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1: Inledning
”Välkomna till de nya moderaterna”, löd orden och mediebruset tog fart. Moderaterna har
blivit socialdemokrater, skrek tidningsrubrikerna och våra samhällsdebattörer hade för en
gångs skull fullt upp med att bredda sin repertoar. Vad innebar förändringen, varför skedde
den och framförallt vem gynnades av den? Hur skulle socialdemokratin nyttja situationen och
hur skulle moderaternas egna väljarkår ta emot detta budskap? Frågorna haglade tätt veckan
efter moderaternas partistämma, sensommaren 2005.
Vad var det då som hade hänt? I början av moderaternas partistämma hade partiledare Fredrik
Reinfeldt hållit ett tal. Talets innehåll startade i sin tur ett rykte som sade att moderaterna tagit
ett ideologiskt kliv till vänster. Nu, menade röster i mediebruset, hade de närmat sig den
socialdemokratiska

mittfållan.

Visserligen

förnekade

både

moderata

såväl

som

socialdemokratiska politiker att en ideologisk samstämning hade skett. Men efter att ryktet
startat har det varit notoriskt svårt att slå ihjäl. Orsaken till detta är lätt att finna. För faktum är
att Fredrik Reinfeldt talar på ett nytt sätt för att vara en moderat politiker, både på den
ödesstämda partistämman för snart ett år sedan och i dagsläget. Han skiljer sig markant från
sina föregångare; Carl Bildts välformulerade kvickheter såväl som Bo Lundgrens betydligt
långsammare skattansatser, genom att använda ett språkbruk baserat på medlidande. Med en
lugn och förstående röst kan vi höra honom gå igenom vad som inte riktigt fungerar här i
landet. Detta är mycket riktigt ett språkbruk som traditionellt återfunnets i vänsterblocket
snarare än hos moderaterna.
Men innebär ett nytt sätt att tala på direkten att en ideologisk förflyttning har skett? Allt efter
att vi närmar oss detta ämne förstår vi att alla diskussionen om moderaternas ideologi först
måste börja i en diskussion om vad ideologi är. Vart går gränsen för en ideologi? Kan
ideologier förändras? Vad är en ideologi? Frågor av detta slag är grundläggande för den som
önskar ha verktyg att granska ideologiska skeenden i politiken.
Denna uppsats ämnar komma på rätsida med frågan om vad Fredriks Reinfeldts kongresstal
2005 egentligen innehöll, i fråga om ideologi. Uppsatsen ämnar i samma andetag att reda ut
vad begreppet ideologi egentligen betyder och hur man på ett vetenskapligt sätt förhåller sig
till fenomenet.
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1:1 Syfte
Syftet med detta arbete är att reda ut huruvida Fredrik Reinfeldts partistämmotal uttrycker
ideologiska åsikter som faller utanför den traditionella moderata ideologin, och om så är fallet
huruvida dessa åsikter kan klassificeras som socialdemokratiska. Uppsatsen önskar också
gradera eventuella ideologiska åsiktsbyten till i förhållande till fenomenet ideologi i sig.
Arbetet önskar också jämföra Reinfeldts ideologiska uttalanden med andra moderata
partiledare i liknande situationer.
Arbetet skall således skapa en vetenskaplig metod som förmår både att klassificera och sålla
ideologiska tankar från varandra. För att detta skall kunna ske måste arbetet först fördjupa sig
i den vetenskapsteoretiska debatt som rasat i frågan om vad ideologi såväl som idéer är och
utgår ifrån. Utifrån ett ställningstagande i denna debatt skapas en definition av begreppet
ideologi. Denna definition ligger till grund för valet av material och framförallt valet av metod.
Det finns en logisk följd i uppsatsämnet som går från forskningsläge till definition till material
och metod.

1:1:1 Avgränsningar
Rent konkret kommer Fredrik Reinfeldts inledande och avslutande partistämmotal att
analyseras via en interpretativ modell baserad på idealtyper och parametrar. Denna modell
kompletteras med en intertextuell jämförelse mellan Reinfeldts tal och partistämmotal från
Carl Bildt och Bo Lundgren. Avslutningsvis följer en kortfattad hermeneutisk reflektion.
Totalt rör det sig om sex tal som analyseras. Tidsperspektivet motiveras i forskningsläget och
i stycket material.
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2: Forskningsläge – Ideologi och vetenskapsteori
Uppsatsens viktigaste begrepp är ideologi och för att kunna besvara uppsatsens syfte måste
jag först komma till klarhet med detta. Arbetsprocessen kompliceras dock utav att
ideologibegreppet har definierats på flera olika sätt av skilda tänkare och därtill bytt betydelse
under historiens gång. Än idag så ruvar ideologibegreppet på en omfattande
vetenskapsteoretisk debatt.
Detta kapitel syftar till att reda ut ideologibegreppets bakgrund, begreppets betydelse och
begreppets levende i dagens samhälle. Därefter skall jag diskutera olika metoder som har
använts för att bearbeta ideologibegreppet i tidigare arbeten. Syftet med denna genomgång är
att finna stoff till min egen metod. Stycket syftar även till att ge mig den information som
krävs för att placera arbetet i den vetenskapsteoretiska debatt som ligger nerbäddad i frågan
om vad ideologi egentligen är.

2:1 Ideologins historia
Att ideologi är ett begrepp med en bred betydelse framstod redan i mina tidiga försök att
lokalisera och tidsbestämda fenomenets födelse. Jag fann till min stora förvåning att olika
tänkare valde att placerar ideologins uppkomst vid olika tidpunkter. Vid en närmare
granskning insåg jag att det fanns två övergripande sätt att närma sig ideologbegreppet och att
dessa två angreppssätt i sin tur placerade ideologins födelse i olika eror. Inte helt
förvånansvärt så sprang dessa två angreppssätt ur skilda akademiska discipliner. Jag är
medveten om att den nu följande tudelningen av den akademiska världen är väldigt
generaliserande gentemot de discipliner som omnämns. Syftet med denna förenkling är att
upplysa läsaren om en tendens som går att skönja, men som absolut inte är någon regel.
Under min första bekantskap med ideologibegreppet upplevde jag de ovan nämnda
tidsskillnaderna som ganska små. Orsaken var att all den litteratur som först introducerade
mig i ämnet, kom från den samhällsvetenskapliga traditionen. Här placerades ideologins
födelse antingen i samband med den franska revolutionen eller i samband med den
industrialisering som följde. Ideologibegreppet sattes i samband med antingen den
protoindustriella eller industriella samhällsomdaningen och då dessa processer hängde
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samman kunde man ha en förståelse för en viss vaghet i själva tidsbestämmandet. Gemensamt
för alla dessa samhällsvetare var att samtliga började sitt resonemang i de förändringar som
skett i samhället och de nya krav och behov som av detta uppstått. Ideologierna presenteras
som ett resultat av den förändrade verkligheten. För att ge ett exempel1 på detta så har vi
docenten Reidar Larssons bok ”Politiska ideologier i vår tid”. Här härleds ideologins födelse
till 1700-talets slut. Begreppet ideologi uppkom som en följd av den politiska turbulens som
det industriella samhällets framväxt skapade. Den nya tidens allt större behov av organisation
skapade ett politiskt landskap där allt fler ville göra sin röst hörd. Detta blev startskottet för
framväxten av masspartier. Masspartiernas framväxt har i sin tur ett samband med ideologins
framväxt.2
Som

kontrast

till

de

samhällsvetenskapliga

disciplinerna

har

vi

litteratur-

och

språkvetenskapen vars forskarkår också förärar idéhistorian regelbundna visiter. Utövarna av
dessa discipliner har en tendens att tidigarelägga ideologins födelse, gentemot det
samhällsvetenskapliga kollegiet. Orsaken till detta går att finna i de olika utgångslägen vilka
forskarna arbetar utifrån. Hos språk- och litteraturvetenskapen har det bevarats fickor av
idealister som fortfarande upprätthåller det arv som Hegel och Kant lämnade efter sig. Mer
konkret så kan man säga att där samhällsvetenskapen börjar hos människans behov,
organisationer, samhällstrukturer och kort men krasst den materiella situationen, så börjar
språk- och litteraturvetenskapen hos människans sinne. Här sätts tankestrukturen framför den
materiella värld som lever i samklang med idéerna. Liknande idéer och idéernas ursprung kan
sökas i hela historien, oavsett kringliggande materiell verklighet. Ett modernt exempel3 på
detta är professor David Hawkes teorier från boken ”Ideology”. I denna text spåras ideologins
rötter ända från Platons och Aristoteles teorier om verklighetens beskaffenhet och politikens
väsen. Med avstamp i antikens fusion mellan den hellenistiska filosofin och den hebreiska
teologin leder Hawkes läsaren genom medeltiden med sina präster och furstar för att slutligen
avsluta färden i 1960-talets postmoderna världsåskådning. Dock skiljer Hawkes på ideologi
och modern ideologi. Den moderna ideologin som vi vill känna den föds under renässansen
menar Hawkes. Här utgör ideologin alternativa världsåskådningar som bidrar till att rasera
1

