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Abstrakt 

 
Den 17 september 2006 röstade det svenska folket för ett maktskifte i riksdagen. Den nya 

regeringsmakten gick under namnet Allians för Sverige och bestod av partierna 

Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. För skapandet av denna 

allians utarbetade partierna en tydlig gemensam politik och ett gemensamt valmanifest.  

 Detta är en undersökning om vad dessa fyra partier har fått offra av sin egen 

politik till den gemensamma politikens fördel, samt om något eller några partier har fått 

åsidosätta större del politik än resterande partier. Den beroende variabeln är därmed 

graden av office-seeking. För undersökningen har partiernas valmanifest 2002 varit 

utgångspunkten. På denna grund har partiernas politiska meningsskiljaktigheter noterats. 

Partiernas respektive ståndpunkter har därefter jämförts mot vad den gemensamma 

politiken från 2006 och framåt avser. För att visa på eventuella vinnare och förlorare 

avseende partiernas genomslag av den egna politiken har spelteorin Chicken race 

används. Chicken race, vars namn härstammar från spelet om att vika undan eller riskera 

kollision, visar hur partierna har agerat i frågor som karaktäriserats av olika åsikter. 

 Resultatet visar att de tre mindre partierna i Allians för Sverige har högre grad av 

office-seeking än vad det större partiet Moderaterna har.  
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1 Inledning 

Efter valet 2006 skedde ett maktskifte i Sveriges riksdag. Med en gemensam politik vann 

de borgerliga partierna 51 % av riksdagens mandat och en ny regering var ett faktum. 

Nya infallsvinklar inom den borgerliga politiken markerades i den gemensamma 

valkampanjen, och den nya borgerliga politiken var en del av framgångskonceptet. Det 

borgerliga blockets eventuella samarbetsproblem var som bortblåsta och målet, Allians 

för Sverige, var fullbordat. 

Målet att genomföra ett maktskifte i Sverige var genomgripande för alla fyra 

partierna, medlet för detta var att enas med en tydlig och gemensam politik. Den 

uppenbara problematiken med detta är att några eller alla partier måste ge efter på 

politiska policys för att ett samarbete skall vara möjligt. I annat fall skulle status quo vara 

en ständig kompanjon i förhandlingar, vilket skulle föra de fyra partierna bort från målet 

om regeringsställning.  

Denna undersökning är ämnad att undersöka förhållandet inom Allians för 

Sverige. Det vill säga, hur har bildandet av Allians för Sverige påverkat det fyra 

regeringspartiernas policys, och finns det utifrån detta perspektiv vinnare och förlorare 

inom alliansen? Har de mindre partierna i alliansen haft mycket att vinna då de kunnat 

åtnjuta makt som de annars inte haft tillgång till, eller har de mindre partiernas 

preferenser blivit överkörda till fördel för alliansens helhet? Valet 2002 avsåg de fyra 

borgerliga partierna att samregera om man vann valet, men det var först inför valet 2006 

som partierna skapade en gemensam valplattform. Av denna anledning har vi valt att se 

till förändring i politik mellan just 2002 till 2006 och framåt.  

Att partier överger sina politiska policys till maktens fördel innebär också en 

problematik för demokratin. Detta yttrade sig för väljaren när denne genom valet 2006 

medvetet röstade på en uttalad allians, vilket i slutänden kan komma syfta till ett två-

partisystem. Det vill säga, i och med att de fyra borgerliga partierna valt att alliera sig 

med en gemensam politik, försvåras det politiska läget för övriga partier att nå makten. 

Lösningen kan därmed komma bli en liknande allians för dessa partier, vilket de nu också 

inlett en diskussion kring.1 Huruvida detta är till fördel eller nackdel för demokratin är 

                                                 
1 Socialdemokraternas hemsida, Ett rödgrönt samarbete för framtiden, (2008-12-12) 
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inte helt lätt att utröna, dock innebär det för det svenska partisystemet en förändring och 

är därmed värt att påpeka. Ytterligare problem visar sig genom att väljaren tror sig rösta 

på politiska preferenser som i själva verket kommer förvandlas till en sekundär fråga hos 

det parti man röstat på. Vidare bör det betonas att ett bortfall av partipreferenser torde 

indikera att partierna har en hög grad av maktönskan, så kallad office-seeking. Vilket i 

tydligare ordalag betyder att politiska partier väljer makt före att förmedla och stå för sina 

politiska åsikter kan tolkas som ett problem i sig. Undersökningen kommer att granska 

huruvida något eller flera partier kan ses som vinnare eller förlorare efter att ha ingått i 

alliansen.  

2 Syfte 

Uppsatsen syftar till att undersöka vilka partier inom Allians för Sverige som har hög 

kontra låg grad av office-seeking utifrån valmanifest och sakfrågor från 2002, kontra den 

gemensamma valplattformen från 2006 och dess efterföljande politik. Samt hur har 

office-seeking realiserats inom Allians för Sverige? 

3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Partiers beteende och representativ demokrati  

Ett parti kan i stora drag sägas ha tre generella huvuduppgifter; inneha politiska policys, 

vinna politiskt stöd och ta makt.2 Ett policy-seeking partis primära mål är att uppnå sina 

politiska policys. Det karaktäristiska för ett parti av detta slag är att man till högre 

prioritet artikulerar och försvarar sina preferenser, kontra röstfiskar eller strävar efter att 

säkra makt.3 Ett parti som är vote-seeking har som principiellt mål att maximera antalet 

röster och vinna val. Ett parti av detta slag beskrivs oftast av att vara downsianskt till sin 

karaktär. Det vill säga, ett parti som förflyttar sig längs den politiska skalan efter 

väljarnas önskemål.4 Office-seeking partier är först och främst intresserade av att säkra 

                                                 
2 Sjöblom Gunnar (1968) Party Strategies In a Multiparty System, Lund: Studentlitteratur, s. 126 ff 
3 Gunther R., Montero J.R., Linz J.J., (2002) Political Parties, Old Concepts and New Challenges, New      
York: Oxford University Press Inc.,  s.151  
4 Ibid 
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fördelarna av att besitta just office.5 Med andra ord har man en strävan av att tillsätta 

ledande positioner inom makt och regering. I mångt och mycket finns inslag av dessa tre 

identifikationspunkter hos samtliga partier. Vad som dock varierar, och därmed indikerar 

organisationskaraktär, är storheten av dess förekomst. För denna undersökning är 

storheten av office-seeking av främst betydelse. Detta är på grund av olika anledningar. 

För det första är det av vikt då kartellpartier ofta är av office-seeking karaktär.6 Detta i 

och med att office-seeking partier har en tendens att söka och tillsätta makten även om 

det får konsekvensen av att man misslyckas med att maximera antalet röster vid val, och i 

många fall tvingas dela på makten och därmed samregera med andra partier.7 Den 

grundläggande motiveringen är dock office-seekings ifrågasättande av ideologins 

betydelse i det svenska partisystemet. Om partiernas vilja till makt större än viljan att 

påverka och samhällsförändra är det ur ett demokratiskt perspektiv av vikt. Det vill säga, 

office-seeking ifrågasätter de ideologiska grundvalen hos partier genom att tillåta politik 

utanför sina politiska policys. Likaså ifrågasätter office-seeking partiernas representativa 

uppgift. Att ett partis politiska agenda blir åsidosatt på grund av en strävan av att nå mål 

kopplade till samhällets maktpositioner, är en möjlig effekt om office-seeking växer sig 

starkare än policy-seeking till alltför stor del. Slutligen bär bildandet av alliansen i sig ett 

ansvar då problematiken med att ena fyra olika partier innebär politiska uppoffringar. 

För att ett parti skall kunna gå under kategoriseringen av att vara office-seeking 

finns vissa kriterier att fylla. Det främsta kriteriet har redan tidigare nämnts, att nå makten 

är viktigare än både politiska policys och röster. Av mer specifik karaktär bör ett office-

seeking parti undvika alltför extrema policyövertygelser då detta kan medföra 

samarbetsproblematik. Har man starka politiska åsikter i en fråga bör man därmed vara 

beredd att omprioritera denna. Likaså bör man som parti undvika att alltför hårt attackera 

eventuella samarbetspartners politiska åtaganden.8 Ytterligare karaktärsdrag för office-

seeking partier är att man inför val ofta för en mer tillbakahållen lågrisk strategi.9 Inför ett 

val med allianspartner är sannolikheten relativt stor att man istället för en gemensam 

propaganda. I och med att svenska partier har en tradition av att vara policy-seeking 

                                                 
5 Gunther R., Montero J.R., Linz J.J., (2002) Political Parties, Old Concepts and New Challenges, s.152 ff 
6 Ibid, s. 159 
7 Ibid, s. 149-150 
8 Ibid, s. 152 
9 Ibid, s. 155 
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kommer begreppet office-seeking speglas av detta faktum i undersökningen.10 Det vill 

säga, office-seeking kommer med stor sannolikhet ha lägre förekomst än policy-seeking. 

Förekomsten av office-seeking är därmed att tolka som icke normativt. Mätningarna 

kommer därmed endast att vara aktuella för denna undersökning, i och med att ett 

avvikande från normen för sammanhanget blir specifikt. Detta innebär att ett parti som 

för en office-seeking strategi, förlorar delar av sin tidigare policy. Av denna anledning är, 

för denna undersökning, ett avvikande att tolka som en förlorande strategi då normen är 

policy-seeking. 

3.2 Spelteori med fullständig information 

Inom politisk ekonomi riktas blickarna mot de utbyten som sker, och varje val som utförs 

kan förklaras genom att väga vinsten mot kostnaden av beslutet. Under denna premiss 

menar vi att Allians för Sverige för spel med fullständig information till skillnad mot vad 

som är brukligt i spelmodeller som Fångarnas dilemma och Chicken (race). Fångarnas 

dilemma är en spelmodell där fullständigt samarbete utgör den största nyttan, och 

Chicken är en spelmodell som innehåller tre pareto-optimala utfall som samtliga syftar 

till att undvika det sämsta utfallet, som innebär en kollision. 11 Eftersom dessa spelteorier 

vanligtvis bygger på att ett öppet samarbete är en omöjlighet, behövs det byggas vägar av 

kommunikation för att kunna genomföra samarbete. För denna undersökning är Chicken 

det spelmodell som kommer att användas. Som Gunnar Sjöblom förklarar i sin bok Party 

strategies in a multiparty system så behövs ett stort informationsflöde för att partier ska 

kunna utföra sin strategi.12 Han menar att kapaciteten för ett parti att nå sina mål beror på 

möjligheten till att kommunicera med sina medel. Både aktörer som väljare och andra 

partier spelar in som medel för vart enskilt parti. Sjöblom pekar på tre stycken strategiska 

variabler för att se över just denna problematik, mål, medel och kapacitet.13 Målet 

representerar ambitionsnivån för den tänkta aktören. Här har de borgerliga partierna ett 

klart mål att ta majoritet i riksdagen och då även kunna forma regering. Medel är vad som 

är intressant för denna undersökning, då man utefter sin kapacitet skapat ett medel som 

                                                 
10 Gunther R., Montero J.R., Linz J.J., (2002) Political Parties, Old Concepts and New Challenges, s. 151 
11 Hermansson Jörgen, (1990) Spelteorins Nytta, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, s. 74ff 
12 Sjöblom Gunnar (1968) Party Strategies In a Multiparty System, s. 32ff 
13 Ibid, s. 38 
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blivit Allians för Sverige. Alltså syftar kapacitet just till om aktören har vad som krävs 

för att uppnå sitt mål. Med hjälp av det informationsflöde som Sjöblom förespråkar och 

som är avgörande för att kunna uppnå sina mål, kan man alltså föra spelteori med 

fullständig information. Detta medför att det är lättare att nyttomaximera då samarbetet är 

det primära medlet för att nå målet. Dock finns problematiken kvar med katastrofhotet 

vilket gör att samtidigt som aktörerna försöker maximera sin nytta, kan just den största 

nyttan ge den kollision som skulle förstöra samarbetet.14 Hermansson menar att i 

praktiken finns det inga fall där fullständig information existerar, men påpekar i samma 

mening att just parlamentsvoteringar är ett av de fall som kan ses som ligga mycket nära 

detta.15 Partiprogram och debatter visar tydligt vilka sidor som finns samt att alternativen 

när det väl kommer till votering är tydliga. Därav är ett sådant studium av de idealiska 

förhållandena av intresse och vi kommer därför att använda oss av Chicken teorin för att 

förklara partiernas agerande.  

Nästa steg för partierna att ta hänsyn till för vidare arbete mot målet är vad som 

kallas för beslutsprocessen. Det är alltså i denna som Sjöblom menar att aktörerna sållar 

vad som är relevant och möjligt att ha som bas för strategin.16 Inom denna fas finns 

platsen för vilka preferenser som skall gå igenom och ges som information utåt. Man 

måste i denna fas både betänka de olika viljor som finns inom organisationen men även 

vilka strategier som konkurrenterna utom organisationen kommer att använda. I detta fall 

handlar det om strategi för att attrahera väljare och föra fram sina preferenser. I sådant 

avseende är Alliansen en enad aktör, men i vår studie är det partierna som ses som egna 

aktörer då det är deras preferenser som undersöks. 

3.3 Att möta krav  

För var aktör finns det en möjlig modell för input och output, vilken vi valt att gestalta 

genom Eastons modell17 för politiska system. Enligt Sjöblom finns det då likt variablerna 

tre olika arenor som aktören måste tillgodose, den interna, den elektorala och den 

                                                 
14 Hermansson Jörgen, (1990) Spelteorins Nytta, s. 75 
15 Ibid, s. 102ff  
16 Sjöblom Gunnar (1968) Party Strategies In a Multiparty System, s. 40ff 
17 Easton David, (1965) A Framework for Political Science, Engelewood Cliffs: Prentice-Hall, s. 112ff 
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parlamentariska.18 För var arena möter partierna stöd och krav från de aktörer som finns 

inom arenan. Den interna ser till medlemmarnas preferenser medan den elektorala ser till 

väljarnas. Den parlamentariska arenan är för denna uppsatts den viktigaste eftersom det 

är här vår studie tar plats. Om en aktör kan få möjlighet till stöd av en annan aktör, det 

vill säga ett parti, får man större inflytande över parlamentet. Inom denna arena är det just 

detta som är målet.19 Med det måste också påpekas att var aktör måste väga kraven från 

var arena mot varandra. Det är för aktören av stor betydelse om varifrån kraven kommer, 

och om hur dessa förhåller sig till aktörens existerande policy. Med andra ord, om 

karaktären av kraven är i linje med policyn, eller skulle kostnaden av att anamma det som 

kraven pekar på vara för hög.20 Sjöblom visar på flera olika modeller hur denna 

uppvägning görs, det är dock svårt att mäta dessa generellt. Vi ämnar därför göra 

undersökningen genom att studera vägningen av office-seeking för vart parti inom 

Allians för Sverige. Detta kommer att ske genom att inom den arena som undersökningen 

innefattar; den parlamentariska, kommer spel att utföras. Alltså i det som Easton kallar 

för black-box sätter vi in ett spel av modellen Chicken. Genom denna kommer man att 

kunna se hur varje parti har gjort bedömningen på de krav som kommer in och vägt dem 

mot den existerande policyn för att kunna ta beslut om sitt agerande. Agerandet kommer 

visa sig i spelet och på det viset även avslöja vilken väg som partierna har gått i 

beslutsfattandet.  

Figur 3.3.1, Chicken inom Black-Box 

 
Not. Omarbetad figur efter Sjöblom, G21. Figuren utläses likt Eastons black-box. Inom black-boxen 
utspelar sig spelet Chicken. Kapitel 3.4 behandlar hur spelet fungerar. 

                                                 
18 Sjöblom Gunnar (1968) Party Strategies In a Multiparty System, s. 140 
19 Sjöblom Gunnar (1968) Party Strategies In a Multiparty System, s. 140 
20 Ibid, s. 144ff 
21 Ibid, s. 140 

Koalitionskrav 

Koalitionsstöd 

Parlamentariska arenan 
 

Gemensam policy 

Gemensamma sakfrågor 

Beslut 

O 
U 
T 
P 
U 
T 

 

I 
N 
P 
U 
T 

 

2,4 3,3 

4,2 1,1 

Partier  Allians för Sverige 
 



 11 

3.4 Chicken 

För förhandlingar och förhållanden inom den parlamentariska arenan för Alliansen 

kommer vi att använda oss av Chicken-teorin. Chicken kommer från spelet att två bilar 

kör mot varandra och kommer att kollidera om någon av förarna inte viker av. Vinnaren i 

denna teori är den som lyckas hålla kurs utan att vika medan den andra föraren viker av. 

Samtidigt brottas båda förarna med risken att kollidera om ingen av dem viker av. I den 

mån är alternativet att båda viker av den näst bästa lösningen. Denna lösning skulle 

internt inom alliansen symbolisera en kompromiss. En kompromiss uppstår om det råder 

ett hot om kollision som innebär upplösning av samarbetet.22 För var och en av 

utgångarna finns ett värde som visas i tabellen nedan.23 Om båda aktörerna viker av 

undviker man kollision och ingen av förarna riskerar att bli kallad för fegis (Chicken), 

och nyttotalet för båda parter blir tre. Om någon av förarna viker så att kollision undviks 

kommer denna att få lägre nyttotal än den förare som kört rakt på. Översatt till denna 

undersökning betyder de att den aktör som lyckas driva sin politik genom utan att 

kompromissa kommer vara den som har valt att köra på. Denna åtnjuter då en fyra i nytta, 

som är det högsta nyttovärdet, medan den som väjt för att undvika en kollision, eller i 

denna studies fall säkrat ett fortsatt samarbete i Alliansen, kommer att få ett nyttotal på 

två. Om ingen av parterna viker av kommer de att kollidera och båda få nyttotal ett, som 

är det lägsta nyttovärdet. Detta medför att ett samarbete inte längre är möjligt då ingen av 

parterna har funnit det värt att kompromissa för att kvarhålla samarbetet, man har då valt 

att kollidera framför att samarbeta.24  

Figur 3.4.1 Chicken spelbox25 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Lewin Leif, (2002) Ideologi Och Strategi: Svensk Politik Under 130 År, Stockholm: Norstedts Juridik, s. 
338ff 
23 Hermansson Jörgen, (1990) Spelteorins Nytta, s. 74ff 
24 Lewin Leif, (2002) Ideologi Och Strategi: Svensk Politik Under 130 År, s. 338ff 
25 Hermansson Jörgen, (1990) Spelteorins Nytta, s. 75 
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Leif Lewin beskriver denna modell i sin bok om Svensk politik under 130 år. Med hjälp 

av denna modell visar Lewin hur Torbjörn Fälldins agerande runt valet 1976 kunde 

utläsas. För att återfå röster var det mest lönsamt för Fälldin att framtvinga en kollision, 

medan under koalitionsregeringens styre var denna kollision det sämsta alternativet då 

den i slutänden kom att sätta regeringen ur spel.26 Samma princip gäller för vår uppsats 

med den skillnaden att kollision har sedan starten av Alliansen varit det sämsta 

alternativet. För att kunna upprätta ett samarbete, och på det viset vinna valet har det varit 

högst kritiskt att inga kollisioner uppkommer. Detta medför då också att om ett av 

partierna har en stark ståndpunkt i en specifik fråga måste det partiet se till att det andra 

partiet viker för att få just sin åsikt genomdriven. Alternativet för detta är att båda 

partierna viker och då genomför någon form av kompromiss. Enligt Lewin finns det här 

skillnader mellan fångens dilemma; som vi menar att Alliansen överbyggt genom 

tillgången av fullständig information, och Chicken. I Chicken finns ett gemensamt sämsta 

vilket skulle vara kollision, vilken kan undvikas genom samarbete. Det finns heller ingen 

direkt vinnande strategi för gruppen med denna modell, utan varje möjlig utgång, 

förutom 1,1, har samma totala nyttovärde. Detta medför att det slutgiltiga målet för spelet 

är att hålla samarbetet vid liv. Samma sak gäller för de fält där den ena väljer att vika av 

medan den andra kör på. Dessa har samma värde, men något som är viktigt för Chicken 

är att kostnaden för att vägra samarbete är väldligt stor.27 Just det att det inte finns någon 

lösning på Chicken gör att den är ytterst realistisk och därmed lämplig att tillämpa på vårt 

problemområde.  

