
 

 

 
 

  hehhej 

    C-Uppsats 

 

 

Vi är ett demokratiskt parti! 

En idéanalys av Vänsterpartiets, samt Sverigedemokraternas respektive 

partiprogram. 

     

      

      

      

      

      

      

  

 

 

 

 

    Sofia Larsson 

 

  

    Statsvetenskap III 

    Höstterminen 2013 

Handledare: Svante Forsberg 



 2 

   
 

 

Abstract 

Authors: Sofia Larsson 

Title: We are a democratic party! – An Ideological Analysis of the two Swedish 

political parties Vänsterpartiet and Sverigedemokraterna 

Level: C-Essay in Political Science. 

Location: Linnaeus University 

Language: Swedish 

Number of pages: 57 

 

The purpose of this essay is to analyze the democratic views in the two latest party 

platforms, belonging to the two Swedish political parties Vänsterpartiet and 

Sverigedemorkaterna. This by applying Robert A. Dahl's democracy model, Polyarchy, 

and Carol Pateman's democratic Participatory model, on to the party platforms. By doing 

so, my hopes were to determine if the two political parties can classify themselves as 

democratic parties. The result shows that both Vänsterpartiet and Sverigedemorkaterna 

meet the majority of the democratic demands created by Robert A. Dahl and Carol 

Pateman. 
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1. INLEDNING 
 

I detta kapitel går jag igenom bakgrunden till min studie, studiens problemdiskussion, 

avgränsning, forskningsprocessen, syfte, material och urval, samt tidigare forskning 

inom det valda området. 

 

1.1 Bakgrund 
Amerikas sextonde president Abraham Lincoln skrev att demokrati handlar om folkstyre 

via folket, för folket. Redan de forna grekerna under Antikens storhetstid valde att 

använda sig av en dåtida form av demokrati för att försäkra sig om att allas röster var 

medräknade, samt vägde lika i de politiska besluten som fattades dagligen. I Aten skulle 

alla manliga medborgare vara delaktiga i politiken, demokratin exkluderade alla slavar, 

kvinnor och invandrare. De manliga medborgarna träffades varje dag och beslutade i nya 

ärenden. (Held 2010:13ff) Även om den demokratiska modellen som användes då, skiljer 

sig från den representativa demokratin vi har idag, är dess grunder fortfarande de samma. 

Demokrati är fundamentet i de flesta länders politik och statsuppbyggnad. Vad man än 

väljer att studera så kommer man i de flesta fall ständigt tillbaka till demokratin och dess 

grundstenar. 

 

Svenska akademins ordlista definierar demokrati som stat med folkvälde. 

(http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_

pa_natet/ordlista) Demokrati är en viktig grund som Sveriges stadsstruktur vilar på. I 

skolan blir barnen inskolade i en demokratisk anda i hopp om att de ska fortsätta som 

demokratiska medborgare den dagen då det är dags att ta klivet ut i vuxenvärlden. 

Svenska folket lever i en representativ demokrati med folkvalda politiker; som via sina 

partier ska representera Sveriges ståndpunkter på den politiska arenan, likväl nationellt 

som internationellt. Det är Sverige, och två partier representerade i den svenska riksdagen, 

som jag har fokus på i den här uppsatsen. De båda partierna är Vänsterpartiet samt 

Sverigedemokraterna; det är vidare respektive partis demokratiska åsikter som uppsatsen 

behandlar. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Partiprogrammen representerar de politiska ståndpunkter som respektive parti står för; 

det är därmed även i dessa program som demokratin bör genomsyras. Med ständiga 

debatter kring bland annat Sverigedemokraterna och deras politik, anser jag det som en 

intressant och aktuellt problemdiskussion att jämföra två svenska partiers partiprogram 

med olika demokratimodeller. Jag har valt att analysera Vänsterpartiet och 

Sverigedemokraternas två senaste partiprogram. Detta då partierna först och främst ligger 

långt ifrån varandra i höger- och vänsterskalan. Jag har även läst intressanta artiklar, samt 

debatter angående Sveriges demokrati, bland annat ett debattinlägg från statsvetaren 

Mikael Sandberg som i artikeln Demokratin i Sverige bättre än någonsin skriver att det 
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är onödigt att oroar sig för demokratin i Sverige; han använder vidare Tatu Vanhanen 

demokrati-index som grund, och hävdar att demokratin i Sverige är på en god nivå. 

(http://www.dn.se/debatt/demokratin-i-sverige-battre-an-nagonsin/) I artikeln 

Statsvetare om Sverigedemokraterna, uttalar sig statsvetaren Jonas Hinnfors att 

Sverigedemokraternas politik är demokratisk om man ser det utifrån aspekten att partiet 

efterföljer de demokratiska grunderna; men att klassa partiet som demokratiskt blir 

svårtolkat när det kommer till främlingsfientlighet. Statsvetare Stigbjörn Lunggren uttalar 

sig i samma artikel att Sverigedemokraterna är ett demokratiskt parti om man ser till deras 

partiprogram, samt om de har de demokratiska komponenter som han anser att 

Vänsterpartiet har. (http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.115691-statsvetare-om-

sverigedemokraterna) Med dessa uttalanden i bagaget är det för mig ett intressant ämne 

att undersöka närmare om de två partierna utifrån de valda demokratimodellerna Robert 

A. Dahls Polyarki, samt Carol Patemans Deltagardemokrati, kan klassificera sig som ett 

demokratiskt parti. Det har tidigare skrivits uppsatser på C-nivå, där studenter har jämfört 

politiken, hos olika partier tillhörande samma block, samt gjort jämförelser av politiken 

hos ett och samma parti under en längre tidsperiod. Det är dock ännu ingen som har gjort 

en jämförelse mellan olika demokratiska modeller och de två partierna som jag har valt 

till min studie. Därmed anser jag att jag funnit en lucka inom detta studieområde, och ett 

intressant ämne, värt att belysa. 

 

1.3 Avgränsning 

Eftersom att tiden är knapp, samt för att hålla mig inom ramen för uppsatsens omfång, så 

har jag inte möjlighet att undersöka samtliga partiers partiprogram som är representerade 

i riksdagen, även om det hade varit en intressant studie. Jag har därför valt att göra 

följande avgränsning: jag har valt ut två partier från de båda politiska blocken: 

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Jag valde dessa båda partier då de ligger långt 

ifrån varandra i höger- och vänsterskalan, samtidigt som de tillhör varsitt politiskt block; 

det blir därmed en intressant jämförelse ur ett demokratiskt perspektiv. Ursprungstanken 

var att jag skulle jämföra fyra partiet, varav två representanter från respektive politiskt 

block: Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, och Moderaterna; men 

jag insåg snart att detta skulle överskrida ramen av en c-uppsats. De valda demokratiska 

modellerna är följande: Robert A. Dahls Polyarki, samt Carol Patemans 

Deltagardemokrati. Även här var ursprungstanken att jag skulle använda mig av flertalet 

demokratimodeller, men jag fick avgränsa mig till ovanstående två.  

 

1.4 Syfte & Frågeställning 

Syftet med min studie är följande: att göra en idéanalys av de två senaste 

partiprogrammen, tillhörande Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna; detta genom att 

applicera de två demokratimodellerna Polyarki och Deltagardemokrati, på 
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partiprogrammen; och via detta fastställa om Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna 

kan klassificera sig som demokratiska partier, med de båda demokratimodellerna som 

grund. Min frågeställning blir följande: 

 

Kan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna klassificera sig som demokratiska partier 

utifrån de båda demokratimodellerna?  

 

1.5 Forskningsprocessen 

Vid valet av forskningsprocess har jag bestämt mig för att göra en innehållslig idéanalys; 

detta då syftet med min uppsats är att analysera innehållet i partiprogrammen utifrån 

Robert A. Dahls Polyarki, samt Carol Pateman Deltagardemokrati; med fokus på de idéer 

och åsikter rörande demokrati som respektive parti har lagt fram via sina partiprogram. 

 

Det finns flera olika varianter av idéanalyser att tillämpa, och ett gott sätt att bestämma 

sig för vilken man ska använda sig av, är att se till idéanalysens ändamål. (Bergström & 

Boréus 2012:145) Vid en innehållslig idéanalys är syftet att identifiera och klargöra vilka 

politiska åsikter som nämns i en debatt, eller skrivs ner i ett partiprogram; samt att sedan 

koppla samman dessa åsikter med olika ideologier; alternativet analysera om det 

förekommer en ideologisk åskådningsförändring över en längre tid. (Bergström & Boréus 

2012:146) 

 

Det första jag gjorde i min studie var att plocka ut nyckelbegreppen ur Robert A. Dahls 

Polyarki, samt Carol Patemans Deltagardemokrati, som sedan applicerades på den empiri 

jag fick fram via partiernas två senaste partiprogram. Jag delade in teorin i fem olika del-

kapitel. Det första kapitlet: Dahl & Patemans Demokratikrav, slog jag samman till ett och 

samma kapitel, detta då två separata kapitel hade gjort att empirin upprepat sig. Det föll 

sig vidare naturligt vid uppsatsens kapitelindelning att Robert A. Dahls teorikomponenter 

fick tre kapitel-indelningar, detta inklusive sammanslagna kapitlet ett med Carol 

Pateman; samtidigt som Carol Patemans teorikomponenter enbart fick två kapitel-

indelningar, detta inklusive sammanslagningen av kapitel ett med Robert A. Dahl. 

Teorilängden hos dem båda i kapitel två är dock av samma omfång. 

 

1.6 Material & Urval 

Vid val av material till den här studien, har jag använt mig av Vänsterpartiet samt 

Sverigedemokraternas två senaste partiprogram. Jag har även använt mig av diverse fakta 

böcker och artiklar, som går att finna i referenslistan i kapitel sex. 

 

I sökandet av material har jag till större delen gjort informationssökningar på de två 

respektive partiernas hemsidor. Då de näst nyaste partiprogrammen från respektive parti 
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inte gick att finna på deras hemsida fick jag ta hjälp av SND (Svensk Nationell Databas) 

utformad av Göteborgs Universitet, där det går att finna äldre partiprogram.  

 

Då jag skulle samla in empiri till min studie, ansåg jag att det skulle blir ett för tunt 

underlag om jag enbart använde mig av de båda partiernas senaste partiprogram. Därför 

valde jag att även använda mig av de näst äldsta partiprogrammen hos respektive parti, 

men bestämde mig därefter för att begränsa mig till dessa två. 

 

1.7 Tidigare Forskning 

Nygren, Per. Statsvetare om Sverigedemokraterna. GP.se, 2009-05-17, uppdaterad 

2009-09-22. Nygren frågar i sin artikel tre statsvetare hur man ska ställa sig till 

Sverigedemokraternas politik; genom att bland annat fråga de tre statsvetarna om de 

klassar Sverigedemokraterna som ett demokratiskt parti. Statsvetare Jonas Hinnfors 

svarar att om man ser till de demokratiska grunderna så är SD ett demokratiskt parti, 

däremot om partiet begränsar människans fri- och rättigheter anser Hinnfors dem inte som 

demokratiska. Stigbjörn Lunggren svarar: "Ja, i huvudsak, om vi går till deras program 

etc. och har definitioner på demokrati som exempelvis gör Vänsterpartiet till ett 

demokratiskt parti." (http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.115691-statsvetare-om-

sverigedemokraterna) . Ulf Bjereld svarar att det beror på vad man anser som ett 

demokratiskt parti. Sverigedemokraterna har inte sagt att de vill avskaffa en 

parlamentarisk demokrati, däremot anser Bjereld att partiet blir svårtolkat ur ett 

demokratiskt perspektiv då man berör ämnet främlingsfientlighet; detta då Bjereld anser 

att främlingsfientlighet ligger nästgårds till att behandla människor olika.   

 

Sandberg, Mikael. Demokratin i Sverige bättre än någonsin. Dn.Debatt, 2013-12-04. 

Statsvetare Mikael Sandberg skriver att med Sverigedemokraterna i Riksdagen, anser han 

att det nu är mer aktuellt än någonsin att studera nivån av demokrati i Sverige. Sandberg 

hävdar med Tatu Vanhanens demokrati-index som grund, att det är onödigt att oroar sig 

för Sverige demokrati, detta då demokratin i Sverige är på en god nivå. 

(http://www.dn.se/debatt/demokratin-i-sverige-battre-an-nagonsin/) 

 

Vanhanen, Tatu, A New Dataset for Measuring Democracy, Department of Political 

Science, Univeristy of Helsinki. Journal of Peace Research, vol. 37, no. 2, 2000, pp. 251–

265. Sage Publications. Tatu Vanhanen har sammanställt ett demokrati-index som mäter 

länders demokratigrad. Indexet är baserat på, vad Vanhanen anser som två av de 

viktigaste komponenterna inom demokratin: graden av konkurrens, samt graden av 

deltagande. 
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2. TEORI 
 

I detta kapitel går jag igenom de teorier som används i min studie. Teorierna ligger till 

grund för efterkommande kapitel. 

2.1 Begreppsdefinition 

Klassisk Demokrati - Klassisk demokrati innebär att medborgarna lever i en stat med 

politisk jämlikhet, där alla medborgare är fria att styra och fritt bli styrda av folkvalda 

representanter. Medborgana är med och medverkar direkt i statens angelägenheter, samt 

beslut om lagar och förordningar. (Held 2010:27) 

Direktdemokrati – beslutandeform där de röstberättigade själva fattar beslut om enskilda 

politiska frågor, utifrån demokratiska principer. (http://www.ne.se/direkt-demokrati) 

2.2 Dahls Polyarki 

 
Robert A. Dahl är professor och statsvetare, och skriver i sin bok Polyarchy, Participation 

and Opposition (1971) att det inte finns några länder eller stadsstater i världen som kan 

betraktas som en renodlad demokrati; de som kommer närmast och uppfyller de flesta 

kraven som en demokrati ställer benämner han som polyarkier. Demokrati som politiskt 

system innebär att staten är helt, respektive delvis, ansvarig för alla sina medborgare. 

Dahl skriver om tre grundläggande medborgerliga rättigheter som en stat först och främst 

måste uppfylla för att staten ska få klassificera sig för en demokrati: 1) Medborgarna ska 

ha friheten att själva kunna formulera sina egna åsikter. 2) Medborgarna ska därefter ha 

tillåtelse att uttrycka dessa åsikter fritt inför och bland sina medmänniskor. 3) Alla 

medborgares åsikter ska väga lika. (Dahl 1971:2) 

Det räcker dock inte att staten enbart uppfyller de tre ovanstående grundläggande 

medborgerliga rättigheterna. Ett land kan inte utse sig själv som en demokrati, enbart 

baserat på det faktum att de har utvecklat ett valsystem som tillåter allmän rösträtt och 

allmänna val. Dahl har vidare framställt ytterligare åtta garantier som måste vara 

uppfyllda i en demokratisk stat. Dessa åtta garantier bör dessutom finnas till så att de tre 

grundläggande medborgerliga rättigheterna kan fungerar på bästa sätt i en större 

folkmängd: 1) Medborgarna ska ha friheten att grunda och gå med i en organisation. 2) 

Medborgarna ska ha friheten att uttrycka sig fritt. 3) Medborgarna ska ha rättigheten att 

rösta. 4) Medborgarna ska ha rättigheten att ställa upp i allmänna val. 5) Det ska pågå 

fria, rättvisa och allmänna val. 6) Politiska representanter ska ha rättigheten att konkurrera 

om stöd och röster hos folket. 7) Det ska finnas tillgång till alternativa informationskällor. 

8) De institutioner som formulerar statliga lagar och bestämmelser ska vara beroende av 

väljarnas röster. (Dahl 1971:3) 
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Enligt Dahl bygger en demokrati på en relativt hög grad av medborgarnas kontroll över 

de politiska representanterna. Denna kontroll kan upprätthållas och vara fortgående om 

det utförs regelbundna val, samt att det finns en konkurrens mellan de politiska 

representanterna, om medborgarnas röster. (Held 2010:163) De politiska valen och ett 

representativt valsystem är enligt Dahl en avgörande faktor till att de politiska 

representanterna mer eller mindre står till svars, samt är lyhörda inför medborgarnas 

viljor. (Held 2010:162) Valen, samt konkurrensen mellan politiska representanter, styrker 

inte nödvändigtvis majoritetens styrning, däremot har det en betydelse för variationen 

samt mängden av olika minoritetsgrupperna, som förespråkar olika samhällsintressen. 

Dessa minoritetsgrupper måste räknas med av de politiska representanterna, då 

politikerna är beroende av väljarnas röster. (Held 2010:163)  

Dahl anser vidare att om ett representativt valsystem innehåller många olika mindre 

grupper som bryr sig starkt om olika frågor i samhället, så kommer de demokratiska 

rättigheterna att förbli skyddade, samtidigt som politiska ojämlikheter kommer att kunna 

undvikas på ett mycket bättre sätt än vad enbart lagar och konstitutioner kan förhindra. 

(Held 2010:163) Enligt Dahl handlar det idag inte om huruvida en minoritet styr 

diktatoriskt över majoriteten via demokratiska medel; utan istället om huruvida de olika 

minoriteterna i samhället är passiva och likgiltiga till varandras åsikter. Det som skiljer 

diktatur åt från demokrati och polyarki är enligt Dahl, skillnaden mellan att samhället 

styrs av en minoritet, i förhållande till att samhället styrs av flera minoriteter. (Held 

2010:163) 

Demokratin är en del av samhällets socioekonomiska struktur, och denna struktur stödjer 

affärsintressen. Detta är något som Dahl anser borde belysas, och som även borde ligga 

varmt om hjärtat för de människor som bryr sig om demokratin och de medborgerliga 

friheter som en demokrati ska innehålla; i förhållande till de demokratiska principer som 

i verkligheten används i samhället. Ett arbete för demokratin kan bara ske om människan 

först inser att folklig gemensam suveränitet inte är fullt uppnåbart innan det har skett en 

förändring och omstrukturering av maktfördelningen inom företagen. När mänskligheten 

har förstått detta, så har man även förstått att rätten till självstyre går före rätten till 

ägandet av produktionen. Politisk frihet kan bara uppnås fullt ut via ett kooperativt ägande 

och en kooperativ kontroll av företag, arbetsplatser samt samhällets ekonomi i sin helhet. 

(Held 2010:171) 

Den moderna företagskulturkapitalismen, för enligt Dahl, med sig en obalans i sociala 

och ekonomiska resurser i en utsträckning som inte möter kravet på politisk jämställdhet, 

samt kraven i en demokratisk process. Enligt Dahl, är det största hotet mot friheten 

olikheter. De olikheter som Dahl syftar till är människans frihet att obegränsat samla 

ekonomiska resurser, samt friheten att kunna organisera en ekonomisk struktur som 

stödjer hierarkiskt reglerade företag. Det hierarkiska system vi har i världen idag av 

kontroll samt ägandet av företagen, är orsaken till en mängd olika ojämlikheter, vilket i 
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sin tur hotar den politiska friheten. Kontrollen samt ägandet är en bidragande faktor till 

skapandet av dessa stora olikheter medborgarna emellan, i former som inkomst och 

kapital, kompetens, social status, tillgång till information, samt kontroll över 

informationen och propaganda, chansen till ett drägligt liv, samt närheten till de politiska 

representanterna. Dessa ojämlikheter, är enligt Dahl av stor betydelse, då de orsakar en 

obalans i medborgarnas förmåga att kunna delta som politiskt jämställda i styrandet av 

staten. Enligt Dahl drabbar dessa olikheter inte enbart vuxna, barn och spädbarn, utan 

även de barn som ännu inte sett dagens ljus. (Held 2010:170) 

 

2.3 Patemans Deltagardemokrati 

 
Carol Pateman är statsvetare och skriver i sin bok Participation and Democratic Theory 

(1970) om Deltagardemokratin och dess fördelar. I den deltagardemokratiska modellen 

ska all annan syssla av eventuell mänsklig förverkligande lämna politiken företräde. 