Ytterligare exempel är: psykologen E. Dodds sammankoppling av psyke och materiell omvärld i ”Christian
and pagan in a world of axinity”, samt demografen Richard A Easterling, Tillväxtens tidevarv, med den så
kallade Easterlingmodellen, och inte minst professor Anthony Downs, An Economic Theory of Democracy.
2
Larsson Reidar, Politiska ideologier i vår tid, (s 8)
3
Ytterligare exempel är: Professor Harold Bloom, ”Omens of Millennium” där författaren söker specifika
tankegångars vandring genom historiens gång, samt Norberto Bobbios essä ”Höger och vänster” och Sven Eric
Liedemans bok ”Från Platon till kommunismens fall”, vilka används i denna uppsats.
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den rigida världsbild som feodalväsendet upprättat. Det är ett tankeverktyg för att våga
ifrågasätta den rådande ordningens ”sanningens regim”. Men det är ett verktyg vars
beståndsdelar har existerat tidigare. Hawkes skriver:
“People began to think about themselves and the world around them in new ways, ways
which are characteristic of the modern world. This meant that they had to engage in a
struggle against the old, entrenched assumptions which they were displacing. The modern
notion of ideology was first developed as a weapon in that battle, and the rediscover
ancient philosophy, combined with the translation of the Bible into the vernacular,
provided the thinkers of the Renaissance period with ammunition against the entrenched
ideas of the Church and the state.”
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Tanken som Hawkes spårar genom historien och som han menar ligger till grund för
fenomenet ideologi, likväl som det mesta andra i den västerländska traditionen, är
åtskillnaden mellan ”spirit” och ”matter”. Detta begreppspar binds vanligtvis samman med
den filosofiska strid som under större delen av 1800-talet rasade mellan idealister och
materialister/marxister/positivister.5 Hawkes idé är att 1800-talets stridigheter bara tydliggör
något som diskuterats sedan tidernas begynnelse. Detta gör han genom att applicera
grundstenarna i denna konflikt, dvs. ”spirit” och ”matter” på hela vår kända historia. Inte nog
med att samma diskussion förhållandet mellan idé och materia lever vidare i dagens
postmodernism. Den kan spåras hela vägen tillbaka till den grekiska antiken, där Platons
demiurg delar sin illusion med oss andra grottvarelser.6
Hawkes bok utgår alltså från att konflikten mellan spirit och matter lever kvar än i dag, om än
i en mer fördold relation. Och mycket riktigt så kan man urskilja de två ovan nämnda
tolkningstraditionerna hos de akademiker som förhåller sig till ideologibegreppet. Här hålls
perspektivet ”matter” av samhällsvetenskapens förkämpar, vilka influeras av en närmast
marxistisk tolkningstradition. Perspektivet ”spirit” återfinns i sin tur i idéhistorian och
språkvetenskapen, där platoniska tendenser tycks fortleva än idag. Ofta får man närläsa noga
för att kunna urskilja vilken utgångspunkt som egentligen tas. Vanligtvis försöker forskaren
anknyta till någon slags mellanväg där sambandet idé/verklighet formuleras i ett vagt

4

Hawkes David, Ideology, (s 14)
Eriksson Gunnar/Frängsmyr Tore, Idéhistoriens huvudlinjer (s 213)
6
Hawkes David, Ideology, (s 13)
5
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relationssammanhang. Idéhistorikerna Gunnar Eriksson och Tore Frängsmyr formulerar sig
på följande sätt i boken ”Idéhistoriens huvudlinjer”:
”Likväl som det måste framstå att världsbild och livsåskådning är beroende av den miljö
där de uppträder, lika svårt är det att exakt och i detalj fastställa den verkliga relationen
7

mellan miljö och idé.”

Oavsett om nu fenomenet ideologi föds ur en kontext eller frambringas av tänkares idéer, så
kan vi konstatera att ideologibegreppet långt ifrån alltid har värderats som något positivt.
Anders Frenander ger i sin bok ”Debattens vågor” en kort inblick i hur ordet använts under
historiens gång. Han konstaterar här att begreppet sedan den franska revolutionen varit belagt
med en tudelad värdeladdning. Historien tar sin början i slutet av 1700-talet. Under denna
period var ideologi ett namn på en vetenskap: läran om idéerna. Tyvärr hamnade begreppet
snabbt i dålig dager. Orsaken var att Napoleon använde ordet för att benämna filosofer och
tänkare vilka motsatte sig hans maktambitioner. Följden blev att begreppet kom att
sammankopplas med falska idéer och osanningar. Ideologi var något andra hade, inte än
själv.8 Då Napoleonkrigets segrare var allt annat än en framåtsträvande skara av monarker, så
kom detta negativa användningssätt att leva vidare och smitta av sig på återstoden av
samhället.
1800-talets vetenskapsmän kom således att skyla begreppet ideologi likt pesten. Frenander
menar att man under denna period kan tala om ett begreppspar där ideologi står som motsats
till vetenskapen.9 Orsaken till detta motsatsförhållande var dock inte enhetlig för Europas
professorer och prefekter. Allt var inte frid och fröjd i 1800-talets akademiska värld. Den nya
tidens samhällsomdaning, med tillhörande motkrafter kunde likväl skönjas på de Europiska
universiteten. Den manifesterades via en retorisk kamp, ovan nämnd i samband med Hawkes,
mellan materialister, vilka rymde allt från positivister till marxister och idealisterna som även
de var en brokig skara tänkare. I dess led stod kända tänkare som Hegel och Kant, men även
idag mer aktuella vetenskapsmän så som Max Weber.10
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Eriksson/Frängsmyr, Idéhistoriens huvudlinjer, (s 213)
Frenander Anders, Debattens vågor, (s 9)
9
Frenander Anders, Debattens vågor, (s 11)
10
Hughes John A/Månsson Sven-Axel, Kvalitativ Sociologi, (s 37-39)
8

8

Orsaken till att dåtidens materialister undvek fenomenet ideologi var att det sågs som
ovetenskapligt. 1800-talet är positivismens århundrade och i denna anda applicerar man allt
inom naturvetenskapens spektra. Allt kunde bedömas likt naturvetenskapen. Världen som
omgav oss uppfattades korrekt av våra sinnen och kunde hanteras med verktyg som logik,
matematik och mekanik. Det fanns ett rätt bortom okunskapen och den objektiva
vetenskapsmannen kunde komma fram till detta. Grundtanken var att forskaren, den utbildade
människan, var objektiv. En ideologisk människa var dock inte objektiv och sökte inte heller
sanningen. Hans uppgift var att upprätthålla en specifik tankestruktur, vilket förhindrade
sökandet efter sanningar i den verkliga världen.
Idealisterna hade andra anledningar att undvika ideologibegreppet. Dels så var oftast
idealisterna professorer och prefekter på universitet som utgjorde traditionsbundna
institutioner med flera århundraden av historia bakom sig. De bevakade kort och gott sin egen
och universitetsväsendets särställning i de politiska svallvågor som drog över kontinenten.11
Men det fanns fler orsaker. Hawkes nämner att det fanns ett idéhistoriskt arv hos flera av
1800-talets tänkare där politik sågs som något smutsigt. Då begreppet ideologi tidigt kom att
bindas samman med politiska grupperingar ärvde det kort och gott demokratins dåliga rykte.
Bilden av den smutsiga politiken var för övrigt ett arv från kyrkans lärda som låtit sig
inspirerats av filosofens Aristoteles skrifter. Aristoteles ansåg, precis som hans läromästare
hade gjort, att politiken förstörde samhället. Politik maximerade individens önskan till egen
vinning och makt men raserade i samma egoistiska andetag samhällets möjlighet till framsteg.
Inre träta förhindrade de rationella beslut som egentligen måste tas. Därmed så stod politik
och rationalitet i ett slags motsatsförhållande till varandra. Ett motsatspar som lätt kan
jämföras med Frenanders ideologi/vetenskap eller Hawkes egna spirit/matter.
När så 1800-talet övergick till 1900-tal kom diskussionen om idéernas ursprung att tonas ned.
Den materialistiska tolkningen fick ett slags klimax i Stalinregimens proklamerande av att det
var Sovjet som höll den vetenskaliga förklaringen av världsalltet och samhället.12 Här bibehöll
begreppet ideologi en negativ värdeladdning. I Väst- och Centraleuropa kom istället
idealismen och materialismen att smälta samman till en slags mellanväg som än i dag lever
11

Eriksson/Frängsmyr, Idéhistoriens huvudlinjer, (s 215)
Detta var i sin tur en vidareutveckling av Karl Marx idéer om det falska medvetandet. En benämning på det
tankemonopol som borgerligheten hade på världsalltet, eller för att använda Antonio Gramscis ord, den
borgerliga hegemonin. Om borgerlighetens värld var falsk, var således Sovjet sanningens system. Från. Thurén
Torsten, Ideologi och politik, (s 80)
12
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kvar. Denna, om än något otydliga, mellanväg resulterade i att begreppet ideologi blev av med
mycket av sin negativa klang och fick en mer neutral värdeladdning. Mannen bakom denna
omvärdering var professor Karl Mannheim, som var yrkesaktiv i Tyskland under 1930-talet.
Efter att ha granskat den politiska debatten och sett hur tänkare och politiska olika fallanger
tveklöst applicerat ideologibegreppet på varandra, frågade han sig huruvida det inte var så att
alla sidor var ideologer, till och med han själv.13 Ur denna tanke utvecklades iden om de
totala ideologierna. Mannheim och hans efterföljare, senare kallade kunskapssociologer,
hävdade att tankar framstår i sociala atmosfärer. Var tänkare utvecklade sina idéer i samklang
med deras sociala omgivning. Här spelade mycket in, utbildning, klass, yrke, ekonomi, land,
etnicitet och religion med mera. Var och en av dessa sociala system av antaganden är en total
ideologi. Men för att göra det än mer komplicerat så påverkade den sociala atmosfären inte
bara tänkaren medvetet utan även via omedvetna och undermedvetna element. Detta medförde
i sin tur att tänkaren upplevde dessa ideologiska element som triviala, rationella eller om man
så vill naturliga. Eftersom den sociala vistelseorten i sin tur stöpt en omedveten ideolog,
kunde den samme inte heller förmå sig att se andra ideologier i sin helhet, något som i sin tur
minskade möjligheterna för ideologiska kompromisser och förståelse. 14 I denna anda så
relativiserades alla människors världsåskådningar. Relativismens läror kom att vinna allt mer
mark i den akademiska världen och vidareutvecklades samtidigt mot nya extremer. Under
1960-talet slår den så kallade postmodernismen igenom på allvar. Med frontansikten som
Thomas Kuhn och begrepp som paradigmer relativiserades till och med naturvetenskapen,
även om traditionens egna forskare aldrig riktigt godkänt detta förhållande.

15

För

ideologibegreppet innebar det att de oförståeliga, omedvetna, tankestrukturerna inte bara
applicerades på sociala grupperingar, utan även förekom på individnivå. Var och en hade nu
sin egen ideologi, sin egen verklighet.
Så kom det sig, att vad som förut var ett ord för osanningar omvandlats till en etikett som
kunde appliceras på det mesta i dagens samhälle. Max Weber uttrycker det på följande sätt i
sin essä ”Vetenskap och politik”:
”Vi lever i en kulturepok som har ätit av kunskapens träd, och det är vårt öde att vi
tvingas veta, att hur långt vi än driver vår utforskning av skeendena i världen, kommer vi
inte att ur forskningsresultaten kunna utläsa deras mening. Denna mening måste vi själva
13

Frenander Anders, Debattens vågor, (s 11)
Månson Pär, Moderna Samhällsteorier, (s 192-193)
15
Vikström Björn, Den skapande läsaren, (s 24)
14
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vara i stånd att frambringa. Vi är tvingade till att veta, att en ”världsåskådning” aldrig kan
vara en produkt av ökad empirisk kunskap, och att följaktligen de högsta värdena, de som
berör oss allra mest, i alla tider endast formas i kampen mot andra ideal, ideal som är lika
16

heliga för andra som våra ideal är heliga för oss.”