Spelet kommer att visa huruvida de olika partierna lyckats bilda Alliansen utan att 

påverka varandras preferenser eller om bildandet av denna har medfört att vissa eller 

samtliga partier har fått vara ”Chicken” i en eller flera viktiga frågor. 

                                                 
26 Lewin Leif, (2002) Ideologi Och Strategi: Svensk Politik Under 130 År, s. 337ff 
27 Ibid, s. 339 
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4 Metod 

Genom att jämföra 2002 års respektive partipolitik mot den gemensamma valplattformen 

från 2006 och framåt avser vi att visa på om det inom alliansen finns vinnare och 

förlorare. Med vinnare eller förlorare menar vi att tolka vinnare som ett parti som fått 

med allt eller stor del av sin politik i frågor som mellan partierna varit splittrade. Med 

förlorare menar vi ett parti som fått litet eller mindre utrymme än övriga partier inom 

ovanstående områden. Det vill säga, ett vinnande parti har mindre del av office-seeking 

och förmodad större del av policy-seeking. Ett förlorande parti har mindre del av policy-

seeking och större del av office-seeking.  

Basen för 2002 års jämförelsepunkt kommer vara det gemensamma valmanifestet 

från 2006. Vi kommer dock även se till hur partiernas politik efter det gemensamma 

valmanifestet tagit uttryck. Detta i och med att partierna kan vara oense i frågor som inte 

återfinns hos de gemensamma valmanifestet. Genom att undersöka den sortens frågor 

kommer vi därmed på bättre grund kunna belägga ett eventuellt 3,3 spel. På så sätt 

kringgår vi problematiken med att det gemensamma valmanifestet inte förtäljer varför en 

fråga inte omfattas av den gemensamma politiken. För partiernas sakfrågepolitik från 

2002 som inte finns medtaget i Valmanifesten har vi använt oss av ett webarkiv28 som 

sparar äldre hemsidor på en server. På detta sätt har vi kunnat använda information som 

partierna ej längre har tillgängliga på sina nuvarande hemsidor. 

4.1 Genomförande och jämförande 

För vår undersökning kommer vi undersöka Centerpartiets, Folkpartiets, 

Kristdemokraternas och Moderaternas valmanifest och sakfrågor mot de gemensamma 

politiska preferenserna och policys man antog genom bildandet av Allians för Sverige. 

Information för respektive parti kommer att utgå från 2002 års partipolitik. Vi har valt år 

2002 i och med att det är dessa valmanifest som ligger närmast i tiden från valet 2006 då 

Allians för Sverige vann valet och makten. Eftersom vi undersöker eventuella 

förändringar inom respektive partiers politik från före bildandet mot den gemensamma 

                                                 
28 För detta har vi använt  oss av Internet archive: Waybackmachine. För partiernas hemsidor finns 
fullständig länk via webarchive angivet i referenslistan. 
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politiken, är förändringsstrategin29 den metod vi kommer inrikta oss på. 

Förändringsstrategin innebär kortfattat att man ser till skillnader över tid. För denna 

undersökning kommer förändringsstrategin att kunna visa om partierna har, utifrån sina 

politiska preferenser och policys 2002, accepterat för alliansen fördelaktiga frågor i sin 

politik och därmed stuvat undan kollisionsartade frågor ur sin agenda.  

Vår beroende variabel för denna undersökning är office-seeking. Office-seeking 

är beroende i och med att dess storlek är föränderlig beroende av den politik som 

partierna för. Graden, och därmed storheten, av vår beroende variabel kommer att alltså 

att grundas i förekomsten av densamma. Det vill säga, ju större förekomst av office-

seeking, desto högre är graden av vår beroende variabel för partiet.  

 

Kvalitativ textanalys 

För undersökningen av valmanifesten ämnar vi framförallt att textreducera och därefter 

logiskt ordna30 den manifesta informationen. Vi kommer att utgå från sex stycken 

begrepp för vår kategorisering av partiernas sakfrågor och preferenser. De sex 

kategorierna hämtas från de sex arbetsgrupper som allianspartierna tillsatte för 

utarbetandet av den gemensamma politiken. Genom att vi använder alliansens 

arbetsgrupper för vår kategorisering framgår partiernas politik inom respektive område, 

mot den gemensamma politiken tydligt. Dessa sex grupper har för vår operationalisering 

ett enbart strukturellt syfte. Det vill säga, kategoriseringen kommer att ske med ett öppet 

förhållningssätt utifrån kategorierna.31 De sex grupperna är: Ekonomisk politik för 

tillväxt, Mer kunskap – en modern utbildningspolitik, Sverige i världen på 2000-talet, 

Välfärd för trygghet och valfrihet, Tillväxtregion Sverige och Rättspolitik för trygghet.32 

Denna typ av operationalisering syftar till att minimera den retoriska problematiken i 

partiernas valmanifest. Det vill säga att ett parti kan välja att placera en preferens eller en 

sakfråga under en rubrik som antyder exempelvis sjukvård, men som i själva verket syftar 

till ekonomisk tillväxt. Därför, för att förtydliga innehållet av dessa arbetsgrupper 

kommer frågor som rör arbetsmarknadspolitiska åtgärder placeras inom Ekonomisk 

                                                 
29 Esaiasson P., Gilljam M., Oscarsson H., Wängnerud L., (2007) Metodopraktikan konsten att studera 
samhälle, individ och marknad, Stockholm: Norstedts Juridik AB., s. 165 
30 Ibid, s. 238 
31 Ibid, s. 245 
32 Allians för Sveriges hemsida, Valet 2006, Från Högfors till Rosenbad, (2008-12-04) 
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politik för tillväxt. För Mer kunskap – en modern utbildningspolitik placeras 

utbildningsfrågor, men även frågor som exempelvis studiesituation, ung kultur och 

forskning. Inom Sverige i världen på 2000-talet placeras frågor om globaliserings-, 

utrikes- och biståndspolitik. För kategorin Välfärd för trygghet och valfrihet placerar vi 

frågor som rör sjukvård, men även frågor som syftar till individens valfrihet och 

familjepolitik. I Tillväxtregion Sverige placeras frågor behandlar tillväxt av 

arbetsmarknaden och tillväxten av entreprenörskap och företagande. Inom den sista 

kategorin, Rättspolitik för trygget, kommer frågor om exempel polisväsende, 

diskrimineringsfrågor och drogförebyggande politik att placeras. Den gemensamma 

politiken kommer att hämtas från Allians för Sveriges Valmanifest 2006, 

Bankerydsdokumentet och Alliansens vallöften 2006. För genomförd politik efter 2006 

kommer vi att använda oss av partiernas och Alliansens sakfrågepolitik i form av 

partimotioner och propositioner. 

 

Att jämföra material 

Att utifrån förekomst av något nivåskatta graden innehar, för en undersökning av detta 

slag, ett stipulativt problem.33 Analysen av resultatet påverkas av att det är forskaren själv 

som sätter gränsen för vad som är att tolka som hög grad kontra låg grad. För att komma 

runt detta problem kommer vi utifrån frågor som utmärkts av olikartade åsikter jämföra 

till vilken del partierna lyckats och misslyckats med att genomföra sin politik. Det vill 

säga, genom att först identifiera problemområden, därefter jämföra mot den gemensamma 

politiken och sedan undersöka om det finns tendenser att ett eller flera partier viker sig 

mer ofta eller mer sällan, kommer vi att kunna mäta graden av office-seeking i 

förhållandet mot varandra. I och med att vi jämför inbördes Allians för Sverige blir 

därmed inte nivåskattningen av ett problem. Har ett parti fler fall av office-seeking än 

andra är det partiet att uppfatta som att besitta högre grad av office-seeking. Genom att 

använda en referenspunkts-strategi34 av detta slag kommer vi att nivåskatta storheten av 

vår beroende variabel på ett sätt som medför låg möjlighet att generalisera. Validiteten 

kommer dock ej påverkas i och med att syftet är att undersöka de politiska förhållanden 

                                                 
33 Esaiasson P., m. fl, (2007) Metodopraktikan konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 164 
34 Ibid, s. 169 
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som råder inom Allians för Sverige. Med hjälp av en referenspunktsstrategi påverkas ej 

heller resultatet om ett parti saknar politik inom ett område. Detta eftersom att antalet 

vunna kontra förlorade spel oavsett visar på ett procentuellt förhållande inbördes mellan 

partierna, som inte är beroende av antalet spel. 

För att sedan påvisa förekomsten av office-seeking kommer vi sedan att 

klassindela och jämföra partiernas politik.35 Mer exakt kommer vi att utifrån två 

förhandsdefinierade kategorier strukturera de politiska frågorna i likatänkande och 

oliktänkande. Likatänkande är politik som ej kommer att stödja teorin för office-seeking. 

Oliktänkande är politik som utifrån spelteorin Chicken kommer representera spel med 

nyttovärde 3,3, 4,2, 2,4 och 1,1 där värdet 4 innebär att ett parti fått igenom all sin politik 

i frågan och värdet 1 innebär kollision.36 Grunden för denna kategorisering kommer att 

utgöras av jämförandet av respektive partis politik mot varandra, samt mot den 

gemensamma allianspolitiken. På detta sätt menar vi att finna dels om något parti fått ge 

efter på sin politik, dels om frågan plockats bort från den gemensamma agendan. 

Kortfattat uttryckt leder detta till hur partierna har agerat utifrån 2002 års politik, till den 

gemensamma politikens fördel.  

 

Kategoriseringen och jämförandet av textreducerat material kommer alltså att 

kunna visa på politiska likheter och skillnader. Reliabiliteten säkerställs i och med det 

faktum att det i första hand är dokumentation med trovärdiga tendenser som undersöks, 

vilket minskar risken för feltolkning. Som förstärkning till valmanifestens manifesta 

budskap kommer även informationens latenta budskap finnas åtanke. Den latenta 

informationen kommer att bistå främst vid kategoriseringen av textreduceringens resultat 

i de sex olika grupperna. Genom att strukturera utefter manifesta budskap, med den 

latenta informationens eventuella närvaro i beaktande kommer vi därmed nå högre 

reliabilitet för våra mätningar.  

                                                 
35 Esaiasson P., m. fl, (2007) Metodopraktikan konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 155-
157 
36 Hermansson Jörgen, (1990) Spelteorins Nytta, s. 74-75 
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4.2 Chicken-teorin som förklaring till office-seeking 

För att genom Chicken teorin kunna förklara vilka av partierna i vart spel som varit 

office-seeking och vilka som kunnat driva sin policy för vart spel, behövs en vidare 

förklarning om hur vi ämnar använda Chicken i studien. För varje politisk fråga som vi 

kommer att undersöka kommer ett spelschema sättas upp enligt Chicken. Detta enligt det 

som förklarats i teoriavsnittet. För varje spel kommer det att finnas två möjliga 

ståndpunkter, vilket också oftast är fallet i praktiken.37 Utgången av hur det har beslutats i 

frågan kommer sedan att visa på hur spelet har förts och vilka partier som kan ses som 

mer office-seeking än andra.  

För att en fråga skall antas som ett spel är förutsättningen att minst tre av partierna 

skall ha en uttryckt åsikt i frågan. Detta eftersom att en majoritet av partierna är att se 

som ett måste för att spelet skall vara av relevans och därmed besitta en hög standard.  

Precis som nämnt i teoriavsnittet kommer ett utfall på 1,1 att innebära katastrof 

för Alliansen. Om detta skulle inträffa skulle en upplösning av Alliansen vara det troliga, 

samma press ligger på dem som den borgerliga regeringen var utsatt för under det senare 

1970-talet.38 Alltså är en situation med 1,1 i utfall inte möjlig så länge Alliansen fortsätter 

att verka som regering. Utfallet där båda aktörer viker av som ger 3,3 kan utläsas på flera 

sätt, men har samma betydelse huruvida partierna är office-seeking eller ej. Ett 3,3 fall 

innebär att samtliga parter oavsett ståndpunkt i frågan har kompromissat. Om fallet är 

sådant har man inte kunnat enas eller att någon part har lyckats driva igenom sin politik. 

För att undvika ett läge där kollision; 1,1 uppstår, väljer man då att inte behandla frågan 

alls. Då man tar detta beslut för att kunna fortsätta sitt samarbete måste även detta ses 

som att samtliga partier har en hög grad av office-seeking framför policy-seeking. Detta 

fall innebära alltså att frågan tagits av agendan, och man har inte tagit beslut om 

förändring i frågan. För vissa frågor kan det dock vara aktuellt att använda flera spel om 

resultatet av spelet är just 3,3. Det första spelet utgörs då av vilken information som 

framkommit ur den gemensamma politiken. Det vill säga, flera spel utgörs av 

möjligheten att det kan finnas ett parti som varit av åsikten att politiken inom området ej 

                                                 
37 Hermansson Jörgen, (1990) Spelteorins Nytta, s. 102ff 
38 Lewin Leif, (2002) Ideologi Och Strategi: Svensk Politik Under 130 År, s. 340ff 
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ska förändras. Uppstår en dylik situation måste då ett ytterligare spel genomföras där ett 

av värdena utgörs av politiken ”ej förändra”. I praktiken kan det betyda att det parti som 

förespråkat förändring därmed vikt sig. Detta resulterar i att frågan ej tas upp i 

valmanifestet i och med att den vinnande politiken är den redan rådande. Dubbla spel kan 

också bli aktuellt för att visa på skillnader mellan valmanifestet och den faktiskt förda 

politiken. Att en fråga ej lyfts i det gemensamma manifestet kan ändock innebära att ett 

parti i realiteten blivit överkörda i frågan. 

 Fallet där ena parten uppnår en fyra, alltså ett fullt nyttovärde, och den andra en 

tvåa; 4,2 eller 2,4, är fall som är av stort intresse eftersom det är i dem man kan se vilka 

specifika parter inom alliansen som är mer office-seeking än övriga i just den frågan. De 

partier som lyckas driva en fråga igenom utan att kompromissa eller att ha gjort detta på 

ett obetydligt sätt för policyn, kan ses som det parti som drivits starkast av policy-

seeking. De partier som i en fråga måste vika sig för att undvika en kollision, är det som 

för det specifika spelet ses som mest office-seeking och kommer då att få en tvåa för sitt 

agerande. Denna tvåa visar att parten har fått släppa på sina preferenser genom att vika 

av. För att samarbetet skall kunna fortsätta och för att undvika en kollision har denna part 

valt att vika, denna part visar då på högre grad av office-seeking än det parti som drivit 

igenom sin politik utan att vika av.  

 Spelet kommer att utföras enligt exemplet nedan där vi visar ett testspel med 

frågan om skatt. Den ena sidan vill ta bort skatten medan den andra är intresserad av att 

endast sänka denna skatt. De partier som vill ta bort skatten placeras som aktör X och de 

som endast vill sänka skatten placeras till aktör Y.  

Figur 4.2.1, Spelschema Chicken39 

 

                                                 
39 Hermansson Jörgen, (1990) Spelteorins Nytta, s. 75 
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Om fallet blir sådant att aktör Y som endast vill sänka skatten låter aktör X driva sin 

politik igenom kommer denna att få det lägre nyttovärdet i tabellen då den viker av. 

Eftersom aktör X har lyckats driva igenom sin politik åtnjuter den det högre nyttotalet, 

alltså ett 4,2 läge uppstår. Man kan då läsa ut att aktör Y är det eller de partierna som är 

av den högre graden av office-seeking då de har vikt av för att säkra ett fortsatt 

samarbete. Utifrån vart och ett av dessa spel kan vi utläsa hur de olika partierna i 

Alliansen har valt att antingen följa sin egen linje, eller vika av för att istället följa en för 

Alliansen gemensam linje.  
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5 Empiri 

Vårt empiriska avsnitt avhandlar till största del jämförandet av partiernas åsikter med 

hjälp av spel. Varje spel utgörs av en fråga där partierna initialt haft olika åsikter. Det 

totala antalet frågeområden för kapitlet är 9 stycken. I och med att det förekommer 

dubbla spel för vissa frågor blir antalet spel 12 stycken. För varje spel belyses partiernas 

åsikter, den gemensamma politiken och den faktiskt genomförda politiken. De val som 

förekommer i spelen är den politik som aktörerna gett uttryck för.  

  

Som förstärkning till spelen är en kort presentation av kärnpunkterna i partiernas 

valmanifest att ge.40 Det vill säga, beroende av vilken politik partierna belyser extra starkt 

i sina valmanifest, förstärks möjligheten att se förändring över tid mellan år 2002 till år 

2006 och framåt.  

I Moderaternas valmanifest ligger tyngdpunkten på tillväxt och i att skapa fler 

jobb i Sverige. Flertalet reformer pekar på vikten av att få folk att arbeta, men även på att 

göra det enklare och billigare att anställa. Man har även lagt vikt på att driva samma linje 

internationellt för att kunna skapa fler jobb och säkra tillväxt. Utöver detta är det 

finanspolitik och sänkta skatter som understryks i manifestet. Ytterligare en punkt av stor 

vikt är rättsystemet och en hård kamp mot brottslighet.  

Folkpartiet lyfter sina politiska preferenser i sitt valmanifest genom att peka på 

vikten av utbildning i Sverige. Reformer av skolan lyfts men även vikten av möjlighet till 

lärande utöver skolan. Utöver det lyfts även frågor inom vård och äldreomsorg fram av 

Folkpartiet.  

Frågan om miljö är stark hos Centerpartiet och genomsyrar även de frågor som 

inte är naturligt sammanlänkade med miljöfrågor. Sådana frågor är bland annat de som 

behandlar tillväxt och att skapa arbeten, dessa är också vinklade så att de även ska 

innefatta de som bor på landsbygden då detta är en viktig vinkel i Centerpartiets 

valmanifest.  

 Kristdemokraterna har fokuserat sitt valmanifest till familjen och välfärden kring 

denna. Man menar att familjens grundläggande roll måste beaktas och vill därför 

                                                 
40 För textreducerad kategorisering av valmanifest, se bilaga 1 
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underlätta för föräldrar att ha kontroll och medverka i så mycket av uppfostran som 

möjligt. Sjukvård är även den en viktig del där valfrihet understryks. Vidare har man 

även valt att lägga tyngd på rättsfrågor och arbete mot att förebygga brottslighet.  

5.1 NATO 

Ett svenskt medlemskap i Nato grundar sig i hur partierna förhåller sig till den svenska 

alliansfriheten. Ett fullvärdigt medlemskap i Nato skulle innebära att Sverige ej längre är 

en alliansfri stat. Frågan mynnar i två spel i och med att valmanifestet och den faktiska 

politiken är lite tvetydig. Spelen utgörs av för och emot medlemskap. Kristdemokraternas 

ståndpunkt i frågan om medlemskap i Nato är ett ”Utvecklat svenskt samarbete med Nato 

men inte medlemskap.”41 Vad detta utvecklade samarbete innebär i praktiken framgår 

dock inte helt tydligt, men man talar om behovet för Sverige av ökat skydd mot sårbarhet 

och högre beredskap. Moderaterna å andra sidan anser att ”Ett svenskt medlemskap i 

Nato är ett naturligt steg på den väg mot utökat säkerhetspolitiskt samarbete som varit 

Sveriges under det senaste decenniet.”42 I klartext vill alltså Moderaterna ansöka om ett 

svenskt medlemskap i Nato. Folkpartiet förespråkar även de ett svenskt medlemskap i 

Nato, och man anser att den svenska alliansfriheten är förlegad.43 

Centerpartiet följer, likt Kristdemokraterna, den svenska modellen och anser att 

den nya svenska säkerhetspolitiska doktrinen måste sätta den militära alliansfriheten i 

centrum.44 Det vill säga, fortsatt samarbete med Nato, men den svenska alliansfrihet ska 

fortsätta råda vilket innebär ett nej till svenskt medlemskap.  