Deltagandet i politiken blir som en medborgerlig plikt. (Gilljam & Hermansson 

2010:108) Medborgarna i ett deltagardemokratiskt samhälle lämnar över en del av sin 

frihet för att tillsammans följa beslutade lagar och regler, som i slutändan gynnar samtliga 

medborgare. Politiken blir ett gemensamt syfte, där målet är att genomföra folkets viljor, 

samt finna lösningar på eventuella politiska problem. Ett samhälle med en politik som 

inte har medborgarnas deltagande, blir en politik utan folkets bästa som utgångspunkt. 

Medborgarna ska vidare själva, utan någon yttre påverkan, gemensamt besluta om 

politiska frågor som berör deras liv och vardag. Det är viktig del inom 

deltagardemokratin, att ingen annan utomstående vilja påtvingas medborgarna, och byter 

ut de tankar och beslut som de själva kommit fram till. Genom att som medborgare delta 

i politiken finner man insikt i vad som är det gemensamma bästa. När samhället 

genomsyras av den deltagardemokratiska modellen utgör samhället en gemensam 

självständighet. (Gilljam & Hermansson 2010:109) 

Medborgarna i en deltagardemokrati har inte makten till låns, utan fullt ut. Genom att 

delta i samhället gör var medborgare sin vilja hörd, det betyder dock inte att varje vilja 

kan bli genomförd. Medborgarna diskuterar samtliga åsikter, och röstar sedan var för sig 

om vilket beslut som var medborgare anser som bästa lösningen, det är majoritetens röster 

som avgör. En viktig komponent inom deltagardemokratin är att deltagandet ska kännas 

betydelsefullt, och att var medborgares röst väger lika i den diskuterande fasen. 

Deltagardemokratin anser att besluten blir bättre om alla befintliga tankar och åsikter 

tagits tillvara. (Gilljam & Hermansson 2010:109)  

Medborgarna ska i en deltagardemokrati använda sin delaktighet i samhället till att ägna 

sig åt frågor som är nära kopplade till medborgarnas vardag.  (Gilljam & Hermansson 

2010:134) Pateman menar att ett deltagande i den representativa politiken på nationell 

nivå, kräver att medborgarna tränas i ett samhällsdeltagande på lägre nivå. (Gilljam & 
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Hermansson 2010:129) Genom att delta i samhället och politiken lokalt blir folket 

demokratiskt skolade; vilket betyder att de dels är kapabla att bedöma hur de valda 

politiska representanterna sköter sig, samt att de själva blir lämpliga kandidater för ett 

politiskt deltagande på nationell nivå. (Gilljam & Hermansson 2010:143) 

Deltagardemokratins strävan är att sprida den politiska makten ut hos folket så att den når 

alla medborgare. (Gilljam & Hermansson 2010:110) 

Som bonus anser deltagardemokratin att medborgarna förvekligas som människor då de 

får vara delaktiga i samhället: medborgaren lär sig att argumentera, fatta beslut, samt lär 

sig via deltagandet att bedöma vad som är det gemensamma bästa då de tar ansvar för 

sina beslut och handlingar. (Gilljam & Hermansson 2010:110) Samtidigt finner 

medborgarna, enligt Pateman, även ett förtroende i sig själva: tron på att deras röst är 

viktig, samt tron på att de som individ har makten att kunna påverka politiken. 

Deltagandet leder utöver detta även till ett ökat intresse av politiken, dess process och 

struktur. (Gilljam & Hermansson 2010:129) Medborgarnas deltagande i samhället och 

politiken förhindrar, enligt deltagardemokratin, korruption samt manipulation. Ett 

bevarande samt förebyggande av de medborgerliga rättigheterna utförs bäst om 

medborgarna är delaktiga i samhället, samt upplysta om vilka beslut som fattas och utförs. 

(Gilljam & Hermansson 2010:110-111)  

Tanken är att den deltagardemokratiska modellen tillför komponenter i den lucka som 

finns mellan den representativa demokratin på nationell nivå, och vad som når 

medborgarna i civilsamhället. Via medborgarnas delaktighet i kommunerna 

uppmärksammas medborganas tankar samt idéer nationellt. Även olika 

utbildningsförbund är användbara redskap för medborgarna till att vara delaktiga och 

kunna påverka samhället. (Gilljam & Hermansson 2010:112) Ett medborgerligt 

deltagande anses vara lösning på det minskande valdeltagandet, den ökade svårigheten 

att finna förtroendevalda politiker; samt att ett medborgerligt deltagande finner bot på 

medborganas ökade missnöje av strukturen hos de politiska institutionerna. 

Medborgarnas deltagande i samhället innebär att de som använder sig av den service som 

den offentliga sektorn erbjuder är med och formar dess struktur. (Gilljam & Hermansson 

2010:125) Deltagardemokratin ser medborgarna som kapabla till att tänka och fatta goda 

beslut; samt kapabla att tillsammans styra samhället; om mot förmodan motsatsen skulle 

råda, så hänvisar deltagardemokratin till att kvalitén i strukturen, hos de politiska 

institutionerna inte är vad den borde vara. (Gilljam & Hermansson 2010:127) 

Arbetsplatsen är ett ypperligt tillfälle för medborgarna att vara delaktiga, och känna 

delaktighet. Även delaktighet i frågor och beslut rörande den samhälleliga ekonomin är 

något som medborgarna bör engagera sig i, enligt Pateman. Ju mer inflytande, samt 

delaktighet medborgarna känner, desto större chans är det att folkets demokratiska 

karaktärsdrag och duglighet utvecklas. (Gilljam & Hermansson 2010:131) Pateman 

menar att en demokratisering av arbetsplatsen leder till ett förhöjt politiskt deltagande hos 
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medborgarna. Detta då de flesta arbetare inte har någon möjlighet att påverka på 

arbetsplatsen; om de får denna möjlighet att påverka tror Pateman att detta kommer att 

föda en vilja att även påverka och göra sin röst hörd i samhället. (Gilljam & Hermansson 

2010:143-144) 
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3. Partierna & deras partiprogram 

 
I detta kapitel sammanställer jag den empiri som jag har fått fram via de två partiernas 

respektive partiprogram. 

3.1 Dahl & Patemans demokratikrav 

3.1.1 Vänsterpartiet 

I partiprogrammet från 2012 skriver Vänsterpartiet att de ser det som en självklarhet att 

folket deltar i de politiska valen. (http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

Vänsterpartiet skriver i partiprogrammet från 2000 att ett representativt flerpartisystem är 

den bäst lämpade modellen vid ett politiskt beslutsfattande. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000) I partiprogrammet från 2000 samt 2012 

står det vidare att de beslut och arbete som genomförs inom parlamentet aldrig får skiljas 

eller undanhållas från folket. Det är folkets engagemang och aktiva deltagande som 

behövs för att det samhälle, som partiet har som mål ska kunna uppnås. Det är därmed 

viktigt för partiet att ta tillvara, samt ge stöd och bidrag till olika rörelser i samhället som 

arbetar för demokrati, människans värde, samt social rättvisa. Vänsterpartiet vill se en 

ökad tillgänglighet av mötes- yttrande- demonstrations- samt organisationsfrihet hos 

folket. Vänsterpartiet vill vidare ha ett demokratiskt samarbete i samhället, både 

parlamentariskt, samt bland folket. (http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

För partiet innebär demokrati att medborgarna utgör en folksuveränitet; samt att det 

genomförs demokratiska, fria, samt rättvisa val av folkvalda politiska representanter; som 

har i uppdrag att representera folket. Vänsterpartiet vill att folkets suveränitet ska utövas 

av de folkvalda i en riksdag. Mandaten i riksdagen ska fördelas proportionsenligt mellan 

de sittande partierna, och regeringen ska vara ansvarig inför riksdagen. Vänsterpartiet 

belyser i sina två partiprogram vad de anser som några av de viktigaste komponenterna 

inom demokratin: yttrande- och tryckfrihet, föreningsfriheten, meddelandefriheten, samt 

offentlighetsprincipen. Partiet vill att rätten att delta i debatter ska bevaras, samt både 

förstärkas och fördjupas. Grundlagarna är till för att säkra människornas rättigheter, samt 

till för bevarandet av demokratin. Eventuella ändringar som görs ska gå via folket i de 

allmänna valen, eller vid en folkomröstning. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/)  

I partiprogrammet från 2000 samt 2012 skriver Vänsterpartiet att de ser det som värdefullt 

att ett beslutsfattande sker så nära medborgarna som möjligt; de vill därför att politiska 

beslut ska fattas på multinivå. Ett kommunalt samt regionalt styre ses som en viktig 

demokratisk komponent. Vänsterpartiet vill att den representativa demokratin ska 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/
http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000
http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000
http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/
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kompletteras med ett engagerande av resterande medborgare i landet, via bland annat 

lokala sociala rörelser. Vänsterpartiets mål är ett samhälle byggt på en gemensam 

ansvarighet hos medborgarna, för medborgarna.  

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

 

3.1.2 Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna skriver i sitt partiprogram från 2011 att de anser sig stå bakom de 

grundläggande demokratiska principerna. Partiet vill kopplas samman med den klassiska 

definitionen av demokrati; de förespråkar politiska val utifrån majoritetsprincipen, med 

öppna samt fria diskussioner; partiet anser att alla människor är lika inför lagen, och de 

förespråkar allmän och lika rösträtt för samtliga medborgare. Sverigedemokraterna 

förespråkar enligt partiprogrammet vidare yttrandefrihet, tryckfrihet, mötesfrihet, samt 

föreningsfrihet och en rättstrygghet. Dessa rättigheter ska finnas tillgängliga för 

utnyttjande av samtliga medborgare: varje människa har rätt att engagera sig, göra sin röst 

hörd, samt använda sin rösträtt i fria samt anonyma politiska val. Partiet skriver vidare att 

de förespråkar direktdemokrati, och att de är positivt inställda till beslutsfattanden, och 

folkomröstningar på både lokal, regional samt nationell nivå. 

(https://sverigedemokraterna.se/var-politik/demokratin/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005 ) 

Partiet anser att demokrati betyder folkstyre, med betoning på folk. Det går inte att se 

förbi folkets viktiga betydelse, (https://sverigedemokraterna.se/var-politik/demokratin/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005) Ett av de viktigaste målen för 

Sverigedemokraterna, enligt partiprogrammet från 2005, är att återskapa folkhemmet; 

vilket enligt Sverigedemokraterna, genomsyras av det fria samt öppna demokratiska 

samhället; där samtliga medborgare är lika inför lagen; samt där medborgarna har en 

möjlighet att kunna påverka, och känner sig trygga i sin tillvaro. Precis som i 

partiprogrammet från 2011, framgår det även i partiprogrammet från 2005 att 

Sverigedemokraterna vill ha en öppen och demokratisk stat, där samtliga medborgare ska 

ha lika rättigheter och skyldigheter. Partiet skriver att huvudtanken inom demokratin är 

att alla medborgare ska ha möjligheten att tillsammans kunna påverka sin situation i 

samhället; utan demokratiska fri- och rättigheter som är lika för alla, finns det ingen 

demokrati i samhället. Sverigedemokraterna vill att folket främst ska representeras av 

riksdagen; och riksdagen ska väljas demokratiskt, samt utöva sin makt utifrån de 

demokratiska rättsprinciperna. (https://sverigedemokraterna.se/var-politik/demokratin/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005 ) 

I 2005 års partiprogram skriver Sverigedemokraterna att det är politikens uppgift att 

balansera individens frihet med känslan av kollektiv samhörighet. Staten ska inte ha några 

egna intressen, istället ska staten genomföra nationens vilja som framgått via de 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000
http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/
https://sverigedemokraterna.se/var-politik/demokratin/
http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005
https://sverigedemokraterna.se/var-politik/demokratin/
http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005
https://sverigedemokraterna.se/var-politik/demokratin/
http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005
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demokratiska valen. För Sverigedemokraterna är politik detsamma som att skapa ett 

välmående harmoniskt samhälle som är genomsyrat av trygghet och solidaritet. Några 

huvudpunkter som Sverigedemokraterna vill bli förknippade med är stabilitet, trygghet, 

omtanke, kontinuitet, samt förvaltarskap. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005) 

Enligt partiprogrammet från 2011, anser Sverigedemokraterna att den offentliga sektorn 

ska vara indelad i tre skattenivåer: statliga nivå, samt landstings- och kommunnivå. Det 

kommunala självbestämmandet är för Sverigedemokraterna en central del i demokratin, 

men kommunens intressen måste vägas jämt med de medborgerliga rättigheter, god 

välfärd och ett väl samhällsomtagande som varje svensk medborgare har rätt till. 

Sverigedemokraterna vill ha kvar ett lokalt och regionalt styre även i framtiden; detta då 

de lokala, samt regionala indelningar har en historisk bakgrund, samt om man skulle flytta 

eller slå samman olika kommuner så skulle den närhet som Sverigedemokraterna vill åt, 

försvinna i förhållandet medborgare respektive beslutsfattare. 

(https://sverigedemokraterna.se/var-politik/ekonomi/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005) 

 

3.2 Dahl & ett samhälle styrt av minoriteter 

3.2.1 Vänsterpartiet 

I partiprogrammet från 2000 samt 2012 framgår det att Vänsterpartiet anser att demokrati 

innebär att medborgarna utgör en folksuveränitet. Det innebär vidare för partiet att det 

genomförs demokratiska, fria, samt rättvisa val av folkvalda politiska representanter; som 

har i uppdrag att representera folket. Folkets suveränitet ska vidare utövas av de folkvalda 

i en riksdag. Partiet anser att det är folkets engagemang och aktiva deltagande som behövs 

för att det samhälle, som partiet har som mål ska kunna uppnås. Det är därmed viktigt för 

partiet att ta tillvara, samt ge stöd och bidrag till olika rörelser i samhället som arbetar för 

demokrati, människans värde, samt social rättvisa. Vänsterpartiet anser vidare att 

samhället ser ut som följer: att vi lever i ett kapitalistiskt klassamhälle, klassuppdelningen 

är vidare grundad i människors förhållande till produktionen av varor och tjänster, där 

majoriteten av befolkningen säljer sin arbetskraft både inom den privata samt offentliga 

sektorn. Denna grupp av människor tillhör arbetarklassen, de har ingen makt eller 

beslutanderätt över kapitalet samt produktionen; men det har minoritetsgruppen som 

utgörs av borgarklassen. Det är denna minoritetsgrupp som har makten över samhället; 

makt över produktion och arbete gör att de även är denna grupp som formar de normer 

och värderingar som sätts i samhället. Den klassindelning som finns genererar en ojämn 

balans i förhållande till inflytande, och makten att kunna påverka i samhället. 

Arbetarklassen befinner sig dessutom i en lägre ställd materiell levnadsstandard, som inte 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005
https://sverigedemokraterna.se/var-politik/ekonomi/
http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005
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har tillgång till utbildning, samt det kulturella livet, i samma utsträckning som 

borgarklassen. Arbetarklassen är dock inte homogen, även inom denna grupp så existerar 

det skillnader i levnadsstandarden. (http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

Partiet skriver i partiprogrammet från 2000, samt 2012 att samhällets förändring påverkas 

av en rad olika faktorer, samtidigt som människans arbete för jämställdhet ständigt 

förändras. Vänsterpartiet vill ha en socialistisk frigörsele från det kapitalistiska samhälle 

vi lever i idag; men denna samhällsförändring betyder inte att alla samhällskonflikter 

försvinner.  Genom att bryta det mönster vi har idag, så tror Vänsterpartiet att vi kan 

bevittna en medmänsklig samhällsutveckling. Det demokratiska och fria samhället ska 

bevaras, samt försvaras. Statsmakten får inte förtrycka de mänskliga rättigheterna. 

Socialismen är enligt Vänsterpartiet ett förverkligande av demokratin och friheten. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

Vänsterpartiet anser att förtryck av nationella minoriteter fortfarande är i stor brist och 

kräver förbättring. Sverige har skrivit på avtal som skyddar bland annat samer, judar och 

romer, men än finns det mycket kvar att göra enligt Vänsterpartiet. Tillgången till 

hemspråk vid kontakt av myndighet och sjukhus är bland annat en punkt som partiet vill 

ska förbättras, samt tillgång och kvalité på utbildning i hemspråket. Alla medborgare, 

även de nationella minoriteterna ska ha tillgång till att medverka i politiken; att vara med 

och fatta beslut, samt se till att deras samhälleliga intressen tas tillvara. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

3.2.2 Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna förespråkar politiska val utifrån majoritetsprincipen, med öppna 

samt fria diskussioner; alla människor är lika inför lagen, de förespråkar allmän och lika 

rösträtt för samtliga medborgare. Partiet förespråkar direktdemokrati, och de skriver 

vidare att demokrati betyder folkstyre, med betoning på folk. Det går inte att se förbi 

folkets viktiga betydelse, de anser vidare att ett folkstyre i längden kan komma att bli 

problematiskt, i en stat innehållande flera folk där det inte står klart vilka som ska räknas 

till folket; vilket kan bero på att det inte finns en gemensam diskussion, då samtliga 

invånare inte talar samma språk. Sverigedemokraterna anser därför att en av de viktigaste 

grunderna i en stark och välfungerande demokrati, är en gemensam nationell, samt 

kulturell identitet hos folket inom staten. I både partiprogrammet från 2005, samt 2011 

skriver partiet att de vill ha en öppen och demokratisk stat, där samtliga medborgare ska 

ha lika rättigheter och skyldigheter. Partiet skriver att huvudtanken inom demokratin är 

att alla medborgare ska ha möjligheten att tillsammans kunna påverka sin situation i 

samhället; utan demokratiska fri- och rättigheter som är lika för alla, finns det ingen 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000
http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/
http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000
http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/
http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000
http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/
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demokrati i samhället. (https://sverigedemokraterna.se/var-politik/demokratin/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005 ) 

Världen och verkligheten är enligt Sverigedemokraterna komplex, vilket enligt partiet 

betyder att varje regel någon gång är i behov av ett undantag; exempel på sådana undantag 

är att låta en nation innehålla flera olika nationaliteter, samt att det ibland kan råda 

situationer då en nation inte har förmågan att upprätta en egen stat. Ett verkligt exempel 

på detta är enligt partiet samerna. Ett sätt att lösa detta på är enligt partiet att ge denna 

minoritet en kulturell autonomi, men autonomin får inte gå emot demokratin eller de 

allmänna mänskliga rättigheterna. Att nationalismen har använts vid hat gentemot andra 

nationer i historien ser partiet som något negativt, men att helt förkasta nationalismen på 

denna grund ser partiet heller inte som ett alternativ. (https://sverigedemokraterna.se/var-

politik/demokratin/ http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005) 

Partiet framhäver medborgarskapet tillhörande den svenska nationen, men anser även att 

samtliga medborgare, oavsett nationalitet, är lika inför lagen, samt ska ha samma 

rättigheter och skyldigheter. Det bästa för det svenska samhället, är enligt partiet att 

majoriteten av medborgarna har en svensk identitet; men de tillägger att de accepterar att 

det alltid kommer finnas en viss procent medborgare i landet som inte ser sig själv som 

svenskar. Detta ses inte som ett problem så länge gruppen i fråga är begränsad i antal: att 

de rättar sig efter svenska lagar, normer, och traditioner; samt att gruppen inte bidrar till 

en ökad segregation och motsättning i samhället. (https://sverigedemokraterna.se/var-

politik/kultur/ https://sverigedemokraterna.se/var-politik/mangkultur/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005) 

 

3.3 Dahl & den socioekonomiska ojämlikheten 

3.3.1 Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet skriver i partiprogrammet från 2000 samt 2012 att demokratin formas i ett 

politiskt, socialt och ekonomiskt sammanhang. I dagens kapitalistiska samhälle är 

demokratin hämmad av ett, enligt partiet, odemokratiskt ekonomiskt system. De politiker 

som valts vilandes på en demokratisk grund, kan inte göra annat än att anpassa sig till det 

redan befintliga ekonomiska systemet; ett system som enligt partiet inte kontrolleras av 

folket. Vänsterpartiets långsiktiga mål är ett klasslöst samhälle, där det råder mänsklig 

frihet. De vill minska klyftorna i samhället. Partiet vill öka det samhälleliga, samt 

gemensamma ägandet. Denna förändring kommer enligt partiet att främja en regional 

utveckling som både kommer att vara demokratisk, jämlik och rättvis, samt ekologiskt 

hållbar. (http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

https://sverigedemokraterna.se/var-politik/demokratin/
https://sverigedemokraterna.se/var-politik/demokratin/
http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005
https://sverigedemokraterna.se/var-politik/kultur/
https://sverigedemokraterna.se/var-politik/kultur/
https://sverigedemokraterna.se/var-politik/mangkultur/
http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005
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I partiprogrammet från 2000 samt 2012 framgår det att Vänsterpartiet anser att samhället 

ser ut som följer: att vi lever i ett kapitalistiskt klassamhälle, klassuppdelningen är vidare 

grundad i människors förhållande till produktionen av varor och tjänster, där majoriteten 

av befolkningen säljer sin arbetskraft både inom den privata samt offentliga sektorn. 