Jag vill avslutningsvis belysa att den kamp mellan idealister och materialister som här
presenteras långt ifrån är död. Efter Mannheim och Sovjet fick konflikten en mer
tillbakadragen roll i väst och dess förkämpar tar numera större hänsyn till varandras
tankegångar. Oftast kan tankar från bägge skolorna figurera i samklang inom en och samma
disciplin. Men notera det där lilla kapitlet som finns i flertalet av era metodböcker, om skilda
vetenskapliga perspektiv, vars utformning mer ofta en sällan tycks vara tudelad. Benämningen
är måhända olika, som t.ex. teoretiska - empiriska perspektiv

17

, positivismen mot
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metafysiken/Verstehen - traditionen , funktionalismen mot fenomenologin 19 osv. Detta
kapitel är ett bevis på att motsättningen lever kvar. Faktum är att den nu något defusa
mellanväg som råder, lätt bryts när man tvingas närma sig pudelns kärna, idéns ursprung och
väsen. Till slut måste var och en som diskuterar tankar, idéer och ideologier att ta ställning i
denna fråga. Detta kommer att märkas allt tydligare ju längre denna genomgång av begreppet
förflyter.
Summering
Ovanstående genomgång av Ideologibegreppets ursprung har gett följande information:
1: Ursprunget till begreppet ideologi har placerats i olika eror beroende på vilka vetenskapliga
discipliner som diskuterat frågan. Idealistiskt influerade tänkare tidigarelägger ofta ideologins
födelse gentemot materialistiska tänkare.
2: Det finns en kamp om begreppet ideologi mellan materialister och idealister där man är
oense om fenomenets ursprung och form. Idealister ger tanken en friare förhållning till
omvärlden medan materialister ser iden som en produkt av omvärlden. Denna kamp var som
starkast under 1800-talet men lever kvar än idag som en följd av att olika discipliner låtit sig
influeras av olika tänkare, vilka i sin tur tagit del i striderna.
16
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3: Begreppet ideologi har värderats olika under årens lopp. Från och med Napoleon-eran
värderas begreppet negativt. En ideolog for med osanningar eller hade en felaktig bild av
samhället. Under 1930-talet omvärderas ideologibegreppet till ett allomfattande, neutralt
begrepp. I samband med denna omvärdering relativiseras begreppet inom flera discipliner.

2:2 Begreppet ideologi
Hur används då begreppet ideologi idag? Slår man upp ideologi i en ordbok, och då helst
ordböckernas moder, den svenska akademins ordlista, får man följande förklaring:
”Ideologi: System av uppfattningar och värderingar.”20
Denna beskrivning stämmer väl överens med den relativa definition som det förra kapitlets
historiska genomgång landade i. Definitionen är värdeneutral, dvs. den säger inte om
värderingarna har rätt eller fel och den är så pass allmän att den kan appliceras på mer eller
mindre alla människor och alla uppfattningar. Men samtidigt så är den väldigt oprecis.
Det saknas viktiga komponenter för den som vill arbeta med ideologibegreppet. Framförallt så
saknas beskrivningar av hur ideologibegreppet fungerar. Hur används och vem använder
ideologi? Det saknas också viktiga beskrivningar kring ideologins essens. Varför har vi
ideologier, förändras ideologi, påverkar ideologierna varandra? Det är dessa frågor som detta
stycke skall försöka svara på.
Låt oss börja med att reda ut vad ideologin används till. Ideologins funktion i samhället är av
större vikt för vissa vetenskapliga discipliner jämfört med andra. Över lag så är
litteraturvetenskapen och idéhistorian, dvs. de discipliner där idealismen i störst utsträckning
lever kvar, väldigt vaga i frågan. För dem är idéernas förhållande till varandra, under vilken
era de existerat och vilka tänkare de inspirerat viktigare än dess samhällsfunktioner.
Ideologins funktion är istället av intresse för discipliner som antropologi, sociologi,
samhällsvetenskap, religion, historia mm.
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De discipliner som studerar ideologins funktioner studerar dock inte samma del av ideologin
och således inte samma funktioner. Detta syns tydligt i de skilda begreppsapparater som
disciplinerna använder sig av. Lite förenklat så kan vi säga att antropologer och
religionsvetare väljer att använda begrepp som doktriner, strukturer och symboliska
handlingar medan samhällsvetare och historiker oftast väljer att tala om politiska ideologier.
Skillnaden mellan dessa är begreppen doktriner, strukturer och symboliska handlingar lätt
underordnas den bild av ideologin som kunskapssociologin gav i föregående stycke, dvs de
Totala ideologierna. Uttrycket politiska ideologier däremot innebär en avgränsning för den
annars så breda definitionen av ideologi. Begreppet används främst när forskarna skall
beskriva tankestrukturer med ambition att påverka samhället. Skillnaden mellan de politiska
ideologierna och de totala ideologier, är att de politiska ideologierna strävar efter att arbeta i
det medvetna tänkandet. Deras mål är att vara berättigande och därmed så måste de
medvetandegöras. De totala ideologierna, dvs tankesystem uppbyggda utifrån specifika
sociala atmosfärer, kan mycket väl rymma mer än en politisk ideologi. De totala ideologierna
i ett samhälle kan säkerligen påverka de politiska ideologierna på så sätt att vissa av dem är
mer välkomna än andra i just den sociala atmosfären. Men den politiska ideologin framstår
som en mycket mer aktiv skapelse. Den totala ideologin är en produkt av en social kontext,
medan den politiska ideologin aktivt försöker påverka samma kontext. 21
Vilken funktion har då ideologin? Reidar Larsson, menar att ideologin fyller tre
sammanflätade uppgifter. Den första är maktlegitimeringen. Ideologier är föreställningen om
att en specifik maktsituation är rimlig, berättigad och rent utav tjänande ett högre syfte.22 Då
det ofta förekommer flera olika föreställningar om vad som är rätt, finns det en naturlig
grogrund för konflikter mellan ideologier. Detta bidrar till ideologins andra roll,
förvrängandet, som går ut på att man sätter andras ideologier i dålig dager och således skapar
en hierarki bland ideologierna. Slutligen har vi den något mer komplicerade integrativa rollen.
Den integrativa rollen är skapandet och upprätthållandet av ideologin i sig. Den
grundliggande tanken är att samhället är en kulturell skapelse, som upprätthålls av symboliskt
förmedlade handlingar. Här finns en grundläggande ideologi som vi stöps in i och formas utav.
Vår egen identitet står i direkt samband med denna ideologi, då vi utformar vårt beteende
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gentemot dessa kulturella ramar.23 För den enskilda människan är ideologierna psykologiska
rön att organisera intryck utifrån, till en sammanhängande bild. Det hjälper dem att värdera
och sortera intryck och händelser efter existerande mönster. Att dessa mönster finns är i sin
tur en förutsättning för att sociala grupper skall kunna uppstå. Ideologier utgör grunden för
gruppidentiteter av alla dess slag och därigenom ett krav för att människor skall hålla
samman.24 Notera avslutningsvis de likheter som finns mellan Mannheims totala ideologier
och Larssons integrativa roll. Larssons tre roller lyckas således med att innefatta både den
totala ideologin likväl som den politiska. De två första rollerna, maktlegitimeringen och
förvrängandet innefattar den senare medan den integrativa får stå för den förstnämnda.
Om vi vandrar vidare i vår lista av frågor som skall besvaras har vi frågan om vem som
innehar ideologier. Här kan svaren bli väldigt olika beroende på vilken sorts ideologi du syftar
på. Den totala ideologin innehas av alla i någon form. Den politiska ideologin behöver dock
inte vara alla människors egendom. En forskare som uttryckt skepsis mot just detta är Jarle
Simensen och hans text ”Obehaget” i industrisamhället från historieboken ”Bra böckers
världshistoria”. Han menar att vanliga människor historiskt sett inte haft tid, ekonomisk
möjlighet och kunskap att kultivera sig inom det ideologiska tänkandet.
”Det är ytterst vanskligt att sammanfatta de idéer och uppfattningar som präglar en
historisk period. Det är bara ett litet intellektuellt ledarskikt som systematiskt redovisar
sina tankar. Men även inom sådana tankesystem hittar man självmotsägelser, oklarheter
och ständiga förändringar. I de breda befolkningslagren finns det mindre av systematiskt
tänkande och inte många skriftliga nedteckningar att hålla sig till. Idéer växlar snabbast i
det intellektuella ledarskiktet. Det kan ta en generation eller mer innan nya idéer får
25

betydelse i bredare befolkningsskikt.”

Simensens påstående utgår från ett historiskt perspektiv, men kan finna stöd hos forskare som
undersöker nutiden. Jag tänker då framförallt på den forskning som granskar våra svenska
folkrörelser och föreningslivet. I ett samarbete med statistiska centralbyrån har professor
Joachim