                                                 
41 Kristdemokraternas hemsida,  Säkerhet och försvar, (2008-12-04) 
42 Moderata samlingspartiet, (2002), Moderaternas Valmanifest 2002 
43 Folkpartiets hemsida, (2002), Nato, (2008-12-04) 
44 Centerpartiets hemsida, (2001), Försvars- och säkerhetspolitik, (2008-12-04)  
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Figur 5.1.1, Nato valmanifest 

 

I det gemensamma valmanifestet från 2006 omnämns ej Nato överhuvudtaget, och därav 

blir resultatet i det första spelet 3,3. Frågan tolkas som att den har lagts åt sidan. 

Figur 5.1.2, Nato förd politik 

 

Det faktiska politiska läget kan dock anses peka på ett annat resultat.  Från 

Utrikesdepartementet står att läsa ”Sveriges samarbete med Nato sker på den militära 

alliansfrihetens grund… Sverige har sedan 1994 samarbetat med Nato inom ramen för 

Partnerskap för fred (PFF).”45 Det vill säga, i och med Sverige endast samarbetar med 

Nato, men ej har medlemskap har frågan innebörden att Moderaterna och Folkpartiet är 

att se som förlorare då deras politik faktiskt inte vunnit gehör. 

5.2 HBT-frågor 

Detta område behandlar frågor som är relaterade till homo- bi- och transexuellas 

rättigheter. Utifrån partiernas politik finns två framträdande områden där det råder olika 

åsikter. Dessa områden är homosexuellas rättighet till adoption samt könsneutrala 

äktenskap.  
                                                 
45 Regeringens hemsida, (2004),  Utrikesdepartementet, Sverige och Nato, (2008-12-17) 

4,2 

3,3
 

2,4 

1,1 

Köra på 

Köra på 

Vika av 

Vika av 

Mot (C, KD) 

För 
(M, 
FP) 

4,2 

3,3
 

2,4 

1,1 

Köra på 

Köra på 

Vika av 

Vika av 

Mot (C, KD) 

För 
(M, 
FP) 



 23 

 För homosexuellas rättighet till adoption anser Kristdemokraterna att samkönade 

par ej bör ges möjlighet att prövas som adoptivföräldrar. Man förespråkar förbud mot 

hets mot folkgrupp, men menar samtidigt att ett förbud inte får begränsa religionsfriheten 

utan man måste även i fortsättningen få uppmana människor att följa en religiös skrift.46 

Hur detta skall översättas i frågan om könsneutrala äktenskap och homoadoption är inte 

helt lätt, men enligt kristna traditioner skall äktenskapet vara mellan man och kvinna. 

Vidare menar Kristdemokraterna att ”Barn behöver både sin mamma och pappa. 

Familjens grundläggande roll som identitetsskapare kan inte ersättas”47. Det vill säga, i 

sin familjepolitik förespråkar man heterogena förhållanden vad gällande för barns 

uppfostran. 2005-10-04 skriver Kristdemokraterna i en motion att ”Vidare ska 

utredningen om könsneutrala äktenskap upphöra”48. Kristdemokraterna är av åsikten att 

äktenskap endast skall kunna gälla individer av olika kön. 

 Moderaterna tolkas som att vara i avsaknad av tydlig politik inom detta område då 

det inte finns tryckt information från tiden 2002. Detta styrks också av e-post 

korrespondens med Moderaternas Emil Eriksson som lyder ”Tyvärr hittar jag inget om 

HBT, då vet inte verkade finnas ett separat faktablad om det politikområdet då.”49  

 Folkpartiet är tydlig med sin politik i detta område. Man förespråkar att alla ska 

ha samma rättighet att prövas för sin lämplighet till adoption, likaså ska samkönade få 

rätt till gemensam vårdnad. Vidare menar Folkpartiet att alla medborgare skall åtnjuta 

samma behandling för äktenskap, oavsett sexuell läggning.50 

Enligt Centerpartiet själva var de det första parti som tog ställning för 

homoadoptioner och rätt till assisterad befruktning för lesbiska par. Likaså menar 

Centerpartiet att äktenskapet även ska gälla för de som vill gifta sig genom könsneutral 

äktenskapslagstiftning.51  

 I och med att det inom HBT-området finns två större frågor, adoption och 

äktenskap, har vi konstruerat olika spel för detta. 

                                                 
46 Kristdemokraternas hemsida, (2002), Homo- bisexuella och transpersoner, (2008-12-04)  
47 Kristdemokraterna, (2002), Tid för förändring. Tid för handling. Kristdemokraternas Valmanifest 2002 
48 Riksdagens hemsida, (2005),  Motion 2005/06:L313 Äktenskap och stabil familjegemenskap, (2008-12-
04) 
49 Mail korrespondens info@moderaterna.se, emil.eriksson@moderat.se, 2008-12-05 
50 Folkpartiet Liberalerna, (2002), Folkpartiets HBT Rapport 2002 – Ja till mångfalden, Folkpartiets 25 
punkter för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter 
51 Centerpartiets hemsida, (2007), Ett öppet samhälle, (2008-12-04)  
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Figur 5.2.1, Homoadoption 

 

I Allians för Sveriges gemensamma valmanifest finns ingen information om ett 

gemensamt ställningstagande i frågan om homoadoption. Detta borde därmed leda till att 

resultatet för spelet blir 3,3. I detta fall blir det dock en 4,2, det vill säga 

Kristdemokraterna är att tolka som förlorare. Detta beror på den före 2006 genomförda 

politiken som innebär att I Sverige kan registrerade partner sedan den 1 februari 2003 

prövas som adoptivföräldrar.52
 Kristdemokraterna var och är det riksdagsparti som är 

uttalade motståndare till homosexuellas rättighet att adoptera. I sin politik uttrycker  

Kristdemokraterna det med orden ”Vid internationella adoptioner ska eftersträvas att 

barnet får en ny mamma och pappa som ersättning för de biologiska föräldrarna.”53 Av 

denna anledning är Kristdemokraterna det förlorande partiet, och Centerpartiet och 

Folkpartiet är vinnande. I och med att Moderaterna inte har en tydlig åsikt i frågan 

utelämnas dem från spelet.   

Figur 5.2.2, Könsneutrala äktenskap valmanifest 

                                                 
52 Regeringens hemsida, (2003), Justitiedepartementet FAKTABLAD, Partnerskap 
och adoption, m.m., (2008-12-20) 
53 Kristdemokraternas hemsida, (2008), A-Ö, (2008-12-04) 

4,2 

3,3 2,4 

1,1 

Köra på 

Köra på 

Vika av 

Vika av 

Mot (KD) 

För 
(C, 
FP) 

4,2 

3,3 2,4 

1,1 

Köra på 

Köra på 

Vika av 

Vika av 

Mot (KD) 

För (C, 
FP) 



 25 

 

I det gemensamma manifestet för Allians för Sveriges finns ingen information om ett 

gemensamt ställningstagande i frågan om könsneutrala äktenskap. Därmed blir resultatet 

för spelet 3,3. 

Den förda politiken är dock tydligare. I betänkandet från SOU i ärendet 

Äktenskaps- och partnerskapsutredningen54 föreslås att par med samma kön skall kunna 

ingå äktenskap. Utredning fastslår vidare att äktenskapet inte ska styras av traditionella 

uppfattningar, ej heller är argumentet om reproduktion av relevans för äktenskapets 

selektion. Partnerskapslagen skall upphävas och par med samma kön skall få möjlighet 

att ingå äktenskap. Förslagen bör enligt utredningen träda i kraft den 1 januari 2008. 

Regeringens förslag är dock att inte ta bort den nuvarande lagen som innebär att 

par av samma kön ej kan ingå äktenskap. Upphävandet av partnerskapslagen skall 

därmed ej heller tas bort.55 

Figur 5.2.3, Könsneutrala äktenskap förd politik 

 

Av denna anledning är Kristdemokraterna att tolka som vinnare i detta spel. Detta i och 

med att regeringens proposition, trots diverse mindre förändringar, ger fortsatt stöd till 

lagstiftningen som den ser ut idag. 

5.3 Kärnkraft 

Kärnkraft är en het politisk fråga i det svenska samhället. Åsikterna är många, men 

framträdande är tre olika huvudlinjer att se för kärnkraftens framtid. Den första linjen 
                                                 
54 Äktenskap för par med samma kön - Vigselfrågor, Betänkande av Äktenskaps- och 
partnerskapsutredningen, Stockholm 2007, SOU 2007:17 
55 Regeringens proposition, (2008), Äktenskapsfrågor, Prop. 2008/09:80 
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vore att fortsätta att satsa på kärnkraften, det vill säga utbyggnad av både kapacitet och 

reaktorer. Den andra linjen utgörs av avveckling. Avveckling kan då både innebära 

reducering av befintlig produktion samt att stänga aktiva reaktorer. Den tredje linjen är att 

låta våra befintliga reaktorer kvarstå, det vill säga varken avveckla eller bygga nya. Inom 

detta alternativ ryms dock möjligheten att effektivisera och underhålla befintliga 

reaktorer. Liksom övriga samhället har också partierna i Allians för Sverige olika åsikter 

avseende kärnkraften.  

 Kristdemokraternas utgångspunkt är en blandning av att behålla kärnkraften som 

den är idag, samt att man på sikt vill avveckla. Metoden för detta är att man genom 

energieffektivisering samt utveckling och infasning av förnybar elproduktion ska fasa ut 

energisystem som bygger på fossila bränslen och kärnkraft. Detta kan därmed först ske 

när motsvarande mängd el kan tillföras på annat sätt.56 Detta är inte helt enkelt att tolka, i 

och med att Kristdemokraterna är villiga att avveckla kärnkraften först när en miljövänlig 

substitutionprodukt finns på marknaden. Dock, i och med att Kristdemokraterna har ett 

uttalat långsiktigt mål att kärnkraften ska avvecklas kommer deras politik också att så 

tolkas; avveckla. 

 Moderaterna anser att de svenska kärnkraftverken skall få ha kvar sina 

driftstillstånd så länge de klarar de högt ställda kraven på miljö och säkerhet. Vidare 

menar Moderaterna att den idag rådande lagen som förhindrar byggnation av nya 

reaktorer ska avskaffas.57 Likaså skall kärnteknikslagen ändras så att kärnteknisk 

forskning åter blir tillåten, samt avskaffad skatt på kärnkraftsel. Det vill säga, 

Moderaterna förespråkar ett stopp för kärnkraftsavvecklingen, är för nya byggnationer 

och effektivisering. 

 Folkpartiet anser att kärnkraften bör utnyttjas under hela sin tekniska och  

ekonomiska livslängd. Folkpartiet säger därför nej till förtida avstängning av Barsebäck, 

både vad gäller den första och den andra reaktorn. Folkpartiet anser att det i dagsläget 

inte är lönt att bygga ut kärnkraften. Man vill dock inte utesluta en framtida utbyggnad av 

kärnkraften.58 

                                                 
56 Kristdemokraternas hemsida, (2001), Hållbar energipolitik, (2008-12-04)  
57 Moderata samlingspartiet, (2002), Moderaternas informationsblad – Om Energi 
58 Folkpartiets hemsida, (2002), Kärnkraft, (2008-12-04)  
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 Centerpartiet är kort och koncis i sin åsikt avseende kärnkraften: fortsätt 

omställningen av det svenska energisystemet - kärnkraften ska avvecklas. 59 

Figur 5.3.1, Avveckling kärnkraft 

 

Valmanifest 2006: I valmanifestet förkunnar Allians för Sverige att man valt att inte 

genomföra någon förändring som syftar till kärnkraftens vara eller icke vara. Det 

argument man använder för detta är att det är energiåtgången för framtiden inte är 

tillräckligt överblickbar. Allians för Sverige kommer med andra ord inte medverka till 

några politiska beslut rörande kärnreaktorernas avveckling under mandatperioden 2006-

2010. Inte heller kommer man att ge förnyat drifttillstånd till de redan två stängda 

reaktorerna. Förbudet mot att bygga nya reaktorer kommer ej hävas. I regeringsställning 

kommer man dock att pröva begäran om effekthöjningar. Om effekthöjning utförs enligt 

gällande lagar och utifrån gällande krav, kommer man bevilja tillstånd för detta.60 Det 

vill säga, frågan har lyfts av agendan och inget parti har fått sin politik genomförd. Den 

möjliga vinnaren i frågan är Kristdemokraterna i och med deras något intetsägande 

politik i frågan: man vill avveckla kärnkraften när det finns effektivare, billigare och 

miljövänliga alternativ. I och med att detta inte finns menar man att man varken ska 

avveckla eller bygga nytt. 

Med den genomförda politiken har Allians för Sverige hållit sig till valmanifestets 

utsago och ej genomfört förändringar som syftat till byggnation eller avveckling av 

kärnreaktorer under mandatperioden. Spelet pekar på att frågan frysts för att undvika en 

situation om 1,1 vilket vore detsamma som en regeringskrasch. Resultatet för spelet blir 

därmed 3,3, båda åsikter viker. 

                                                 
59 Centerpartiets hemsida, (2001), Energi – Vår politik, (2008-12-04)  
60 Allians för Sverige, (2006), Fler i arbete - mer att dela på, Allians För Sveriges Valmanifest 2006 
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5.4 EMU 

2003 folkomröstade den svenska befolkningen om införandet av EMU i Sverige. Tre av 

de fyra allianspartierna har en överlag positiv inställning till att införa euron. 

Moderaterna är tydliga i sin politik att de är för ett svenskt medlemskap i EMU.61  

Folkpartiet liberalerna har enligt dem själva länge förespråkat ja till EMU. Likaså 

vill man uppmuntra till både till folkomröstning och till debatt. Man vill diskutera 

sakfrågan och söka stöd för ett ja till svenskt EMU-medlemskap.62  

Kristdemokraterna vill att Sverige ska gå med i EMU.63 Centerpartiet är det 

avvikande partiet inom Allians för Sverige i och med att man avvisar ett svenskt 

medlemskap i EMU:s tredje etapp.64 Den tredje etappen är själva bildandet av 

valutaunionen, samt den Europeiska centralbankens övertagande av penningpolitiken från 

de nationella centralbankerna. 

Figur 5.4.1, Medlemskap EMU 

 

I Allians för Sveriges gemensamma valmanifest är frågan om EMU inte hanterad. Detta 

innebär att frågan lyfts bort från agendan, och därmed blir resultatet för spelet 3, 3. 

Utöver folkomröstningen 14 september 2003 där det svenska folket röstade emot ett 

deltagande i valutaunionen, med 56 procent mot och 42 procent för65, verkar inte mycket 

hänt i frågan. Riksdagspartierna har förbundit sig att följa resultatet i folkomröstningen. 66 

                                                 
61 Moderata samlingspartiet, (2002), Moderaternas Valmanifest 2002 
62 Folkpartiets hemsida, (2002), EMU/EURO: – Äntligen. Dags för euroanslutning!, (2008-12-04)  
63 Kristdemokraternas hemsida, (2001), EMU, (2008-12-04) 
64 Centerpartiets hemsida, (2001), EU, EMU, (2008-12-04)  
65 Valmyndighetens hemsida, (2003), Folkomröstning 14 september 2003 om införande av euron, (2009-
01-06)  
66 Regeringens hemsida, (2004), Sverige och EMU, (2008-12-04) 
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När en eventuell ny folkomröstning kan bli aktuell framgår ej. Därmed kan ej heller den 

förda politiken peka på annat resultat än 3,3. 

5.5 Polisväsende 

Antalet poliser i samhället är ett spel som syftar till antingen ett ökat antal av poliser, 

eller en effektivisering av polisväsendet. Tre partier anser att man bör öka antalet, och ett 

parti är av åsikten att man genom omstrukturering av arbetsuppgifter kan åtgärda stora 

delar av problemet. Samtliga partier är dock av åsikten att fler poliser skall ut i samhället, 

vad som skiljer är alltså tillvägagångssättet för detta. 

Moderaterna vill öka antalet poliser i utbildning. Den politiska viljan är att man 

vill tillsätta 300 nya poliser varje år, vilket under mandatperioden skulle ge 1200 nya 

poliser. Moderaterna vill också se ett större antal civilanställd personal på 

polisstationerna.67 Detta skulle leda till att poliserna kan ägna sig åt att utföra mer 

traditionellt polisarbete ute i samhället, i och med att arbetsbördan med administrativ 

prägel skulle minska. Man menar vidare att närpolisreformen, som i grova drag syftar till 

att närpolisen ska närma sig samhället samt vara mulitfunktionell, ska fullföljas.  

Centerpartiet vill se 4 000 nya poliser under mandatperioden, och polisen ska 

finnas tillgänglig dygnet runt i alla kommuner. Vidare vill Centerpartiet anslå 650 

miljoner kronor i ett första skede. Man vill att det lokala inflytandet över polisens 

organisation ska stärkas. Man vill genom att specialutbilda fler poliser bekämpa 

människohandel och trafficking.68  

Kristdemokraterna anser att behovet av poliser är cirka 19 000, vilket skulle 

innebära en ökning med 2900.69  Det ska enligt Kristdemokraterna finnas en närpolis per 

1000 invånare. 

Folkpartiet talar inte en om ökning av antal poliser i sitt valmanifest. Man menar 

dock att det bör finnas fler poliser på gatorna, och att ett snabbt sätt att åstadkomma detta 

är att anställa fler civila på polisstationerna. Det vill säga, liksom Moderaterna anser man 

att den administrativa bördan för poliser bör lättas för att på så sätt omstrukturera så fler 

                                                 
67 Moderata samlingspartiet, (2002), Moderaternas Valmanifest 2002 
68 Centerpartiet, (2002), Lika villkor, Centerpartiets Valmanifest 2002 
69 Kristdemokraterna, (2002), Tid för förändring. Tid för handling. Kristdemokraternas Valmanifest 2002 
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poliser gör polisarbete.70 Spelet kommer därför att byggas av den sidan som är för att 

nyanställa kontra den som anser att man inte behöver anställa fler poliser.  

Figur 5.5.1, Antal anställda poliser 

 

 

Då valmanifestet skrevs tog man i alliansen beslut om att det fanns en stor vikt i att öka 

antalet poliser i samhället. Att man skulle vara överens om det kan inte ses som någon 

större överraskning, men som nämnts tidigare hade man olika uppfattning om hur detta 

skulle åstadkommas. I valmanifestet pekar man på just vikten av att ha större 

utredningskapacitet, och att öka antalet poliser i rörelse i samhället. Detta mål ämnar man 

nå genom att öka just antalet anställda poliser. Målet om sattes upp är att till 2010 skall 

antalet poliser uppgå till 20 000.71 Detta visar klart på vilken linje man valt av de som 

fanns som förslag och Folkpartiet har gått ur detta spel som förlorare då de fått vika av 

för de andra partiernas förslag. Värt att notera är dock att man valt den politik som 

medför störst antal nyanställningar av poliser. Detta är klart mest likt det förslag som 

Centerpartiet fört, men än mer tydligt är att det befinner sig långt ifrån Folkpartiets 

förslag. Valmanifestet styrks sedan av den politik Allians för Sverige har fört genom att 

man tillfört betydande medel till rikspolisstyrelsen med syfte att nå målet om 20 000 

poliser vid halvårsskiftet 2010.  