Denna grupp av människor tillhör arbetarklassen, de har ingen makt eller beslutanderätt 

över kapitalet samt produktionen; men det har minoritetsgruppen som utgörs av 

borgarklassen. Det är denna minoritetsgrupp som har makten över samhället; makt över 

produktion och arbete gör att de även är denna grupp som formar de normer och 

värderingar som sätts i samhället. Den klassindelning som finns genererar en ojämn 

balans i förhållande till inflytande, och makten att kunna påverka i samhället. 

Arbetarklassen befinner sig dessutom i en lägre ställt materiell levnadsstandard, som inte 

har tillgång till utbildning, samt det kulturella livet, i samma utsträckning som 

borgarklassen. (http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

Partiet anser vidare att den kapitalistiska strukturen är odemokratisk; trots att man tillfört 

fackliga rättigheter, samt förbättrat den offentliga sektorn. Den kapitalistiska strukturen 

har medfört att de olika komponenterna som utgör ekonomin, har blivit allt mer beroende 

av varandra både nationellt och internationellt. Privatägda företag fokuserar på kortsiktig 

vinst, istället för produktionsutveckling. Vänsterpartiet ser därför ett behov av att 

demokratiskt samordna den samhälleliga ekonomin. Det demokratiska kravet att 

medborgarna ska kunna påverka de faktorer som i sin tur påverkar deras liv, uppfylls inte 

enligt partiet inom den ekonomiska sfären i dagens samhälle. Beslutsprocesser inom olika 

bolagsstyrelser påverkar enligt partiet medborgarnas vardag i ännu större utsträckning, än 

vad de beslut som fattas inom folkvalda församlingar gör; detta är något som partiet vill 

ändra på. (http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

Enligt partiprogrammet från 2000 samt 2012 måste de förutsättningar som finns i 

samhället för en demokratisk påverkan av samhällsutvecklingen via ett gemensamt, samt 

offentligt ägande av produktionen utnyttjas till fullo. Partiet vill få stopp på den ojämna 

ekonomiska balansen som det kapitalistiska samhället bidrar med, istället vill de ha ett 

gemensamt ägande där alla får vara med och bestämma, först då råder det demokrati inom 

den ekonomiska sfären. Arbetet för en ekonomisk demokrati måste genomföras på flera 

områden och plan samtidigt: via lokal självförvaltning, via kooperativa företag, via ett 

samhälleligt ägande, samt via en samhällelig övergripande gemensam planering av 

produktionsmedlen. Vänsterpartiet vill ha en gemensam förvaltning, samt kontroll och 

utveckling av produktionsmedlen och de resurser, samt den arbetskraft, som finns i 

samhället. Demokratisering av ekonomin möjliggör att man på sikt kan hushålla med de 

resurser som finns. Vänsterpartiet vill införa nyttotänk i produktionen, istället för 

vinsttänk. Partiet anser vidare att olika företag, samt verksamheter är i behov av olika 

varianter av ägande samt styrning, men att målet är en demokratisk gemensam styrning. 
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De offentligt ägda företag ska enligt Vänsterpartiet, ha medborgarnas bästa som fokus, 

samt drivas med en ekonomisk effektivitet. Enligt partiet är det dessa offentligt ägda 

företag som tar tillvara på de existerande medborgerliga samhällsintressena. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

Centralt inom Vänsterpartiets politik är att medborgarna ska garanteras möjligheten att 

kunna påverka strukturen av sitt arbete. Ett välmående samhälle skapas när medborgarna 

arbetar, samtidigt som arbetet medför en delaktighet i samhället för medborgarna. Det är 

enligt partiet, en mänsklig rättighet att ha tillgång till arbete, samt en nödvändighet för att 

samhället ska fungera; en egen försörjning medför medborgerlig självständighet. 

Medborgarnas makt över arbetet är detsamma som makt över samhällets utveckling. 

Vänsterpartiet vill att alla medborgare ska ha tillgång till arbete. Arbetarna ska ha tillgång 

till fackliga organisationer, arbetsrätten samt rätten att strejka ska enligt partiet bevaras 

och förbättras. Kollektivavtal är en viktig komponent för de fackliga organisationerna: 

genom en uppgörelse mellan arbetsgivare och arbetstagare om löner samt 

arbetsförhållande så tryggas medborgarnas situation på arbetsmarknaden. Denna 

kollektivavtalsmodell vill partiet bevara, samt förbättra förutsättningarna kring. Det ska 

råda jämställdhet på arbetsplatsen mellan män och kvinnor. Vänsterpartiet vill ha 

demokrati på arbetsplatsen, där samtliga anställda har rätten att vara med och bestämma. 

Det får inte råda några skillnader på arbetsmarknaden som är etniskt grundad, alla ska ha 

samma arbetsvillkor oavsett härkomst. Även här är de fackliga organisationerna viktiga, 

som ska arbeta emot diskriminering samt utnyttjande av arbetskraft som kommer från 

utlandet. (http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

Vänsterpartiet anser att arbetarrörelsen i Sverige har varit den kraft som påskyndat 

utvecklingen av den offentliga sektorn ekonomist. Partiet vill ha en offentlig sektor som 

jobbar för medborgerlig gemenskap. Den ska vara demokratiskt styrd av både personal 

och resterande medborgare i samhället; och bör vara grundad på principen att varje 

medborgare ger efter egen förmåga, samt får och tar utefter vad den behöver. Denna 

princip kommer enligt partiet att jämna ut välfärden mellan medborgarna i samhället. En 

gemensam offentlig sektor innebär även att medborgarna är med i det demokratiska 

beslutsfattandet om den ekonomiska samhällsutvecklingen. För att samtliga medborgare 

ska ha tillgång till välfärd som vård, skola och omsorg så måste samhällets alla 

gemensamma resurser användas till medborgarnas bästa. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

Det är enligt Vänsterpartiet främst den offentliga sektorn som behöver majoriteten av 

samhällets ekonomiska resurser; sektorn ska skötas, finansieras samt utvecklas via 

demokratiska medel, partiet lägger betoning på individerna i samhället som medborgare, 

de ska inte ses som finansvärldens kunder. Den offentliga sektorn som har ansvar för 
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skola, omsorg, forskning, vård, bostäder, samt infrastrukturen ska tryggas långsiktigt via 

skattesystemet. Välfärden ska formas demokratiskt, med en jämställd, solidarisk samt 

ekologisk utveckling som syfte. Medborgarna ska ha tillgång till försäkring vid sjukdom, 

arbetslöshet, samt föräldraledighet. En jämlik välfärd för samtliga medborgare gör alla 

och en var självständig. Den medborgerliga rättigheten till likvärdig utbildning som är av 

god kvalité gör det möjligt för samtliga medborgare att påverka samhällsutvecklingen. 

Utbildning är en personlig utveckling för medborgarna, samt att den föder ett jämställt 

och demokratiskt samhälle.  Alla medborgare bär ett gemensamt ansvar för en god, samt 

hållbar samhällelig utveckling; och det är den gemensamma politikens uppgift att finna 

lösningar, samt medel till denna utveckling. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

Enligt Vänsterpartiet begränsar företagen som har monopol på den globala median, 

människans rätt till att yttra sig och människans tillgång till kunskap. Detta är, enligt 

partiet ett av demokratins hinder: människor som hämmas och hålls kvar i fattigdom, 

arbetslöshet, samt okunskap, oavsett om samhället har olika varianter av frihet att förse 

invånarna med. (http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

 

3.3.2 Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraternas två krav för offentligt stöd är att den drivande verksamheten 

genomsyras av demokratiska värderingar samt står bakom byggandet av 

samhällsutvecklingen. I frågan om statens storlek, samt vilka uppgifter som statens 

respektive kommuner eller landsting, och den privata respektive den offentliga sektorn 

ska utföra, så är detta inte av stor vikt för partiet, istället är målet största möjliga nytta åt 

medborgarna, till en lägst möjlig kostnad. Besluten bör, enligt Sverigedemokraterna fattas 

på en grund som gör resultatet lämpligt för sitt ändamål. Individers frivilliga insatser, 

religiösa församlingar, samt idrottslivet stärker enligt partiet samhället, samt bevarandet 

av kulturavet, kunskapsutveckling, folkhälsan och demokratin. Ett starkt medborgarskap 

banar vägen för starka lokalsamhällen, som genomsyras av ansvarstagande människor. 

(https://sverigedemokraterna.se/var-politik/kultur/ https://sverigedemokraterna.se/var-

politik/demokratin/ http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005) 

Enligt partiprogrammet från 2011, anser Sverigedemokraterna att den offentliga sektorn 

ska vara indelad i tre skattenivåer: statliga nivå, samt landstings- och kommunnivå. Det 

kommunala självbestämmandet är för Sverigedemokraterna en central del i demokratin, 

men kommunens intressen måste vägas jämt med de medborgerliga rättigheter, god 

välfärd och ett väl samhällsomtagande, som varje svensk medborgare har rätt till. 

Sverigedemokraternas önskan är bevarandet av ett lokalt och regionalt styre även i 

framtiden; detta då de lokala, samt regionala indelningar har en historisk bakgrund, samt 
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om man skulle flytta eller slå samman olika kommuner så skulle den närhet som 

Sverigedemokraterna vill åt, försvinna i förhållandet medborgare respektive 

beslutsfattare. (https://sverigedemokraterna.se/var-politik/ekonomi/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005) 

Partiet ser det som en viktig punkt att vara goda förvaltare med skattebetalarnas pengar, 

samtidigt som de vill begränsa byråkratin inom all offentlig verksamhet. Målet är enligt 

partiet att hela Sverige ska må bra, och för att detta ska vara möjligt behöver likväl stat, 

som kommun ha ett stort inflytande över både infrastrukturen, kollektivtrafiken, samt el- 

och vattendistributionen. Sverigedemokraterna vill att Sverige ska ha en 

konkurrenskraftig jordbrukssektor, som leder till ett gott självförsörjande inom landet. 

Skapandet av en trygg samhällsmiljö är viktigt för partiet, med fokus på människans 

behov att tillhöra det sociala samhället, samt ha tillgång till naturen. Återkommande i 

partiprogrammet är partiets betoning på medborgarnas historia och gemensamma 

identitet. (https://sverigedemokraterna.se/var-politik/ekonomi/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005) 

I partiprogrammet från 2005 samt 2011, anser Sverigedemokraterna att skattenivån ska 

vara på den nivån så att staten kan ta hand om utsatta grupper, samt förse medborgarna 

med en hög standard av välfärd. Samtidigt får inte skattenivån vara för hög så att 

medborgarna har svårt att klara den egna försörjningen. Arbetet är den starkaste vägen 

till statligt och enskilt välstånd. Arbete kräver goda förhållanden för startandet av företag 

och för entreprenörskap. (https://sverigedemokraterna.se/var-politik/ekonomi/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005 https://sverigedemokraterna.se/var-

politik/arbetsmarknad/ ) 

Enligt partiprogrammet från 2005, samt 2011 anser Sverigedemokraterna att ekonomins 

syfte bör vara att förebygga en hög nivå av socialt kapital. En ekonomisk tillväxt ska ske 

utan att påverka varken folkhälsa, miljö eller det nationella självbestämmandet negativt. 

En god stabilitet på arbetsmarknaden är grogrunden till ett produktivt näringsliv, till 

balansen mellan arbetsgivarens handlingsfrihet och möjlighet till ekonomisk tillväxt; 

samt belåtna trygga löntagare, som är nöjda med sin arbetsmiljö och de 

försörjningsmöjligheter som staten erbjuder. Fackförbund, samt organisationer som 

bidrar med arbete åt folket, har en viktig roll i samhället. En variation av arbetsmöjligheter 

erbjuder medborgarna trygghet och valfrihet; en god arbetsmöjlighet åt folket är därmed 

en viktig del i partiets politik.  Partiet står bakom den modell vi har i Sverige, där det 

förhandlas mellan arbetsgivare, samt arbetstagare om lönenivåer och andra centrala 

villkor. Statens roll är att se till så att de lagar som finns inom arbetsmarknadsområdet 

efterföljs. Staten ska även förse en god infrastruktur, utbildningsmöjligheter, samt jobba 

för minskad arbetslöshet. Partiet anser att det ska löna sig att ha ett arbete och arbeta. De 

anser vidare att innehav av arbete styrker medborgarnas psykiska, samt fysiska hälsa. Det 

måste ske en noggrann försäkran om att arbetsmiljölagen efterföljs, och den arbetsplats 

som inte gör detta får ta konsekvenser för sitt handlande. 
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(https://sverigedemokraterna.se/var-politik/ekonomi/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005 https://sverigedemokraterna.se/var-

politik/arbetsmarknad/ ) 

De ekonomiska resurserna ska enligt Sverigedemokraterna först och främst användas till 

behov inom Sverige, detta då partiet åter poängterar människans behov av en identitet, 

samt att hon vill känna sammanhållning med de som hon identifierar sig med. För att 

samhället ska kunna värna om detta så måste det finnas en vilja hos folket, denna vilja 

kan styrkas om de ekonomiska resurserna primärt används till inhemska behov. Varje 

medborgare har enligt partiet rätt till en social, samt ekonomisk trygghet; medborgarna 

har rätt till omvårdnad vid sjukdom eller resurser vid funktionshinder; dessutom måste en 

offentliga sektor finnas till för att garantera medborgarna utbildning, energiförsörjning, 

försvar, samt ett fungerande kommunikationsnätverk. 

(https://sverigedemokraterna.se/var-politik/ekonomi/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005 https://sverigedemokraterna.se/var-

politik/arbetsmarknad/ ) 

 

3.4 Pateman & medborgarnas roll i samhället 

3.4.1 Vänsterpartiet 

 

I partiprogrammet från 2000 samt 2012 framgår det att Vänsterpartiet anser att alla 

människor är lika mycket värda. Partiet anser även att alla människor är självständiga, 

förnuftiga, kritiska och tänkande individer, med förmågan att leva tillsammans. Partiet 

har som syfte att organisera människor som vill verka för ett samhälle genomsyrat av ett 

socialistiskt, samt en feministisk politik. De ser möjligheten till en politisk helhet i 

samhället, vilandes på en mångfald av olika erfarenheter och perspektiv. Ett sådant 

samhälle är möjligt via öppna debatter, samt demokratiska beslutandeformer. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

 

I partiprogrammet från 2012 skriver Vänsterpartiet att de ser det som en självklarhet att 

folket deltar i de politiska valen. Den politik som sker på en daglig basis är en viktig 

komponent till samhällsförändring. De erkänner en parlamentarisk församling på 

samtliga samhällsnivåer. (http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) I 

partiprogrammet från 2000 framgår det även att Vänsterpartiet anser att ett representativt 

flerpartisystem är den bäst lämpade modellen vid ett politiskt beslutsfattande. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000) De beslut och arbete som genomförs 

inom parlamentet får aldrig skiljas eller undanhållas från folket. Det är samhällets 

kapacitet som förebygger vad som kan uppnås parlamentariskt i samhället. Folkets 
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engagemang och aktiva deltagande behövs för att det samhälle, som Vänsterpartiet har 

som mål, ska kunna uppnås. Det är därmed viktigt för partiet att värna, samt stödja och 

bidra, olika rörelser som arbetar för demokrati, människans värde, samt social rättvisa. 

Vänsterpartiet vill ha ett demokratiskt samarbete i samhället, både parlamentariskt, samt 

bland folket. En viktig komponent till den socialistiska samhällsutveckling som partiet 

vill uppnå, är enligt partiet, en god organiserad arbetsklass; här har fackliga rörelser en 

viktig roll, då dessa rörelser är kapitalets huvudsakliga motståndare. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

 

För Vänsterpartiet innebär demokrati att medborgarna utgör en folksuveränitet. Det 

betyder också att det genomförs demokratiska, fria, samt rättvisa val av folkvalda 

politiska representanter, som har i uppdrag att representera folket. Folkets suveränitet ska 

vidare utövas av de folkvalda i en riksdag. Mandaten i riksdagen ska fördelas 

proportionsenligt mellan de sittande partierna; regeringen ska vara ansvarig inför 

riksdagen. Vänsterpartiet belyser i sina två partiprogram, vad de anser som, några av de 

viktigaste komponenterna inom demokratin: yttrande- och tryckfrihet, föreningsfriheten, 

meddelandefriheten, samt offentlighetsprincipen. Partiet vill att rätten att delta i debatter 

ska bevaras, samt både förstärkas och fördjupas. Grundlagarna är till för att säkra 

människornas rättigheter, samt till för bevarandet av demokratin. Eventuella ändringar 

som görs ska gå via folket i de allmänna valen, eller vid en folkomröstning. Partiet vill se 

en ökad tillgänglighet av mötes- yttrande- demonstrations- samt organisationsfrihet hos 

folket. (http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

 

Vänsterpartiet ser det som värdefullt att ett beslutsfattande sker så nära medborgarna som 

möjligt; de vill därför att politiska beslut fattas på multinivå. Ett kommunalt samt 

regionalt styre ses som en viktig demokratisk komponent. Var beslut bör fattas på den 

nivå där det passar bäst. Det får däremot inte ske en allt för stor decentralisering av 

politiken, då det krävs en enad politisk makt för att uppnå rättvisa och jämlikhet. Vem 

som ska göra vad i den beslutsfattande processen ska ständigt vara under förändring, då 

den bör anpassas till samhällets förändring. Inkomst samt resurs ska fördelas jämt över 

Sverige: lika välfärd ska vara en garanti över hela landet. För att kommuner och landsting 

ska kunna styra så krävs det att de har en god beslutandekompetens, samt rätten att 

beskatta. Vänsterpartiet vill att den representativa demokratin ska kompletteras med ett 

engagerande av resterande medborgare i landet, via bland annat lokala sociala rörelser. 