Vogel

gjort

en

omfattande

undersökning

av

det

svenska

samhällets

föreningsdeltagande. I denna undersökning innefattas även deltagandet i våra politiska partier.
Undersökningen visar att medlemskap och graden av deltagande påverkas av både klass och
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utbildning. Vogel själv konstaterar att låginkomsttagare och lågutbildade generellt sätt är
svårare att rekrytera till den politiska sfären. Aktivast är den välutbildade medelklassen,
socialgrupp två.26 Samtidigt bör det tilläggas att det politiska kapitalet, dvs. människors insikt
i det politiska livet och förmåga att påverka, enligt samma undersökningar ökar, trots att
engagemanget i det politiska livet minskar.
Ovanstående text har beskrivit hur våra ideologier fungerar och vem som innehar dem.
Beskrivningarna har varit övergripande, generella och i viss mån materialistiska. De har
fokuserat på relationen mellan ideologin och samhället. Den är dock väldigt vag i frågan om
hur ideologin påverkar människan och struktureras i människans sinne. Detta förehavande
försöker dock forskaren Torbjörn Aronsson reda ut i sin avhandling ”Konservatism och
ideologi”. Han menar att den politiska ideologin kan delas upp i två nivåer; Basal och
Operativ. Den operativa nivån är människor och politikers ställningstaganden i konkreta
politiska sakfrågor. Hur skall vi göra i just denna konkreta fråga? Den basala nivån rymmer
föreställningar om världen, människan, samhället och kunskapen vilka ligger till grund för
vad vi upplever som rätt och fel.27 Basal ideologi kan delas upp i beståndsdelarna ideologiska
postulat och grundläggande värderingar.28 De så kallade ideologiska postulaten utgörs av så
kallade politiska stratum, huvudlinjer, i varje ideologi. Det är dessa stratum och postulat som
utgör den politiska kärnan i en ideologi. Ideologiska postulat beskriver en ideologis
uppfattningar om världens beskaffenhet, samhället och människan. Hur är världen skapad och
varför en specifik världsordning är berättigad. Grundläggande värderingar är i sin tur de
logiska följderna av en specifik ideologis postulat och utgör därmed en slags mellannivå till
den operativa nivån. Den inkluderar naturligtvis olika begrepp beroende på vilken ideologis
basala nivå som ligger till dess grund. Här finner vi ideologins etik, dvs vilken moralsyn som
är den bästa, samt ideologins metoder för samhällsförändring. Aronsson menar att en
människas politiska handlande utgår från det Basala tänkandet i sina val av operativa
ageranden. Kort och gott; Världen är ordnad på följande vis, därför är följande agerande rätt
och därför skall vi ta detta beslut.
Torbjörn Aronssons uppdelning av ideologibegreppet skapar en bild av ideologin som något
beständigt. Det finns ett visst utrymme för förändring men själva poängen med Aronssons
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uppsats är att en ideologisk förändring i första hand sker genom att betoningen läggs olika på
redan existerande basala frågor och att förändringen i sig går ytterst långsamt.
Andra författare väljer att presentera ideologibegreppet som en mer föränderlig skapelse. En
av dessa är den tidigare nämnde Frenander som förklarar att ideologin måste förändras för att
inte stelna. En sådan ideologi menar han skulle avlida så fort den sociala verkligheten
omkring den förändras. Samtidigt kan inte allt i en ideologi förändras. Frenander närmar sig
Aronsson, och hans teorier om den basala ideologin, genom att hävda att det finns element i
ideologin som inte kan förändras utan att hela ideologin förändras, eller med andra ord, blir en
ny ideologi.29 Han menar också att ideologierna flyter in i varandra. Det är ofta svårt att se
vad en ideologi börjar och en annan slutar. Samma värden kan återfinnas inom olika
ideologier, men av skilda orsaker. Frenander menar att ideologier, med nödvändighet - men i
olika grad, alltid är flytande entiteter. Deras gränser skiftar och är mer eller mindre
genomträngliga.

Med

största

säkerhet

skiftar

genomträngligheten

och

påverkningsmöjligheterna med historien, både rörande idologins egen livshistoria, som den
omkringliggande större samhälliga historien. Men ideologierna förmår inte bara att förändra
sig själva under tidens gång, de påverkar även varandra. Denna påverkan sker på flera olika
håll. Dels horisontellt, dvs inom samma block, på samma nivå och dels vertikalt. För att
exemplifiera det förstnämnda så nämner han företagsideologier, där inte ens den mest
förvirrade lekmannen i nationalekonomi kan ha undvikit att se företagens notoriska ovana att
kopiera varandra. Som ett exempel på vertikala processer nämner han vårdideologier, vilka
vid flera tillfällen förmått påverka samhällets politiska processer i både välfärdsbyggandet
likväl som skolväsendet.30
Ideologier förändras alltså, likaså påverkar de varandra och liknande värden kan rymmas
inom skilda ideologier? Är det måhända möjligt att en människa kan hålla mer än en ideologi?
Svaret på denna fråga är något oklart, men högst relevant för arbetet då flera politiska partier,
framförallt moderaterna, genomströmmas av mer än en politisk ideologi. Inom vänsterpartiet
kan man t.ex. finna allt från socialliberaler till gammalkommunister. Moderaterna har i sin tur
ideologiska strömningar från både liberalismen, nyliberalismen och konservatismen.31 Detta
tyder på att det kan finnas en viss värdepluralism på politisk nivå och eventuellt även på
individnivå. Men denna värdepluralism har gränser. Ser vi till de totala ideologierna så har vi
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faktumet att ideologierna uppstått inom samma sociala atmosfär. Detta avgränsar mångfalden
till ett specifikt system av tankar. Den mer medvetna delen tycks belamras av än tydligare
begränsningar. Forskaren Jan Hýlen hävdar i sin avhandling ”Fosterlandet främst” att det i
längden är omöjligt att bibehålla ideologiska delmoment som är uppenbart motstridiga. För att
anknyta till den tidigare nämnda Aronsson så får det inte finnas några motsättningar på det
basala planet. Finns detta måste det ske en ideologisk förändring och en av ideologierna
kommer att få ge vika. Ideologisk kamp är något som vi känner igen från de tre roller som
Larsson tilldelade ideologin tidigare i stycket. Vi har idag hierarkier av ideologier och
värderingar. Hierarkier som kan urskiljas på flera olika nivåer. Tydligast är hierarkierna
mellan de politiska ideologierna, vilken manifesteras av de olika partiernas väljarunderlag.
Men ideologier, idéer och värden rangordnas med stor säkerhet även hos individen. En del
tankar är viktigare än andra.
I skenet från denna kamp kan vi även urskilja de forskare som menar att striden redan är
avgjord. Dessa forskare pekar ofta på företeelser i samhället och menar att denna företeelse
numera har ersatt alla andra lösningar i fråga. Det har alltså uppstått en överideologi.
Skillnaden mellan överideologi och total ideologin är svårt att klargöra. Fenomenen påminner
mycket om varandra undantaget att överideologin precis som den politiska dito är en
medveten skapelse. Innebär då existensen av en överideologi att de underordnade
ideologierna försvunnit? Det finns idag gott om röster som hävdar detta.32 I den ekonomiska
sfären, där globaliseringen ständigt dyker upp på dagordningen, finns de som menar att tiden
för alternativa ekonomiska läror är över. Nu är det marknadens lov och intet annat som skall
stå på dagordningen. Liknande tankar finns inom de politiska blocken. Östblockets
sammanbrott har för vissa blivit en slags symbol för den västerländska liberalismens seger.
Socialismen är död, hävdar nyliberala tänkare i kör. Är det så? Är ideologin död idag?
Summering
Ovanstående text om ideologibegreppets ursprung har gett oss följande information.
1: En vanlig specificering av ideologibegreppet är uttrycket ”politiska ideologier”. Detta
uttryck syftar på mer omfångsrika ideologier vilka strävar efter att omfatta hela samhället.
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2: Politiska ideologier har en basal och en operativ nivå. Den basala nivå utgör människans
syn på världsaltet medan den operativa utgör deras politiska val.
3: Ideologier förändras under tid och påverkar varandra. Olika delar av ideologin förändras
olika snabbt.
4: Det finns hierarkier bland ideologierna, både i fråga om deras omfång men också i dess
förmåga att påverka människor. En del forskare talar om att det finns så kallade
överideologier.

2:3 Överideologier och ideologisk död
Industrisamhället och det tidiga 1900-talet ses av flertalet som den politiska ideologins
blomstringstid och det är oftast till denna era som tanken flyr när ordet ideologi yttras.
Fantasin spelar upp bilder av fackliga agitatorer som omgivna av smutsiga, utmärglade
arbetare står och vrålar ut sitt budskap i ett kolsvärtat tegellandskap. Vi tänker oss
mustaschprydda herrar med höga hattar och bestämda miner, fast beslutna att inte låta tidens
nymodigheter skena iväg med ekipaget till ruinens brant. Vi tänker oss tidningsbestyckade
småhandlare, som med eld i blicken sörjer för sina medmänniskors fri och rättigheter.
Eskapism i all ära, med det är en färgsprakande dröm.
Dagens politik upplevs sällan lika färgsprakande. Kontrasterna och idealen upplevs många
gånger främmande för medborgerskapet. Honnörsorden på valaffischerna är de samma; skola
vård och utbildning. Till vänster har vi den nya socialdemokratin som talar om privatisering,
decentralisering

och

konkurrens. Till

höger

har

vi

Kristdemokratin

som

söker

socialliberalismens fålla och nu senast moderatledaren Reinfeldts utspel om en mer realistisk
borgerlig politik.33 Man kan fråga sig om det inte börjar bli trångt i den ideologiska skalans
mitt.
Är då våra ideologier döende? Det räcker med en snabb tillbakablick i det förgångna för att
inse att denna känsla har uttryckts av människor långt före idag. Redan samhällsdebattören
och DN-redaktören Herbert Tingsten skrev följande i en artikel, för nästan ett halvt
århundrade sedan.
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”Det gäller att handla från fall till fall, inte efter Benthams och Marx lysande, men från
början odugliga planritningar .I stort sätt är systemens och ideologiernas tid förbi; vi kan
tänka och handla utan belastning av de geniala galningar som vill göra livet till ett
exercisfält för sina idéer]…. [Men honnörsorden lever sitt skimrande och bräckliga liv.
På politikens helgdagar, vid demonstrationer och val, paraderar veteranerna från sedan
länge hemförlovade arméer, och det talas om liberalism och socialism som om orden
hade en innebörd, som om de vore framtidstankar i stället för gravskrifter.”