5.6 Fastighetskatt 

Ett av de första ämnen som skulle behandlas när alliansen tog makten 2006 skulle komma 

att bli fastighetsskatten. Alliansen menade i sitt valmanifest att den var orättvis och 

                                                 
70 Folkpartiet Liberalerna, (2002),  Ett parti som vågar utmana, Folkpartiet liberalernas valmanifest inför 
valet 2002 
71 Allians för Sverige, (2006), Fler i arbete - mer att dela på, Allians För Sveriges Valmanifest 2006 
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uppbyggd på det viset att ökningar i den inte skulle gå att förutse. Att skatten inte haft 

den funktion som man önskat har man varit överens om sedan 2002 då samtliga partier i 

alliansen haft någon typ av förändring på denna skatt. Men samtidigt som man var 

överens om bristen så hade man olika planer på hur man skulle åtgärda detta. Då 

Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet72 följde en linje som alla haft en 

avskaffad fastighetsskatt som mål menade Centerpartiet att en sänkning av skatten var 

bättre lämpad.73 Detta för att senare kunna omforma grunden för taxering genom att 

basera den på faktiska köpesumman. De tre första partierna hade olika tillvägagångssätt 

och tidsplan för avskaffandet av skatten, men man har också ett tydligt enat mål. Det som 

är tydligt är att skillnaden mellan att avskaffa och att sänka skatten är stor. Detta kommer 

att bygga de olika sidorna i spelet för fastighetsskatten, alltså kommer den ena sidan stå 

för preferensen att avskaffa skatten medan den andra står för att sänka skatten.  

Figur 5.6.1, Fastighetsskatt 

 

När sedan det gemensamma valmanifestet presenterades hade man tagit en tydlig linje i 

frågan. Som spelet visar har de partier som förespråkat en avskaffning av 

fastighetsskatten lyckats driva genom sin politik och man har tagit just deras ståndpunkt i 

det gemensamma valmanifestet. ”Alliansen för Sverige vill avskaffa den statliga 

fastighetsskatten”74. Med detta hade första ronden i spelet spelats och den direkta 

förloraren är som synes Centerpartiet då de har fått släppa sin åsikt till fördel för 

skapandet av det gemensamma valmanifestet. Man lade även upp planer för hur detta 

skulle gå till, vilket i första steget innebar en frysning av taxeringsvärden samt en 

                                                 
72 Se bilaga 1 
73 Centerpartiet, (2002), Lika villkor, Centerpartiets Valmanifest 2002 
74 Allians för Sverige, (2006), Fler i arbete - mer att dela på, Allians För Sveriges Valmanifest 2006 
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sänkning av skatten för att sedan kunna avskaffa den. Alltså befann man sig fortfarande i 

linje med Centerpartiets åsikt i frågan. När man sedan fick makten och kunde börja föra 

sin politik som regering, blev det än mer tydligt hur det gemensamma målet såg ut för  

alliansen. Från den 1 januari 2008 avskaffades fastighetsskatten, det som skulle finnas 

kvar av den var en låg kommunal avgift.75 Det resultat som spelet visat oss blir då än mer 

tydligt, och förloraren med det lägsta nyttotalet blir Centerpartiet.  

5.7 Arbetsgivaravgift 

För att stimulera arbetsmarknaden och skapa fler jobb har alliansen riktat stor kraft mot 

de mindre företagen och möjligheten att kunna anställa. En stor del av detta är 

arbetsgivaravgiften, alliansens tanke är att det ska bli billigare för arbetsgivare att anställa 

för att kunna skapa fler jobb. För att kunna göra det billigare har man tänkt sig att sänka 

arbetsgivaravgiften och på det viset öka antalet arbetstillfällen. Att sänka avgiften för 

arbetsgivare var man överens om redan 2002, men när man tittar närmre på hur de olika 

partierna har tänkt sig detta skiljer de sig från varandra.  

Centerpartiet och Kristdemokraterna har båda tydligt markerat att de är 

småföretagen som ska kunna gynnas av detta genom att sätta ett tak för lönesumman av 

de man kan få sänkt arbetsgivaravgift för. Detta på 300 000 kr för Centerpartiet 

respektive 900 000kr för Kristdemokraterna.76 Även om dessa summor skiljer sig visar de 

att man tycker det är viktigt att ha med ett tak för denna avgiftslättnad.  

Moderaterna och Folkpartiet lät sin inriktning peka endast vid att sänka 

arbetsgivaravgiften. I samma del som Moderaterna pekar på behovet av en sänkning av 

arbetsgivaravgift menar man även att behovet att sänka skatt på kapital för att göra det 

billigare att investera är en viktig del i detta. Alltså ligger vikten snarast på att skapa fler 

jobb i allmänhet än att gynna de mindre företagen. De två olika vägarna i spelet kommer 

då att bli hur man sänker skatten, den ena möjligheten blir att göra det med ett tak och 

den andra utan tak. 

Figur 5.7.1, Arbetsgivaravgift  

                                                 
75 Allians för Sveriges hemsida, (2008), Avskaffa fastighetsskatten, (2008-12-17)  
76 Kristdemokraterna, (2002), Tid för förändring. Tid för handling. Kristdemokraternas Valmanifest 2002 



 33 

 

I alliansens valmanifest från 2006 har man enats om en gemensam linje i politiken för 

denna fråga. För vissa delar av tjänstesektorn skulle arbetsgivaravgifter slopas helt.77 

Ytterligare åtgärder presenterades med riktning på att göra det billigare att anställa unga 

med hjälp av sänkta arbetsgivaravgifter. Vidare presenterades åtgärder med inriktning 

mot att sänka arbetsgivaravgifter, dock nämndes ingenting om att införa tak på 

sänkningarna. Detta betyder att de som får lägst nyttotal i detta spel blir Centerpartiet och 

Kristdemokraterna då de tvingats släppa sin preferens om att ha tak på sänkningen. Efter 

att ha bildat regering har alliansen kunnat genomföra dessa vallöften genom att bland 

annat avskaffa arbetsgivaravgifter för tjänstejobb i stödområde A78. Och precis som lovat 

har man halverat arbetsgivaravgiften för unga. Åter finner man inga restriktioner om 

huruvida det skall finnas tak eller ej. Att Centerpartiet och Kristdemokraterna står som 

förlorare blir än mer tydligt då. Som nämnt tidigare har de fått ändrat preferenser för att 

undvika en kollision.  

5.8 Reform av betygsystem i grundskolan 

I Sverige får man betyg första gången i årskurs åtta i grundskolan. Det finns tre stycken 

steg i betyg; Godkänd, Väl Godkänd och Mycket Väl Godkänd.79 För flera av 

allianspartierna är detta en viktig fråga då man menar att man tidigare ska börja med 

betyg, och att de är för få steg i det befintliga systemet.  

                                                 
77 Allians för Sverige, (2006), Fler i arbete - mer att dela på, Allians För Sveriges Valmanifest 2006 
78 I stödområde A ingår kommuner, och delar av kommuner och syftar till att ge ökad tillväxt och en 
balanserad regional utveckling, Nuteks hemsida, (2005), (2008-12-04) 
79 Skolverkets Hemsida, (2007), Grundskolan, (2008-12-18) 
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I alla utom Moderaternas valmanifest fanns detta som en punkt i de borgerliga 

valmanifesten från 2002.80 Man anser att det krävs flera steg för att kunna sätta rättvisa 

betyg, och både Centerpartiet och Kristdemokraterna pekade tydligt på att sex betygsteg 

skulle finnas på skalan. Folkpartiet valde att inte precisera hur många fler steg som skulle 

finnas i grundskolan. Vad det gäller om i vilken årskurs som betyg skall införas i 

grundskolan råder det delade meningar. Kristdemokraterna menar att först i årskurs sju 

bör man införa betyg medan Centerpartiet och Folkpartiet anser att man ska införa betyg 

redan i årskurs sex. Dessa blir de två olika ståndpunkterna i detta spel. Eftersom 

Moderaterna inte haft denna fråga i sitt valmanifest 2002 anses de inte ha tillräckligt 

starka preferenser i detta spel. De är därför inte heller medtagna som spelare i spelet.  

Figur 5.8.1, Betygskala med fler steg 

 

I alliansens valmanifest från 2006 har man valt att gå enligt linjen som säger att betyg 

skall införas från årskurs 6. Med motiveringen att ingen skall få halka efter i skolan lät 

man detta bli linjen att följa. Man poängterade även att detta var för att kunna 

uppmärksamma de som halkade efter, samt att man ville införa skriftliga omdömen från 

årskurs ett.81 Målet att utöka stegen för betygsystemet finns även det med, men man har 

precis som i Folkpartiets valmanifest från 2002 valt att inte precisera med hur många eller 

hur detta ska gå till. Som spelet visar har alltså Kristdemokraterna fått vika av i detta fall. 

De har inte lyckats driva sin ståndpunkt igenom och har då tvingats vika sin politik. 

Samma linje har sedan följts i praktiken där man nu har tillsatt en utredning för att kunna 

se över möjligheterna till att förändra betygsystemet i grundskolan. 

                                                 
80 Se bilaga 1 
81 Allians för Sverige, (2006), Fler i arbete - mer att dela på, Allians För Sveriges Valmanifest 2006 
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5.9 Integration och invandring 

Vad det gäller frågan om invandring och integration har allianspartierna haft en stark 

gemensam ståndpunkt. Man pekar på hur viktigt det är med att kunna snabbt integrera 

invandrare i det svenska samhället, och se till att de inte hamnar i utanförskap. 

Gemensamt för allianspartierna är att man även pekar på att det är viktigt att kunna 

arbetsinvandra till Sverige. Den frågan som dock varit uppe till diskussion under en lång 

tid, behandlar det som Folkpartiet lagt som krav för att kunna få svenskt medborgarskap. 

Man menar att det borde finnas ett språktest för att kunna bli svensk medborgare, i och 

med att det är viktigt med språkkunskaper för att kunna fungera i det svenska samhället. 

Men man menar även att det inte får ligga några sådana krav för att söka arbete i 

Sverige.82 Moderaterna har en liknande linje i denna fråga och anser att kunskap om 

Sverige och språket är en viktig grund för medborgarskapet.83 Varken Kristdemokraterna 

eller Centerpartiet har utryckt några sådana krav men har ändå genom sina valmanifest 

visat på att man har en betydligt mer öppen syn på medborgarskapet.84 I spelet för 

invandring och integration kommer spelet därför att handla om huruvida man vill ha krav 

för kunskap i det svenska språket för att kunna bli svensk medborgare. Den ena sidan 

kommer då representeras av dem som vill införa sådana krav med den andra kommer att 

innefatta aktörer som inte anser att detta är nödvändigt. 

Figur 5.9.1, Språkkrav medborgarskap 

 

                                                 
82 Folkpartiet Liberalerna, (2002),  Ett parti som vågar utmana, Folkpartiet liberalernas valmanifest inför 
valet 2002 
83 Moderata samlingspartiet, (2002), Moderaternas Valmanifest 2002 
84 Kristdemokraterna, (2002), Tid för förändring. Tid för handling. Kristdemokraternas Valmanifest 2002 
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När alliansen skrev det gemensamma valmanifestet tog man fasta på den politik som 

Moderaterna och Folkpartiet fört genom att peka på vikten av språkkunskap för 

medborgarskap. Man satte dock ej upp konkreta mål för hur detta skall lösas. Man pekar 

på att det är viktigt att se hur andra länder löst samma problem.85 Detta tolkas för spelet 

som att de partier som varit utan krav på detta och tidigare inte haft en hård inriktning på 

frågan troligen har markerat, och därmed inte tillåtit ett krav om språktest eller liknande. 

För att då kunna fortsätta har man alltså fått kompromissa i båda lägren vilket leder till ett 

läge där resultat blir 3,3 i spelet. I och med att man i valmanifestet tydliggör relevansen 

av språkkunskaper för medborgarskap, tolkas detta som att frågan på intet sätt är 

avaktualiserad. Detta styrks även av hur politiken förts sedan Allians för Sverige tagit 

makten då man påbörjat en utredning för lösning av problemet. Man är dock väldigt noga 

med att visa att man inte har någon klar riktlinje i om man ska införa språktest eller 

liknande,86 vilket ytterligare stärker spelresultatet 3,3. 

 

                                                 
85 Allians för Sverige, (2006), Fler i arbete - mer att dela på, Allians För Sveriges Valmanifest 2006 
86 Regeringens hemsida, (2007), Vanliga frågor, (2008-12-04) 
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6 Analys och slutsats 

Analysen är uppdelad att först behandla spelen, därefter analys av partierna och slutligen 

presenteras en analys samt en kortare slutsats av Allians för Sverige som helhet.  

6.1 Analys av spel  

Spelen som genomförts med hjälp av Chicken har varit av skiftande karaktär, det är dock 

alla betydelsefulla då de utgör områden där åsikterna inom Allians för Sverige tydligt gått 

isär. I och med att frågorna har olika politisk tyngd, samt att partierna har olika starka 

intressen för frågorna finns en problematik med att bedöma värdet av vinster och 

förluster för olika spel. Då vi använder en referenspunktstrategi för att fastställa storheten 

av den beroende variabeln office-seeking, är detta dock inte att ta hänsyn till. Det vitala 

är istället summan av parti A:s storhet i förhållande till parti B, C och D. Som redovisat i 

teorin är kravet för att ett spel ska upprättas att det ska finnas minst tre stycken aktörer. 

Detta för att spelet skall besitta en hög relevans. Detta innebär då också att varje spel är 

unikt, och därför krävs en närmare analys av varje spel vilket presenteras i följande 

avsnitt. 

 
Nato 

Frågan om Nato krävde likaså den flera spel. Det första spelet konstaterar helt enkelt att 

frågan har lagts åt sidan på grund av den rådande oenigheten. I och med att två partier 

förespråkar medlemskap, och två partier är emot medlemskap har man undvikit en 

kollision. Om man tar hänsyn till den politik som faktiskt råder bör segern dock gå till 

Centerpartiet och Kristdemokraterna. Kort och koncist var Sverige ett alliansfritt land 

innan valet 2006, och Sverige är också ett alliansfritt land när över halva mandatperioden 

passerat. Med detta som grund blir resultatet för det andra spelet 2,4 med Centerpartiet 

och Kristdemokraterna som vinnare. Värt att notera för frågan är att i och med att 

Centerpartiet och Kristdemokraterna förespråkar en redan rådande politik kan detta vara 

att se som en mindre insats för spelet. En mindre insats är också att tolka som en mjukare 

strategi och därmed kan det uppfattas som office-seeking. 

 Detta spel rörde just Nato som är ett uttalat militärt avtal, vilket gör det 

förhållandevis enkelt för partierna att ta ställning till. En intressant aspekt är om det är 
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just Nato som därmed är avgörande för huruvida man motsätter sig eller förespråkar ett 

avtal av dylikt slag. Exempelvis är Centerpartiet starka motståndare till Nato, men är å 

andra sidan starka förespråkare för Lissabonfördraget,87 vilkens alliansfrihet tål att 

diskuteras. 

 
HBT 

För området HBT konstruerades tre stycken spel. Det första spelet angår homosexuellas 

rätt till adoption. Resultatet för detta spel kan ifrågasättas i och med att adoptionslagen 

ändrades innan Allians för Sverige skapade sitt gemensamma valmanifest. 

Utgångspunkten som sådan var att partierna var oense i sina respektive valmanifest från 

2002, lagändringen genomfördes 1 februari 2003. Den vinnande politiken var den politik 

som drivits av Centerpartiet och Folkpartiet. I och med att det under denna mandatperiod 

inte var den borgerliga alliansen som styrde Sverige, får vi ej heller veta vad resultatet 

blivit om frågan debatterats för det gemensamma manifestet. Det vill säga, i och med att 

det redan fanns en lag som passade större delarna av alliansen, fanns ingen anledning att 

ta upp frågan. Detta är anledningen till varför vi valt att läsa spelets resultat som ett 4,2 

spel och inte ett 3,3 spel. Hade läget varit som så att adoptionslagen inte ändrats 2003 

skulle resultatet för spelet med all säkerhet ha blivit 3,3 om partierna valt att inte ta upp 

frågan i manifestet. Att Kristdemokraterna blir det förlorande partiet är därmed naturligt i 

och med att de är det enda parti som har en politik som aktivt motsatte sig denna 

lagändring. Därmed måste resultatet 4,2 tolkas som en relativt starkt office-seeking 

resultat. För att undvika office-seeking i denna fråga skulle Kristdemokraterna tagit strid 

om att först övertyga övriga partier om sin åsikt, och därefter infört åsikten i det 

gemensamma manifestet. 

 De andra spelen avser könsneutrala äktenskap. Inom detta område var det 

nödvändigt att skapa två spel, trots att frågan initialt påminner om det första spelet. 

Skillnaden med dessa spel är att politiken som förts rör tiden efter 2006. Det vill säga, 

hade det inte funnits någon specifikt förd politik kring könsneutrala äktenskap hade 

resultatet för spelet kvarstått som ett 3,3 spel. Frågan hade lagts åt sidan på grund av 

oenighet. SOU genomförde dock en utredning som pekade på en stor ändring av lagen. 

                                                 
87 Centerpartiets hemsida, (2008), Lissabonfördraget, (2008-12-04)  
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Regeringen valde att ta åt sig av vissa delar, men kontentan blev att äktenskapet också i 

fortsättningen ska gälla för man och kvinna och att lagen om partnerskap kvarstår. Det 

enda parti som hade en tydlig politik om detta var Kristdemokraterna. Resterande partier 

var antingen för ändring av lagen eller var av utan tydlig åsikt i frågan. Detta ger att 

vinnaren av spelet blir Kristdemokraterna. Problematisk för dessa spel är att Moderaterna 

varit utan tydlig politik, vilket medfört att de utelämnats ur spelen. Nackdelen med detta 

är att Allians för Sverige har haft en politisk linje, men Moderaternas påverkan över 

denna blir svår att utröna. 

 Det finns dock ännu en aspekt inom denna fråga. De tre allianspartierna 

Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna planerar att i januari detta år lägga en enad 

partimotion som ger stöd till att alla, oavsett sexuell läggning eller kön skall ha rätt att 

ingå äktenskap. Även Moderaterna har idag en tydlig uppfattning i frågan. Man anser att 

införa en könsneutral äktenskapslagstiftning som gäller oavsett om man väljer att dela sitt 

liv med någon av samma eller motsatt kön.88 Detta innebär att en majoritet av Allians för 

Sveriges partier för därmed en politik som står i stark kontrast med ett av 

medlemspartiernas åsikt. Får motionen starkt stöd och om Allians för Sverige ändock 

fortsätter samarbeta, kommer resultatet då istället bli 4,2, det vill säga Kristdemokraterna 

är att se som förlorare av spelet. I och med att den gemensamma partimotionen ännu inte 

är lagd, och därmed ej heller finns resultat av, har vi valt att inte inkludera denna 

information till ett fjärde spel. 

 

Kärnkraft 

I Allians för Sveriges valmanifest framgår det tydligt att den politiska linje man valt är att 

låta frågan om kärnkraft vara. Resultatet för spelet blir då också tydligt, 3,3. Ingen av 

partierna har tagit den tunga striden för att få sin politik genomdriven. Den avvikande 

aktören i spelet är dock Kristdemokraterna som inte är helt tydliga i sin politik. I och med 

att man på sikt vill avveckla har vi också tolkat det som att de är ”mot” kärnkraften. 