Vänsterpartiets mål är ett samhälle byggt på en gemensam ansvarighet hos medborgarna, 

för medborgarna.  (http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

 



 24 

Vänsterpartiet skriver i partiprogrammet från 2000, samt 2012 att en jämlik välfärd för 

samtliga medborgare gör alla och en var självständig. Den medborgerliga rättigheten till 

likvärdig utbildning som är av god kvalité gör det möjligt för samtliga medborgare att 

påverka samhällsutvecklingen. Utbildning är en personlig utveckling för medborgarna, 

samt att den föder ett jämställt och demokratiskt samhälle. Alla medborgare bär ett 

gemensamt ansvar för en god, samt hållbar samhällelig utveckling; och det är den 

gemensamma politikens uppgift att finna lösningar, samt medel till denna utveckling. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

 

Centralt inom Vänsterpartiets politik är att medborgarna ska garanteras möjligheten att 

kunna påverka strukturen av sitt arbete. Ett välmående samhälle skapas, enligt partiet när 

medborgarna arbetar, samtidigt som arbetet medför en delaktighet i samhället för 

medborgarna. Det är enligt partiet, en mänsklig rättighet att ha tillgång till arbete, samt 

en nödvändighet för att samhället ska fungera; en egen försörjning medför medborgerlig 

självständighet. Medborgarnas makt över arbetet är detsamma som makt över samhällets 

utveckling. Vänsterpartiet vill att alla medborgare ska ha tillgång till arbete. Arbetarna 

ska ha tillgång till fackliga organisationer, arbetsrätten samt rätten att strejka ska enligt 

partiet bevaras och förbättras. Kollektivavtal är en viktig komponent för de fackliga 

organisationerna: genom en uppgörelse mellan arbetsgivare och arbetstagare om löner 

samt arbetsförhållande så tryggas medborgarnas situation på arbetsmarknaden. Denna 

kollektivavtalsmodell vill partiet bevara, samt förbättra förutsättningarna kring. Det ska 

råda jämställdhet på arbetsplatsen mellan män och kvinnor. Vänsterpartiet vill ha 

demokrati på arbetsplatsen, där samtliga anställda har rätten att vara med och bestämma. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

 

Vänsterpartiet anser att arbetarrörelsen i Sverige har varit den kraft som påskyndat 

utvecklingen av den offentliga sektorn ekonomist. Partiet vill ha en offentlig sektor som 

jobbar för medborgerlig gemenskap. Den ska vara demokratiskt styrd av både personal 

och resterande medborgare i samhället; och bör vara grundad på principen att varje 

medborgare ger efter egen förmåga, samt får och tar utefter vad den behöver. Denna 

princip kommer enligt partiet att jämna ut välfärden mellan medborgarna i samhället. En 

gemensam offentlig sektor innebär även att medborgarna är med i det demokratiska 

beslutsfattandet om den ekonomiska samhällsutvecklingen. För att samtliga medborgare 

ska ha tillgång till välfärd som vård, skola och omsorg så måste samhällets alla 

gemensamma resurser användas till medborgarnas bästa. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 
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3.4.2 Sverigedemokraterna 

 

Sverigedemokraterna skriver i sitt partiprogram från 2011 att de anser sig stå bakom de 

grundläggande demokratiska principerna. Partiet vill kopplas samman med den klassiska 

definitionen av demokrati. Sverigedemokraterna förespråkar politiska val utifrån 

majoritetsprincipen, med öppna samt fria diskussioner; alla människor är lika inför lagen, 

de förespråkar allmän och lika rösträtt för samtliga medborgare. Partiet förespråkar enligt 

partiprogrammet yttrandefrihet, tryckfrihet, mötesfrihet, samt föreningsfrihet och en 

rättstrygghet. Dessa rättigheter ska finnas tillgängliga för utnyttjande av samtliga 

medborgare: varje människa har rätt att engagera sig, göra sin röst hörd, samt använda 

sin rösträtt i fria samt anonyma politiska val. De försvarar alla människors grundläggande 

rätt till självständighet, varje individ grundläggande mänskovärde, samt rätten till en 

demokratisk utveckling. Partiet skriver vidare att de förespråkar direktdemokrati, och att 

de är positivt inställda till beslutsfattanden, samt folkomröstningar på både lokal, regional 

samt nationell nivå. (https://sverigedemokraterna.se/var-politik/demokratin/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005 ) I partiprogrammet från 2005, samt 

2011 framgår det att Sverigedemokraterna vill ha en öppen och demokratisk stat, där 

samtliga medborgare ska ha lika rättigheter och skyldigheter. Partiet skriver att 

huvudtanken inom demokratin är att alla medborgare ska ha möjligheten att tillsammans 

kunna påverka sin situation i samhället; utan demokratiska fri- och rättigheter som är lika 

för alla, så finns det ingen demokrati i samhället. (https://sverigedemokraterna.se/var-

politik/demokratin/ http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005 ) 

 

Sverigedemokraterna tycker inte det är av större betydelse, i frågan om statens storlek, 

samt vilka uppgifter som ska utföras av staten respektive kommuner, eller landsting, och 

den privata respektive den offentliga sektorn, istället är målet största möjliga nytta åt 

medborgarna, till en lägst möjlig kostnad. Enligt Sverigedemokraterna bör besluten fattas 

på en grund som gör resultatet lämpligt för sitt ändamål. Individers frivilliga insatser, 

religiösa församlingar, samt idrottslivet stärker samhället, samt bevarandet av kulturavet, 

kunskapsutveckling, folkhälsan samt demokrati. Ett starkt medborgarskap banar vägen 

för starka lokalsamhällen, som genomsyras av ansvarstagande människor. 

(https://sverigedemokraterna.se/var-politik/kultur/ https://sverigedemokraterna.se/var-

politik/demokratin/ http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005) Enligt 

partiprogrammet från 2011, anser Sverigedemokraterna att den offentliga sektorn ska 

vara indelad i tre skattenivåer: statliga nivå, samt landstings- och kommunnivå. Det 

kommunala självbestämmandet är för Sverigedemokraterna en central del i demokratin, 

men kommunens intressen måste vägas jämt med de medborgerliga rättigheter, samt en 

god välfärd och ett väl samhällsomtagande som varje svensk medborgare har rätt till. 

Sverigedemokraternas önskan är bevarandet av ett lokalt och regionalt styre även i 

framtiden; detta då de lokala, samt regionala indelningar har en historisk bakgrund, samt 

om man skulle flytta eller slå samman olika kommuner så skulle den närhet som 



 26 

Sverigedemokraterna vill åt, försvinna i förhållandet medborgare respektive 

beslutsfattare. (https://sverigedemokraterna.se/var-politik/ekonomi/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005) 

 

Sverigedemokraterna skriver i sitt partiprogram från 2011 att samhällets viktigaste 

uppgift är att skapa och upprätthålla en samhällelig moral, lagar och normer, seder och 

bruk, en god miljö, ett gott samhälleligt beteenden, samt traditioner och gemenskaper som 

kan hjälpa varje människa att ta vara på de goda, samt skapande sidorna som finns hos 

varje människa. Detta ansvar måste utövas tillsammans med hänsyn till den mänskliga 

naturen som är nedärvd. Där bland tar partiet upp ett exempel: egoism som kan användas 

för egen vinning. Sverigedemokraterna ser det som statens uppgift att göra det möjligt för 

människan att istället använda denna strävan till självutveckling till något gott, samtidigt 

som man hjälper andra och därmed inte heller skadar sina medmänniskor. Alla människor 

styrs, enligt partiet av sitt förnuft, men samtidigt även av känslor, instinkter och drifter; 

förnuftet blir därmed begränsat. Brist på information vid ett beslutsfattande kan även det 

leda till ett dåligt beslut hos människor med mycket förnuft. Sverigedemokraterna tycker 

det är viktigt att man inte enbart bygger samhället på en tillit till enskilda individers 

förnuft. (https://sverigedemokraterna.se/var-politik/kultur/ 

https://sverigedemokraterna.se/var-politik/mangkultur/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005)  

 

I partiprogrammet från 2005, samt 2011 skriver Sverigedemokraterna att ekonomins syfte 

bör vara att förebygga en hög nivå av socialt kapital. En ekonomisk tillväxt ska ske utan 

att påverka varken folkhälsa, miljö eller det nationella självbestämmandet negativt. En 

god stabilitet på arbetsmarknaden är grogrunden till ett produktivt näringsliv, till balansen 

mellan arbetsgivarens handlingsfrihet och möjlighet till ekonomisk tillväxt; samt belåtna 

trygga löntagare, som är nöjda med sin arbetsmiljö och de försörjningsmöjligheter som 

staten erbjuder. Fackförbund, samt organisationer som bidrar med arbete åt folket, har en 

viktig roll i samhället. En variation av arbetsmöjligheter erbjuder medborgarna trygghet 

och valfrihet; en god arbetsmöjlighet åt folket är därmed en viktig del i partiets politik.  

Partiet står bakom den modell vi har i Sverige, där det förhandlas mellan arbetsgivare, 

samt arbetstagare om lönenivåer och andra centrala villkor. Partiet anser att statens roll 

är att se till att de lagar som finns inom arbetsmarknadsområdet efterföljs. Staten ska även 

förse en god infrastruktur, utbildningsmöjligheter, samt jobba för minskad arbetslöshet. 

Partiet anser vidare att det ska löna sig att ha ett arbete och arbeta; innehav av arbete 

styrker medborgarnas psykiska, samt fysiska hälsa. Det måste ske en noggrann försäkran 

om att arbetsmiljölagen efterföljs, och den arbetsplats som inte gör detta ska möta 

konsekvenser för sitt handlande. (https://sverigedemokraterna.se/var-politik/ekonomi/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005 https://sverigedemokraterna.se/var-

politik/arbetsmarknad/ ) 
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4. Analys 

I detta kapitel analyserar jag den empiriska fakta som jag fått fram via partiernas 

partiprogram, detta gör jag genom att applicera den valda teorin på empirin. 

 

4.1 Dahl & Patemans demokratikrav 

 

4.1.1 Vänsterpartiet 

 

4.1.1.1 Dahls Demokratikrav 

Dahl tar upp tre grundläggande medborgerliga rättigheter som en stat först och främst 

måste uppfylla för att staten ska få klassificera sig som en demokrati: 1) Medborgarna 

ska ha friheten att själva kunna formulera sina egna åsikter. 2) Medborgarna ska därefter 

ha tillåtelse att uttrycka dessa åsikter fritt inför och bland sina medmänniskor. 3) Alla 

medborgares åsikter ska väga lika. (Dahl 1971:2) De tre grundläggande medborgerliga 

rättigheter möter Vänsterpartiet i sitt partiprogram från 2000 samt 2012 då de räknar upp 

vad de anser som några av de viktigaste komponenterna inom demokratin: 

yttrandefriheten, tryckfriheten, föreningsfriheten, meddelandefriheten samt 

offentlighetsprincipen. Yttrande- och meddelandefriheten, som partiet förespråkar, 

innebär att medborgarna kan uttrycka sig fritt, samt delge andra sina åsikter. 

Vänsterpartiet möter även Dahls krav om medborgarnas tillåtelse att yttra sig och göra 

sin röst hörd, då de skriver i partiprogrammet från 2000 samt 2012 att partiet vill bevara, 

samt både förstärka och fördjupa medborgarnas rätt att delta i debatter. Medborgarna ska 

därmed, enligt partiet, ha rätten att argumentera om min åsikt öppet inför och med andra 

medborgare. (http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

Enligt Dahl räcker det inte att staten enbart uppfyller de tre grundläggande medborgerliga 

rättigheterna. Ett land kan inte utse sig själv som en demokrati, enbart baserat på det 

faktum att de har utvecklat ett valsystem som tillåter allmän rösträtt och allmänna val. 

Dahl har vidare framställt ytterligare åtta garantier som måste vara uppfyllda i en 

demokratisk stat. Dessa åtta garantier bör dessutom finnas för att de tre grundläggande 

medborgerliga rättigheterna ska kunna fungerar på bästa sätt i en större folkmängd. Den 

första garantin, friheten att grunda och gå med i organisationer, (Dahl 1971:3) möter 

Vänsterpartiet när de i partiprogrammet från 2000 samt 2012 skriver att det är folkets 

engagemang och aktiva deltagande som behövs för att det samhälle, som Vänsterpartiet 

har som mål ska kunna uppnås. Det är viktigt för partiet att ta tillvara, samt ge stöd och 
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bidrag till olika rörelser i samhället som arbetar för demokrati, mänskligt värde, samt 

social rättvisa. Partiet vill se en ökad tillgänglighet av mötes- yttrande- demonstrations- 

samt organisationsfrihet hos folket. Vänsterpartiet vill ha ett demokratiskt samarbete i 

samhället, både parlamentariskt, samt bland folket. Partiet vill att den representativa 

demokratin ska kompletteras med ett engagerande av resterande medborgare i landet, via 

bland annat lokala sociala rörelser. Vänsterpartiets mål är ett samhälle byggt på en 

gemensam ansvarighet hos medborgarna, för medborgarna. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

Då Vänsterpartiet förespråkar yttrandefriheten, tryckfriheten, föreningsfriheten, 

meddelandefriheten, samt offentlighetsprincipen, möter de även kravet i garanti två: 

friheten att uttrycka sig fritt. (Dahl 1971:3) Dahls tredje garanti är rättigheten att rösta; 

(Dahl 1971:3) detta krav möter Vänsterpartiet när de skriver i partiprogrammet från 2012 

att de ser det som en självklarhet att folket deltar i de politiska valen. För Vänsterpartiet 

innebär demokrati att medborgarna utgör en folksuveränitet. Det innebär vidare för partiet 

att det genomförs demokratiska, fria, samt rättvisa val av folkvalda politiska 

representanter som har i uppdrag att representera folket. Folkets suveränitet ska vidare 

utövas av de folkvalda i en riksdag. Här ryms även Dahls fjärde garanti: rättigheten att 

ställa upp i allmänna val; (Dahl 1971:3) folket måste ha rättigheten att ställa upp som 

politiska representanter för att det ska kunna finnas några politiska representanter i första 

taget. Dahls femte och sjätte garanti: att det ska pågå fria, rättvisa samt allmänna val och 

att politiska representanter ska ha rättigheten att konkurrerar om folkets röster; (Dahl 

1971:3) möter Vänsterpartiet klart och tydligt när de i partiprogrammet från 2000, samt 

2012 skriver att demokrati för partiet innebär att det genomförs demokratiska, fria, samt 

rättvisa val av folkvalda politiska representanter; som har i uppdrag att representera 

folket. Folkets suveränitet ska vidare utövas av de folkvalda i en riksdag. Mandaten i 

riksdagen ska fördelas proportionsenligt mellan de sittande partierna, och regeringen ska 

vara ansvarig inför riksdagen. (http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

Dahls sjunde garanti: att det ska finnas tillgång till alternativa informationskällor, (Dahl 

1971:3) möter Vänsterpartiet i partiprogrammet från 2000, samt 2012 när de skriver att 

de viktigaste komponenterna inom demokratin: yttrande- och tryckfrihet, 

föreningsfriheten, meddelandefriheten, samt offentlighetsprincipen. Alla dessa principer 

innebär att information delges medborgana från olika håll och kanter. I partiprogrammet 

från 2000 samt 2012 står det vidare att de beslut och arbete som genomförs inom 

parlamentet aldrig får skiljas eller undanhållas från folket. Vänsterpartiet skriver även i 

båda partiprogrammen att de ser det som värdefullt att ett beslutsfattande sker så nära 

medborgarna som möjligt; de vill därför att politiska beslut fattas på multinivå; dessutom 

skriver partiet att ett kommunalt samt regionalt styre ses som en viktig demokratisk 
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komponent. (http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

Den åttonde, och Dahls sista garanti innefattar att de institutioner som formulerar statliga 

lagar & bestämmelser ska vara beroende av folket. (Dahl 1971:3) Demokrati bygger 

enligt Dahl på en relativt hög grad av medborgarnas kontroll över politikerna: detta 

upprättas enligt Dahl, vid fortgående & regelbundna val, samt att det finns konkurrens 

mellan politikerna. (Held 2010:163) Det är de politiska valen, tillsammans med ett 

representativt valsystem som är avgörande faktorer till att de politiska representanterna 

ska stå till svars, samt är lyhörda inför sina medborgare. (Held 2010:162) Vänsterpartiet 

möter dessa krav då de i partiprogrammet från 2000, samt 2012 skriver att medborgarna 

utgör en folksuveränitet, samt att det ska genomförs demokratiska, fria, samt rättvisa val 

av folkvalda politiska representanter; som har i uppdrag att representera folket. Folkets 

suveränitet ska vidare utövas av de folkvalda i en riksdag. Mandaten i riksdagen ska 

fördelas proportionsenligt mellan de sittande partierna, och regeringen ska vara ansvarig 

inför riksdagen. Eventuella ändringar som görs ska även, enligt Vänsterpartiet gå via 

folket i de allmänna valen, eller vid en folkomröstning. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

 

4.1.1.2 Patemans Demokratikrav 

Enligt Pateman ska all annan syssla av mänskligt förverkligandende lämna politiken 

företräde, deltagardemokratin ser även deltagandet i politiken som en medborgerlig plikt. 

Att ett politiskt deltagande är en medborgerlig plikt skriver inte Vänsterpartiet något om, 

varken i partiprogrammet från 2000 eller 2012. Ett deltagardemokratiskt kriterium är att 

medborgarna lämnar över en del av sin frihet för att tillsammans följa beslutade lagar och 

regler, som i slutändan gynnar samtliga medborgare. Deltagardemokratin vill att politiken 

ska vara ett gemensamt syfte, där målet är att genomföra folkets viljor, samt finna 

lösningar på eventuella politiska problem. (Gilljam & Hermansson 2010:109) Ett 

medborgerligt deltagande skriver Vänsterpartiet om i sitt partiprogram från 2000, samt 

2012 då de skriver att de vill att den representativa demokratin ska kompletteras med ett 

engagerande av resterande medborgare i landet, via bland annat lokala och sociala 

rörelser. Vänsterpartiets mål är ett samhälle byggt på en gemensam ansvarighet hos 

medborgarna, för medborgarna. (http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

Deltagardemokratin vill vidare att medborgarna ska vara med och diskuterar samtliga 

åsikter, och sedan rösta var för sig om vilket beslut som var medborgare anser som bästa 

lösningen, det är majoritetens röster som ska avgöra. Ett samhälle med en politik som inte 

har medborgarnas deltagande blir enligt deltagardemokratin, en politik utan folkets bästa 
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som utgångspunkt. (Gilljam & Hermansson 2010:109) Dessa demokratiska krav möter 

Vänsterpartiet, då de i partiprogrammet från 2012 skriver att de ser det som en självklarhet 

att folket deltar i de politiska valen. I partiprogrammet från 2000 framgår det att 

Vänsterpartiet anser att ett representativt flerpartisystem är den bäst lämpade modellen 

vid ett politiskt beslutsfattande. De skriver vidare i partiprogrammet från 2000, samt 2012 

att demokrati för partiet innebär att medborgarna utgör en folksuveränitet. Det innebär 

vidare för partiet att det genomförs demokratiska, fria, samt rättvisa val av folkvalda 

politiska representanter; som har i uppdrag att representera folket. Folkets suveränitet ska 

vidare utövas av de folkvalda i en riksdag. . Mandaten i riksdagen ska fördelas 

proportionsenligt mellan de sittande partierna, och regeringen ska vara ansvarig inför 

riksdagen. (http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

Vänsterpartiet skriver vidare i partiprogrammet från 2000, samt 2012 att de vill att den 

representativa demokratin ska kompletteras med ett engagerande av resterande 

medborgare i landet, via bland annat lokala och sociala rörelser. Vänsterpartiets mål är 

ett samhälle byggt på en gemensam ansvarighet hos medborgarna, för medborgarna. 

Vänsterpartiet belyser även i sina två partiprogram vad de anser som några av de 

viktigaste komponenterna inom demokratin: yttrande- och tryckfrihet, föreningsfriheten, 

meddelandefriheten, samt offentlighetsprincipen. Partiet vill att rätten att delta i debatter 

ska bevaras, samt både förstärkas och fördjupas. Att Vänsterpartiet vill ha medborgarnas 

deltagande i politiken framgår klart och tydligt: Partiet skriver i partiprogrammet från 

2000, samt 2012 att de ser det som värdefullt att ett beslutsfattande sker så nära 

medborgarna som möjligt; de vill därför att politiska beslut fattas på multinivå; ett 

kommunalt samt regionalt styre ses som en viktig demokratisk komponent. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

En viktig komponent inom deltagardemokratin är att medborgarna själva, utan någon 

yttre påverkan, gemensamt ska besluta om politiska frågor som berör deras liv och vardag. 