34

Tingsten menar att demokratin blivit en överideologi i det moderna samhället. Den har
utvecklats till ett slags gemensamt tak för de övriga politiska ideologierna, som socialism,
liberalism och konservatism. Konflikten mellan dessa ideologier har underordnats
demokratins arbetsform, och de ideologier som tidigare emotsatt sig demokratin, ifrågasatte
inte längre dess existens. Tingsten uttrycker en väldigt materialistisk hållning till världsalltet
och hävdar således att allt har en praktisk lösning. Denna praktiska lösning var oberoende från
de ideologier som försökte att vinna makten i samhället. Ett faktum som uppenbarats för
dåtidens politiker, varför en stor samstämmighet under de sista decennierna kommit att växa
fram. Således menade Tingsten att den politiska striden hade mattats av och nu ersatts av en
samstämmig förvaltning.35
Tingstens materialistiska tankar återfinns hos fler samtida tänkare. 50-talet är rationalismens
och i viss mån realismens tidevarv. En av de mest kända är den amerikanska professorn
Anthony Downs som redan 1957 gav ut avhandlingen, An Economic Theory of Democracy,
där han hävdar att människor i första hand röstar efter plånboken snarare än efter moraliska
övertygelser. Inspirerad av realismen, hävdade han likaledes att de politiska partiernas främsta
mål var makt. Partiernas förhållande till väljarna jämförs därefter med ett företags förhållande
till sina kunder. Man konkurrerar genom att tillfredsställa målgrupper. Kan man göra sitt
budskap attraktivt för en bred urvalsgrupp maximerade man samtidigt sina egna
maktförutsättningar. Som en följd av detta sökte sig de politiska partierna, i en allt större
utsträckning, mot den allt mer omfattande medelklassen, vilken växt upp ur de föregående
decenniernas ekonomiska framgångar. Genom att fylla den största ekonomiska klassens
behov maximerade samtidigt de politiska partierna sin möjlighet till makt.36 Downs lärjungar
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skapade vad som idag kallas public choice skolan. 37 Denna strikt materialistiska tradition
åberopas fortfarande i både media och den akademiska världen, inte minst i den idag
uppkomna situationen med Reinfeldts ovanligt moderata politik. ”Det enda han vill ha är
makten”, hävdade nyligen tidningen Fokus på sin första sida.38
Ett väldigt vanligt ställningstagande för forskare som följer public choice spåret är att man gör
en tydlig uppdelning mellan politikern, partiet och ideologin. Partiet är ofta en egen aktör som
eftersträvar makt och ideologin är här endast ett verktyg för samling. Tio år efter sin något
utvecklingspositivistiska artikel i DN, framställer Herbert Tingström tillsammans med Nils
Andrén, ett material som visar på en allt tydligare influens av Realismen, läroboken ”Parti
och Politik”. Målet med boken är att presentera det svenska partiväsendet för läsaren, något
som givetvis inkluderar ideologin. Intressant är att partiernas ideologier tilldelas en väldigt
underordnad roll i boken. Varje parti beskrivs utifrån historiskt och organisatoriskt perspektiv,
samt utifrån deras väljargrupper. 39 I denna beskrivning underordnas ideologin aktuella
sakfrågorna såväl som partiets reella maktposition. Vänsterpartiet sägs t.ex. ha ett mer
filosofiskt inriktat partiprogram då partiet sällan fått praktiskt förhålla sig till makten på
regeringsplan.40 Den realpolitiska situationen värderas som starkare än ursprungliga ideologin
och kan även påverka ideologins utformning. Ideologi är i nuet främst ett funktionalistiskt
verktyg för inre enighet.
Public choice skolan håller en väldigt cynisk inställning till politiken. Olika sociala grupper
har olika krav och behov, men bara majoriteten kan bli tillfredsställd. Man kan i dessa teorier
se en reflektion över de påståenden där som Mannheims kollegium alstrat. Ett slags
positivismens alternativ till de mer idealistiska ansatser som kunskapssociologin alstrade.
Downs ”the economic man” visar stora likheter med idén om den förblindande människan
som är snärjd i sin omedvetna, ”totala ideologi”. Skillnaden är att det inte är oförståelse utan
snarare egoism som förhindrar insyn i andras ideologier.
Teorier som Downs och Tingstens har under årens lopp vid ett flertal tillfällen fått hård kritik.
Från forskare med en mindre vurm för realismen och materialismen, brukar först och främst
de politiska idéernas tröghet åberopas. Idéhistorikern Sven Eric Liedeman skriver följande:
37
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”Frågan om de politiska idéernas uppkomst har en mycket begränsad räckvidd, helt
enkelt av den anledningen att de politiska idéernas historia inte är de ständiga
innovationernas historia. Vill man ambitiöst ta upp frågan om förhållandet mellan
materiella förhållanden och idéer, så ställs man inför problemet med de politiska
ideologiernas tröghet eller seghet. Den politiska historien är mycket mindre växlingsrik
än den sociala och ekonomiska historien.”

41

Kort och gott så har tankar och strukturer en tendens att förändras mycket långsammare än
den materiella omgivningen. The economic man har kanske inte förstånd att vara så
ekonomisk, om han är uppvuxen i en kontext som förmedlar andra ideal. Notera att texten
anknyter till diskussionen mellan idealister och materialister som presenterades i
historiekapitlet. Downs har kritiserats från fler håll. Vissa menar att hans arbete i allt för stor
grad har använt den amerikanska politiken som måttstock. Andra avhandlingar fokuserar mer
på empiri, om vad som egentligen har hänt. En sådan avhandling är professor Leif Lewins
Planhushållningsdebatten. Denna avhandling strävar efter att undersöka huruvida
ideologierna har fått stryka på foten sedan de anpassats till den parlamentariska demokratin.
Lewin gör en empirisk djupdykning i den svenska, politiska debatten från den allmänna
rösträtten fram till hans samtid. Utgångspunkten är den kritik som Tingsten alstrat i artikeln
ovan. Hans resultat ger istället en bild av att ideologin i allra högsta grad lever vidare. Den har
visserligen fått anpassa sig till den demokratiska formen. Men dess ideal lever kvar under ytan
och så fort en hjärtefråga tycks hotad flammar den upp. Detta tillstånd beskrivs av Lewin som
latent ideologi.42
Begreppet latent ideologi skvallrar om en uppdelning inom ideologibegreppet, liknande den
som tillskrevs Aronsson i det föregående kapitlet. För Lewin fungerar ideologin som ett
ledljus och en inspirationskälla. Detta tänkande förtydligas i en av hans senare avhandlingar
vid namn Bråka inte från 2002. Bokens fokus är i första hand inte på ideologi utan på den
demokratiska formen i sig, men nämner likväl förhållandet mellan ideologier, politiker och
demokratin i diskussionen. Han skriver;
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”I en demokrati räcker det inte att ha rätt. Man måste också få rätt genom stöd av
tillräckligt många… Men det finns självfallet gränser för samarbetet. Överskrider man
dem och säljer ut sina viktigaste preferenser, straffas man hårt av väljarna.
Trovärdigheten är den främsta tillgången i politiken.”

43

Som ni ser på resonemanget så tar Lewin betydligt större hänsyn till Downs lärjungar och
public choice teoretikerna i denna 35 år yngre avhandling. Han går dock emot Downs teorier
genom att visa på trovärdighetens betydelse för de demokratiska partierna. Det finns en
skillnad, menar han, mellan The Economic man och The Political man, genom att den senare
tänker långsiktigt. Politiska partier tilldelas därtill en betydligt mer agerande roll hos Lewin.
De svarar inte bara på intresse, utan genomför långsiktiga planer och försöker förändra
samhället på olika sätt och med olika resultat.44 Han avslutar sin diskussion med slutsatsen att
teoretiker som vill dödförklara ideologierna i dagens samhälle ofta har en tendens att bortse
från politikernas ingångsläge i debatten, dvs. vad de ville innan de började förhandla. Han
summerar det hela;
”Om ideologierna lever eller är döda bör man sålunda undersöka där det verkligen gäller:
i det parlamentariska vardagsarbetet.]…..[Ideologierna visar kort sagt sin livskraft genom
att bjuda eggande förebilder, även om dessa i en samarbetsdemokrati inte alltid
45

omedelbart förverkligas i och med att man trycker på voteringsknappen.”