Dock, eftersom man är villig att avveckla först när en miljövänlig och energimässigt 

motsvarande källa finns att tillgå saknar argumentet egentlig substans. Teoretiskt är nog 

många partiers preferenser likstämda på den punkten. Det vill säga, finns en lika bra eller 

                                                 
88 Moderaternas hemsida,(2008) Vill moderaterna ha en könsneutral äktenskapslagstiftning?, (2008-12-19) 
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bättre energiproduktion som dessutom är miljövänlig att tillgå, finns inget argument att 

bibehålla kärnkraften. Detta eftersom inget parti är att tolka som förespråkare av just 

kärnkraft som produktionsmedel, utan snarast förespråkar man dess effektivitet och nytta. 

En annan aspekt som är värt att betänka är frågan om insatsen för spelet. Att föreslå en 

förändring eller att ta en stark åsikt i en fråga är att använda stor insats i spelet. I detta fall 

består Kristdemokraternas insats av att behålla något befintligt tills något bättre finns att 

tillgå. Detta innebär insatsen för kristdemokraterna är förhållandevis liten. Som nämnt i 

teorikapitlet är även just valet av försiktig strategi att tolka som office-seeking.  

 Anledningen till att man valt att lägga frågan åt sidan tolkar vi som ett sätt att 

undvika ett läge av 1,1. Skulle läget om 1,1 uppstå och inget parti viker sig, innebär läget 

en kollision. En kollision skulle i sin tur kunna resultera i en upplösning av regeringen.  

 I och med att resultatet av spelet visar 3,3 innebär detta att samtliga partier i 

Allians för Sverige är office-seeking till den grad att man vill undvika kollision.  

 

Intressant för resultatet är dock att både Centerpartiet och Kristdemokraterna under 2007 

uttalat sig att man inte utesluter eventuell utbyggnad av kärnkraften. Detta skulle i sådant 

fall visa på ett spel om 4,2 där Moderaterna och Folkpartiet är att tolka som vinnare, och 

Centerpartiet och Kristdemokraterna som förlorare i och med att de vikt sin ståndpunkt. I 

och med att detta endast är vaga uttalanden och inte något som finns att finna i varken 

valmanifest, partimotioner eller dylikt har vi dock valt att inte genomföra ett spel med 

dessa nya ståndpunkter i åtanke. En tolkning av uttalandet kan vara att i och med att man 

för frågan valde en så pass sval strategi inför valet 2006, nu tvingats ta ställning med en 

gemensam ståndpunkt. 

 

EMU 

Då man gjort valet att lyfta frågan av agendan, har som tidigare påvisats ett 3,3 läge 

uppstått.  Det faktum att Centerpartiet står som egen aktör på ena sidan av spelet och 

därmed fått resterande partier att skjuta frågan till framtiden visar att det hos 

Centerpartiet finns djupa förankringar emot, och att det hos övriga partier finns detsamma 

för medlemskap. Alltså en djupt rotad policy för alliansens partier. Med det i åtanke ser 

vi på resultatet av spelet att man ändå valt en väg som gör dem alla till office-seeking. Att 
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lyfta frågan av agendan innebär också att man lägger preferensen åt sidan vilket samtliga 

partier gjort i detta spel. Det faktum att man mellan det att partiernas valmanifest skrevs 

2002 och det att det gemensamma skrevs 2006 haft en folkomröstning gör frågan än mer 

svår. Då riksdagspartierna förbundit sig till att följa folkets vilja efter folkomröstningen 

blir de svårt för partierna att följa sina preferenser i verklig politik, och därmed kan det 

också föreligga som en enkel lösning att lägga frågan åt sidan. Detta skulle betyda att när 

det gått en tid från 2003 då folkomröstningen ägde rum kommer frågan att bli till en 

ytterlig fråga för Allians för Sverige. Om det då visar sig att man fortfarande inte har en 

gemensam linje i denna fråga kommer detta att skapa stora problem för alliansen. I denna 

typ av frågor där utgången visar sig genom att samtliga partier är överens om att lyfta 

frågan av agendan, kommer det alltid en tidpunkt då man inte längre kan skjuta på 

beslutet. Om man inte fattar beslut om en sådan fråga i tid riskerar man att uppfattas av 

väljarna som en regering som inte är kapabel till att fatta beslut. Därmed finns en risk att 

man inte får möjlighet att sitta kvar i styrande position under nästa mandat. Då har 

strategin med att vara office-seeking inte bara fallerat, den har också medfört att partierna 

som tillämpat den backat i väljarstöd då man förlorat både sina policy-väljare och de som 

man lyckats fånga med den mer populistiska gemensamma politiken. Med detta i åtanke 

kan man bara vänta och se hur denna strategi kommer att påverka dessa partier som i 

frågan om EMU har tagit form av office-seeking partier. 

 

Polisväsende 

Precis som i flera andra spel är detta ett spel där en ensam aktör tvingas driva sina vilja 

mot samtliga andra partier i alliansen. Att det förlorande partiet i detta spel är Folkpartiet 

har redan konstaterats, och de är då också klart att i denna fråga är de ett klart office-

seeking parti. Skillnaden på de två olika preferenserna i spelet kan verka obetydlig, men 

representerar stora skillnader i den politik som allianspartierna bedriver. Dessa små 

skillnader har inneburit att visa partier fått släppa på sina preferenser och policys för att 

främja ett samarbete. Detta betyder alltså att Folkpartiet genom att inte följa den väg man 

pekat ut i valmanifestet 2002 har fått förändra sin politik utefter alliansens gemensamma 

linje. Var gång som ett parti gör avvägningen att de kan klara av att släppa sina 

preferenser och fortfarande klara av att möta både krav och stöd som föreligger inom 
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arenan går de mot att bli mer av karaktären för ett office-seeking parti. Det är därför av 

stor vikt att även väga in de förändringar i policyn som även kan verka av mindre vikt. 

Viktigt är också det faktum att det endast är Folkpartiet som fått ändra sina preferenser då 

de andra partierna kunnat köra på i spelet. I verkligheten kan detta också innebära att 

dessa partier får ett övertag för framtida frågor gentemot Folkpartiet i detta fall, eller som 

andra spel har visat det parti som ensamt tvingats ändra sin policy. Detta skulle då ske om 

de andra partierna tar lärdom av att ett partis preferenser är lättare att ändra än de andras.  

 Då kontentan i detta spel blir att man för mer pengar till rikspolisstyrelsen för att 

kunna öka antalet poliser i samhället kan detta få fler konsekvenser än de uppenbara för 

Folkpartiet. Eftersom detta även kan innebära att pengar som Folkpartiet budgeterat till 

ett annat ändamål och därmed en preferens kan även denna bli lidande av beslutet att vika 

sig. Alltså då polisväsendet kostat Folkpartiet mer än väntat kommer de inte att kunna 

fullfölja andra löften utan att budgeten hamnar i obalans. Om det är så att Folkpartiet 

även övervägt detta innan man tog beslut att vika av går inte att läsa ut ur spelet. Detta är 

dock en effekt av office-seeking och något som de partier som utövar sådan politik måste 

betänka för varje beslut. 

 

Fastighetsskatt 

Då Centerpartiet varit ensamma om att endast vilja sänka skatten kan ett visst tryck för 

detta spel antas. Att vara den enda parten mot samtliga andra parter är den absolut 

svåraste utgångspositionen för en aktör i denna typ av spel. Men även om man är i 

underläge så har Centerpartiet i detta fall troligen gjort avvägningen att deras åsikt inte 

varit nog stark, och man har istället valt att vika av. Att vara office-seeking när man ingår 

i ett sådant underläge bör anses som en av de svåraste situationer att hålla sina 

preferenser i, med det sagt är det ändå tydligt att Centerpartiet har fått ge vika och 

därmed måste ses som office-seeking. På grund av det svåra läget kan man konstatera att 

de olika sidorna ligger så pass långt ifrån varandra att man inte kan se uppoffringen som 

liten, alltså skillnaden mellan att sänka fastighetsskatten och att slopa den är av betydelse. 

Detta visar även det lägre nyttotalet i spelet, samt att de andra partierna åtnjuter det högre 

nyttotalet gör att skillnaden blir tydlig. 
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Arbetsgivaravgift 

Detta spel är av speciell karaktär då det inte är frågan som sådan som gör att partierna 

inte haft samma preferens, utan hur de ska genomföras. Detta innebär dock att man haft 

olika preferenser i frågan och inte varit överens initialt. I det läget är det som bekant 

ytterst viktigt att någon av parterna väljer att vika av för att säkra samarbetet. Alltså 

betraktas Centerpartiet och Kristdemokraterna som att vara de partier som släppt på sina 

preferenser. Att vara förlorare i detta spel kan dock läsas som en helt korrekt uppoffring 

då kostnaden kan antagas vara ganska liten då den överenskomna utgången inte varit allt 

för olik den som de förlorande partierna gått in i spelet med. Vare sig kostnaden varit 

skälig eller ej, innebär resultatet i spelet att de partier som betraktas vara mer benägna att 

släppa sina preferenser, Centerpartiet och Kristdemokraterna, också ses som förlorare i 

spelet. Dessa är därmed att betrakta som office-seeking. Man bör också beakta att den 

utveckling som skett och den politik som förts verkar yttra sig i flera steg. Man kan då 

förstå att detta spel kommer att utspelas flera gånger under mandatperioden och inför 

nästa val.  

 

Införande av betygskala 

Förlorarna i spelet är Kristdemokraterna och blir därmed det parti som ses som office-

seeking i detta spel. Eftersom det finns vinnare i detta spel i form av Folkpartiet och 

Centerpartiet som åtnjuter nyttotalet fyra i spelet måste förlorarna då få nyttotalet två, 

vilket ses som den högre formen av office-seeking. Då Kristdemokraterna har fått vika 

sig i denna fråga trots en uttalad åsikt, visar detta på att den lösning som man kommit 

fram till varit för dem tillräckligt nära deras preferens för att kunna acceptera. Självklart 

är det inte en ideal utgång för Kristdemokraterna men kostnaden har därmed varit mindre 

än vinsten för att fortsätta samarbetet, detta gör då valet att vika av förenligt med målet 

om att ta makt, alltså ett tydligt exempel av office-seeking.  

 

Integration och invandring 

I spelet har vi kunnat konstatera att samtliga partier i alliansen har haft inslag av office-

seeking. Då man inte kunnat enas har man sett till alliansens bästa och då löst det genom 

att kompromissa. Kompromissen har inneburit att man inte tagit beslut utan att 
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genomföra en ordentlig utredning om vad det skulle innebära att införa språktest för 

medborgarskap. Något som i det fallet är värt att fundera över är taktiken om att 

åsidolägga något genom att just tillsätta en utredning eller liknade, vilket inte är ett helt 

ovanligt byråkratiskt förfarande. Vad anledning till 3,3 resultatet än varit så tydliggörs det 

att hela alliansen är högt benägen om att samarbetet ska fungera och då hellre väntar med 

frågan än att som i detta fall visa på svagheter i samarbetet och därmed också riskera att 

utsätta sig för en stor risk, vilken skulle vara att förlora valet 2006. Taktiken med att 

vänta och se som har anammats har dock tendensen att driva på en tickande bomb. Dagen 

då man inte längre kan skjuta på det kommer partierna måsta visa just hur viktig denna 

fråga är för dem, eftersom ingen har förlorat än i detta spel. Då alla partier är positiva och 

tror att deras väg kommer gå vinnande i framtiden finns alltid en risk att frågan kan bli 

den som störtar eller blir till en kris för alliansen. Det är också denna positiva inställning 

som gör att partierna går ifrån sin policy för att finna office, om det är tillfälligt eller inte 

kan endast tiden utvisa men en sak kan man med säkerhet säga. För ett långvarigt 

samarbete över flera val kommer någon av aktörerna vara tvingad att släppa på sin policy 

i denna fråga, och då bli än mer office-seeking. Om detta inte sker i denna typ av fall 

finns risken, som tidigare konstaterats, att samarbetet upplöses. 

6.2 Resultat och analys av partiers agerande 

Analysen av partiernas agerande avser att med hjälp av förändringsstrategin visa vilka 

preferenser partierna har släppt på, samt presenteras resultatet av partiernas individuella 

storhet av office-seeking. 

 
Varje partis grad av office-seeking kommer nedan redovisas individuellt. 2,4 spel och 3,3 

spel innebär att partiet varit office-seeking i frågan. Detta innebär att om en fråga 

innehåller två eller fler spel kan det resultera i att ett parti får dubbel mängd av office-

seeking. Anledningen till detta är att spelen är den avgörande faktorn för graden av 

office-seeking, och innehåller en fråga flera spel ökar graden proportionerligt med antalet 

spel. Frågor vikta till nyttovärde 3 är samma fem frågor för Centerpartiet, Folkpartiet och 

Kristdemokraterna och utgörs av Nato – Valmanifestet, könsneutrala äktenskap, 

kärnkraft, EMU, och språktest för medborgarskap. Dessa frågor är intressanta då de alla 

är av komplex karaktär, och en hårt driven politik torde med all säkerhet kunnat mynna i 
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en kollision. Enligt förändringsstrategin finns för dessa frågor den enkla slutsatsen att 

samtliga partier ovan har lagt sin egen politik åt sidan till det gemensammas fördel. För 

Moderaterna är antalet spel med nyttovärde 3 tre stycken; Nato - Valmanifest, kärnkraft 

och språktest för medborgare. Anledningen till att Moderaterna har färre treor är att dem 

inte haft en färdig eller tydlig politik för de övriga två spelen. Nedan redovisas partierna 

enskilt med tillhörande diagram. Diagrammen nedan visar på den procentuella skillnaden 

mellan 2,4, 3,3 och 4,2 spel för respektive parti. 

 

Kristdemokraterna 

Utifrån de 12 spelen har Kristdemokraterna en total avvikelse om 67 %, om man utgår 

från att policy-seeking är normen inom den svenska politiken. Av dessa 12 spel utgör 

spel om 2,4 där Kristdemokraterna helt vikt sig 25 %, och 3,3 spel 42 %. 2,4 och 3,3 spel 

utgör med andra ord spel som påvisar storheten av office-seeking. De spel där 

Kristdemokraterna erhållit nyttovärde två utgörs av spelen homoadoption, 

arbetsgivaravgift och betygssystem. Att de har vikt sig i fråga om arbetsgivaravgiften är 

kanske det minst överraskande av de fall som Kristdemokraterna har fått det lägsta 

nyttovärdet i. Detta då det som nämnt tidigare inte har varit stor skillnad på de olika 

preferenser som presenterats. Men i spelen som behandlar betyg och homoadoption är 

kanske lite mer uppseendeväckande. Detta beror som tidigare diskuterats på 

ståndpunkterna i spelen, men även på karaktären av frågorna, då de överensstämmer med 

det som också lyfts som kärnpunkter i valmanifestet för Kristdemokraterna. När partiet 

valt att vika i en sådan fråga innebär det att man får lägga extra vikt vid att man valt att 

inte följa sin egen politik. Det innebär bland annat att de väljare som valt att rösta på 

Kristdemokraterna för just deras kärnfrågor inte bara kan känna sig svikna utan även 

genom Allians för Sverige fått en linje som går direkt mot det som Kristdemokraterna 

haft som utgångspunkt för dessa frågor. Genom att göra på det viset riskerar man inte 

bara att förlora väljarna från partiet utan även att förlora dem ur alliansen. Strategin som 

varit av typen office-seeking kan då alltså komma bli ett stort bakslag för 

Kristdemokraterna. Både spelen och förändringsstrategin visar att Kristdemokraterna har 

fört just en sådan strategi som office-seeking. Man har även gjort det just inom sina 

kärnområden vilket kan tolkas som att man gjort det i en hög grad, detta även om fallen 
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inte är så många. Ett intressant spel är därmed spelet om könsneutrala äktenskap. I detta 

fall har Kristdemokraterna, något överraskande, vunnit spelet. Det som dock sätter 

vinsten på sniskan är det faktum att de tre övriga partierna planerar att lägga en 

gemensam partimotion som går tvärt mot den nu rådande politiken. Detta kommer med 

stor säkerhet medföra att Kristdemokraterna måste ta ståndpunkt till att överge ännu en 

av sina kärnfrågor. 

Figur 6.2.1, Procentuell fördelning Kristdemokraterna 
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Folkpartiet 

Folkpartiet har en identisk fördelning som Kristdemokraterna. 67 % av spelen 

karaktäriseras av office-seeking. Spel med nyttovärde 2 utgörs av frågorna den förda 

politiken av Natofrågan, den förda politiken av könsneutrala äktenskap och frågan om 

antalet poliser. I frågan om Nato förlorar Folkpartiet det andra spelet, man har alltså vikt 

av i två stycken av spelen för samma fråga. Detta indikerar en hög grad av office-seeking 

vilket även styrks av förändringsstrategin då man fått flytta sin preferens från en tydlig 

vilja till medlemskap, för att sedan nöja sig med det som redan existerar. Visserligen är 

det som redan existerar närmare deras vilja att vara med, än att gå mot en linje att verka 

utan samband med Nato alls. Förändringen som skett i frågan om könsneutrala äktenskap 

visar även den på att Folkpartiet har haft en klar riktning i frågan när man ingått i 

samarbetet alliansen. Denna har förändrats genom att man låtit frågan vara. Att denna 

fråga är en av de viktigare för Kristdemokraterna har kunnat medföra att Folkpartiet då 

ansett det vara en god grund i att släppa sina preferenser i frågan. I annat fall kan 

kostnaderna komma blivit alldeles för höga. Alltså har ett annat partis starka övertygelse i 

frågan tvingat de andra partierna till en förändring som tolkas som office-seeking. Den 
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sista frågan som man fått lågt nyttotal i, behandlar antalet anställda poliser i Sverige. För 

denna fråga har man haft en annorlunda strategi än vad de andra partierna haft. Som 

också nämnts tidigare kan denna preferens ha mycket att göra med kostnaden för att 

förstärka polisväsendet i Sverige. Hur fallet än ser ut och vad anledningen till att man valt 

en annorlunda väg en de övriga partierna gjort så har Folkpartiet förändrat sin åsikt i 

frågan genom det gemensamma valmanifestet. Förändringen till det gemensamma 

valmanifestet är att tolka som en strategi med office-seeking som huvudmål.  

Figur 6.2.2, Procentuell fördelning Folkpartiet 
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Centerpartiet 

Likt föregående partier har också Centerpartiet en uppdelning som visar på att resultatet 

av de 12 spelen ger 67 % office-seeking. Spelen som Centerpartiet förlorat vilket därmed 

lett nyttovärde 2 är den förda politiken för könsneutrala äktenskap, fastighetskatten samt 

arbetsgivaravgiften. I frågan om könsneutrala äktenskap är det precis som för Folkpartiet 

en svår fråga att driva igenom då Kristdemokraterna har detta som en av sina 

huvudfrågor. Dock är det anmärkningsvärt att man vikt sig när man tydligt i sitt 

valmanifest velat peka på att man inte bara varit tidig med att ta upp denna typ utav 

frågor utan även peka på tyngden av dem hos Centerpartiet. Det betyder att den 

förändring som man då gjort i denna fråga är av office-seeking i karaktären. Precis som 

tidigare diskuterats bör man i detta fall även fundera över det som komma skall. När den 

gemensamma partimotionen om könsneutrala äktenskap kommer 2009 kommer de 

kanske att återta frågan, men som spelet ser ut nu har de förlorat. Fastighetsskattens 

avskaffande innebär en förändring i politiken för Centerpartiet då man i det gemensamma 

valmanifestet gått mot det som Centerpartiet velat driva igenom. Samma sak gäller för 
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arbetsgivaravgiften, även om den är av en grad som gör att förändringen inte är lika stor 

som fastighetsskatten så finns det ett annat sätt att se det spelet. Då Centerpartiet har ett 

valmanifest från 2002 med tyngdpunkt bland annat på tillväxt måste man tolka att de 

anser deras linje i arbetsgivaravgiften vara av stor vikt. Då man sedan valt att inte följa 

den i en fråga som uppenbart är viktig för dem betyder det att man har låtit det kostanden 

för att hålla samarbetet inom Allians för Sverige blivit hög. Men eftersom man 

fortfarande anser den höga kostnaden vara skälig har man en hög grad av office-seeking. 