Det ska dessutom enligt Pateman, inte påtvingas medborgarna någon annan utomstående 

vilja, som byter ut de tankar och beslut som de själva kommit fram till. (Gilljam & 

Hermansson 2010:109) Dessa krav möter Vänsterpartiet, då de i partiprogrammet från 

2000, samt 2012 skriver att demokrati för dem innebär att medborgarna utgör en 

folksuveränitet. Det innebär vidare för partiet att det genomförs demokratiska, fria, samt 

rättvisa val av folkvalda politiska representanter; som har i uppdrag att representera 

folket. Folkets suveränitet ska vidare utövas av de folkvalda i en riksdag. Vänsterpartiet 

skriver att det är folkets engagemang och aktiva deltagande som behövs för att det 

samhälle, som Vänsterpartiet har som mål ska kunna uppnås. Folkets viljor och åsikter är 

viktiga för partiet, då de skriver att det är viktigt att ta tillvara, samt ge stöd och bidrag 

till olika rörelser i samhället som arbetar för demokrati, människans värde, samt social 

rättvisa. Partiet vill se en ökad tillgänglighet av mötes- yttrande- demonstrations- samt 
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organisationsfrihet hos folket. Vänsterpartiet vill ha ett demokratiskt samarbete i 

samhället, både parlamentariskt, samt bland folket. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

Enligt Pateman finner medborgarna insikt i vad som är det gemensamma bästa genom att 

delta i politiken; och när samhället genomsyras av den deltagardemokratiska modellen 

utgör samhället en gemensam självständighet. (Gilljam & Hermansson 2010:109) Dessa 

åsikter är inget som Vänsterpartiet skriver om i de två partiprogrammen. De vill ha ett 

deltagande av folket, men partiet är inte ingående i vad medborgarnas deltagande i 

politiken kan göra för medborgarna på ett individplan. Medborgarna i en 

deltagardemokrati har inte makten till låns, utan fullt ut. (Gilljam & Hermansson 

2010:109) Detta krav möter Vänsterpartiet när de i partiprogrammet från 2000, samt 2012 

skriver att demokrati för partiet innebär att medborgarna utgör en folksuveränitet. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

Genom att delta i samhället menar Pateman att var medborgare gör sin vilja hörd, men 

det betyder dock inte att varje vilja kan bli genomförd. En viktig komponent inom 

deltagardemokratin är att deltagandet ska kännas betydelsefullt, och att var medborgares 

röst väger lika i den diskuterande fasen. Deltagardemokratin anser att besluten blir bättre 

om alla befintliga tankar & åsikter tagits tillvara. (Gilljam & Hermansson 2010:109) 

Detta stämmer in på Vänsterpartiet åsikter om ett medborgerligt deltagande i samhället: 

partiet skriver i partiprogrammet från 2000, samt 2012 att ett folkets engagemang och 

aktivt deltagande behövs för att det samhälle som Vänsterpartiet har som mål, ska kunna 

uppnås. Vänsterpartiet vill att den representativa demokratin ska kompletteras med ett 

engagerande av resterande medborgare i landet, via bland annat lokala sociala rörelser. 

Partiets mål är ett samhälle byggt på en gemensam ansvarighet hos medborgarna, för 

medborgarna. Det är viktigt för partiet att ta tillvara, samt ge stöd och bidrag till olika 

rörelser i samhället som arbetar för demokrati, människans värde, samt social rättvisa. 

Partiet vill se en ökad tillgänglighet av mötes- yttrande- demonstrations- samt 

organisationsfrihet hos folket. De vill ha ett demokratiskt samarbete i samhället, både 

parlamentariskt, samt bland folket. Vänsterpartiet belyser i sina två partiprogram vad de 

anser som några av de viktigaste komponenterna inom demokratin: yttrande- och 

tryckfrihet, föreningsfriheten, meddelandefriheten, samt offentlighetsprincipen. Partiet 

vill att rätten att delta i debatter ska bevaras, samt både förstärkas och fördjupas. 

Vänsterpartiet vill att den representativa demokratin ska kompletteras med ett 

engagerande av resterande medborgare i landet, via bland annat lokala sociala rörelser. 

Vänsterpartiets mål är ett samhälle byggt på en gemensam ansvarighet hos medborgarna, 

för medborgarna. (http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 
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4.1.2 Sverigedemokraterna 

 

4.1.2.1 Dahls demokratikrav 

Dahl skriver om tre grundläggande medborgerliga rättigheter som en stat först och främst 

måste uppfylla för att staten ska få klassa sig som en demokrati: 1) Medborgarna ska ha 

friheten att själva kunna formulera sina egna åsikter. 2) Medborgarna ska därefter ha 

tillåtelse att uttrycka dessa åsikter fritt inför och bland sina medmänniskor. 3) Alla 

medborgares åsikter ska väga lika. (Dahl 1971:2) Dessa tre medborgerliga rättigheter 

möter Sverigedemokraterna när de i partiprogrammet från 2005, samt 2011 skriver att de 

förespråkar yttrandefrihet, tryckfrihet, mötesfrihet, samt föreningsfrihet och en 

rättstrygghet. Dessa rättigheter ska enligt partiet finnas tillgängliga för utnyttjande av 

samtliga medborgare: varje människa har, enligt Sverigedemokraterna rätt att engagera 

sig, göra sin röst hörd, samt använda sin rösträtt i fria samt anonyma politiska val. Partiet 

vill ha en öppen och demokratisk stat, där samtliga medborgare ska ha lika rättigheter och 

skyldigheter. Partiet skriver att huvudtanken inom demokratin är att alla medborgare ska 

ha möjligheten att tillsammans kunna påverka sin situation i samhället; utan demokratiska 

fri- och rättigheter som är lika för alla, så finns det ingen demokrati. 

(https://sverigedemokraterna.se/var-politik/demokratin/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005 ) 

Enligt Dahl räcker det inte att staten enbart uppfyller de tre grundläggande medborgerliga 

rättigheterna. Ett land kan inte utse sig själv som en demokrati, enbart baserat på det 

faktum att de har utvecklat ett valsystem som tillåter allmän rösträtt och allmänna val. 

Dahl har vidare framställt ytterligare åtta garantier som måste vara uppfyllda i en 

demokratisk stat. Dessa åtta garantier bör dessutom finnas till så att de tre grundläggande 

medborgerliga rättigheterna kan fungerar på bästa sätt i en större folkmängd. Dahls första, 

samt andra garantin: friheten att grunda och gå med i organisationer, samt friheten att 

uttrycka sig fritt, (Dahl 1971:3) möter Sverigedemokraterna när de i partiprogrammet från 

2005, samt 2011 skriver att partiet förespråkar yttrandefrihet, tryckfrihet, mötesfrihet, 

samt föreningsfrihet och en rättstrygghet. Samt att dessa rättigheter ska finnas tillgängliga 

för utnyttjande av samtliga medborgare: varje människa har rätt att engagera sig, göra sin 

röst hörd, samt använda sin rösträtt i fria samt anonyma politiska val. 

(https://sverigedemokraterna.se/var-politik/demokratin/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005 ) 

Dahls tredje, fjärde, samt femte garanti: rättigheten att rösta, rättigheten att ställa upp i 

allmänna val, samt att det ska pågå fria, rättvisa och allmänna val, (Dahl 1971:3) möter 

Sverigedemokraterna när de i sitt partiprogram från 2011 skriver att de anser sig stå 
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bakom de grundläggande demokratiska principerna. Sverigedemokraterna vill kopplas 

samman med den klassiska definitionen av demokrati. Partiet förespråkar politiska val 

utifrån majoritetsprincipen, med öppna samt fria diskussioner; alla människor är enligt 

partiet lika inför lagen, och de förespråkar allmän och lika rösträtt för samtliga 

medborgare. Sverigedemokraterna vill att folket främst ska representeras av riksdagen; 

och riksdagen ska väljas demokratiskt, samt utöva sin makt utifrån de demokratiska 

rättsprinciperna. Här möter de även Dahls sjätte garanti: att politiska representanter ska 

ha rättigheten att konkurrera om folkets röster, (Dahl 1971:3) då partiet skriver att folket 

ska representeras av en riksdag; folket måste först kunna rösta fram politiska 

representanter som de vill ha i riksdagen, för att kunna representeras av den. 

(https://sverigedemokraterna.se/var-politik/demokratin/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005 ) 

Dahls sjunde garanti: att det ska finnas tillgång till alternativa informationskällor, (Dahl 

1971:3) möter Sverigedemokraterna när de i partiprogrammet från 2005, samt 2011 

skriver att de förespråkar yttrandefrihet, tryckfrihet, mötesfrihet, samt föreningsfrihet och 

en rättstrygghet. Dessa rättigheter ska finnas tillgängliga för utnyttjande av samtliga 

medborgare: varje människa har rätt att engagera sig, göra sin röst hörd, samt använda 

sin rösträtt i fria samt anonyma politiska val. Partiet skriver vidare att de är positivt 

inställda till beslutsfattanden, samt folkomröstningar på både lokal, regional samt 

nationell nivå. Ett av de viktigaste målen för Sverigedemokraterna, enligt 

partiprogrammet från 2005, är att återskapa folkhemmet; vilket enligt 

Sverigedemokraterna, genomsyras av det fria samt öppna demokratiska samhället; där 

samtliga medborgare är lika inför lagen; samt där medborgarna har en möjlighet att kunna 

påverka, och känner sig trygga i sin tillvaro. Besluten ska enligt partiet fattas på en så 

lokal nivå som möjligt, och så nära medborgarna som möjligt; kommunerna är därmed 

av stor vikt för partiet. Enligt partiprogrammet från 2011, anser Sverigedemokraterna att 

den offentliga sektorn ska vara indelad i tre skattenivåer: statliga nivå, samt landstings- 

och kommunnivå. Det kommunala självbestämmandet är för Sverigedemokraterna en 

central del i demokratin, men kommunens intressen måste vägas jämt med de 

medborgerliga rättigheter, god välfärd och ett väl samhällsomtagande, som varje svensk 

medborgare har rätt till. Sverigedemokraternas önskan är bevarandet av ett lokalt och 

regionalt styre även i framtiden; detta då de lokala, samt regionala indelningar har en 

historisk bakgrund, samt om man skulle flytta eller slå samman olika kommuner skulle 

den närhet som Sverigedemokraterna vill åt försvinna i förhållandet medborgare 

respektive beslutsfattare. Dessa åsikter ur Sverigedemokraternas partiprogram visar 

tydligt att medborgarna ska ha tillgång till olika informationskällor. 

(https://sverigedemokraterna.se/var-politik/demokratin/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005 ) 

Den åttonde, och Dahls sista garanti innefattar att de institutioner som formulerar statliga 

lagar & bestämmelser ska vara beroende av folket. (Dahl 1971:3) Demokrati bygger 
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enligt Dahl på en relativt hög grad av medborgarnas kontroll över politikerna: detta 

upprättas enligt Dahl, vid fortgående & regelbundna val, samt att det finns konkurrens 

mellan politikerna. (Held 2010:163) Det är de politiska valen, tillsammans med ett 

representativt valsystem som är avgörande faktorer till att de politiska representanterna 

ska stå till svars, samt är lyhörda inför sina medborgare. (Held 2010:162) 

Sverigedemokraterna möter dessa krav då de i partiprogrammet från 2005, samt 2011 

skriver att demokrati betyder folkstyre, med betoning på folk; det går inte att se förbi 

folkets viktiga betydelse. Det är enligt partiet politikens uppgift att balansera individens 

frihet med känslan av kollektiv samhörighet. Staten ska idealiskt inte ha några egna 

intressen, istället ska staten genomföra nationens vilja som framgått via de demokratiska 

valen. (https://sverigedemokraterna.se/var-politik/demokratin/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005 ) 

 

4.1.2.2 Patemans demokratikrav 

Enligt Pateman och deltagardemokratin ska all annan syssla av mänskligt 

förverkligandende lämna politiken företräde, deltagardemokratin ser även deltagandet i 

politiken som en medborgerlig plikt. (Gilljam & Hermansson 2010:108) Att samhället 

kommer före individen skriver Sverigedemokraterna om i partiprogrammet från 2005, 

samt 2011: nationens intressen ska gå före individens särintressen, dock bör beslut fattas 

på så lokal nivå som möjligt och så nära medborgarna som möjligt; kommunerna är 

därmed av stor vikt för partiet. Medborgarna i en deltagardemokrati förväntas vidare att 

lämna över en del av sin frihet, för att tillsammans följa beslutade lagar och regler som i 

slutändan gynnar samtliga medborgare. Enligt deltagardemokratin blir politiken som ett 

gemensamt syfte, där målet är att genomföra folkets viljor, samt finna lösningar på 

eventuella politiska problem. (Gilljam & Hermansson 2010:109) Detta skriver 

Sverigedemokraterna om i 2005 års partiprogram, partiet anser att politik är detsamma 

som att skapa ett välmående harmoniskt samhälle som är genomsyrat av trygghet och 

solidaritet. Några huvudpunkter som Sverigedemokraterna vill bli förknippade med är 

stabilitet, trygghet, omtanke, kontinuitet, samt förvaltarskap. 

(https://sverigedemokraterna.se/var-politik/demokratin/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005 ) 

Ett samhälle med en politik som inte har medborgarnas deltagande, blir enligt 

deltagardemokratin en politik utan folkets bästa som utgångspunkt. (Gilljam & 

Hermansson 2010:109) Att inkludera medborgarna i politiken möter 

Sverigedemokraterna när de i sitt partiprogram från 2011 skriver att de står bakom de 

grundläggande demokratiska principerna. Partiet vill kopplas samman med den klassiska 

definitionen av demokrati. Sverigedemokraterna förespråkar politiska val utifrån 

majoritetsprincipen, med öppna samt fria diskussioner; alla människor är lika inför lagen, 

de förespråkar allmän och lika rösträtt för samtliga medborgare. I partiprogrammet från 
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2011, samt 2005 framgår det även att Sverigedemokraterna vill ha en öppen och 

demokratisk stat, där samtliga medborgare ska ha lika rättigheter och skyldigheter. Partiet 

skriver att huvudtanken inom demokratin är att alla medborgare ska ha möjligheten att 

tillsammans kunna påverka sin situation i samhället; utan demokratiska fri- och 

rättigheter som är lika för alla finns det ingen demokrati i samhället. Enligt 

partiprogrammet från 2011, vill Sverigedemokraterna att den offentliga sektorn ska vara 

indelad i tre skattenivåer: statliga nivå, samt landstings- och kommunnivå. Det 

kommunala självbestämmandet är för Sverigedemokraterna en central del i demokratin; 

men kommunens intressen måste vägas jämt med de medborgerliga rättigheterna, god 

välfärd och ett väl samhällsomtagande, som varje svensk medborgare har rätt till. 

Sverigedemokraternas önskan är bevarandet av ett lokalt och regionalt styre även i 

framtiden; detta då de lokala, samt regionala indelningar har en historisk bakgrund; samt 

om man skulle flytta eller slå samman olika kommuner skulle den närhet som 

Sverigedemokraterna vill åt försvinna i förhållandet medborgare respektive 

beslutsfattare. (https://sverigedemokraterna.se/var-politik/demokratin/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005 ) 

Enligt deltagardemokratin ska medborgarna själva, utan någon yttre påverkan gemensamt 

besluta om politiska frågor som berör deras liv och vardag; ingen annan utomstående vilja 

bör påtvingas medborgarna, som byter ut de tankar och beslut som de själva kommit fram 

till. (Gilljam & Hermansson 2010:109) Detta skriver Sverigedemokraterna om i 

partiprogrammet från 2005, samt 2011. Partiet anser att demokrati betyder folkstyre, med 

betoning på folk; och att det inte går att se förbi folkets viktiga betydelse. 

Sverigedemokraterna skriver även att de förespråkar direktdemokrati, som innebär att de 

röstberättigade själva fattar beslut i olika politiska frågor. Partiet är positivt inställda till 

beslutsfattanden, samt folkomröstningar på både lokal, regional samt nationell nivå. 

Sverigedemokraterna skriver dessutom i sitt partiprogram från 2011 att de anser sig stå 

bakom politiska val utifrån majoritetsprincipen, med öppna samt fria diskussioner; alla 

människor är enligt partiet lika inför lagen, de förespråkar även allmän och lika rösträtt 

för samtliga medborgare. (https://sverigedemokraterna.se/var-politik/demokratin/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005 ) 

Genom att som medborgare delta i politiken finner man, enligt deltagardemokratin insikt 

i vad som är det gemensamma bästa. (Gilljam & Hermansson 2010:109) 

Sverigedemokraterna vill ha folkets delaktighet: varje människa har rätt att engagera sig, 

göra sin röst hörd, samt använda sin rösträtt i fria samt anonyma politiska val; men de 

skriver inte något om att medborgarna via detta får en inblick i vad som är det 

gemensamma bästa. När samhället genomsyras av den deltagardemokratiska modellen 

utgör samhället enligt Pateman, en gemensam självständighet. (Gilljam & Hermansson 

2010:109) Sverigedemokraterna skriver i partiprogrammet från 2005 och 2011 att de 

förespråkar direktdemokrati, men de är inte mer ingående än så: de skriver inte om vad 

direktdemokrati i sin tur kan göra för samhället. I en deltagardemokrati har inte folket 
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makten till låns, utan fullt ut; (Gilljam & Hermansson 2010:109) detta kan kopplas 

samman med Sverigedemokraterna som i partiprogrammet från 2005, samt 2011 skriver 

att demokrati för partiet betyder folkstyre, med betoning på folk; det går inte att se förbi 

folkets viktiga betydelse. (https://sverigedemokraterna.se/var-politik/demokratin/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005 ) 

När man som medborgare deltar i samhället gör man enligt deltagardemokratin sin vilja 

hörd, men det betyder dock inte att varje vilja kan bli genomförd. I en deltagardemokrati 

diskuteras samtliga åsikter, och sedan röstar var medborgare för sig om vilket beslut som 

var individ anser som bästa lösningen, det är majoritetens röster som avgör. (Gilljam & 

Hermansson 2010:109) Detta skriver Sverigedemokraterna om i sitt partiprogram från 

2011; partiet förespråkar politiska val utifrån majoritetsprincipen, med öppna samt fria 

diskussioner; alla människor är lika inför lagen, de förespråkar allmän och lika rösträtt 

för samtliga medborgare. Partiet förespråkar vidare enligt partiprogrammet från 2005, 

samt 2011 yttrandefrihet, tryckfrihet, mötesfrihet, samt föreningsfrihet och en 

rättstrygghet. Dessa rättigheter ska finnas tillgängliga för utnyttjande av samtliga 

medborgare: varje människa har rätt att engagera sig, göra sin röst hörd, samt använda 

sin rösträtt i fria samt anonyma politiska val. Sverigedemokraterna förespråkar 

direktdemokrati, och de är positivt inställda till beslutsfattanden, samt folkomröstningar 

på både lokal, regional samt nationell nivå. (https://sverigedemokraterna.se/var-

politik/demokratin/ http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005 )  

Dessa åsikter kan även kopplas samman med komponenten inom deltagardemokratin: att 

deltagandet ska kännas betydelsefullt, och att var medborgares röst väger lika i den 

diskuterande fasen. (Gilljam & Hermansson 2010:109) Ett av de viktigaste målen för 

Sverigedemokraterna, enligt partiprogrammet från 2005, är att återskapa folkhemmet; 

vilket enligt Sverigedemokraterna, genomsyras av det fria samt öppna demokratiska 

samhället; där samtliga medborgare är lika inför lagen; samt där medborgarna har en 

möjlighet att kunna påverka, och känner sig trygga i sin tillvaro. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005) Deltagardemokratin anser att besluten 

blir bättre om alla befintliga tankar & åsikter tagits tillvara. (Gilljam & Hermansson 

2010:109) Detta är inget som Sverigedemokraterna skriver något om i de två 

partiprogrammen; deras uttalanden om folkets delaktighet i politiken tyder dock på att 

folkets politiska engagemang är en viktig komponent för partiet. 