Tingsten likväl som Lewin bygger sina resonemang från demokratin i formen av
samarbetsdemokrati. För dem är förebilden den svenska demokratin, en representativ
demokratimodell. Det finns dock forskare som inte ser samarbete som en synonym till
demokrati. Den italienska professorn Norberto Bobbio ställer sig 27 år efter Lewins
Planhushållningsdebatten samma fråga i sin essä Höger och vänster: Lever fortfarande våra
ideologier? Där slutar dock likheterna, för Bobbio får ett helt annat svar på denna fråga. I hans
värld förändras ideologierna och har under historiens gång bytt skepnad vid otaliga tillfällen.
Det enda som består, i denna värld av förändring, är den politiska kampen i sig själv. En kamp
mellan två block vilka idag bär namnen höger respektive vänster. Dessa block har fyllts upp
av förkämpar av skiftande skepnad, reflekterande det samhällsklimat som förkämpen lever i.
Att vi inte upptäcker detta, menar han, beror på att vi sätter det historiska perspektivet för nära
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vår samtid. Begreppet evig kamp leder tankeverksamheten till filosofer som Hegel och Marx
och teorier om teser och antiteser. Bobbios teorier skiljer sig dock från dessa två klassiker
genom att hans kämpande dyad skall ses som ett begreppspar så som ljus och mörker, tjock
och smal, hård och mjuk osv. Det ena kan inte existera utan det andra, för var så fallet, menar
Bobbio, skulle så redan har skett och bägge begreppen hade blivit onödiga.46 Hos Noberto är
alltså kampen det som är bestående, inte ideologin. De olika förkämparna får ibland övertaget
mot varandra, som liberalismen gjort idag, likväl som socialismen gjorde på sextiotalet.
Det Noberto Bobbio upplever som vänsterns och högerns nya förkämpar, dvs samtidens nya
ideologier, upplevs av andra som ideologisk förnyelse. Dvs det är de traditionella
idétraditioner som återkommit, vidareutvecklade, finslipade och anpassade till en ny
samhällsform. Reidar Larsson menar att påståendet om ideologins död kan dementeras genom
en återblick på vår närhistoria. Dels av faktumet att flera nya ideologier så som vegetarianism
eller feminism har berikat vårt politiska landskap. Men framförallt av det faktum att
dödförklarade ideologier har en tendens att få liv igen. Exempel på detta är vänstervågen
under 60-talet, nyliberalismens återkomst under 80 och 90-talet samt islamismens tillväxt i
nuet.47 Larsson fortsätter med att förklara att den ideologiska död som Tingsten med flera
tycker sig urskilja i den västerländska demokratin, egentligen är en fråga om tankens
anpassning till verklighetens samhällsinstitutioner. Den egentliga konflikten, menar Larsson,
står inom de egna politiska partierna, mellan ideologerna här kallade idégivare och
opinionsbildare. Själva maktutövandet är ofta mindre radikalt än de tankemönster som
dominerar de politiska rörelser vilka innehar makten. Ofta så är olika väljargruppers
ideologiska skillnader mindre än de politiska partiernas idégivares skillnader. Detta medför att
partiets opinionsbildare ofta väljer att ta ett betydligt mindre radikalt perspektiv än partiets
tankesmedjor. Radikala principer skrämmer ofta väljarna menar Larsson och belyser att ett för
ideologiskt parti kan skapa klyfter mellan sig självt och medborgarna. Människor gillar kort
och gott inte förstora förändringar.48 Vi kan härleda Larssons synpunkter till både Lewins och
Downs tidigare nämnda teorier. Lewins tankar om den bakomliggande ideologin som
ingångsläge i den parlamentariska vardagen stämmer väl överens med Larssons anpassning
till samhällsinstitutionen. Downs teorier går i sin tur att spåra i Larssons tes om de
likatänkande väljarna.
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Hittills har vi alltså teorier om ideologisk död, ideologisk nyfödelse och ideologisk utveckling.
Den ideologiska döden har blivit motargumenterad av flera teoretiker och med tanke på
arbetets syfte väljer jag att lämna teorin därhän. Gränsen mellan ideologisk nyfödelse och
ideologisk förnyelse är däremot av stor relevans för arbetet. Reidar Larssons text från
ovanstående stycke menar att båda företeelserna inträffar. Men han svarar inte på vart gränsen
går mellan en förnyad ideologi och en ny. Det gör däremot Jan Hýlen i sin
avhandling ”Fosterlandet främst”. Hýlen undersöker moderaternas ideologiska förflyttning
under 1900-talet, där de konservativa idérötterna får sällskap av nyliberala tankegångar. Han
menar att alla levande ideologier visserligen är i ständig förändring för att kunna fortleva.
Men en ideologi måste dock, för att kunna betraktas som en ideologi, ha en stabil kärna av
grundläggande idéer vilka inte förändras. Här anknyter han till tankar vilka vi tidigare har sett
i Sven Eric Liedemans citat likväl som i Torbjörns Aronssons regi. Människor har en tendens
att så länge som möjligt hålla fast vid den grundläggande strukturen av sina föreställningar,
menar Hýlen. För att använda Liedemans ord så finns det en idémässig seghet49. Man överger
i första hand föreställningar som är perifera, dvs. understöds av minst information och är
minst relaterade till andra tankar. Den ständiga förändringen kan komma att leda till att
ideologier etappvis innehåller element vars innebörd och logik går emot varandra. Detta går
bra så länge dessa element får ligga latenta i ideologin och inte debatteras särskilt aktivt. Men
som det tidigare i arbetet har konstaterats, så är det i långa loppet svårt att bibehålla
ideologiska delmoment som är uppenbart motstridiga.50
Ideologiska förändringar enligt Hýlens modell skulle innebära att perifera frågor omformas
och förändras, men att den ideologiska basen förblir oförändrad. Kan då den ideologiska
basen över huvud taget utvecklas? Torbjörn Aronssons studie ”Konservatism och Demokrati”
visar att det faktiskt kan ske förändringar i den ideologiska basen. Men att sådana
förändringar tar lång tid. Hans studie granskar det moderata samlingspartiets historia och den
svenska konservatismens utveckling i samklang med den unga svenska demokratin. Hur
överlever konservatismens ideal när de tvingas leva under allmän rösträtt och parlamentarisk
demokrati. Debatten påminner kort och gott mycket om Tingstens och Lewins
frågeställningar. Resultatet redovisas genom att Aronsson konstruerar sex stycken olika
idealtyper51 av konservativa tankesystem. Vad som skiljer de olika idealtyperna åt är själva
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betoningen av de ideologiska elementen. Det är fortfarande samma ideologiska element och
alla elementen lever kvar. Men vissa element kunde få väldigt mycket fokus under en period,
för att tjugo år senare sjunka ner den politiska debattens bakgrund och utgöra latenta
postulat.52 Samtliga ideal lever dock kvar och kan komma att bli samhällsaktuella vid senare
tillfällen.
Här kan vi åter igen anknyta till Leif Lewins teorier om den latenta ideologin vilken flammar
upp när hjärtefrågor kommer i hetluften. Om vi sätter samman Lewin och Aronssons teorier
kan vi se att ideologiska uppvaknanden kan vara både ett inre likväl som ett yttre
uppvaknande. Därtill har vi Hýlens tankar om att motstridiga element kan kvarleva inom ett
och samma politiska parti om de får ligga latent och inte få för mycket uppmärksamhet. I
skenet av denna tankegång kan Lewins ideologiska uppvaknanden vara en ganska
konfliktfylld historia, inte bara i politiken mellan olika partier, utan även inom det egna
politiska partiet. Man kan rent utav tänka sig ett scenario där partier slits i stycken av
ideologiska frågor vilka aldrig fått redas ut. Stridigheterna i SSU likväl som vänsterpartiets
strid om kommunistbegreppet och nu senast Moderaternas nya partiprogram kan nämnas som
möjliga exempel på sådana scenarion.
Summering
Ovanstående text om ideologins förändring och liv inom demokratins ramar har gett oss
följande information.
1: Tanken på att ideologin är ”död” har funnits länge. Redan under 50-talet dyker sådana
tankar upp i den svenska debatten.
2: Påståendet om att ideologin skulle vara död har blivit ifrågasatt från flera olika håll. Det
finns forskare som menar att ideologier återkommer i förnyad form och att nya ideologier
fortfarande föds. Andra forskare menar att ideologin lever men tvingats anpassa sig för att
arbeta inom den demokratiska arbetsformen.
3: Begreppet latent ideologi syftar på ideologiskt tänkande som ligger i ideologernas sinnen
men inte nödvändigtvis styr allt deras agerande. De latenta ideologierna flammar upp först när
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en fråga som ligger nära en persons övertygelser är hotad. Ideologiska element av motstridig
natur kan ligga latenta inom ett och samma politiska parti. Men när elementen aktiveras måste
sådana situationer redas ut.

2:4 Att arbeta med ideologibegreppet
Vi har i ovanstående text bekantat oss med begreppet ideologi både på ett historiskt och ett
essensialistiskt plan. Men hur studerar man då ideologi. Följande stycken ämnar reda ut hur
man dels förhåller sig till den egna ideologin men också hur man presenterar ideologier och
jämför dem med varandra.

2:4:1 Forskarens egen ideologi
Vår historiska genomgång landade i Karl Mannheims tes om att vi alla var ideologer. Alla
människor var underordnade något slags ideologiskt tänkande, medvetet likväl som omedvetet
och undermedvetet. Vårt dagliga handlande, brukandet av vårt språk och inte minst vår etiska
grundsyn medförde att denna ideologi ständigt återskapades. Men hur skall då en forskare
tackla denna situation? Hur skall man kunna upprätthålla någon slags vetenskaplig ådra om
man är ideologiskt betingad? Mannheim och hans kunskapssociologer ansåg att svaret på
denna fråga var socioterapi. Socioterapi är en slags ideologisk rannsakning som tar fram den
egna ideologin i dagsljuset och därigenom ger vetenskapsmannen vad som kallas en ”fritt
svävande intelligens”. Man var medveten om den egna särarten och därigenom kunde man
ställa sig över den och bli objektiv.53
Mannheims lösning var allt annat än accepterad hos samtidens tänkare. Mest känd i
kritikerskaran är Karl R. Popper. Popper ställde sig kritisk mot kunskapssociologin främst på
grund av det sätt som läran användes, eller snarast inte användes, på. För Popper innebar
kunskapssociologins teorier om totala ideologier mest glamoröst språk, omfattande kritik men
oanvändbara resultat. Grundproblemet vara att kunskapssociologerna allt för lätt kunde
förkasta idéer och resultat genom att hävda att resultaten hängde samman med ett specifikt
ideologiskt tankesätt. Han jämför dessa tankegångar med den tidiga psykoanalysen där allt
opassande beskrevs som hämningar eller Marxismen där allt kunde klassrelateras och därmed
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ogiltighetsförklaras. Denna tendens, vilken vi i övrigt ofta finner i postmodernismen än idag,
kallas av Popper för vulgärmarxism och är enligt honom ett hot mot vetenskapen. Han
efterlyste istället en mer praktisk hållning inom samhällsvetenskapen. Vetenskapsmannen
skulle inte ägna sig åt självodysséer i essäform och annat filosofiskt krimskrams, utan skulle
istället fokusera på social teknologi vars resultat praktiskt kunde testas med hjälp av social
ingenjörskonst. 54 Kunde inte uppgifterna i praktiken prövas och därmed bevisas eller
falsifieras, var det inte vetenskap. Objektiviteten var inte ett särskilt stort problem i Poppers
värld. Det fanns redan vetenskapliga institutioner som kunde upprätthålla detta mål. Den
viktigaste institutionen var traditionen om fri kritik. Allt måste få prövas, kritiseras och
belysas i alla vinklar. Det fanns inga heliga kor i Poppers värld. Det är denna princip som
Popper menar kunskapssociologin bryter mot, då prövningar och resultat förkastas av
ideologiska skäl och inte sakliga. Den fria kritikens fästen i världen var vetenskapliga skrifter,
laboratorium och konferenser. Den andra institutionen som bibehöll objektivitet var principen
om att all vetenskap skulle vara förklarbar för någon som inte genomfört undersökningen.55
Krav på tydlighet och saklighet, kort och gott.
Åter igen så landar vi i samma diskussion som presenterades i historiekapitlet, i konflikten
mellan idealister och materialister. Mannheim är en modern idealist, som visserligen tar större
hänsyn till ideologins samhörighet med den materiella världen, än sina föregångare. Men i sin
metod är han fortfarande kvar i idén om att frigöra tanken, likt Platon eller St Augustinus var
flera hundra år före honom. Visserligen har Demiurgen och Satan blivit ersatta i
resonemanget med människan i sig själv, men i övrigt är det samma tanke. Popper är i sin tur
en ren materialist. Tankar är reaktioner på en specifik situation i hans värld och ideologier är i
sin tur reaktioner på samhällssituationer. Hans krav på saklighet leder in honom i samma sfär
som Herbert Tingsten och dennes tankar om den ideologiska kampens avmattning och slutliga
förvandling till gemensam förvaltning. Att den praktiska sfären skall ha sista ordet och att
ideologin endast är intressant om den har bevisliga resultat på samhällsstrukturen.56
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2:4:2 Metoder för att arbeta med och jämföra ideologier
Konflikten mellan Mannheims lärjungar och Poppers följeslagare får så sitt klimax i frågan
om hur man arbetar med ideologier. Det är i sakens natur, att om man inte överens om ett
tings bakgrund, dess liv och dess relation till människan, så är man inte heller överens om hur
man skall arbeta med samma ting. Idealism eller materialism, ”spirit” eller ”matter”, hur
skiljer sig de olika tankegångarna konkret åt, i sina arbetsformer?
Reidar Larsson har tidigare i detta arbete blivit klassificerad som en typisk materialist, som en
följd av sin syn på ideologins väsen. Reflekteras denna syn i hans arbetes metod? Reidar
Larssons bok ”Politiska ideologier i vår tid”, syftar till att strukturera upp och presentera
ideologier på ett lättöverskådligt sätt för läsare som befinner sig i eftergymnasiala studier.
Metoden Larsson använder sig av för att tydligt kunna skapa ett jämförbart material, är en
slags fråga och svar metod. Kortfattat så går metoden ut på att författaren ställer frågor till
ideologin och strukturerar upp svaren. Samma frågor ställs till samtliga ideologier och således
framställs ett lättöverskådligt material. Frågorna Larsson arbetar med är följande:
•

Hur samhället skall styras?