Figur 6.2.3, Procentuell fördelning Centerpartiet 
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Moderaterna 

Moderaterna har en relativt stor andel spel med nyttovärde 4. Det sammantagna office-

seeking resultatet pekar på att Moderaterna vikt sig i 50 % av spelen. Detta indikerar att 

de har drivit sin politik förhållandevis hårt jämfört med övriga partier. Intressant i 

sammanhanget är också att Moderaterna endast har en fråga där nyttovärdet är på lägsta 

nivån 2. Det totala antalet spel för Moderaterna skiljer sig från resterande partier då antal 

spel är åtta, och inte tolv som för övriga. Detta eftersom Moderaterna haft en avsaknad av 

tydlig politik i frågor som varit viktiga för övriga partier. Alternativet för att inkludera 

Moderaterna i spelen hade varit att dra slutsatser utifrån faktiskt förd politik, men detta 

ger samtidigt en osäkerhet då den förda politiken inträffar först efter 2006. Således skulle 

en problematik uppstå om huruvida denna politik överensstämmer med Moderaternas 

politik från tiden innan valet. I och med att vi inte kunnat säkerställa detta har vi därmed 

utelämnat dem från spelen. Då syftet varit att mäta hur stor del av office-seeking 

respektive parti besitter menar vi därmed att resultatet inte påverkas. Detta eftersom varje 

parti har ett individuellt resultat som sedan jämförs mot övriga partier.  
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Med det sagt kan man då konstatera att av de 50 % är det alltså 37,5 % av de 

spelen som varit 3,3 fall. Dessa kan för Moderaterna förklaras med att de som största 

parti också kan ses som ledare för alliansen. Vikten för dem att hålla ihop alliansen är av 

yttersta vikt då deras ledarskapsförmåga även kan komma att ifrågasättas om en kollision 

skulle uppstå. Det enda spel Moderaterna förlorat, är det andra spelet om NATO. I detta 

spel, som trots att det är en av Moderaternas klara ståndpunkter, har man fått ge vika när 

det kommit till den förda politiken. Denna avvägning är för denna fråga är extra känslig 

då den behandlar Sveriges internationella neutralitet. Då detta är den enda frågan, och av 

så känslig karaktär att den kunnat skada Moderaternas anseende hos väljarna, betyder det 

att de preferenser som fått avstås till ett nyttotal av två troligen inte medför egentliga 

förändringar. Det betyder dock att trots att frågan har varit av denna karaktär så har 

Moderaterna förändrat sin politik från 2002 till dess att de kommit i maktposition efter 

2006 i det avseende att frågan skjutits åt sidan. Detta innebär en förändring som tolkas 

som office-seeking på de premisser som gäller för spelen, vilken också styrks av 

förändringsstrategin. 

Figur 6.2.4, Procentuell fördelning Moderaterna 
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6.3 Alliansen som helhet  

Denna del av analyskapitlet är övergripande och förklarar förutsättningar och förhållandet 

inom Allians för Sverige. Det kommer också förklara helheten av hur office-seeking tagit 

sig uttryck och realiserats för Allians för Sverige. Diagrammet 6.3.1 visar förhållandet av 

office-seeking inom alliansen. Efterföljande denna sektion redovisas en slutsats. 

 
Att samtliga partier med 12 antal spel har fått lika värden i resultatet är väldigt intressant. 

Moderaterna har som avvikande parti lägre grad office-seeking och därmed högre grad av 

policy-seeking. Skillnaden för 2, 4 spel visar på ett förhållande om ⅛ av totala antalet 

spel för Moderaterna, och motsvarande ¼ för övriga. Det vill säga, Moderaterna har vikt 

sin politik i hälften så många frågor som övriga partier. Detta resultat kan förklaras med 

olika aspekter. För det första deltar Moderaterna i färre antal spel, vilket kan påverka 

utfallet. Ju färre fall, desto lägre säkerhet.  

För det andra är Moderaterna det, i Allians för Sverige, största partiet. Av denna 

anledning ter det sig troligt att de också haft störst genomslag av sin politik. Det som talar 

mot detta är dock det faktum att alliansen är beroende av att alla partier är ense. Om då 

inte alla partier är överens och något parti sätter sig emot finns den överhängande risken 

om kollision. Det vill säga, den minsta medlemmen i en förbindelse som är byggd av 

tillit, har i teorin lika stor makt som övriga medlemmar. Detta i och med att det minsta 

partiet, likt övriga, har samma möjlighet att avsluta samarbetet, och därmed upphör 

Allians för Sverige att existera.  

För det tredje, vilket går i hand med antalet spel för Moderaterna, är partiernas 

intressen. I och med att det är olika partier, har man också i grunden olika politik. 

Därmed är vissa politiska frågor mindre viktiga för vissa partier än andra. Att Folkpartiet 

har starka intressen för HBT-frågor innebär också att de har en relativt klar och tydlig 

politik kring detta. För Moderaterna var detta inte en het potatis för år 2002, vilket 

bekräftats av både deras valmanifest samt informationsavdelning. Det vill säga, finns inte 

det specifika intresset för en fråga, kommer man heller ej gå till val på just den frågan. I 

Centerpartiets valmanifest från 2002 har man radat 100 politiska åtgärder man ämnar 

åstadkomma under mandatperioden. För andra partier har detta inte varit strategin, utan 

man har valt att fokusera på färre frågor och som varit av större vikt för partiet. Därmed 
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kan partiers politiska kommunikation skilja sig relativt vitt beroende på om man har för 

avsikt att föra fram få men tydliga budskap, eller om avsikten är att fånga upp så många 

frågor som möjligt. Av denna anledning kan vissa politiska åsikter bli svårpreciserade 

med valmanifesten som grund. 

 Med hjälp av referenspunktsstrategi kan man förklara partiernas förhållande till 

varandra. Som diagrammet nedan visar är slutsatsen att Moderaterna är det parti, som ur 

ett office-seeking perspektiv, är att se som det vinnande partiet.  

Figur 6.3.1, Samtliga partiers office-seeking 
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Not. Diagrammet visar endast spel med nyttotal 2 och 3. Dessa utgör tillsammans den 

totala storheten av office-seeking. KD, C, och FP deltar i totalt 12 spel, M deltar i totalt 

8 spel.  

 

Att Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet har dubbelt antal spel med office-

seeking kontra Moderaterna visar att resultatet av den gemensamma politiken har haft en 

större genomslagskraft av Moderat politik. I och med att Moderaterna ej haft ett 

individuellt valmanifest för valet 2006 påvisar man helt enkelt att det, för deras politik, 

inte funnits ett behov av sådant. Intressant är att resultatet, storheten av beroende 

variabeln, överensstämmer mot partiernas storlek. Ett förväntat resultat vore att det 

minsta partiet har vikt sig i flest frågor, och sedan nästa parti och nästa parti i storleken. 
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Dock, i och med att Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna är nästintill lika 

stora (1, 29 % differens mellan störta och minsta89) överensstämmer detta relativt gott 

med resultatet. Samtliga tre partier har fått lika storhet av office-seeking, medan 

Moderaterna, som är nästan fyra gånger deras storlek har hälften av deras storhet av 

office-seeking. 

Att partier besitter samtliga tre egenskaper policy-seeking, office-seeking och 

vote-seeking är inte på något sätt märkligt. Detta i och med att partier måste ha en politik, 

en vilja att genomföra sin politik samt erhålla stöd från väljare. Drar man dessa 

egenskaper till sin spets kan man utröna vad som karaktäriserar ett parti. Ett förtydligande 

av Allians för Sverige pekar på att partierna individuellt besitter office-seeking i det 

avseendet att man är villig att ge efter på sin politik till den gemensamma fördelen. Ur ett 

downsianskt perspektiv är dock helheten Allians för Sverige att tolka som att vara av mer 

vote-seeking karaktär. Det vill säga, på den politiska skalan har den gemensamma 

politiken förflyttats mot centrum, och man har därmed fångat upp en bredare massa. 

Samtliga partier besitter egenskapen policy-seeking, och likaså gör Allians för Sverige. 

Policy-seeking är dock i avseendet valmanifest inför valet 2006 en intressant punkt i sig. 

Samtliga partier, utom Moderaterna, hade ett eget valmanifest utöver alliansens 

gemensamma valmanifest. Detta ger stöd åt resultatet att de tre mindre partierna har haft 

större grad av office-seeking för den gemensamma politiken, i och med att man 

uppenbarligen inte varit helt nöjd med vad man tillsammans åstadkommit. 

 

Hur office-seeking har realiserats för Allians för Sverige 

Att Allians för Sverige som regel väljer att lägga de kollisionsartade frågorna åt sidan, 

gör att det finns en stor risk att samarbetet inte kommer kunna pågå under en längre tid. 

Då en fråga är av så pass viktig art att man väljer att lägga den åt sidan för att undvika 

kollision, innebär den även att den är så pass viktig att man inte kan lägga den åt sidan för 

all framtid. Att partierna väljer att vika sig i frågor kan också tolkas som att politik är 

föränderlig och under utveckling. Resultatet av denna undersökning pekar dock på att 

detta inte är förklaringen till att partierna nu har gemensam politik. För även om politiken 

är föränderlig, så visar det höga andelen spel som fått resultatet 3,3 att många politiska 

                                                 
89 Valmyndighetens hemsida, (2006), Val till riksdagen,  (2009-01-05) 
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frågor behåller sin betydelse. Det vill säga, partiernas politik har inte förändrats, men för 

den gemensammas bästa väljer man att vika sin ståndpunkt. Detta innebär att Allians för 

Sverige kommer att tvingas till politiska riktlinjer för de frågor som man valt att lägga åt 

sidan. För samarbetet är det då av stor vikt att man lyckas komma till en kompromiss som 

betyder en klar linje, samtidigt som inget av partierna får känna att kostnaden för den 

gemensamma linjen är för stor. Då förhållandet inom alliansen ser ut som att de tre 

mindre partierna är av en mycket högre grad av office-seeking än Moderaterna, finns 

risken att Moderaterna antar en vana för att de mindre partierna ska vika sig för deras 

politik. Det finns med andra ord en risk för politisk hybris. Blir detta utvecklingen är det 

troligt att de mindre partierna därmed kommer få känslan av att vara konstant överkörda. 

Det naturliga steget för dem blir då att lämna alliansen.  

Den stora mängden av 3,3 spel visar även, som nämnt i teorikapitlet, på vad som 

karaktäriserar ett office-seeking parti, nämligen att man fört en lågrisk strategi samt att 

man haft ett gemensamt valmanifest. Detta gäller för hela alliansen och ger dem 

tillsammans en starka drag av office-seeking. De mindre partierna visar även på det 

karakteristiska draget att inte hålla för hårda preferenser, utan vara öppen för förändring. 

De mindre partierna har ofta haft specifika frågor där man inte gett vika, men som Figur 

6.3.1 visar har man också varit mycket villig att släppa på sina preferenser för att kunna 

driva på de enstaka starka frågor man haft.  

6.4 Slutsats 

Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är de tre partier som visat sig ha störst 

grad av office-seeking. En trolig anledning till detta är att partierna haft ett underläge i 

och med att de är av mindre storlek än det parti som haft lägst grad av office-seeking. 

Dessa tre partier har därmed sett större fördelar att besitta office än att bedriva policy för 

dessa frågor. För att ett samarbete av det slag som råder för Allians för Sverige ska 

fungera är detta på intet sätt en nackdel, snarare en fördel. Som nämnt i teorin bör 

kartellpartier besitta stora inslag av office-seeking, vilket också gäller för Allians för 

Sverige. Utan partier som är beredda att släppa på vissa delar av sin politik är ett 

samarbete väldigt svårt att uppnå.  
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Detta till trots har alla partier tillsammans skapat en politik i många frågor som 

tillgodosett det specifika för just dem. Detta leder till att Allians för Sverige gemensamt 

uppnått ett mål om att nå fler väljare. En stor del av den office-seeking som bedrivs inom 

alliansen yttrar sig genom att man valt att lägga kollisionsartade frågor åt sidan. Detta 

innebär en hög gemensam grad av office-seeking, vilket får ses som en smart strategi för 

att inrätta ett samarbete. I och med att en förutsättning för samarbetet är fullständig 

information, är tilliten inom gruppen av hög betydelse. Detta eftersom varje parti har 

samma teoretiska möjlighet att avbryta samarbetet för Allians för Sverige. Samarbetet 

genom office-seeking strategi har medfört just denna tillit då samtliga partier har fått 

avge sina politiska preferenser. Detta bådar för möjligheten att fortsatt stabilt samarbete 

fortskrider.  

Väljarens synpunkt i frågan är svår att sia om, och endast nästa val kan förtälja 

den spännande fortsättningen för Allians för Sverige. För fortsatt gott samarbete är det 

dock av vikt att förtydliga politiken för frågor som inneburit 3,3 spel. I annat fall finns 

risken att partiernas specifika preferenser kommer att minska ytterligare om strategin av 

office-seeking fortsätter. Detta skulle i sin tur medföra att väljaren får ett mindre spelrum 

till att finna ett politiskt parti som överensstämmer med just hennes preferenser. Allians 

för Sverige står därmed inför en mäktig uppgift då de bör ta tag i frågor som man inför 

valet 2006 lade åt sidan. 



 55 

7 Diskussion 

För denna undersökning har vi fokuserat på frågor som varit synliga för medborgaren, i 

och med att vi analyserat valmanifest och sakfrågor. I många andra frågor finns 

möjligheten att partiernas åsikter gått vida isär, men att frågan ej varit av tillräcklig 

populistisk karaktär, och därmed ej uppmärksammats. På denna grund har antalet spel 

minskat för undersökningen. Detta har dock inte haft någon betydande roll för 

undersökningen då antalet spel inte är av relevans, utan vilken part som har vikt sig i 

varje spel avgör den beroende variabeln. 

 En vidare studie inom detta område skulle med fördel kunna ta plats på en micro-

nivå, utifrån ovan funna spelområden. På vilket sätt och till vilken del har partierna inom 

de sex arbetsgrupperna fokuserat sitt arbete? Har man från början varit eniga inom 

partierna vilka frågor man kan tänka vika sig i, eller har det varit en pågående process? 

Likaså vore det intressant att ur ett djupare perspektiv studera hur den faktiskt förda 

politiken tagit form. Detta skulle ske genom att studera partimotioner och även 

propositioner. För propositioner vore främst förarbetet intressant att studera i och med att 

det är under denna process man kan ta del av olika instansers åsikt i frågan. På så sätt 

framgår vilka som haft stort inflytande över den politik där partierna inte initialt kunnat 

enas. 

 Denna undersökning har sin bas i spelteorin Chicken, där samtliga spel har haft 

samma värde för resultatet. En vidare undersökning skulle dock kunna syfta till att väga 

in vad frågorna har för tyngd jämte varandra. Det vill säga, hur påverkas partiernas grad 

av office-seeking, beroende av frågornas karaktär. För en dylik undersökning vore de 

områden, som vi funnit med hjälp av spelteorin Chicken, att rekommendera. Fokus skulle 

ligga på att ur olika aspekter mäta frågornas tyngd. Detta skulle då visa på partiernas 

insats i frågan, det vill säga den faktiska vikten av politiken som partierna ger upp genom 

att vara office-seeking.  

Den rådande trenden inom det svenska partisystemet verkar nu vara ett 

förtydligande av allianspolitik mellan vänster- och högerpartier. Detta i och med att 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har visat tendenser att man inför 

valet 2010 menar att dela ministerposter om man vinner valet. För att förtydliga är det 
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därmed en svängning mot ett blocksystem som nu råder, vilket i sin tur leda till att det 

svenska partisystemet på sikt också kan utvecklas till ett 2-parti system. Om detta i sig är 

bra eller dåligt låter vi vara osagt, dock är det en aspekt som är väl värd att påpeka både 

ur ett partipolitiskt perspektiv och som fortsättningsstudie. Intressant för diskussionen är 

därmed hur denna nya vänsterallians kommer att hantera politiska frågor där åsikterna går 

vida isär. Kommer det att bli en upprepning där vi ser spel om 3,3, eller kommer något 

parti driva sin politik i hårdare linje? Om den vänsterorienterade alliansen tar form vore 

det en väldigt intressant fortsättningsstudie att genomföra. För Allians för Sverige råder 

som tidigare nämnt en stor utmaning gällande 3,3 spel. Hur man väljer att ställa sig inför 

kärnkraften, Nato och HBT-frågor återstår att se. Vissa indikationer visar på att man både 

inom HBT-frågor och inom kärnkraften tenderar att förtydliga sin politik. För frågan om 

kärnkraften har både Centerpartiet och Kristdemokraterna visat ambitioner om att släppa 

på sina ståndpunkter, och för HBT-frågan verkar Kristdemokraterna helt enkelt bli 

överkörda. Att tre av partierna haft individuella valmanifest för 2006 verkar med andra 

ord inte innebära att deras individuella politik haft en naturlig väg till den gemensamma 

agendan, utan är snarast en indikation att dessa tre partier inte varit fullständigt nöjda 

med det gemensamma manifestet.
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Textreducerade och kategoriserade valmanifest 2002 

Ekonomisk politik för tillväxt 

Centerpartiet 

• Sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna får ett nytt mål om rehabilitering, likställt 
med målet om inkomsttrygghet. 

• Rehabiliteringsgaranti, alla med symptom som kan orsaka långtidssjukskrivning 
ska ha rätt till en individuell handlingsplan som ska påbörjas inom trettio dagar 
och vara färdig inom 60 dagar, och ha stort inflytande över processen. Den som 
avstår från föreslagna rehab-insatser får sänkt ersättning från sjukförsäkringen. 

• Reformerat arbetsgivarinträde i sjukförsäkringen. Arbetsgivaren har ansvar för 
lika många sjukdagar som antalet anställda. D.v.s. fem anställda ger ett 
arbetsgivarinträde på fem dagar. Ett längre inträde innebär också lägre 
arbetsgivaravgifter. 

• Samma sociala förmåner ska omfatta småföretagare som löntagare i sjuk- och 
föräldraförsäkringen i fråga om beräkningsgrunden för ersättningen. 

• Jobbgaranti för flyktingar redan under asylprocessen. 
• Statliga finanser i balans. Målet om överskott i de offentliga finanserna bör 

kompletteras med ett mål om överskott i statens finanser över en konjunkturcykel. 
• Landshövdingsämbetet avskaffas. Regionalt förtroendevalda tar över 

representationsansvaret och länsstyrelsen får i uppdrag att samordna statlig 
verksamhet i länen. 

• Regionalisera Sverige. Regionsförsöken permanentas och ansvaret för den 
regionala utvecklingen förs från länsstyrelsen till de folkvalda. 

• Ta bort villkorandet av ferieinkomster mot socialbidrag. Möjligheten att sänka 
socialbidrag då barnen i hushållet har begränsade inkomster ska minska. 

• Höjd grundpension med 3 000 kronor per år. 
• Sänkt skatt för äldre. En generell skatterabatt på 10 000 kronor per person sänker 

skatten mellan 140 och 400 kronor i månaden för pensionärer. 