 

4.2 Dahl & ett samhälle styrt av minoriteter 

 

4.2.1 Vänsterpartiet 
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Enligt Dahl styrker inte valen, samt konkurrensen mellan politiska representanter, 

nödvändigtvis majoritetens styrning, däremot har det en betydelse för variationen samt 

mängden av olika minoritetsgrupper, som förespråkar olika samhällsintressen. Dessa 

minoritetsgrupper måste räknas med av de politiska representanterna, då politikerna är 

beroende av väljarnas röster. (Held 2010:163) Ett valsystem där de politiska 

representanterna är beroende av folket skriver Vänsterpartiet att de vill ha i 

partiprogrammet från 2000, samt 2012: För Vänsterpartiet innebär demokrati att 

medborgarna utgör en folksuveränitet. Det innebär vidare för partiet att det genomförs 

demokratiska, fria, samt rättvisa val av folkvalda politiska representanter; som har i 

uppdrag att representera folket. Folkets suveränitet ska vidare utövas av de folkvalda i en 

riksdag. (http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

Dahl anser vidare att om ett representativt valsystem innehåller många olika mindre 

grupper som bryr sig starkt om olika frågor i samhället, kommer de demokratiska 

rättigheterna att förbli skyddade, samtidigt som politiska ojämlikheter kommer att kunna 

undvikas på ett mycket bättre sätt än vad enbart lagar och konstitutioner kan förhindra. 

(Held 2010:163) Vänsterpartiet vill precis som Dahl att samhället ska innehålla flertalet 

intressegrupper som påverkar samhället. Partiet skriver i partiprogrammet från 2000, samt 

2012 att det är folkets engagemang och aktiva deltagande som behövs för att det samhälle, 

som partiet har som mål ska kunna uppnås. Det är därmed viktigt för partiet att ta tillvara, 

samt ge stöd och bidrag till olika rörelser i samhället som arbetar för demokrati, 

människans värde, samt social rättvisa. Partiet skriver vidare att de vill få bort dagens 

samhällsstruktur, som de anser ser ut som följer: att vi lever i ett kapitalistiskt 

klassamhälle, klassuppdelningen är vidare grundad i människors förhållande till 

produktionen av varor och tjänster, där majoriteten av befolkningen säljer sin arbetskraft 

både inom den privata samt offentliga sektorn. Denna grupp av människor tillhör 

arbetarklassen, de har ingen makt eller beslutanderätt över kapitalet samt produktionen; 

men det har minoritetsgruppen som utgörs av borgarklassen. Det är denna 

minoritetsgrupp som har makten över samhället; makt över produktion och arbete gör att 

de även är denna grupp som formar de normer och värderingar som sätts i samhället. Den 

klassindelning som finns genererar en ojämn balans i förhållande till inflytande, och 

makten att kunna påverka i samhället. Arbetarklassen befinner sig dessutom i en lägre 

ställt materiell levnadsstandard, som inte har tillgång till utbildning, samt det kulturella 

livet, i samma utsträckning som borgarklassen. Arbetarklassen är dock inte homogen, 

även inom denna grupp så existerar det skillnader i levnadsstandarden. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/)  

Det som skiljer diktatur åt från demokrati och polyarki är enligt Dahl, skillnaden mellan 

att samhället styrs av en minoritet, i förhållande till att samhället styrs av flera minoriteter. 

(Held 2010:163) Dahls åsikt kan kopplas samman med Vänsterpartiet åsikt att dagens 
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samhälle styrs av en liten minoritet, borgarklassen; partiet vill istället att samhället ska 

efterlikna Dahls polyarkiska modell: att flera minoriteter, utgörandes av folket, ska styra 

tillsammans. De skriver i partiprogrammet från 2000, samt 2012 att samhällets förändring 

påverkas av en rad olika faktorer, samtidigt som människans arbete för jämställdhet 

ständigt förändras. Vänsterpartiet vill ha en socialistisk frigörsele från det kapitalistiska 

samhälle vi lever i idag; men denna samhällsförändring betyder inte att alla 

samhällskonflikter försvinner.  Genom att bryta det mönster vi har idag, så tror 

Vänsterpartiet att vi kan bevittna en medmänsklig samhällsutveckling. Det demokratiska 

och fria samhället ska bevaras, samt försvaras. Statsmakten får inte förtrycka de 

mänskliga rättigheterna. Socialismen är enligt Vänsterpartiet ett förverkligande av 

demokratin och friheten. (http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

Vänsterpartiet anser vidare att förtryck av nationella minoriteter fortfarande är i stor brist 

och kräver förbättring. Sverige har skrivit på avtal som skyddar bland annat samer, judar 

och romer, men än finns det mycket kvar att göra enligt Vänsterpartiet. Tillgången till 

hemspråk vid kontakt av myndighet och sjukhus är bland annat en punkt som partiet vill 

ska förbättras, samt tillgång och kvalité på utbildning i hemspråket. Alla medborgare, 

även de nationella minoriteterna ska ha tillgång till att medverka i politiken; att vara med 

och fatta beslut, samt se till att deras samhälleliga intressen tas tillvara. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

Enligt Dahl handlar det idag inte om huruvida en minoritet styr diktatoriskt över 

majoriteten via demokratiska medel; utan istället om huruvida de olika minoriteterna i 

samhället är passiva och likgiltiga till varandras åsikter. (Held 2010:163) Dahls åsikt kan 

kopplas samman med Vänsterpartiets åsikt från 2000, samt 2012 års partiprogram; där 

partiet skriver att de vill ha ett samhälleligt deltagande av folket via öppna debatter, samt 

att det är viktigt för partiet att ta tillvara, ge stöd och bidrag till olika rörelser i samhället 

som arbetar för demokrati, människans värde, samt social rättvisa. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

 

4.2.2 Sverigedemokraterna 

Enligt Dahl styrker inte valen, samt konkurrensen mellan politiska representanter 

nödvändigtvis majoritetens styrning, däremot har det en betydelse för variationen samt 

mängden av olika minoritetsgrupper som förespråkar olika samhällsintressen. Dessa 

minoritetsgrupper måste räknas med av de politiska representanterna, då politikerna är 

beroende av väljarnas röster. (Held 2010:163) Det som skiljer diktatur åt från demokrati 

och polyarki är enligt Dahl, skillnaden mellan att samhället styrs av en minoritet, i 
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förhållande till att samhället styrs av flera minoriteter. (Held 2010:163) Det handlar idag, 

inte om huruvida en minoritet styr diktatoriskt över majoriteten via demokratiska medel; 

utan istället om huruvida de olika minoriteterna i samhället är passiva och likgiltiga till 

varandras åsikter. (Held 2010:163) Sverigedemokraterna vill ha ett representativt 

valsystem där folket styr: partiet skriver i partiprogrammet från 2005, samt 2011 att de 

förespråkar politiska val utifrån majoritetsprincipen, med öppna samt fria diskussioner, 

där alla människor är lika inför lagen, de förespråkar allmän och lika rösträtt för samtliga 

medborgare. Partiet förespråkar direktdemokrati, de skriver vidare att demokrati betyder 

folkstyre, med betoning på folk. (https://sverigedemokraterna.se/var-politik/demokratin/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005) 

Dahl anser vidare att om ett representativt valsystem innehåller många olika mindre 

grupper som bryr sig starkt om olika frågor i samhället, så kommer de demokratiska 

rättigheterna att förbli skyddade, samtidigt som politiska ojämlikheter kommer att kunna 

undvikas på ett mycket bättre sätt än vad enbart lagar och konstitutioner kan förhindra. 

(Held 2010:163) Sverigedemokraterna skriver inget om att de förespråkar olika mindre 

intressegrupper i samhället, däremot skriver de i båda partiprogrammen att partiet vill ha 

en öppen och demokratisk stat, där samtliga medborgare ska ha lika rättigheter och 

skyldigheter. Partiet skriver att huvudtanken inom demokratin är att alla medborgare ska 

ha möjligheten att tillsammans kunna påverka sin situation i samhället; utan demokratiska 

fri- och rättigheter som är lika för alla, finns det ingen demokrati i samhället. 

(https://sverigedemokraterna.se/var-politik/demokratin/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005 ) Även om partiet inte skriver rakt ut att 

de vill stödja olika intressegrupper i samhället, så skriver de att alla ska ha möjligheten 

att tillsammans påverka sin situation i samhället; ett sådant samhälle skulle indirekt 

betyda att det finns med viljan att påverka olika intressefrågor i samhället. 

Sverigedemokraterna lägger istället mycket fokus på folkets kulturella och etniska 

härkomst i samhället. Partiet skriver i sitt partiprogram från 2005 att det inte går att se 

förbi folkets viktiga betydelse i en demokrati, men de anser vidare att ett folkstyre i 

längden kan komma att bli problematiskt i en stat innehållande flera folk där det inte står 

klart vilka som ska räknas till folket; vilket kan bero på att det inte finns en gemensam 

diskussion, då samtliga invånare inte talar samma språk. Sverigedemokraterna anser 

därför att en av de viktigaste grunderna i en stark och välfungerande demokrati, är en 

gemensam nationell, samt kulturell identitet hos folket, inom staten. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005) I partiprogrammet från 2005, samt 

2011 skriver Sverigedemokraterna vidare att världen och verkligheten är komplex, vilket 

enligt partiet betyder att varje regler någon gång är i behov av ett undantag; exempel på 

sådana undantag är att låta en nation innehålla flera olika nationaliteter, samt att det ibland 

kan råda situationer då en nation inte har förmågan att upprätta en egen stat. Ett verkligt 

exempel på detta är enligt partiet samerna. Ett sätt att lösa detta på är enligt partiet att ge 

denna minoritet en kulturell autonomi, men autonomin får inte gå emot demokratin eller 
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de allmänna mänskliga rättigheterna. Att nationalismen har använts vid hat gentemot 

andra nationer i historien ser partiet som något negativt, men att helt förkasta 

nationalismen på denna grund är heller inte att rekommendera. 

(https://sverigedemokraterna.se/var-politik/demokratin/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005) 

Partiet skriver i partiprogrammet från 2005, samt 2011 att de skiljer på medborgarskapet 

tillhörande den svenska nationen, men anser även att samtliga medborgare, oavsett 

nationalitet, är lika inför lagen, samt har samma rättigheter och skyldigheter. Det bästa 

för det svenska samhället, enligt partiet, är att majoriteten av medborgarna har en svensk 

identitet; men de tillägger att de accepterar att det alltid kommer finnas en viss procent 

medborgare i landet som inte ser sig själv som svenskar. Detta ses inte som ett problem 

så länge gruppen i fråga är begränsad i antal: att de rättar sig efter svenska lagar, normer, 

och traditioner; samt att gruppen inte bidrar till en ökad segregation och motsättning i 

samhället. (https://sverigedemokraterna.se/var-politik/kultur/ 

https://sverigedemokraterna.se/var-politik/mangkultur/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005)  

 

4.3 Dahl & den socioekonomiska ojämlikheten 

 

4.3.1 Vänsterpartiet 

Demokratin är en del av samhällets socioekonomiska struktur, och denna struktur stödjer 

affärsintressen. Detta är något som Dahl anser borde belysas, och som även borde ligga 

varmt om hjärtat för de människor som bryr sig om demokratin och de medborgerliga 

friheter som en demokrati ska innehålla; i förhållande till de demokratiska principer som 

i verkligheten används i samhället. (Held 2010:171) Dessa åsikter återfinns även i 

Vänsterpartiets partiprogram. I partiprogrammet från 2000, samt 2012 skriver partiet att 

demokratin formas i ett politiskt, socialt och ekonomiskt sammanhang. I dagens 

kapitalistiska samhälle är demokratin hämmad av ett, enligt partiet, odemokratiskt 

ekonomiskt system. De politiker som valts vilandes på en demokratisk grund, kan inte 

göra annat än att anpassa sig till det redan befintliga ekonomiska systemet; ett system som 

enligt partiet inte kontrolleras av folket. Vänsterpartiets långsiktiga mål är ett klasslöst 

samhälle, där det råder mänsklig frihet. De vill minska klyftorna i samhället. Partiet vill 

öka det samhälleliga, samt gemensamma ägandet. Denna förändring kommer enligt 

partiet att främja en regional utveckling som både kommer att vara demokratisk, jämlik 

och rättvis, samt ekologiskt hållbar. (http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 



 41 

Enligt Dahl kan ett arbete för demokratin bara ske om människan först inser att folklig 

gemensam suveränitet inte är fullt uppnåbart innan det har skett en förändring och 

omstrukturering av maktfördelningen inom företagen. När mänskligheten har förstått 

detta, har man även förstått att rätten till självstyre går före rätten till ägandet av 

produktionen. Politisk frihet kan bara uppnås fullt ut via ett kooperativt ägande och en 

kooperativ kontroll av företag, arbetsplatser samt samhällets ekonomi i sin helhet. (Held 

2010:171) Dessa åsikter kan kopplas samman med Vänsterpartiets åsikt om vad de 

beskriver som det kapitalistiska klassamhället, ett klassamhälle som partiet inte 

förespråkar, och som de vill avskaffa. I partiprogrammet från 2000 samt 2012 framgår 

det att Vänsterpartiet anser att samhället ser ut som följer: att vi lever i ett kapitalistiskt 

klassamhälle, klassuppdelningen är vidare grundad i människors förhållande till 

produktionen av varor och tjänster, där majoriteten av befolkningen säljer sin arbetskraft 

både inom den privata samt offentliga sektorn. Denna grupp av människor tillhör 

arbetarklassen, de har ingen makt eller beslutanderätt över kapitalet samt produktionen; 

men det har minoritetsgruppen som utgörs av borgarklassen. Det är denna 

minoritetsgrupp som har makten över samhället; makt över produktion och arbete gör att 

de även är denna grupp som formar de normer och värderingar som sätts i samhället. Den 

klassindelning som finns genererar en ojämn balans i förhållande till inflytande, och 

makten att kunna påverka i samhället. Arbetarklassen befinner sig dessutom i en lägre 

ställt materiell levnadsstandard, som inte har tillgång till utbildning, samt det kulturella 

livet, i samma utsträckning som borgarklassen. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

Vänsterpartiet skriver vidare i partiprogrammet från 2000, samt 2012 att de 

förutsättningar som finns i samhället som kan påverka en demokratisk 

samhällsutveckling, via ett gemensamt, samt offentligt ägande av produktionen, måste 

utnyttjas till fullo. Partiet vill få stopp på den ojämna ekonomiska balansen som det 

kapitalistiska samhället bidrar med, istället vill de ha ett gemensamt ägande där alla får 

vara med och bestämma, först då råder det demokrati inom den ekonomiska sfären. 

Arbetet för en ekonomisk demokrati måste genomföras på flera områden och plan 

samtidigt: via lokal självförvaltning, via kooperativa företag, via ett samhälleligt ägande, 

samt via en samhällelig övergripande gemensam planering av produktionsmedlen. 

Vänsterpartiet vill ha en gemensam förvaltning, samt kontroll och utveckling av 

produktionsmedlen och de resurser, samt den arbetskraft, som finns i samhället. 

Demokratisering av ekonomin möjliggör att man på sikt kan hushålla med de resurser 

som finns. Vänsterpartiet vill införa nyttotänk i produktionen, istället för vinsttänk. Partiet 

anser vidare att olika företag, samt verksamheter, är i behov av olika varianter av ägande 

samt styrning, men att målet är en demokratisk gemensam styrning. De offentligt ägda 

företag ska enligt Vänsterpartiet, ha medborgarnas bästa som fokus, samt drivas med en 

ekonomisk effektivitet. Enligt partiet är det dessa offentligt ägda företag som tar tillvara 

på de existerande medborgerliga samhällsintressena. 
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(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

Centralt inom Vänsterpartiets politik är att medborgarna ska garanteras möjligheten att 

kunna påverka strukturen av sitt arbete. Ett välmående samhälle skapas när medborgarna 

arbetar, samtidigt som arbetet medför en delaktighet i samhället för medborgarna. Det är 

enligt partiet, en mänsklig rättighet att ha tillgång till arbete, samt en nödvändighet för att 

samhället ska fungera; en egen försörjning medför medborgerlig självständighet. 

Medborgarnas makt över arbetet är detsamma som makt över samhällets utveckling. 

Vänsterpartiet vill att alla medborgare ska ha tillgång till arbete. Arbetarna ska ha tillgång 

till fackliga organisationer. Arbetsrätten samt rätten att strejka ska enligt partiet bevaras 

och förbättras. Kollektivavtal är en viktig komponent för de fackliga organisationerna: 

genom en uppgörelse mellan arbetsgivare och arbetstagare om löner samt 

arbetsförhållande så tryggas medborgarnas situation på arbetsmarknaden. Denna 

kollektivavtalsmodell vill partiet bevara, samt förbättra förutsättningarna kring. Det ska 

råda jämställdhet på arbetsplatsen mellan män och kvinnor. Vänsterpartiet vill ha 

demokrati på arbetsplatsen, där samtliga anställda har rätten att vara med och bestämma. 

Det får inte råda några skillnader på arbetsmarknaden som är etniskt grundad, alla ska ha 

samma arbetsvillkor oavsett härkomst. Partiet är emot ett gästarbetarsystem. Även här är 

de fackliga organisationerna viktiga, som ska arbeta emot diskriminering samt 

utnyttjande av arbetskraft som kommer från utlandet. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

Vänsterpartiet anser att arbetarrörelsen i Sverige har varit den kraft som påskyndat 

utvecklingen av den offentliga sektorn ekonomist. Partiet vill ha en offentlig sektor som 

jobbar för medborgerlig gemenskap. Den ska vara demokratiskt styrd av både personal 

och resterande medborgare i samhället; och bör vara grundad på principen att varje 

medborgare ger efter egen förmåga, samt får och tar utefter vad den behöver. Denna 

princip kommer enligt partiet att jämna ut välfärden mellan medborgarna i samhället. En 

gemensam offentlig sektor innebär även att medborgarna är med i det demokratiska 

beslutsfattandet om den ekonomiska samhällsutvecklingen. För att samtliga medborgare 

ska ha tillgång till välfärd som vård, skola och omsorg så måste samhällets alla 

gemensamma resurser användas till medborgarnas bästa. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

Den moderna företagskulturkapitalismen, för enligt Dahl, med sig en obalans i sociala 

och ekonomiska resurser i en utsträckning som inte möter kravet på politisk jämställdhet, 

samt kraven i en demokratisk process. Enligt Dahl, är det största hotet mot friheten 

olikheter. De olikheter som Dahl syftar till är människans frihet att obegränsat samla 

ekonomiska resurser, samt friheten att kunna organisera en ekonomisk struktur som 
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stödjer hierarkiskt reglerade företag. Det hierarkiska system vi har i världen idag av 

kontroll samt ägandet av företagen, är orsaken till en mängd olika ojämlikheter, vilket i 

sin tur hotar den politiska friheten. Kontrollen samt ägandet är en bidragande faktor till 

skapandet av dessa stora olikheter medborgarna emellan, i former som inkomst och 

kapital, kompetens, social status, tillgång till information, samt kontroll över 

informationen och propaganda, chansen till ett drägligt liv, samt närheten till de politiska 

representanterna. Enligt Dahl drabbar dessa olikheter inte enbart vuxna, utan även barn, 

spädbarn, och även de barn som ännu inte sett dagens ljus. Dessa ojämlikheter, är enligt 

Dahl av stor betydelse, då de orsakar en obalans i medborgarnas förmåga att kunna delta 

som politiskt jämställda i styrandet av staten. (Held 2010:170)  

Dahls åsikt kan kopplas samman med Vänsterpartiets åsikter, som finns i 

partiprogrammet från 2000, samt 2012. Partiet anser att den kapitalistiska strukturen är 

odemokratiskt; trots att man tillfört fackliga rättigheter, samt förbättrat den offentliga 

sektorn. Den kapitalistiska strukturen har medfört att de olika komponenterna som utgör 

ekonomin, har blivit allt mer beroende av varandra både nationellt och internationellt. 