•

Hur skall staten ingripa i människors liv, hur hårt skall människornas beteende
kontrolleras?

•

På vilket sätt, med vilka medel skall samhället förändras?

•

Hur skall ekonomin, näringslivet organiseras?

•

Hur föreställer man sig idealsamhället, ”det goda samhället”, det tillstånd då de egna
idealen fullkomligt har förverkligats?57

Som ni kan se är frågorna väldigt fokuserade på ideologibegreppets funktion. Praktiska
aspekter av ideologin som ekonomi, styre lag och ordning får stå i centrum, medan
värdegrundsfrågor och idéernas relation till varandra behandlas ytterst vagt. Möjligtvis kan
frågor av detta slag tryckas in under den sista frågan. Detta sker mig veterligen endast
sporadiskt och då i en kortfattad form. Metoden reflekterar således väldigt tydligt Larssons
materialistiska grundsyn på ideologierna.
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Metoden har blivit kritiserad. Idéhistorikern Sven Eric Liedeman skriver i sin
avhandling ”Från Platon till kommunismens fall” att fråga - svar metoden ger en orealistisk
bild av ideologins idéinnehåll. 58 Kritiken byggs på två resonemang. För det första så har
användare av fråga svar metoden en tendens att välja frågor där det går att finna tydliga svar.
Detta oftast omedvetna urval kan bli problematiskt då avsaknaden av material i vissa frågor är
också väsentligt. En politisk ideologi bestäms lika mycket av vad den inte innehåller som av
det den innehåller. 59 För det andra så anser inte Liedeman att man kan förstå historiens
välartikulerade, verkligt genomtänkta politiska idéerna, över huvud taget, utan att de sätts i ett
tydligt samband med hela den intellektuella utvecklingen. Kort och gott så måste ideologier
ses i sitt historiska sammanhang.60 För att presentera liberalismen så måste man kort och gott
beskriva den föreliggande tankeutvecklingen. Precis som Larssons materialistiska grundsyn
syns i hans funktionsfokuserade metod, syns Sven Eric Liedemans idealistiska grundsyn i
hans motsvarighet. Uttrycket, den intellektuella utvecklingen, visar på en tankegång där
föregående idéer tilldelas en väldigt stor roll. Idéer föder kort och gott idéer. Något som för en
materialist skulle vara något av en omöjlighet då idéer stöps ur materiella situationer. Det blir
tydligare:
”Det kan förefalla, som om den politiska idéhistorien även borde innehålla en social,
ekonomisk, och politisk historia jämte en allmän idéhistoria och en vetenskapshistoria.
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Men en så stor kaka kan ingen gapa.”

I en översikt som skall ge första någorlunda stabila kunskaperna om de politiska idéernas
utveckling, måste uppmärksamheten koncentreras till vissa begränsade områden, menar
Liedeman. Den måste utgå från en någorlunda bestämd föreställning om var ämnet har sitt
centrum eller åtminstone sin naturliga utgångspunkt. 62 Kort och gott, den historiska,
intellektuella utvecklingen är ideologins centrum.
Men är det då på något sätt möjligt att bearbeta idéer och ideologi utan att sätta dem i sin
fullständiga historisk kontext? I kunskapssociologins kölvatten kom den numera välkända
professor Max Weber att stöpa sina teorier. Han brukar tillräknas den så kallade Verstehen
58

Orsaken till att Liedeman får stå som kritiker i denna fråga är att han byggt upp en typisk bild av fråga svar
metoden som han senare kritiserar. Denna bild överrensstämmer nästan exakt med Larssons fem frågor. (s 12)
59
Liedeman Sven – Eric, Från Platon till kommunismens fall, (s 12)
60
Liedeman Sven – Eric, Från Platon till kommunismens fall, (s 9-11)
61
Liedeman Sven – Eric, Från Platon till kommunismens fall, (s 10)
62
Liedeman Sven – Eric, Från Platon till kommunismens fall, (s 10)

29

traditionen, dvs. en grupp idealister som samlat sig till motangrepp på den positivistiska kritik
som rasade mot deras läror. Gemensamt för denna Verstehen - tradition är att de sätter fokus
på historiens roll för idéers tillkomst och utveckling, precis som Liedeman. Till skillnad från
Liedeman och andra idéhistoriker, så menar Weber att begrepp inte kan härledas hur som
helst genom historien. Begrepp får bara en betydelse i samband med en konkret historisk
situation.63 För att ge ett exempel så betyder begreppet frihet en helt annan sak för en engelsk
industriarbetare mot vad det betyder för en fransk feodal bonde under högmedeltiden. Således,
menar Weber, kan man inte spåra begreppet frihet mellan de två erorna och platserna. Men
just därför att de historiska begreppen med nödvändighet kan förvandlas innehållsmässigt, är
det till varje tid nödvändigt att formulera dem på ett klart och tydligt sätt.64 Weber skiljer sig i
sin ingång till forskningen mot Liedeman. Han menar att forskningen måste vara till nytta för
samhället och kännas nyttig, meningsfull för individerna som lever i det. Ideologier är sålunda
inte intressanta i sig, som mål, utan endast som ett sätt att förstå samhället de existerar i, de är
endast medel.
I sin essä ”Vetenskap och politik” försöker Weber ge en idealistisk lösning problemet om hur
man på ett vetenskapligt sätt skall handskas med ett så pass relativt begrepp som det
ideologibegrepp kunskapssociologin nu skapat, samtidigt som man tog hänsyn till den kritik
positivismen alstrat. Webers lösning är Idealtypen. En idealtyp är ett verktyg, ett medel för att
skapa kunskap om ett fenomen. Det är en medveten metafysisk tankekonstruktion, som görs
med syfte att renodla fenomenet och således göra det överskådligt.65 För att klargöra, så är
idealtypen skapandet av den ideala formen av ett samhällsfenomen eller ideologi, så som den
ideala liberalismen eller den ideala protestantismen. Med orden metafysisk och
tankekonstruktion menas att forskaren är medveten om att ingen människa kan uppnå eller
helt överrensstämmer med detta ideal. Med det används för att fånga in trender, begrepp och
tendenser. Genom att skapa idealtyper av detta slag kunde nu forskaren både mäta och
jämföra ideologier både med varandra och med verkligheten.66 Att just idealtypen var en
metafysisk skapelse som inte helt kunde stämma med verkligheten var naturligtvis ett
problem. Men Weber menade att detta dilemma skulle vara överkomligt om forskarnas
inställning till idealtypen var rätt. Det var viktigt att idealtypen inte blev värderad som en
sanning utan endast skulle hanteras som ett medel, en arbetsmetod. Målet med idealtypen var
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att bli jämförd, prövad mot verkligheten, problematiserad och i slutändan falsifierad, ersatt av
ny kunskap och nya idealtyper.67 Här kan vi se Poppers idéer om den fria kritiken lysa igenom.
Weber går samtidigt till motangrepp mot materialistiska intressen genom att skriva att alla
studier av människan och samhället måste vara meningsbärande, även för dem som utgör
studieobjektet. För Webers egen metod innebär detta att den skapade idealtypen inte får vara
förolämpande för dem som blir klassificerade. Såvida inte denna förolämpning skulle leda till
ökad insikt i personens handlandes mening.68 Idealtypen måste även vara utformad på sådant
sätt att de som klassificeras upplever den som korrekt. Man kan tänka sig att detta är en känga
till de mer materialistiska forskarna, som i Poppers anda var mer fokuserade på eventuella
resultat och prövandet av dessa, framför forskningsobjektens känslor och förståelse. Kravet på
meningsfullhet står i samband med Webers val att distansera sig från historiska härledningar
av idéer och ideologier. Om en studie skall upplevas meningsfullt för en grupp av studieobjekt,
måste de begrepp som används stämma överens med deras syn på begreppens betydelse.
Hur skall man då konkret kunna använda sig av Max Webers Idealtyper? En svensk
tillämpning, som därtill passar ypperligt med tanke på avhandlingens studieobjekt, är
Torbjörn Aronssons tidigare nämnda ”Konservatism och demokrati”. Avhandlingen studerar
den Svenska högerns ideologiska utveckling i samband med den svenska demokratins tillväxt,
under det tidiga 1900-talet. Aronsson intresserar sig för huruvida det konservativa idéarvet
lyckas överleva den moderna erans allt mer liberala samhällssyn. För att åskådliggöra
ideologin under de olika erorna börjar han med att bygga upp en konservativ idealtyp.
Idealtypen i det här fallet är bilden av vad en typisk, renodlad konservatism bör bestå av.
Aronsson strukturerar denna idealtyp efter en basal och en operativ nivå, två begrepp som
tidigare diskuterats i uppsatsen under rubriken ”Begreppet ideologi”. Kort repeterat så är den
basala nivån ideologins grundfundament, som dess kosmologi, ideologi och människosyn,
medan den operativa nivån är ideologernas ställningstagande i praktiska frågor, som hur
samhället skall styras och makt skall utövas.69 För att finna svar på vad konservatismens
basala och operativa fundament består av har så Aronsson gjort ett omfattande litteraturstudie
av tidigare forskning på den svenska och engelska högern. Han har i dessa fall valt att
använda sig av en kumulativ anknytning av vad dessa forskare anser vara typiskt för den
konservativa högern. Genom att slå samman alla dessa särdrag skapar han en omfattande men
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generell bild av konservatismen.70 Denna kumulativa anknytning resulterar dock i en något
oprecis idealtyp vilken till en början framstår som svår att arbeta med. Men Aronsson
använder denna oprecisa idealtyp som en stomme och utarbetar sex stycken snävare
idealtyper som undergrupper till den klassiska konservatismen. Dessa sex idealtyper får stå
som exempel på hur ideologin ser ut i det höger partiet under specifika perioder. De mer
specificerade idealtyperna skapar i jämförelse med den ursprungliga, mer omfattande
konservativa idealtypen, förmår att tydliggöra skillnader i den konservativa läran. Vilka ideal
som betonats under vilka perioder och vilka som fått stå i skymundan.71
Samtidigt har idealtyperna ofta fått stark kritik för att de framställer ideologier som allt för
statiska. I stycket ”Begreppet ideologi” förklarar Anders Frenander att ideologin, med
nödvändighet - men i olika grad, alltid är en flytande entitet. Ideologiernas gränser skiftar
gentemot varandra och är mer eller mindre genomträngliga. Likaså påverka ideologier
varandra likväl som verkligheten omkring dem och vice versa. Finns det då något sätt att
arbeta med ett så pass flyktigt och föränderligt fenomen? Jan Hýlen försöker forma en metod
som lättare kan hantera ett flytande ideologibegrepp på ett effektivare sätt än idealtypen
förmår. Hýlen försöker inte bevisa en ideologis fortlevnad och förändring, utan försöker
istället att bevisa ett ideologiskt skifte. För att göra detta så använder han sig av parametrar.
En parameter är en teknisk term för skala, en axel som tillverkas av forskaren för att
undersöka en specifik dimension. 72 Skaparen av detta instrument var ursprungligen
sociologen Tom Campbell. Han menar att samhällsteorier inte kan inplaceras i en enkel skala
eller snäv dimension. Således var det inte möjligt att dra en rak linje mellan två specifika läror,
då dessa i tydlighetens namn skulle framställas som extremvärden. Orsaken var att det fanns
en rad olika varianter av varje teori, beroende på rådande sociala kontext för att ansluta till
Mannheim. Parametern gjorde det möjligt att urskilja dessa logiska rum som varje ideologi
bestod av utan att framtvinga en renodling av teorin man arbetade med, läs idealtyp.73 Hur
görs då detta mer konkret? Hýlen skapar i sin undersökning fyra parametrar för att urskilja
konservativa idéer från liberala. Dessa är;
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•

