleverna förstår materialet kan de kritiskt granska 

vad som presenteras dem och lektionen kan forma en förmåga som är den mest återkommande 

i det centrala innehållet i läroplanen för gymnasiet.304 Om det nya sociologiska verktyg i det 

politiska nomoset kan underlätta denna förståelse kan eleverna dels ifrågasätta avsaknaden av 

objektivering och externalisering inom vissa teman och dels dementera eller stödja 

objektiveringar och externaliseringar som de förstår i andra teman.  

Politiskt nomos ger inte förslag på hur en lektionsplanering kan fungera, då detta är en fråga 

omöjlig att besvara utan de stora variablerna som bland annat klassammansättning, tidsramar 

och förkunskaper. Politiskt nomos ämnar istället ge hjälpmedel till lärare och läsare som 

behöver dem. Dels genom att presentera alternativa tillvägagångssätt för analys av politiska 

texter och dels genom att väcka intressen hos elever som behöver verktyget för att kunna förstå 

och analysera politiska texter.  

 

4.3 Vidare Forskning 

Under min analys av mitt material har jag identifierat följande teman för vidare forskning som 

skulle vara ytterst spännande att undersöka: 

Alla partiprogrammen har varit tämligen unika i sitt disponerande av objektivering och 

externalisering. Vissa partier har delat rakt av och haft de båda separata, vissa har blandat 

objektivering och externalisering och nyttjat dem om lott. En fråga som vore intressant att ställa 

till vidare forskning är: Vilken av dessa disponeringar funkar bäst vid internalisering? Är det 

bäst när objektiveringen är direkt sammansatt med externaliseringen, eller är det kanske bäst 

för internaliseringen om världsbilden byggs helt klart först och sedan följs av handlingar? 

I uppsatsen har materialet utgjorts av etablerade riksdagspartier och avgränsningen var mycket 

lätt att genomförs. Ett intressant forskningstema vore att undersöka icke-etablerade partier, 

utanför riksdagsställning och analysera deras partiprogram. Följer de också modellen för 

politiskt nomos?   

                                                 

304 Gymnasieskola 2011, 2011. S.96; 118; 139; 145; 165; 191; 206; 208; 238 
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Ännu en intressant analys skulle innebära kontroll av det som föreslagits i denna uppsats. 

Genomgående har det antagits att internalisering kan ske utifrån den objektivering och 

externalisering som presenterats, i enlighet med Bergers teori om religioners världsbyggnad. 

Det är dock bara antaganden. En intressant analys vore att visa olika partiers objektivering och 

externalsiering till olika individer för att se om de internaliserar, eller i alla fall accepterar vad 

som presenteras dem utifrån det som redovisats i denna uppsats.  
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