Privatägda företag fokuserar på kortsiktig vinst, istället för produktionsutveckling. 

Vänsterpartiet ser därför ett behov av att demokratiskt samordna den samhälleliga 

ekonomin. Det demokratiska kravet att medborgarna ska kunna påverka de faktorer som 

i sin tur påverkar deras liv, uppfylls inte inom den ekonomiska sfären i dagens samhälle. 

Beslutsprocesser inom olika bolagsstyrelser påverkar enligt partiet medborgarnas vardag 

i ännu större utsträckning, än vad de beslut som fattas inom folkvalda församlingar gör; 

detta är något som partiet vill ändar på. (http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

I partiprogrammet från 2000, samt 2012 skriver Vänsterpartiet att det är främst är den 

offentliga sektorn som behöver majoriteten av samhällets ekonomiska resurser; sektorn 

ska skötas, finansieras samt utvecklas via demokratiska medel, partiet lägger betoning på 

individerna i samhället som medborgare, de ska inte ses som finansvärldens kunder. Den 

offentliga sektorn som har ansvar för skola, omsorg, forskning, vård, bostäder, samt 

infrastrukturen ska tryggas långsiktigt via skattesystemet. Välfärden ska formas 

demokratiskt, med en jämställd, medmänsklig samt ekologisk utveckling som syfte. 

Medborgarna ska ha tillgång till försäkring vid sjukdom, arbetslöshet, samt 

föräldraledighet. En jämlik välfärd för samtliga medborgare gör alla och en var 

självständig. Den medborgerliga rättigheten till likvärdig utbildning som är av god kvalité 

gör det möjligt för samtliga medborgare att påverka samhällsutvecklingen. Utbildning är 

en personlig utveckling för medborgarna, samt att den föder ett jämställt och demokratiskt 

samhälle.  Alla medborgare bär ett gemensamt ansvar för en god, samt hållbar samhällelig 

utveckling; och det är den gemensamma politikens uppgift att finna lösningar, samt medel 

till denna utveckling. Företagen som har monopol på den globala median begränsar 

människans rätt till att yttra sig och människans tillgång till kunskap. Detta är ett av 

demokratins hinder: människor som hämmas och hålls kvar i fattigdom, arbetslöshet, 
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samt okunskap, oavsett om samhället har olika varianter av frihet att förse invånarna med. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

 

4.3.2 Sverigedemokraterna 

Demokratin är en del av samhällets socioekonomiska struktur, och denna struktur stödjer 

affärsintressen. Detta är något som Dahl anser borde belysas, och som även borde ligga 

varmt om hjärtat för de människor som bryr sig om demokratin och de medborgerliga 

friheter som en demokrati ska innehålla; i förhållande till de demokratiska principer som 

i verkligheten används i samhället. Ett arbete för demokratin kan bara ske om människan 

först inser att folklig gemensam suveränitet inte är fullt uppnåbart innan det har skett en 

förändring och omstrukturering av maktfördelningen inom företagen. När mänskligheten 

har förstått detta, har man även förstått att rätten till självstyre går före rätten till ägandet 

av produktionen. Politisk frihet kan bara uppnås fullt ut via ett kooperativt ägande och en 

kooperativ kontroll av företag, arbetsplatser, samt samhällets ekonomi i sin helhet. (Held 

2010:171)  

Sverigedemokraterna är inte fullt så ingående som Dahl när de skriver om ett samhälle 

genomsyrat av ett kooperativt ägande. Partiet skriver att de vill att folket ska vara 

inblandade i den beslutande processen. De skriver i partiprogrammet från 2011, att de 

anser att den offentliga sektorn ska vara indelad i tre skattenivåer: statliga nivå, samt 

landstings- och kommunnivå. Det kommunala självbestämmandet är för 

Sverigedemokraterna en central del i demokratin, men kommunens intressen måste vägas 

jämt med de medborgerliga rättigheter, god välfärd och ett väl samhällsomtagande, som 

varje svensk medborgare har rätt till. Sverigedemokraternas önskan är bevarandet av ett 

lokalt och regionalt styre även i framtiden; detta då de lokala, samt regionala indelningar 

har en historisk bakgrund, samt om man skulle flytta eller slå samman olika kommuner 

så skulle den närhet som Sverigedemokraterna vill åt, försvinna i förhållandet medborgare 

respektive beslutsfattare. (https://sverigedemokraterna.se/var-politik/ekonomi/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005) 

Sverigedemokraterna skriver vidare i partiprogrammet från 2005, samt 2011 att de har 

två krav för offentligt stöd; att den drivande verksamheten genomsyras av demokratiska 

värderingar, samt står bakom byggandet av samhällsutvecklingen. I frågan om statens 

storlek, samt vilka uppgifter som statens respektive kommuner eller landsting, och den 

privata respektive den offentliga sektorn ska utföra, så är detta inte av stor vikt för partiet; 

istället är målet största möjliga nytta åt medborgarna, till en lägst möjlig kostnad. Besluten 

bör, enligt Sverigedemokraterna fattas på en grund som gör resultatet lämpligt för sitt 

ändamål. Individers frivilliga insatser, religiösa församlingar, samt idrottslivet stärker 

samhället, samt bevarandet av kulturavet, kunskapsutveckling, folkhälsan samt 
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demokrati. Ett starkt medborgarskap banar vägen för starka lokalsamhällen, som 

genomsyras av ansvarstagande människor. (https://sverigedemokraterna.se/var-

politik/kultur/ https://sverigedemokraterna.se/var-politik/demokratin/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005) 

Den moderna företagskulturkapitalismen, för enligt Dahl, med sig en obalans i sociala 

och ekonomiska resurser i en utsträckning som inte möter kravet på politisk jämställdhet, 

samt kraven i en demokratisk process. Enligt Dahl, är det största hotet mot friheten 

olikheter. De olikheter som Dahl syftar till är människans frihet att obegränsat samla 

ekonomiska resurser, samt friheten att kunna organisera en ekonomisk struktur som 

stödjer hierarkiskt reglerade företag. Det hierarkiska system vi har i världen idag av 

kontroll samt ägandet av företagen, är orsaken till en mängd olika ojämlikheter, vilket i 

sin tur hotar den politiska friheten. Kontrollen samt ägandet är en bidragande faktor till 

skapandet av dessa stora olikheter medborgarna emellan, i former som inkomst och 

kapital, kompetens, social status, tillgång till information, samt kontroll över 

informationen och propaganda, chansen till ett drägligt liv, samt närheten till de politiska 

representanterna. Dessa ojämlikheter, är enligt Dahl av stor betydelse, då de orsakar en 

obalans i medborgarnas förmåga att kunna delta som politiskt jämställda i styrandet av 

staten. Enligt Dahl drabbar dessa olikheter inte enbart vuxna, utan även barn, spädbarn, 

och de barn som ännu inte sett dagens ljus. (Held 2010:170)  

Dahls åsikt kan kopplas samman med Sverigedemokraterna som i partiprogrammet från 

2005, samt 2011 skriver att de ser det som en viktig punkt att vara goda förvaltare åt 

skattebetalarnas pengar, samtidigt som de vill begränsa byråkratin inom all offentlig 

verksamhet. Målet är att hela Sverige ska må bra, och för att detta ska vara möjligt 

behöver likväl stat, som kommun ha ett stort inflytande över både infrastrukturen, 

kollektivtrafiken, samt el- och vattendistributionen. Sverigedemokraterna vill att Sverige 

ska ha en konkurrenskraftig jordbrukssektor, som leder till ett gott självförsörjande inom 

landet. Skapandet av en trygg samhällsmiljö är viktigt för partiet, med fokus på 

människans behov att tillhöra det sociala samhället, samt ha tillgång till naturen. 

Återkommande i partiprogrammet är partiets betoning på medborgarnas historia och 

gemensamma identitet. (https://sverigedemokraterna.se/var-politik/ekonomi/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005) 

I partiprogrammet från 2005 samt 2011, anser Sverigedemokraterna att skattenivån ska 

vara på den nivån att staten kan ta hand om utsatta grupper, samt förse medborgarna med 

en hög standard av välfärd. Samtidigt får inte skattenivån vara för hög så att medborgarna 

har svårt att klara den egna försörjningen. Arbetet är den starkaste vägen till statligt och 

enskilt välstånd. Arbete kräver goda förhållanden för startandet av företag och för 

entreprenörskap. (https://sverigedemokraterna.se/var-politik/ekonomi/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005 https://sverigedemokraterna.se/var-

politik/arbetsmarknad/ ) 



 46 

I partiprogrammet från 2005, samt 2011 skriver Sverigedemokraterna att ekonomins syfte 

bör vara att förebygga en hög nivå av socialt kapital. En ekonomisk tillväxt ska ske utan 

att påverka varken folkhälsa, miljö eller det nationella självbestämmandet negativt. En 

god stabilitet på arbetsmarknaden är grogrunden till ett produktivt näringsliv, till balansen 

mellan arbetsgivarens handlingsfrihet och möjlighet till ekonomisk tillväxt; samt belåtna 

trygga löntagare, som är nöjda med sin arbetsmiljö och de försörjningsmöjligheter som 

staten erbjuder. Fackförbund, samt organisationer som bidrar med arbete åt folket, har en 

viktig roll i samhället. En variation av arbetsmöjligheter erbjuder medborgarna trygghet 

och valfrihet; en god arbetsmöjlighet åt folket är därmed en viktig del i partiets politik.  

Partiet står bakom den modell vi har i Sverige, där det förhandlas mellan arbetsgivare, 

samt arbetstagare om lönenivåer och andra centrala villkor. Statens roll är att se till att de 

lagar som finns inom arbetsmarknadsområdet efterföljs. Staten ska även förse en god 

infrastruktur, utbildningsmöjligheter, samt jobba för minskad arbetslöshet. Partiet anser 

att det ska löna sig att ha ett arbete och arbeta. De anser vidare att innehav av arbete 

styrker medborgarnas psykiska, samt fysiska hälsa. Det måste ske en noggrann försäkran 

om att arbetsmiljölagen efterföljs, och den arbetsplats som inte gör detta får ta 

konsekvenser för sitt handlande. (https://sverigedemokraterna.se/var-politik/ekonomi/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005 https://sverigedemokraterna.se/var-

politik/arbetsmarknad/ ) 

De ekonomiska resurserna ska först och främst användas till behov inom Sverige, detta 

då partiet åter poängterar människans behov av en identitet, samt att hon vill känna 

sammanhållning med de som hon identifierar sig med. För att samhället ska kunna värna 

om detta så måste det finnas en vilja hos folket, denna vilja kan styrkas om de ekonomiska 

resurserna först och främst används till inhemska behov. Varje medborgare har enligt 

partiet rätt till en social, samt ekonomisk trygghet; medborgarna har rätt till omvårdnad 

vid sjukdom eller resurser vid funktionshinder. Dessutom måste det finnas en offentliga 

sektor för att garantera medborgarna utbildning, energiförsörjning, försvar, samt ett 

fungerande kommunikationsnätverk. (https://sverigedemokraterna.se/var-

politik/ekonomi/ http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005 

https://sverigedemokraterna.se/var-politik/arbetsmarknad/ ) 

 

4.4 Pateman & medborgarnas roll i samhället 

 

4.1 Vänsterpartiet 

Enligt Pateman ska medborgarna använda sin delaktighet i samhället till att ägna sig åt 

frågor som är nära kopplade till medborgarnas vardag.  (Gilljam & Hermansson 

2010:134) Pateman menar att ett deltagande i den representativa politiken på nationell 
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nivå, kräver att medborgarna tränas i ett samhällsdeltagande på lägre nivå. (Gilljam & 

Hermansson 2010:129) Genom att delta i samhället och politiken lokalt blir folket 

demokratiskt skolade; vilket betyder att de dels är kapabla att bedöma hur de valda 

politiska representanterna sköter sig, samt att de själva blir lämpliga kandidater för ett 

politiskt deltagande på nationell nivå. (Gilljam & Hermansson 2010:143) Patemans åsikt 

kan kopplas samman med vad Vänsterpartiet skriver i partiprogrammet från 2012: partiet 

skriver att de ser det som en självklarhet att folket deltar i de politiska valen. Den politik 

som sker på en daglig basis är en viktig komponent till samhällsförändring. De erkänner 

en parlamentarisk församling på samtliga samhällsnivåer. 

(http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/)  

I partiprogrammet från 2000 framgår det även att Vänsterpartiet anser att ett representativt 

flerpartisystem är den bäst lämpade modellen vid ett politiskt beslutsfattande. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000) De beslut och arbete som genomförs 

inom parlamentet får aldrig skiljas eller undanhållas från folket. Det är samhällets 

kapacitet som förebygger vad som kan uppnås parlamentariskt i samhället. Folkets 

engagemang och aktiva deltagande behövs för att det samhälle, som Vänsterpartiet har 

som mål, ska kunna uppnås. Det är därmed viktigt för partiet att värna, samt stödja och 

bidra, olika rörelser som arbetar för demokrati, människans värde, samt social rättvisa. 

Vänsterpartiet vill ha ett demokratiskt samarbete i samhället, både parlamentariskt, samt 

bland folket. En viktig komponent till den socialistiska samhällsutveckling som partiet 

vill uppnå, är enligt partiet, en god organiserad arbetsklass; här har fackliga rörelser en 

viktig roll, då dessa rörelser är kapitalets huvudsakliga motståndare. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

Vänsterpartiet skriver vidare i partiprogrammet från 2000, samt 2012 att för partiet 

innebär demokrati att medborgarna utgör en folksuveränitet. Det betyder också att det 

genomförs demokratiska, fria, samt rättvisa val av folkvalda politiska representanter, som 

har i uppdrag att representera folket. Folkets suveränitet ska vidare utövas av de folkvalda 

i en riksdag. Mandaten i riksdagen ska fördelas proportionsenligt mellan de sittande 

partierna; regeringen ska vara ansvarig inför riksdagen. Vänsterpartiet belyser i sitt 

partiprogram, vad de anser som, några av de viktigaste komponenterna inom demokratin: 

yttrande- och tryckfrihet, föreningsfriheten, meddelandefriheten, samt 

offentlighetsprincipen. Partiet vill att rätten att delta i debatter ska bevaras, samt både 

förstärkas och fördjupas. Grundlagarna är till för att säkra människornas rättigheter, samt 

till för bevarandet av demokratin. Eventuella ändringar som görs ska gå via folket i de 

allmänna valen, eller vid en folkomröstning. Partiet vill se en ökad tillgänglighet av 

mötes- yttrande- demonstrations- samt organisationsfrihet hos folket. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 
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Deltagardemokratins strävan är att sprida den politiska makten ut hos folket så att den når 

alla medborgare. (Gilljam & Hermansson 2010:110) Tanken är att den 

deltagardemokratiska modellen tillför komponenter i den lucka som finns mellan den 

representativa demokratin på nationell nivå, och vad som når medborgarna i 

civilsamhället. Via medborgarnas delaktighet i kommunerna uppmärksammas 

medborganas tankar samt idéer nationellt. Även olika utbildningsförbund är användbara 

redskap för medborgarna till att vara delaktiga och kunna påverka samhället. (Gilljam & 

Hermansson 2010:112) Deltagandet leder utöver detta även till ett ökat intresse av 

politiken, dess process och struktur. (Gilljam & Hermansson 2010:129) Medborgarnas 

deltagande i samhället och politiken förhindrar, enligt deltagardemokratin, korruption 

samt manipulation. Ett bevarande samt förebyggande av de medborgerliga rättigheterna 

utförs bäst om medborgarna är delaktiga i samhället, samt upplysta om vilka beslut som 

fattas och utförs. (Gilljam & Hermansson 2010:110-111)  

Detta kan kopplas samman med att Vänsterpartiet ser det som värdefullt att ett 

beslutsfattande sker så nära medborgarna som möjligt; de vill därför att politiska beslut 

fattas på multinivå. Ett kommunalt samt regionalt styre ses som en viktig demokratisk 

komponent. Var beslut bör fattas på den nivå där det passar bäst. Det får däremot inte ske 

en allt för stor decentralisering av politiken, då det krävs en enad politisk makt för att 

uppnå rättvisa och jämlikhet. Vem som ska göra vad i den beslutsfattande processen ska 

ständigt vara under förändring, då den bör anpassas till samhällets förändring. Inkomst 

samt resurs ska fördelas jämt över Sverige: lika välfärd ska vara en garanti över hela 

landet. För att kommuner och landsting ska kunna styra så krävs det att de har en god 

beslutandekompetens, samt rätten att beskatta. Vänsterpartiet vill att den representativa 

demokratin ska kompletteras med ett engagerande av resterande medborgare i landet, via 

bland annat lokala sociala rörelser. Vänsterpartiets mål är ett samhälle byggt på en 

gemensam ansvarighet hos medborgarna, för medborgarna.  

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

Deltagardemokratin ser medborgarna som kapabla till att tänka och fatta goda beslut; 

samt kapabla att tillsammans styra samhället; om mot förmodan motsatsen skulle råda, så 

hänvisar deltagardemokratin till att kvalitén i strukturen, hos de politiska institutionerna 

inte är vad den borde vara. (Gilljam & Hermansson 2010:127) I partiprogrammet från 

2000 samt 2012 framgår det att Vänsterpartiet anser att alla människor är lika mycket 

värda. Partiet anser även att alla människor är självständiga, förnuftiga, kritiska och 

tänkande individer, med förmågan att leva tillsammans. Partiet har som syfte att 

organisera människor som vill verka för ett samhälle genomsyrat av ett socialistiskt, samt 

en feministisk politik. De ser möjligheten till en politisk helhet i samhället, vilandes på 

en mångfald av olika erfarenheter och perspektiv. Ett sådant samhälle är möjligt via öppna 

debatter, samt demokratiska beslutandeformer. 
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(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

Som bonus anser deltagardemokratin att medborgarna förvekligas som människor då de 

får vara delaktiga i samhället: medborgaren lär sig att argumentera, fatta beslut, samt lär 

sig via deltagandet att bedöma vad som är det gemensamma bästa då de tar ansvar för 

sina beslut och handlingar. (Gilljam & Hermansson 2010:110) Samtidigt finner 

medborgarna, enligt Pateman, även ett förtroende i sig själva: tron på att deras röst är 

viktig, samt tron på att de som individ har makten att kunna påverka politiken. Detta kan 

kopplas samman med Vänsterpartiet som i partiprogrammet från 2000, samt 2012 skriver 

att en jämlik välfärd för samtliga medborgare gör alla och en var självständig. Den 

medborgerliga rättigheten till likvärdig utbildning som är av god kvalité gör det möjligt 

för samtliga medborgare att påverka samhällsutvecklingen. Utbildning är en personlig 

utveckling för medborgarna, samt att den föder ett jämställt och demokratiskt samhälle.  