Moderaterna 

• Sänkt skatt på bensin och diesel. 
• Stopp för subventioner till vattenkraftsutbyggnad. 
• Skattereduktion för köp av hushållstjänster. 
• Arbetslöshetsförsäkring införs för alla. 
• Insatser för att minska antalet långtidsarbetslösa för att uppnå en halvering under 

mandat perioden. 
• Individualiserat förmedlingsstöd till arbetssökande. 
• En ny avsevärt mindre myndighet istället för Arbetsmarknadsverket. 
• Möjligheter för privata företag att ta över den offentliga arbetsförmedlingen. 
• Förenklingar i arbetsrätten. 
• Enklare regler för nyanställningar. 
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• Ett trygghetsnät där offentliga institutioner och insatser sätts in först när andra 
alternativ inte är tillgängliga, har prövats och misslyckats. 

• Långvariga sjukskrivningar och förtidspensioneringar motverkas genom att 
rehabiliterings insatser uppmuntras och hårdare tag tas mot fusket. 

• Rörligare pensionsålder och en arbetsmarknad som tar till vara de äldres 
kompetens. 

• Höjd skälig levnadsnivå för pensionärer med de lägsta pensionerna. 
• Höjt grundavdrag till 50 000 kronor ska omfatta även pensionärer så att det är 

möjligt att leva på sin pension. 

Kristdemokraterna 

• Jämställdhet: Statliga bolag ska år 2005 ha minst 40 % kvinnor i sina styrelser 
• Införa en rehabiliteringsförsäkring för att minska sjukskrivningar och 

förtidspensioneringar. Samordning av försäkringskassa, arbetsförmedling, 
sjukvård och socialtjänst för att ge stöd till långtidssjukskrivna så dom kan börja 
arbeta igen. 

• Man ska kunna arbeta till 67 års ålder om man så önskar. 
• System med i förväg fastställda tak för statens finanser ska finnas och respekteras. 
• Mål om 3 % hållbar och varaktig tillväxt av BNP. 
• Sänka skatt för låg- och medelinkomsttagare genom höjning av grundavdraget 

från 11,500 kr till 25. 000 kr. Skattereduktion för låg- och medelinkomsttagare. 
Man ska ej behöva betala mer än 50 % av en inkomstökning i skatt. 

• 2020 halvera användning av fossila bränslen.  

Folkpartiet 

• Sänkt arbetsgivaravgift.   
• Avskaffa den graderade rösträtten på aktier. 

Tillväxtregion Sverige 

Centerpartiet 

• Biodrivmedel ska skattebefrias långsiktigt. EU:s krav på att skattenivån för 
biodrivmedel inte får vara lägre än 50 procent av motsvarande skattenivå för 
bensin och diesel ska slopas. 

• Upphäv 3:12-reglerna. Ersätt dem med en schablonmässig beskattning där 
småföretagare beskattas för inkomster motsvarande normal tjänstemannalön. 
Utdelning från företaget i övrigt beskattas som inkomst av kapital. 

• Sänkt skatt på vanliga inkomster genom att grundavdraget ersätts med en 
skatterabatt, lika för alla, på 10 000 som kompletteras med en skatterabatt för 
förvärvsarbetande på upp till 10 800. För vanliga inkomster betyder det ca 700 
kronor mer i månaden. 

• Arbetsplatsen, mera kraftfulla satsningar på arbetsmiljön och 
ledarskapsutveckling, inom främst offentliga sektorn. Ökat inflytande och 
delaktighet för de anställda. 
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• 70 000 volontärer i vård, skola och omsorg genom direktiv till socialstyrelsen och 
skolverket att uppmuntra volontärverksamhet. Volontärersättningar skattebefrias. 

• Sänkt skatt på arbete genom sänkta arbetsgivaravgifter med 10 procentenheter 
upp till en lönesumma motsvarande 300 000 kr för egenföretagare och 2 000 000 
för övriga företag så att det blir billigare att anställa. 

• Skattegynna nyföretagandet från och med 2003 genom införandet av ett starta-
eget-sparande där löntagare skattefritt kan spara upp till 40 000 kronor om året, 
totalt högst 120 000 kronor, för en grundplåt till ett eget företag. För den som 
satsar andra pengar införs ett personligt riskkapitalavdrag på upp till 40 000 
kronor om året i högst tre år. 

• Mikrolån för småföretagare på upp till 120 000 kronor införs under 2003 så att 
fler vågar starta och driva företag. 

• Slopa förmögenhetsskatten under mandatperioden. Avskaffad sambeskattning är 
första steget. 

• Underlätta generationsskiften så att barnen kan ta över företagen. Arbetande 
kapital i företagen ska hållas intakt vid generationsskiften genom uppskjuten arvs- 
och gåvoskatt, vilket endast tas ut då företag avyttras. 

• En solnedgångsprincip införs. Regler som inte utnyttjas på fem år ska upphöra att 
gälla om de inte förlängs genom ett aktivt beslut. 

• 25 % mindre regelbörda inom den kommande mandatperioden så att företagarna 
får vara företagare, inte byråkrater. 

• Översyn av miljöbalkens effekter för småföretagare. Sanktionsavgifter anpassas 
efter företagens storlek och onödiga krav på tillstånd för småföretag tas bort under 
mandatperioden. 

• Förstärkt utmaningsrätt i offentlig sektor. Anställda som vill ta över driften av den 
egna enheten ska få göra det om deras utmaning är effektivare än den nuvarande 
driften. 

• Resurscentrum och rådgivning för kvinnors företagande som ett led i att öka 
kvinnors 
företagande och för att nå målet om att 40 procent av de nystartade företagen ska 
startas av kvinnor 2006. 

• Uppdelad upphandling av tjänster som gör det möjligt för små entreprenörer att 
delta i konkurrensutsättning av offentlig verksamhet genomförs under 
mandatperioden. Bättre möjligheter att ställa miljökrav i upphandlingen ska 
införas. 

• Förstärkt skattebas i landets kommuner genom att övergå från grundavdrag till en 
statlig skatterabatt. 

• Förbättrat skatteutjämningssystem där statlig regionalpolitik betalas över 
statsbudgeten. Därmed minskar belastningen på utjämningssystemet med upp till 
fem miljarder. 

• Konkurrensneutralitet för svenskt jordbruk genom rättvis beskattning av 
handelsgödsel och drivmedel. 

• Resurser till lokalt utvecklingsarbete. I ett första steg frigörs 100 miljoner kronor i 
den statliga regionalpolitiken till lokala utvecklingsgrupper. 
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• Utlokalisering av statliga verksamheter. Inom den kommande femårsperioden 
skall myndigheter och verk motsvarande 50 000 arbetstillfällen utlokaliseras. 

• Allemansrätten skyddas mot kommersiellt intrång för att skydda mot 
överutnyttjande och för att ge markägare större möjlighet att utnyttja de 
kommersiella möjligheterna. 

• Sänkt skatt på hushållsnära tjänster genom ett särskilt skatteavdrag mot 
kommunalskatten. 

• Regionala resurscentrum för invandrares företagande inrättas i NUTEK:s regi. 
• Arbetspraktik för alla flyktingar i samband med kommunplacering. 
• Etableringsfrihet, för alternativa former av barnomsorg, för att öka valfriheten och 

för att kunna erbjuda fler alternativ till kommunala barndaghem. 
• Ta igen eftersatt underhåll på vägnätet och investera för att möta framtidens 

behov. Centerpartiet vill avsätta 2.7 miljarder mer till utgiftsområdet under de 
kommande två åren. 

• Bredband i hela landet genom en offentlig utbyggnad av fiber till hushållen och 
företagen. Därmed skapas möjligheter för operatörer att konkurrera i hela landet. 

• Ökad arbetskraftsinvandring. De som får fast anställning ska också få 
uppehållstillstånd. Ett fungerande regelverk för detta ska tas fram. 

• Sänkta skatter på boende genom sänkt fastighetsskatt till 0,75 %. Därefter 
övergång till faktiska köpesummor som grund för taxeringen. Skilj på taxering för 
fast- respektive fritidsboende. Lokala taxeringsnämnder återinförs. 

Moderaterna 

• Sänkta skatter, detta ger fart på tillväxten, skapar jobb, ger större frihet. 
• Statlig skatt = straffskatt på den som vill arbeta mer.  
• Förmögenhetsskatt och fastighetsskatten är mycket orättvis. 
• De första 50 000 kronorna av en årsinkomst görs skattefria för alla och ett extra 

grundavdrag införs på 15 000 kronor år för varje barn upp till 16 år. 
• Ett särskilt förvärvsavdrag för arbetsinkomster. 
• Skattereduktion med hälften av arbetskrafts kostnaden för den som köper 

hushållsnära tjänster upp till 50 000 kronor per år. 
• En stegvis avveckling av den statliga inkomst skatten för alla. 
• Avskaffad fastighetsskatt och avskaffad förmögenhetsskatt för alla. 
• Arvs- och gåvoskatterna avskaffas successivt. 
• Sänkta skatter på arbete som gör det billigare att anställa och på kapital och 

kapitalinkomster för billigare investeringar. 
• Avskaffa straffskatten för fåmansföretagare, de s.k. 3:12-reglerna. 
• Avskaffad utdelningsskatt också för svenska aktie ägare. 
• Minskat krångel genom avregleringar. 
• Större möjligheter att lösa generationsskiften i familjeföretagen. 
• Arbetsmarknadsregler som gör det enklare att anställa. Bättre balans mellan 

företag, fack och enskilda anställda. 
• Avveckling av offentliga monopol och lika förutsättningar för privata företag som 

konkurrerar med statliga och kommunala. 
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• Höjd beloppsgräns till 50 000 kronor för omedelbar avskrivning av anskaffade 
tillgångar. 

• Förenklad företagsform där redovisning och uppgiftslämnande underlättas. 
• Investeringar på en miljon kronor ska vara omedelbart avdragsgilla för nystartade 

företag. 
• Rimliga miljösanktionsavgifter som tar hänsyn till företagens storlek. 
• Samma trygghet för företagare som för anställda i de sociala trygghetssystemen. 
• Privatiseringar av statliga företag, bland andra Telia, Nordea och Vattenfall. 
• Svenskt deltagande i EMU. 
• En rejäl satsning på vägnätet. 
• Höjda anslag till det enskilda vägnätet och ett särskilt anslag för ökad bärighet 

och tjälsäkring. 
• Avreglera järnvägstrafiken så att den kan utvecklas och bli mer kundanpassad och 

effektiv. 
• Lots- och stuverimonopolen avskaffas så att sjöfartens konkurrenskraft kan 

stärkas. 
• Använd PPP-lösningar för att snabbare komma igång med angelägna väg- och 

järnvägsprojekt. 
• Privatisera flygplatserna Arlanda, Landvetter och Sturup. 
• Lägre energiskatter. 
• Avveckling av särskatter som ger svenska jordbruks företag sämre förutsättningar 

än konkurrenterna i andra länder. 
• Djurvänlig livsmedelsproduktion genom för bättrade investeringsmöjligheter i 

moderna produktionsmetoder. 
• Sänkt skatt på diesel och bensin. 
• En skattepolitik som ger Sverige ett attraktivt investeringsklimat för nya 

satsningar på moderna, miljövänliga produktionsmetoder. 
• Avveckla Apoteksmonopolet. 
• Lägre inkomstskatter – 50 000 skattefria kronor per år och extra avdrag med 15 

000 kronor per barn och år upp till 16 år. 
• Valfrihet för den enskilde mellan ägande, bostadsrätt och hyresrätt. 
• Avreglering och enklare planprocess för att bygga fler hyreslägenheter. 
• Hellre hyressänkningar är rivningar av fullgoda hus och bättre möjligheter att 

bygga bostäder ovanpå kontorslokaler och andra byggnader i innerstäderna. 
• Skärpt konkurrens på bygg- och anläggningsmarknaden. 
• Utgångspunkten för integrationspolitiken ska vara att den som kommer till 

Sverige snabbt kan komma i arbete. 
• Avskaffad skatt på kärnkraftsel och stopp för kärnkraftsavvecklingen. 

Kristdemokraterna 

• Halvera priset på hushållsnära tjänster såsom städning, trädgårdsarbete osv., detta 
ska ske genom skattereduktion.  

o Företag får möjlighet att kunna växa. 
• Förenkla regelverket för företagare.  
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• Dubbelbeskattning av aktier och förmögenhetsskatt avvecklas så att folk inte ska 
flytta företagande och kapital utomlands. Förändra reglerna för genrationsskifte i 
samma syfte. 

• Minskande av regelverk med 25 % under mandatperioden. 
• Avskaffa skattemässig diskriminering som idag drabbar fåmansbolag. 
• Sänkt arbetsgivaravgift med 10 % på lönesummor upp till 900 000 kr. 
• Öka bostadsbyggande till minst 40 000 bostäder per år.  
• Bygga ut infrastruktur och därmed stimulera ekonomisk tillväxt. Motorvägar 

mellan våra tre största städer och järnvägsflaskhalsar måste bort.  
• Kärnkraften ska avvecklas, dock ej på bekostnad av utbyggnation av kolkraft och 

oljekraft. Stimulering av användandet av alternativa bränslen. Skattefrihet ska 
råda på förnyelsebara drivmedel.  

• Ge svenska jordbruket och fiskebruket samma konkurrensvillkor som våra 
grannländer. 

• Energiskatt på el- och dieselolja ska sänkas för jordbrukare för att ge samma 
konkurrensvillkor som inom övriga EU.  

• Förenkla EU-stöden till lantbruket. 
• Alla kommuner ska ha ekologiskt byggprogram för att sätta minimikrav för 

miljön. 
• Intensifiera forskning och stöd till alternativa energikällor. 
• Stöd till forskning inom samband mellan ekonomi och miljö bör öka. 
• Avskaffa statlig fastighetsskatt. Kommunal fastighetsavgift på max 2600 kr införs 

per småhus samt per lägenhet och år. Detta för att uppmuntra kommuner att 
planera för bostäder och förbättra företagsklimatet.  

Folkpartiet 

• Sänkt skatt på hushållsnära tjänster 
• Jobb istället för bidrag 
• Rehabiliteringsgaranti för sjukskrivna. 
• Större makt åt enskilda över arbetstiden 
• Höj taket och ge jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen – 90 procents 

ersättning de månader som delas lika mellan föräldrarna 
• Sänkt och på sikt slopad fastighetsskatt 
• Åtgärder för att möjliggöra 40 000 nya lägenheter per år. 
• Minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män 
• Höj de kvinnodominerade yrkenas status 
• Underlätta kvinnors företagande 
• Bort med krånglet – förenklad självdeklaration för egenföretagare  
• Sänk gallerimomsen 
• Befria public service! 
• Stoppa miljardrullningen till marksänd digital-TV 
• Större möjligheter att arbetskraftinvandra för att arbeta i branscher där det är brist 

på folk. 
• Liberalisera jordbrukspolitiken 
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Rättspolitik för trygghet 

Centerpartiet 

• 4 000 nya poliser, polis ska finnas dygnet runt i alla kommuner. Vi anslår 650 
miljoner kronor i ett första skede. Det lokala inflytandet över polisens 
organisation ska stärkas. 

• Brottsoffer ska ges ökat stöd, bl a genom bättre information om deras rättigheter 
till rättshjälp, skydd m.m. 

• Utsatta kvinnor erbjuds t skydd, t.ex. genom utvidgat besöksförbud, där varje 
överträdelse ska ses som ett nytt brott. Sekretesskyddet för utsatta kvinnor 
förstärks. 

• Narkotika och andra droger bekämpas genom ytterligare 30 miljoner till tullen, 
främst i södra Sverige. 

• Människohandel och trafficking bekämpas genom fler specialutbildade poliser 
utöver det internationella samarbetet 

• Ökad rättstrygghet för företagare. Skattetillägg ska inte behöva betalas in förrän 
en tvist är avgjord. 

• Garanterad grundservice genom direktiv till offentlig verksamhet. Posten, ATG, 
Apoteket, Systembolaget och polisen ska ha tydliga direktiv rörande servicen i 
hela landet. 

• Diskrimineringsmål förs från Arbetsdomstolen till allmän domstol. Därigenom 
ökar sannolikheten att målet avgörs på juridiska grunder utan partsintressen. 

• Särskilt rättsskydd i lönediskrimineringsmål ska inrättas. Avsikten är att minska 
den individuella risken då ärendet drivs i domstol. 

• Grupptalan och höjda skadestånd i lönediskrimineringsmål gör det kostsamt att 
medvetet lönediskriminera. 

• Förstärkt kommunalt självstyre genom ett tydligare skydd i grundlag. Ingrepp i 
självstyret ska kunna prövas i domstol. 

• Förbud mot åldersdiskriminering ska införas i grundlag. Detta ska följas upp med 
faktiska åtgärder för att komma tillrätta med såväl diskriminering av ungdomar 
som äldre vad gäller åldersgränser, exempelvis i nöjes- och yrkeslivet. 

• Fler kommunala folkomröstningar som ska följas. Folkomröstning ska hållas om 
10 procent av kommunmedborgarna så begär. 

• Medborgerlig förslagsrätt i alla kommuner. Om 2 procent av 
kommunmedborgarna ställer sig bakom ett förslag är kommunen skyldig att ta 
upp ärendet. 

• Ökad delaktighet för unga och äldre i samhällsplaneringen t.ex. genom 
medborgarpaneler och uppsökande arbete från lokala myndigheter. 

Moderaterna 

• Fler poliser i utbildning.300 nya poliser varje år samt fler civilanställda på 
polisstationerna och därmed fler poliser ute i samhället. 

• Översyn av straffskalorna. Skärpta straff för rån och misshandel. Maxstraff ska 
utdömas tredje gången någon döms för grova våldsbrott. 
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• Kamp mot knark och organiserad brottslighet. Grovt narkotikabrott ska kunna ge 
livstids fängelse. 

• Närpolisreformen fullföljs. 
• Bättre möjlighet att beivra också vanliga brott. 
• Drogfria fängelser. 
• Effektivare behandlingsformer för att återanpassa unga kriminella. Ingripanden 

ska ske tidigt. 
• Slå samman de olika diskrimineringsombudsmännen till en gemensam myndighet 

och inför en samlad diskrimineringslagstiftning. 
• Svensk lag ska gälla lika för alla som vistas i Sverige. 

Kristdemokraterna 

• Anslag till polis, åklagare, domstolar och kriminalvård ska höjas med en miljard 
kronor.  

• Fler poliser, behovet är 19 000. 1 st närpolis per 1000 invånare 
• Om allvarlig misstanke om barn använder droger ska provtagning även finns som 

möjlighet på barn under 15 år 
• Omedelbar handläggning av brott begångna av barn/ungdomar. Speciella barn- 

och ungdomsdomstolar ska inrättas för handläggning av detta. 
• Staten ska förskottera skadestånd till brottsoffer. 
• Förföljda kvinnor och barn ska inte behöva bryta upp från sina hem. 

Trygghetspaket till kvinnor med ex larm och pepparspray. Vistelseförbud ska 
kunna gälla område eller kommun. Elektronisk övervakning bör kunna övervägas 

• Fungerande brottsförebyggande råd ska finnas inom varje kommun. 
• Preskributionstid för miljöbrott ska förlängas.  
• Förstärkt kemikaliekontroll. 

Folkpartiet 

• Fler poliser på gatorna – ett sätt att snabbt åstadkomma det är fler kontorister på 
polisstationerna. 