Alla medborgare bär ett gemensamt ansvar för en god, samt hållbar samhällelig 

utveckling; och det är den gemensamma politikens uppgift att finna lösningar, samt medel 

till denna utveckling. (http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

Arbetsplatsen är ett ypperligt tillfälle för medborgarna att vara delaktiga, och känna 

delaktighet. Även delaktighet i frågor och beslut rörande den samhälleliga ekonomin är 

något som medborgarna bör engagera sig i, enligt Pateman. Ju mer inflytande, samt 

delaktighet medborgarna känner, desto större chans är det att folkets demokratiska 

karaktärsdrag och duglighet utvecklas. (Gilljam & Hermansson 2010:131) Pateman 

menar att en demokratisering av arbetsplatsen leder till ett förhöjt politiskt deltagande hos 

medborgarna. Detta då de flesta arbetare inte har någon möjlighet att påverka på 

arbetsplatsen; men om de får denna möjlighet att påverka, tror Pateman att detta kommer 

att föda en vilja att även påverka och göra sin röst hörd i samhället. (Gilljam & 

Hermansson 2010:143-144) 

Detta kan kopplas samman med Vänsterpartiet, som i partiprogrammet från 2000, samt 

2012 skriver att centralt inom deras politik är att medborgarna ska garanteras möjligheten 

att kunna påverka strukturen av sitt arbete. Ett välmående samhälle skapas när 

medborgarna arbetar, samtidigt som arbetet medför en delaktighet i samhället för 

medborgarna. Det är enligt partiet, en mänsklig rättighet att ha tillgång till arbete, samt 

en nödvändighet för att samhället ska fungera; en egen försörjning medför medborgerlig 

självständighet. Medborgarnas makt över arbetet är detsamma som makt över samhällets 

utveckling. Vänsterpartiet vill att alla medborgare ska ha tillgång till arbete. Arbetarna 

ska ha tillgång till fackliga organisationer, arbetsrätten samt rätten att strejka ska enligt 

partiet bevaras och förbättras. Kollektivavtal är en viktig komponent för de fackliga 

organisationerna: genom en uppgörelse mellan arbetsgivare och arbetstagare om löner 

samt arbetsförhållande så tryggas medborgarnas situation på arbetsmarknaden. Denna 



 50 

kollektivavtalsmodell vill partiet bevara, samt förbättra förutsättningarna kring. Det ska 

råda jämställdhet på arbetsplatsen mellan män och kvinnor. Vänsterpartiet vill ha 

demokrati på arbetsplatsen, där samtliga anställda har rätten att vara med och bestämma. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

Ett medborgerligt deltagande är enligt Pateman lösning på det minskande valdeltagandet, 

den ökade svårigheten att finna förtroendevalda politiker; samt att ett medborgerligt 

deltagande finner bot på medborganas ökade missnöje av strukturen hos de politiska 

institutionerna. Medborgarnas deltagande i samhället innebär att de som använder sig av 

den service som den offentliga sektorn erbjuder, och är med och formar dess struktur. 

(Gilljam & Hermansson 2010:125) Detta kan kopplas samman med Vänsterpartiet som i 

partiprogrammet från 2000, samt 2012 skriver att de anser att arbetarrörelsen i Sverige 

har varit den kraft som påskyndat utvecklingen av den offentliga sektorn ekonomist. 

Partiet vill ha en offentlig sektor som jobbar för medborgerlig gemenskap. Den ska vara 

demokratiskt styrd av både personal och resterande medborgare i samhället; och bör vara 

grundad på principen att varje medborgare ger efter egen förmåga, samt får och tar utefter 

vad den behöver. Denna princip kommer enligt partiet att jämna ut välfärden mellan 

medborgarna i samhället. En gemensam offentlig sektor innebär även att medborgarna är 

med i det demokratiska beslutsfattandet om den ekonomiska samhällsutvecklingen. För 

att samtliga medborgare ska ha tillgång till välfärd som vård, skola och omsorg, måste 

samhällets alla gemensamma resurser användas till medborgarnas bästa. 

(http://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/program/2000 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/) 

 

4.2 Sverigedemokraterna 

Enligt Pateman ska medborgarna använda sin delaktighet i samhället till att ägna sig åt 

frågor som är nära kopplade till medborgarnas vardag.  (Gilljam & Hermansson 

2010:134) Pateman menar att ett deltagande i den representativa politiken på nationell 

nivå, kräver att medborgarna tränas i ett samhällsdeltagande på lägre nivå. (Gilljam & 

Hermansson 2010:129) Genom att delta i samhället och politiken lokalt blir folket 

demokratiskt skolade; vilket betyder att de dels är kapabla att bedöma hur de valda 

politiska representanterna sköter sig, samt att de själva blir lämpliga kandidater för ett 

politiskt deltagande på nationell nivå. (Gilljam & Hermansson 2010:143)  

Dessa åsikter kan kopplas samman med Sverigedemokraterna som i sitt partiprogram från 

2011 skriver att de anser sig stå bakom de grundläggande demokratiska principerna. 

Partiet vill kopplas samman med den klassiska definitionen av demokrati. 

Sverigedemokraterna förespråkar politiska val utifrån majoritetsprincipen, med öppna 

samt fria diskussioner; alla människor är lika inför lagen, och de förespråkar allmän och 
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lika rösträtt för samtliga medborgare. Partiet förespråkar enligt de två partiprogrammen 

yttrandefrihet, tryckfrihet, mötesfrihet, samt föreningsfrihet och en rättstrygghet. Dessa 

rättigheter ska finnas tillgängliga för utnyttjande av samtliga medborgare: varje människa 

har rätt att engagera sig, göra sin röst hörd, samt använda sin rösträtt i fria samt anonyma 

politiska val. Partiet försvarar alla människors grundläggande rätt till självständighet, 

varje individ grundläggande mänskovärde, samt rätten till en demokratisk utveckling. 

Partiet skriver vidare att de förespråkar direktdemokrati, och att de är positivt inställda 

till beslutsfattanden, samt folkomröstningar på både lokal, regional samt nationell nivå. 

(https://sverigedemokraterna.se/var-politik/demokratin/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005 ) 

Deltagardemokratins strävan är att sprida den politiska makten ut hos folket så att den når 

alla medborgare. (Gilljam & Hermansson 2010:110) Ett medborgerligt deltagande anses 

vara lösning på det minskande valdeltagandet, och den ökade svårigheten att finna 

förtroendevalda politiker; samt att ett medborgerligt deltagande finner bot på 

medborganas ökade missnöje av strukturen hos de politiska institutionerna. 

Medborgarnas deltagande i samhället innebär att de som använder sig av den service som 

den offentliga sektorn erbjuder, är med och formar dess struktur. (Gilljam & Hermansson 

2010:125) Via medborgarnas delaktighet i kommunerna uppmärksammas medborganas 

tankar samt idéer nationellt. Även olika utbildningsförbund är användbara redskap för 

medborgarna till att vara delaktiga och kunna påverka samhället. (Gilljam & Hermansson 

2010:112) Pateman menar att deltagandet leder till ett ökat intresse av politiken, dess 

process och struktur. (Gilljam & Hermansson 2010:129) Som bonus anser 

deltagardemokratin att medborgarna förvekligas som människor då de får vara delaktiga 

i samhället: medborgaren lär sig att argumentera, fatta beslut, samt lär sig via deltagandet 

att bedöma vad som är det gemensamma bästa då de tar ansvar för sina beslut och 

handlingar. (Gilljam & Hermansson 2010:110) Samtidigt finner medborgarna, enligt 

Pateman, även ett förtroende i sig själva: tron på att deras röst är viktig, samt tron på att 

de som individ har makten att kunna påverka politiken. (Gilljam & Hermansson 

2010:129) 

Detta kan kopplas samman med Sverigedemokraterna som i partiprogrammet från 2005, 

samt 2011 skriver att de anser att den offentliga sektorn ska vara indelad i tre skattenivåer: 

statliga nivå, samt landstings- och kommunnivå. Det kommunala självbestämmandet är 

för Sverigedemokraterna en central del i demokratin, men kommunens intressen måste 

vägas jämt med de medborgerliga rättigheter, god välfärd och ett väl samhällsomtagande, 

som varje svensk medborgare har rätt till. Sverigedemokraternas önskan är bevarandet av 

ett lokalt och regionalt styre även i framtiden; detta då de lokala, samt regionala 

indelningar har en historisk bakgrund, samt om man skulle flytta eller slå samman olika 

kommuner skulle den närhet som Sverigedemokraterna vill åt, försvinna i förhållandet 

medborgare respektive beslutsfattare. (https://sverigedemokraterna.se/var-

politik/ekonomi/ http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005) 
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Sverigedemokraterna skriver vidare i partiprogrammet från 2005, samt 2011 att de inte 

tycker att statens storlek har någon större betydelse, samt vilka uppgifter som statens 

respektive kommuner eller landsting, och den privata respektive den offentliga sektorn 

ska utföra; istället är målet största möjliga nytta åt medborgarna, till en lägst möjlig 

kostnad. Besluten bör, enligt Sverigedemokraterna fattas på en grund som gör resultatet 

lämpligt för sitt ändamål. Individers frivilliga insatser, religiösa församlingar, samt 

idrottslivet stärker samhället, samt bevarandet av kulturavet, kunskapsutveckling, 

folkhälsan samt demokrati. Ett starkt medborgarskap banar vägen för starka 

lokalsamhällen, som genomsyras av ansvarstagande människor. Precis som i 

partiprogrammet från 2011, framgår det även i partiprogrammet från 2005 att 

Sverigedemokraterna vill ha en öppen och demokratisk stat, där samtliga medborgare ska 

ha lika rättigheter och skyldigheter. Partiet skriver att huvudtanken inom demokratin är 

att alla medborgare ska ha möjligheten att tillsammans kunna påverka sin situation i 

samhället; utan demokratiska fri- och rättigheter som är lika för alla, finns det ingen 

demokrati i samhället. (https://sverigedemokraterna.se/var-politik/demokratin/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005 https://sverigedemokraterna.se/var-

politik/kultur/ https://sverigedemokraterna.se/var-politik/demokratin/) 

Enligt Pateman förhindrar medborgarnas deltagande i samhället och politiken korruption 

samt manipulation. Ett bevarande samt förebyggande av de medborgerliga rättigheterna 

utförs bäst om medborgarna är delaktiga i samhället, samt upplysta om vilka beslut som 

fattas och utförs. (Gilljam & Hermansson 2010:110-111) Tanken är att den 

deltagardemokratiska modellen tillför komponenter i den lucka som finns mellan den 

representativa demokratin på nationell nivå, och vad som når medborgarna i 

civilsamhället. Arbetsplatsen är, enligt Pateman ett ypperligt tillfälle för medborgarna att 

vara delaktiga, och känna delaktighet. Även delaktighet i frågor och beslut rörande den 

samhälleliga ekonomin är något som medborgarna bör engagera sig i, enligt Pateman. Ju 

mer inflytande, samt delaktighet medborgarna känner, desto större chans är det att folkets 

demokratiska karaktärsdrag och duglighet utvecklas. (Gilljam & Hermansson 2010:131) 

Pateman menar att en demokratisering av arbetsplatsen leder till ett ökat politiskt 

deltagande hos medborgarna. Detta då de flesta arbetare inte har någon möjlighet att 

påverka på arbetsplatsen; men om de får denna möjlighet att påverka, tror Pateman att 

detta kommer att föda en vilja att även påverka och göra sin röst hörd i samhället. (Gilljam 

& Hermansson 2010:143-144) 

Patemans åsikt om medborgarnas delaktighet i samhället kan kopplas samman med 

Sverigedemokraterna som i partiprogrammet från 2005, samt 2011 skriver att ekonomins 

syfte bör vara att förebygga en hög nivå av socialt kapital. En ekonomisk tillväxt ska ske 

utan att påverka varken folkhälsa, miljö eller det nationella självbestämmandet negativt. 

En god stabilitet på arbetsmarknaden är grogrunden till ett produktivt näringsliv, till 

balansen mellan arbetsgivarens handlingsfrihet och möjlighet till ekonomisk tillväxt; 

samt belåtna trygga löntagare, som är nöjda med sin arbetsmiljö och de 
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försörjningsmöjligheter som staten erbjuder. Fackförbund, samt organisationer som 

bidrar med arbete åt folket, har en viktig roll i samhället. En variation av arbetsmöjligheter 

erbjuder medborgarna trygghet och valfrihet; en god arbetsmöjlighet åt folket är därmed 

en viktig del i partiets politik.  Partiet står bakom den modell vi har i Sverige, där det 

förhandlas mellan arbetsgivare, samt arbetstagare om lönenivåer och andra centrala 

villkor. Statens roll är att se till så att de lagar som finns inom arbetsmarknadsområdet 

efterföljs. Staten ska även förse en god infrastruktur, utbildningsmöjligheter, samt jobba 

för minskad arbetslöshet. Partiet anser att det ska löna sig att ha ett arbete och arbeta. De 

anser vidare att innehav av arbete styrker medborgarnas psykiska, samt fysiska hälsa. Det 

måste ske en noggrann försäkran om att arbetsmiljölagen efterföljs, och den arbetsplats 

som inte gör detta får ta konsekvenser för sitt handlande. 

(https://sverigedemokraterna.se/var-politik/ekonomi/ 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005 https://sverigedemokraterna.se/var-

politik/arbetsmarknad/ ) 

Pateman ser slutligen medborgarna som kapabla till att tänka och fatta goda beslut; samt 

kapabla att tillsammans styra samhället; om mot förmodan motsatsen skulle råda, 

hänvisar deltagardemokratin till att kvalitén i strukturen hos de politiska institutionerna 

inte är vad den borde vara. (Gilljam & Hermansson 2010:127) Patemans åsikt kan kopplas 

samman med Sverigedemokraterna som i sitt partiprogram från 2011 skriver att 

samhällets viktigaste uppgift är att skapa och upprätthålla moral, lagar, normer, 

sedvänjor, miljöer, beteenden, samt traditioner och gemenskaper som kan hjälpa varje 

människa att ta vara på de goda samt konstruktiva sidorna som bor i varje människa. Detta 

ansvar måste utövas tillsammans med hänsyn till den mänskliga naturen som är nedärvd. 

Där bland tar partiet upp ett exempel: egoism som kan användas för egen vinning; men 

det är statens uppgift att göra det möjligt för människan att istället använda denna strävan 

till självutveckling; samtidigt som man hjälper andra och därmed inte heller orsakar en 

annan medmänniska skada. Alla människor styrs av förnuft och rationalitet, men 

samtidigt även av känslor, instinkter och drifter; förnuftet blir därmed begränsat. Brist på 

information vid ett beslutsfattande kan även det leda till ett dåligt beslut hos en människa 

med mycket förnuft. Därför är det, enligt Sverigedemokraterna viktigt att man inte enbart 

bygger samhället på en tillit till enskilda individers förnuft. 

(https://sverigedemokraterna.se/var-politik/kultur/ https://sverigedemokraterna.se/var-

politik/mangkultur/ http://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005) 
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5. Slutdiskussion, sammanfattning & fortsatt forskning 

I detta kapitel sammanfattar jag, samt lägger fram resultat och slutdiskussion av min 

studie. Jag ger vidare även förslag på fortsatt forskning. 

5.1 Slutdiskussion & Sammanfattning 

I partiprogrammet från 2000, samt 2012 framgår det att Vänsterpartiet först och främst 

möter Dahls krav om de tre grundläggande medborgerliga rättigheterna; och sedan även 

kraven i de åtta garantier som bör finnas i en demokratisk stat. I partiprogrammet från 

2000, samt 2012 framgår det även att Vänsterpartiet möter Carol Patemans 

demokratikrav, då partiet i sina båda partiprogram återkommande betonar vikten av ett 

medborgerligt deltagande i samhället. Det deltagardemokratiska demokratikraven som 

inte går att finna i Vänsterpartiets partiprogram från 2000, samt 2012 är att Pateman anser 

att ett politiskt deltagande är en medborgerlig plikt. Pateman anser även att medborgarna 

finner insikt i vad som är det gemensamma bästa genom att delta i politiken; och när 

samhället genomsyras av den deltagardemokratiska modellen utgör samhället en 

gemensam självständighet. Dessa åsikter är inget som Vänsterpartiet skriver om i de två 

partiprogrammen. De vill ha ett deltagande av folket, men partiet är inte ingående i vad 

medborgarnas deltagande i politiken kan göra för medborgarna på ett individplan. I 

partiprogrammet från 2005, samt 2011 framgår det att Sverigedemokraterna möter Dahls 

krav om de tre grundläggande medborgerliga rättigheterna, samt kraven i de åtta 

garantierna som bör finnas i en demokratisk stat. Patemans deltagardemokratiska krav 

möter Sverigedemokraterna över lag: partiet vill ha ett medborgerligt deltagande i 

samhället, men de är inte fullt så ingående och upprepande om ett medborgerligt 

deltagande, som Vänsterpartiet är i sina två partiprogram. 

 

I partiprogrammet från 2000, samt 2012 framgår det att Vänsterpartiet och Dahl har 

likvärdiga åsikter; både Dahl och Vänsterpartiet vill ha ett samhälle styrt av flera olika 

intressegrupper och minoriteter, istället för ett samhälle styrt av en majoritet. 

Sverigedemokraterna skriver även de att de förespråkat ett öppet samhälle där alla 

människor ska ha rätten att kunna påverka sin situation, vilket indirekt betyder att 

samhällets människor påverkar olika saker då alla är olika och har olika intressen. Partiet 

vill däremot helst inte ha ett samhälle baserat på folk bestående av flertalet olika kulturella 

och etniska minoriteter. Partiet skriver att de accepterar att det alltid kommer att finnas 

kulturella minoriteter i ett land, men fortsätter att hävda att ett land utgörandes av ett folk 

med och en och samma kulturella härkomst är bästa samhällsgrunden. Det är här som det 

blir tvetydigt och problematiskt, om Sverigedemokraterna verkligen möter Dahls 

demokratikrav om flera styrande minoriteter i samhället. Partiet anser att alla ska ha rätten 

att påverka, men efter vad de skriver ytterligare i sina partiprogram så ser de helst att 

dessa rättigheter ska behöva utnyttjas av enbart en folkgrupp. Som läsare drar man 

slutsatsen att deras parti är demokratiskt motsägelsefullt, slutsatsen blir att 

Sverigedemokraterna utifrån en aspekt möter Dahls demokratikrav, samtidigt som det ur 

en annan aspekt inte gör det. 

 

I partiprogrammet från 2000, samt 2012 framgår det att Vänsterpartiet och Dahl har 

samma åsikter om ett kooperativt ägande i samhället; samt att det finns en ojämlikhet i 
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socioekonomiska tillgångarna i samhället. Sverigedemokraterna är inte lika fullt ingående 

som Dahl när de skriver om ett samhälle genomsyrat av ett kooperativt ägande. Partiet 

skriver dock att de vill att folket ska vara inblandade i den beslutande processen. 

Sverigedemokraterna vill precis som Dahl jobba för en jämlikhet i de socioekonomiska 

tillgångarna. Både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna möter vidare Patemans 

deltagardemokratiska krav om ett medborgerligt deltagande i samhället; även om 

Vänsterpartiet är mer ingående i sina två partiprogram, än vad Sverigedemokraterna är i 

sina två partiprogram. 

 

Slutsatsen blir som följer: Vänsterpartiets partiprogram från 2000, samt 2012 genomsyras 

av deltagardemokratiska åsikter; och partiet möter även de demokratiska kraven som 

Dahl ställer. Utifrån de båda demokratiska modellerna Polyarki och Deltagardemokrati, 

kan Vänsterpartiet klassificera sig själva som ett demokratiskt parti. Det går att återfinna 

övergripande deltagardemokratiska komponenter i Sverigedemokraternas partiprogram 

från 2005, samt 2011; partiet möter även majoriteten av Dahls demokratiska krav. Utifrån 

de båda demokratiska modellerna Polyarki och Deltagardemokrati, kan 

Sverigedemokraterna med en viss tvetydighet klassificera sig själva som ett demokratiskt 

parti. 

 

 

5.2 Fortsatt forskning 
 

Som fortsatt forskning skulle det vara intressant att analysera resterande partiers 

partiprogram som är representerade i riksdagen; ett användande av ytterligare 

demokratimodeller skulle även vara intressant, för att skapa sig en ännu bredare förståelse 

om vilken demokratigrad, samt demokratimodell som de olika partierna representerar. 
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