• Kriminalisera karteller 

Mer kunskap – en modern utbildningspolitik 

Centerpartiet 

• Mer idrott i skolan, genom anvisningar i skolförordningen 
• Ung kultur stöds med 100 miljoner kronor genom en särskild satsning i hela 

landet. I nästa steg ska detta stöd uppgå till en miljon per kommun. 
• Satsa på högskolor och forskning i hela Sverige genom 190 miljoner kronor i 

förstärkning till mindre och medelstora högskolor. 
• Lika delar bidrag och lån i studiemedlen. Ytterligare 2 000 miljoner kr tillförs 

studiemedelssystemet. 
• Kunskap, inte tid avgör när skolan är klar. Förändra skollagen med utgångspunkt 

att en individuell kunskapsrätt ska införas. Individuella studieplaner på 
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grundskolan ska ersätta timplanens styrning. Varje elev ska ha rätt till individuell 
bedömning och de resurser som krävs för att nå målen. 

• Kontrakt för kunskap mellan skola, elever och föräldrar där såväl rättigheter som 
skyldigheter regleras. 

• Fler vuxna i skolan; fler lärare, skolkuratorer, specialpedagoger, skolsköterskor, 
bibliotekarier etc. 15 miljoner kronor extra tillförs lärarutbildningen. 

• Särskilt program för läs- och skrivfärdigheter. 1 200 miljoner kronor avsätts, 
under en treårsperiod, till bl a; fortbildning av lärare, specialisttjänster för lärare 
och utveckling av läromedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. 

• Betyg tidigare och i fler steg, från år sex och i sex steg. 
• Mer pengar till skolan. Totalt tillför vi skolan 10 miljarder kronor under en 

treårsperiod. 
• Förbättrad språkundervisning i kombination med praktik. Individanpassad 

studieplan och nivågruppering. Möjlighet till könsuppdelade klasser (gäller 
invandrare). 

Moderaterna 

• Mångfald, spets och bredd är ledord. Ska gälla alla nivåer inom skolväsendet. 
Forskare och företagare ska kunna mötas på bättre sätt än idag. 

• Rätt till ersättning, som motsvarar kommunens egen kostnad per plats, för 
föräldrar som väljer andra alternativ. 

• Skattefri uthyrning av rum i privatbostäder för att minska bristen på student- och 
ungdomsbostäder. Det skulle särskilt underlätta bostadssituationen på 
högskoleorter. 

• Effektivisering av svenskundervisningen för nya svenskar. Svenska för invandrare 
(sfi) individanpassas. 

• Kunskaper om Sverige och i svenska språket inför medborgarskap. 

Kristdemokraterna 

• Skolan ska genomsyras värdegrundsfrågor inom alla ämnen och verksamheter 
• Individuella studieplaner för kunskap och social kompetens. 
• Friskolor = självklarhet i Sverige.  
• Max 15 elever per lärare (som huvudansvar) 
• Kontrakt om ansvars- och rättighetsfördelning mellan elever föräldrar och skola. 
• Skriftlig information om elevens kunskap och sociala kompetens från åk fem. 

Från åk 7 sexgradig betygsskala. 
• Kravet på att alla program ska leda till högskolebehörighet på gymnasieskola 

avskaffas.  
• Mer idrott i skolan, + bättre blandning av praktiska och teoretiska inslag i 

undervisningen.  
• Teori blandat med lärande i arbetslivet varvas i nära samarbete med lokala 

näringslivet. Inrättande av yrkeshögskola.  
• Möjlighet att fullfölja gymnasiestudier upp till 25 års ålder.  
• Historia görs till kärnämne på gymnasiet. 
• Friskolor och kommunala skolor ges likvärdigt stöd. 
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• Skolverket ska vara en ren sektorsmyndighet med tillsynsansvarar för att lagar 
och förordningar följs i hela skolväsendet. Skapa ett nytt institut som på ett 
självständigt vis ska utvärdera varje skola.  

Folkpartiet 

• Satsa på baskunskaperna: stärk läsning, skrivning och räkning 
• Betyg från årskurs sex och fler betygssteg 
• Fler speciallärare för att hjälpa barn med särskilda behov av stöd. 
• Ökade befogenheter för lärare och skolledning för att skapa arbetsro. 
• Lärlingsutbildning och bättre yrkesprogram i gymnasiet. 
• Systemskifte i den högre utbildningen: från utbildningsfabrik till fri akademi 
• Acceptabla kunskaper i svenska språket krav för medborgarskap – men inte för att 

få hjälp av arbetsförmedlingen till jobb. 
• Extra satsningar på skolor i invandrartäta områden. 
• Gratis inträde på statliga museer 
• Stimulera läsande och bildning 
• Bättre undervisning i svenska för invandrare – mer praktik och större valfrihet 

Sverige i världen på 2000-talet 

Centerpartiet 

• Rättstryggheten för flyktingar förstärks genom att utlänningsnämnden avskaffas 
och målen avgörs i allmän domstol. Inom EU bör böterna i transportörsansvaret 
avskaffas. 

• Effektivare miljöbistånd till Östeuropa genom ett utökat samarbete mellan de 
baltiska staterna, Ryssland, Polen, Tyskland och de nordiska länderna i en nordisk 
miljöunion. 

• Minska risken för oljeutsläpp. Kraven på, främst ryska, oljetransporter måste öka. 
En definitiv tidsgräns för oljetransporter i enkelskrovsbåtar ska sättas. 

• Östersjön bör klassas som särskilt känsligt område (PSSA) genom FN. Detta 
skulle också ge miljöorganisationer större möjligheter till insyn och påverkan i 
arbetet. 

• Miljölotsar i Östersjön för att förhindra fartygsolyckor och utsläpp i känsliga 
områden.  

• Ett system för handel med utsläppsrättigheter för klimatpåverkande utsläpp, 
framförallt koldioxid, ska införas inom EU. 

• En gemensam europeisk miljöpolitik (CEP/GEM) För att den Europeiska unionen 
ska kunna ta sig an de stora miljöfrågorna, såsom klimatfrågan, behövs en 
gemensam europeisk miljöpolitik. 

• Miljöproblemen är gränsöverskridande. Därför bör majoritetsbeslut i EU 
användas om miljöskatter. 

• Biståndsmålet på 1 % återupprättas till 2005. Biståndets inriktning ses över i syfte 
att stärka demokrati och lokal utveckling, särskilt kvinnors situation ska lyftas 
fram. 
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• Solidarisk frihandel. Inom ramen för WTO måste export- och handelshinder 
gentemot de minst utvecklade länderna undanröjas samtidigt som dessa får 
möjlighet att skydda hemmamarknaden. 

• EU:s utvidgning ska fullföljas. De nya EU-länderna ska ha fullt tillträde till EU:s 
inre marknad från första dagen. 

• Avskrivning av fattiga länders skulder Det s.k. HIPC-initiativet för 
skuldavskrivning måste fullföljas och påskyndas. Centerpartiet kommer att ta 
initiativ till att Sverige avskriver sin del av tredje världens skulder. 
Skuldavskrivning ska kombineras med demokratiska och ekonomiska reformer 
och kamp mot korruptionen. 

• Ökat skydd för Östersjöns fisk genom höjd miniminivå för torsk till 40 cm. Större 
restriktivitet med fisket på lekplatser. Offentligt stöd koncentreras till småskaligt 
och kustnära fiske. 

• Minskade kväve- och fosforutsläpp från jordbruket genom att stimulera 
användningen av fånggrödor samt minska kvävegivorna genom rådgivning och 
ökad användning av växtnäringsbalanser. 

• Bränn inte osorterat avfall. Förbränning av osorterat avfall ska beskattas på 
samma villkor som deponi. 

• En bortre parentes för fossilbränsledrivna fordon sätts till 2015-2020. 
• Kärnkraftsavvecklingen fullföljs. Den sista reaktorn i Barsebäck ska vara stängd 

2003. Efter detta ska ett tak på hur mycket kärnkraftsanläggningarna får 
producera sättas i samverkan med kraftindustrin. 

Moderaterna 

• Friare handel med jordbruksprodukter och Sverige som pådrivare för avreglering 
och minskade subventioner i EU. 

• Ge Sverige rollen som aktiv samarbetspartner i EU:s och FN:s gemensamma 
miljöarbete. 

• Sverige består som fristad för den som är förföljd och behöver asyl. Kortare 
väntetider för beslut om asyl, uppehålls- och arbetstillstånd. 

• Rätt för den som har erbjudande om jobb att bosätta sig i vårt land. 
• Snabbt införande av euron med folkomröstning senast våren 2003. 
• Kraftfullt stöd för EU:s utvidgning med nya medlemmar. 
• Sverige som drivkraft för en ny jordbrukspolitik och ett slutgiltigt genomförande 

av den gemensamma marknaden. 
• Fokus på de viktigaste EU-uppgifterna. 
• Ett starkare svenskt försvar. Ett svenskt medlemskap i Nato är ett naturligt steg på 

den väg mot utökat säkerhetspolitiskt samarbete som varit Sveriges under det 
senaste decenniet. 

• Sverige som kompromisslös förespråkare för frihet och demokrati i EU och FN. 
• Svenskt bistånd bara till länder som visar verklig vilja till demokratisering och 

respekt för mänskliga fri- och rättigheter. 
• Avskrivning av u-ländernas skulder. 
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Kristdemokraterna 

• Införa en miniminivå på koldioxid (för att gå i fronten inom klimatpolitik EU) 
• Frihandel ska vara helt fri handel, då kan det komma generera mellan 2000 

miljarder till 6000 miljarder. 
• Biståndet ska höjas. Enskilda organisationer ska nyttas mer. Ett oberoende 

granskningsinstitut ska upprättas. 
• De forna kommunistländerna i öst- och Centraleuropa ska inom några år tas med i 

EU. 
• EU:s exportstöd som medverkar till dumpning av världsmarknadspriser ska 

avskaffas. (Ex jordbruket) 
• Mänskliga rättigheter och demokrati ska vara huvudmål för den svenska 

utrikespolitiken och det svenska biståndet. Kvinnors och barns situation ska 
prioriteras i biståndsarbetet. Enbart fattigdomsbekämpning är inte tillräckligt som 
huvudmål. 

• Sveriges bistånd måste höjas steg för steg för att senast under den kommande 
mandatperioden nå en procent av BNI. 

• Oberoende utvärdering av det svenska biståndet införs. 
• Murar som hindrar frihandel måste rivas. Den rika delen av världen ska i bräschen 

för detta. De fattiga länderna måste dock ges frihet att skydda till exempel sin 
matproduktion där så är nödvändigt. 

• Diplomatins fredsskapande arbete ska stärkas genom en utökad 
utrikesrepresentation. 

Folkpartiet 

• Höj biståndet till 1 % av BNI 
• Riv EU:s tullmurar, och lägg om jordbrukspolitiken 
• En human och solidarisk flyktingpolitik – i hela EU 
• Skriv av de fattigaste ländernas skulder 
• Ja till euron – folkomröstning den 23 mars 2003. 
• Utvidga EU utan fördröjning 
• EU behöver en grundlag 
• Ja till Nato-medlemskap 

Välfärd för trygghet och valfrihet 

Centerpartiet 

• Nationell plan för folkhälsan, för att samordna de offentliga insatserna inom alla 
politikområden för förbättrad folkhälsa. 

• Företagshälsovården, ska ges ansvaret för sjukskrivningar vid arbetsrelaterad 
ohälsa och möjlighet att ge enklare behandlingar vid sidan av primärvården 

• Förstärkt primärvård, genom insatser för att utveckla primärvårdscentralerna med 
såväl kunskap som teknik för att kunna erbjuda kvalificerad närsjukvård. 

• Vårdgaranti, ingen väntetid till primärvården, högst en månad till specialist och 
behandling inom tre månader, med prioritering av barn och gamla. 
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• Platsgaranti och närhetsgaranti på BB. Senaste två månader före nedkomst ska 
besked ges om var förlossningen ska ske. Ingen ska behöva resa mer än två 
timmar vid förlossningen. 

• Förbättrad vård för ätstörningar genom fler vårdplatser och större resurser till 
forskning. 

• Finansiell samordning, dvs. samverkan mellan Försäkringskassan, Landstinget, 
Kommunen och Arbetsförmedlingen där individens behov är avgörande, ska ske 
utifrån lokala förutsättningar och där olika organisationers erfarenheter tas 
tillvara. 

• Självbestämmandekommission inrättas som ges i uppdrag att granska och 
begränsa lagars, regelverks och bidragssystems påverkan på människors 
självbestämmande. 

• Barnbidraget fördubblas till 1 900 för varje barn från 1 – 5 år. 
• Föräldraförsäkringen höjs, lägsta nivån till 200 kr/dag och taket till 11 basbelopp, 

d.v.s. 34 800 kr i månaden. 
• Tjänstledighet upp till 50 %, rätten att vara tjänstledig utökas till 50 % tills dess 

barnet fyller 8 år. 
• Underlätta kommundelningar. Om det finns en majoritet för delning i den 

kommundel som vill bryta sig loss ska en kommundelning beviljas. 
• Hembesök hos äldre. Varje person 75 år och äldre ska garanteras förebyggande 

hembesök av sjukvårdande personal en gång om året. 
• Hjälpmedelsgaranti. Inför normer för väntetider och utprovning, samt 

reparationstider inom rimliga tidsgränser. 
• Ökad mångfald i förorternas boende. Bildandet av bostadsrätter stimuleras bl.a. 

genom förmånliga priser och arbete för kommunala lånegarantier. 
• Renodla personvalet. Ett första steg är att ta bort dagens spärrar. 

Moderaterna 

• Individens frihet ska stärkas genom sänkta skatter 
• Vårdgaranti för alla med vård inom tre månader oavsett var man bor i landet. 
• En obligatorisk hälsoförsäkring med en vårdpeng som följer patienten och som 

kan användas för vård, rehabilitering och läkemedel införs. 
• Gemensam finansiering med individuellt val. Fler enskilda alternativ vid sidan av 

den offentliga vården. Alla som klarar kvalitetskraven ska få erbjuda vård. 
• Tillsynsmyndighet som övervakar kvaliteten. 
• Hög prioritet åt medicinsk forskning för att Sverige ska vara en spetsnation på 

området. 
• Barnomsorgsstöd med 3 000 kronor i månaden för barn mellan ett och tre år till 

familjer som inte har kommunalt subventionerad barnomsorg. Avdragsrätt för 
styrkta barnomsorgskostnader för barn 3-7 år utanför den kommunalt 
subventionerade omsorgen med max 60 000 kronor per år. 

• Mer tid för barnen genom ett avtrappat barnomsorgsstöd vid deltidsvistelse på 
dagis. 

• Ökade möjligheter för familjen att fördela arbete och försörjning efter eget val. 
• Ökade möjligheter att välja barnomsorg och skola efter egna önskemål. 
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• Nej till kvotering. 
• Opinionsbildning för fler kvinnor i företagens styrelser och som chefer i 

arbetslivet. 
• Varierat utbud av vård- och behandlingsformer eftersom sociala problem är lika 

individuella som sociala färdigheter. 
• Starkare sociala skyddsnät i närmiljön, bland släkt, vänner och på arbetsplatsen. 
• Äldrepeng som ger rätt att välja boende, vård och omsorg och rättvis konkurrens 

mellan privata och offentliga vårdgivare. Också gamla ska kunna bosätta sig där 
de vill. 

Kristdemokraterna 

• Mjukare och tryggare samhälle, detta genom att ge större svängrum för familjen 
och den enskilda människan. 

• Individens ansvarstagande måste intensifieras. 
• Tempot i politikens arbetsformer ska förändras så varje medborgare har möjlighet 

till inflytande, deltagande och delaktighet, detta måste också uppmuntras. De 
äldres kunnande och livserfarenhet måste tas till vara på.  

• Barn och föräldrar måste få mer vardagstid med varandra.  
• Tillsätta en värdekommission som ska föra debatten om värden. Uppmuntra till 

debatten om etik. 
• Barn behöver både mamma och pappa. Familjens grundläggande roll för 

identitetsskapande kan inte ersättas, kan kompletteras av skola och barnomsorg, 
Stödet till barnomsorg måste utgå från att föräldrarna själva vet bäst vilken 
barnomsorg deras barn behöver. Stödet ska utformas så att barnomsorgen 
anpassas till vad som passar föräldrarna. 

• Grundnivån i föräldraförsäkringen måste höjas. 
• Familjeutbildning och familjerådgivning ska finnas för alla som vill. 
• Mindre barngrupper inom omsorg. 
• Införa ett skattefritt barnomsorgskonto på 80 000 kr till barn mellan 1-3 år. 

Kontantbeloppet utbetalas till föräldrar för att dom ska kunna sänka arbetstiden 
eller förlänga tiden hemma med barnen. Om halv barnomsorg = halvt 
barnomsorgskonto. Max 40 000 per år kan tas ut. 

• Förbättrad föräldraförsäkring. Höjs från 7,5 pbb till 11 pbb, därmed omfattas 90 
% av alla heltidsarbetande fullt ut av försäkringen. 

• Ersättningen i föräldraförsäkringen höjs till 90 %, grundnivån till 200 kr per dag. 
• Rätt till tre års tjänstledighet för vård av barn införs. 
• Taket för avgifterna (maxtaxan) är kvar men kommunerna får i uppdrag att införa 

deltidstaxa i minst tre nivåer under taket. Detta ska gälla hela förskoleperioden. 
• Kommunen bestämmer hur stora barngrupperna får vara för olika åldersgrupper. 
• Barnbidraget höjs för tonåringar (13-16 år). Höjning med 100 kr = från 950 till 

1050 kr. 
• Familjerådgivning ska finnas i varje kommun och föräldrarådgivning ska 

erbjudas. 
• Införande av vårdgaranti med omedelbar kontakt med vårdcentral, 

läkarundersökning inom fem dagar, specialistläkare inom 60 dagar och 
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operation/behandling inom 90 dagar. Tre pelare: Vårdgaranti för tillgänglighet, 
värdighetsgaranti för bemötande samt boende- hjälpmedelsgaranti där rätten till 
service och stöd ingår. 

• Vissa yrkesgrupper inom vården har bortrationaliserats på senare tid. För att 
kunna ge vård inom samtliga plan (kroppsliga, sociala, andliga och själsliga) vill 
man återinföra det kompletta mångproffesionella arbetslaget.  

• Antalet vårdplatser ska utökas. Vårdplatser i form av avancerad sjukvård inom 
hemmet ska erbjudas. 

• Tandvård ska successivt införas in den allmänna sjukförsäkringen. 
• Öka vårdens anslag ur BNP till 10 % från 8,5 % under en 10 års period.  
• Trygghetsgaranti i form av: vårdgaranti (behandling, operation, rehab inom tre 

månader), värdighetsgaranti (bemötande) och boende- hjälpmedelsgaranti. 
• Äldreboende och sjukhem ska ha en kontinuerlig läkarmedverkan i vården. Yngre 

vårdbehövande ska ha möjlighet till särskilt anpassat boende., 
• Eget val införs inom individuella sociala servicetjänster (hemtjänst och 

äldreboende). 
• Patientens egna val inom sjukvården ska stärkas. Patientpeng prövas när det gäller 

barnhälsovård, primärvård, mödrahälsovård och sjukgymnastik. 
• Minst en ungdomsmottagning inom varje kommun.  
• Äldreombudsman i alla kommuner ska inrättas.  
• Vårdpersonal ska befrias från administration så dom får mer tid för vården. 

Folkpartiet 

• Efter maxtaxan: Regler om mindre dagisgrupper. 
• Omsorgsgaranti för äldreomsorgen 
• Äldreombudsman i alla kommuner. 
• Återinförd vårdgaranti från årsskiftet. 
• Återinförd husläkarlag med valfrihet och etableringsfrihet. 
• Återupprättad och förstärkt handikappreform. 
• Bättre tandvårdsförsäkring 
• Bekämpa våldet mot kvinnor 
• En familjepolitik som gynnar jämställdheten 
• Mer valfrihet i vård, skola och omsorg 

 