Människosyn, positiv-negativ

•

Samhällsteori, individualistisk - kollektivistisk

•

Ekonomisyn, individualistisk – kollektivistisk

•

Moralsyn, individualistisk – kollektivistisk74

Den negativa människosynen och kollektivistiska synen på moralen, ekonomin och samhället
representerar här den konservativa läran medan den positiva och individualistiska
motsvarigheten representerar den liberala.
Vad skiljer då Campbells och Hýlens parametrar från Webers och Aronssons idealtyper? Den
främsta skiljelinjen är att varje parameter, varje del av ideologin, analyseras var för sig.
Anledningen är att en ideologi ser olika ut i vart politiskt system, i varje samhälle och i
längden hos varje människa, den förekommer i och hos. Det kan förekomma tillfälligheter,
specifika ställningstaganden som bryter ideologins lära, medan allt övrigt stämmer. Likaså
kan man vara knuten till ideologin i olika grad i olika frågor. Men den som vill använda
parametrar måste samtidigt hitta en bas i var ideologi där en parameter kan börja och sluta.
Hýlen själv skriver att han använder sig av två idealtyper för att kunna göra detta. 75
Parametern är kort och gott en snävare version av idealtypen som först styckar ideologin
innan den granskas. Den skall nog snarast ses som ett komplement till idealtypen istället för
en separat metod.
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3 Metod och material
För att uppfylla arbetets syfte kommer jag skapa min metod i tre steg. Först skall jag definiera
begreppet ideologi. Därefter kommer jag att presentera uppsatsens material och slutligen
uppsatsens metod.

3:1 Arbetets definition av begreppet ideologi
Efter ovanstående genomgång har jag beslutat mig för att använda en idealistisk tolkning av
begreppet ideologi. Definitionen lyder:
Ideologi är ett system av uppfattningar och värderingar, som människor tar till sig i syfte att
strukturera, förklara och motivera världsalltets utformning, samt människans roll i denna
värld. Dessa grundläggande ställningstaganden utgör en ideologisk kärna, vilken i sin tur
ligger som grund för en rad olika, logiskt eller emotionellt relaterade handlingar och tankar
kring t.ex. samhället, den sociala ordningen och vår ekonomi. Dessa åsikter resulterar i sin
tur i olika ageranden. Exempel på sådana ageranden är moraliska, symboliska eller politiska
handlingar. Om ideologin liknas vid ett äpple, är den grundläggande kärnan, just vad det
låter som. Ställningstagandena till det kringliggande samhället blir fruktköttet och de olika
agerandena personen gör som en följd av hans åsikter, blir skalet, ideologins periferi.
Ideologin kan förändras, men denna förändring ser olika ut beroende på vilken del av den
som berörs. Den ideologiska kärnan är näst intill omöjlig att förändra utan att ideologin i sin
tur dör. Men ju närmare skalet vi kommer, periferin, ju snabbare och enklare sker
förändringar. Det ideologiska skalet är i ständig förändring för att låta ideologin anpassa sig
till nya kontexter och politiska situationer. Ideologi kan vara delvis omedveten, och vissa
element förblir omedvetna för människor livet ut. Detta som en följd av att samhällssystem
likväl som personer kan bära ideologier i sina manifesterade tankar, samhälleliga dokument
och symboler. Varje människa har en egen ideologi, men långt ifrån alla individer anser att
så är fallet. Ideologi kan medvetandegöras via det som kunskapssociologin kallar för
socioterapi. Varje människa har en egen socioterapeutisk utveckling, oavsett personens
intresse för vetenskap. Ett bättre namn på denna process skulle nog vara mognad eller
självinsikt. Vi blir säkrare på våra egna värderingar genom att vi blir äldre och mognar, vi
vågar vara oss själva. Dessa processer kan delvis påskyndas genom studier. Att helt och hålet
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medvetandegöra den egna ideologin är dock vara ett ytterst svårt uppdrag. Notera att vi inte
alltid agerar efter vår ideologi och på många sätt kan bryta ideologins mönster eller blanda
värderingar vars logik går emot varandras. Vi är inte slavar under vår ideologi och kan byta
åsikt. Men ofta är detta svåra omställningar. Sammanfogandet av värderingar och idéer som
härstammar från olika ideologier men olika ideologier, beror oftast på okunskap, att
personen inte reflekterat över logiken i sitt tankesätt.
Om ideologin liknas vid ett äpple kan den politiska ideologin liknas vid en klyfta, av samma
äpple. Den politiska ideologin är en uppmärksammad del av den grundläggande ideologin
som i första hand styr politiska handlingar. Politiska handlingar kan t.ex. vara att bevara,
reformera eller förstöra en specifik samhällelig ordning. Följden av att den politiska
ideologin, äppelklyftan, får extra uppmärksamhet, medvetandegör den.
Politiska partier är sammanslutningar av människor som har liknande politiska ideologier
och gemensamt önskar påverka samhället åt en specifik riktning. De värderingar och postulat
som förmedlas kan skilja sig åt, men får i långa loppet inte logiskt gå emot varandra.
Politiska partier kan bygga upp sin enighet kring enskilda sakfrågor. Men partiet kommer i så
fall inte överleva en eventuell framgång eller samhällsförändring. Således krävs en mer
djupgående politisk ideologi för ett bestående politiskt parti.
Följande definition placerar arbetet i det idealistiska fältet av vetenskapsteorin. Människan tar
till sig tanken. Tanken placeras således separat från människan och kontexten. Tanken att det
finns en ideologisk, näst intill oföränderlig kärna, som utgör grunden för människans tankar
och ageranden, är en idealistisk tankegång. Tanken kommer före förändringen. Den materiella
världens påverkan på ideologin sker i första hand i ideologins periferi. Tanken anpassas till en
kontext, den föds inte ur den. Ställningstagandet kan härledas från både Torbjörn Aronssons
avhandling med den ”basala nivå” och från Leif Lewin, med sina ”latenta hjärtefrågor”. Den
återfinns även hos Sven-Eric Liedeman och Jan Hýlen.
Definitionen reder också ut förhållandet mellan ”politiska ideologier” och ”totala ideologier”.
Det är i första hand politiska ideologier som i det här fallet skall granskas i den här uppsatsen.
Men för att återgå till min metafor, så kan det finnas kärnor i äppelklyftor. Angående tanken
på överideologier som presenterades bland annat i Herbert Tingstens text, så utgör sådana
ideologiska element, tankar som på någon nivå delas av de olika politiska ideologierna. Ofta
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finns denna delade tankegång inte i ideologins kärna, utan i de två följande nivåerna. Återigen
vill jag luta mig på Aronssons, Hýlens och Lewins avhandlingar. Slutligen har vi frågan om
en individ kan ha mer än en ideologi. Enligt denna definition är detta inte möjligt. Däremot är
det möjligt att hålla värden som kommer från andra ideologier, så länge dessa inte på ett klart
och tydligt sätt bryter mot den logik som den grundliggande ideologin gett dig. En person
med ett lågt ideologiskt medvetande, kan i praktiken hålla ideologiska ideal om går emot
varandra. Kort och gott, alla har en ideologi, men endast den ideologiskt medvetne har en
konsekvent ideologi.
Definitionens idealistiska placering distanser också studien från klassiska teoretiker som
Downs och Tingsten, vars tankar idag är väldigt vanliga inom samhällsvetenskapen. Dessa
forskare vandrar inte bara på materialismens utan även realismens stig och uttrycker därmed
en cynisk grundsyn på politiken såväl som människan. Nyckelordet för dessa forskare är
maktmaximering. Deras studier berör oftast politiska partiers beteenden, utifrån ramen
röstmaximering. I den ovanstående definitionen placeras ideologiska värderingar framför
önskan om makt. Människor har svårt att agera på sätt som de upplever fel och har även
svårigheter att förändras snabbt. Politiska partier agerar således i första hand efter sin ideologi.
Ideologiska anpassningar till det politiska spelet syftar i första hand till att maximera
ideologins influens på samhället. Anpassningar i hjärtefrågor, basala frågor, kan endast ske
genom att ideologin byts ut eller kraftigt förändras. Detta påvisas framförallt i Lewins
avhandlingar, så som Planhushållningsdebatten men också hos Jan Hýlen. Makten i sig är
således inget mål, utan ett medel.
Avslutningsvis bör jag motivera mitt val av den idealistiska traditionen framför den
materialistiska. Jag är väl medveten om att samhällsvetenskapen, genom sitt släktskap med
statsvetenskapen och ekonomin inte hyser särskilt stor tilltro till idealismen. Samtidigt är
idealismen en vetenskaplig tradition som behandlar områden vilka även samhällsvetenskapen
intresserar sig för. Det finns inte heller något som kan bevis att endera tolkningstraditionen
skulle vara mer exakt än den andra. Därmed bör en idealistisk studie ses som lika
vetenskaplig som en materialistiskt dito. Valet av den idealistiska tolkningstraditionen bygger
främst på en önskan att bredda min utbildning inom samhällsvetenskapen. Vad krävs för att
använda en idealistisk metod på ett konsekvent sätt. Måhända förmår undersökningen att
frambringa ny information genom sitt annorlunda perspektiv, som kan sättas i kontrast till
motsvarande studier av materialistiskt slag.
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3:2 Valet av material
Valet av vetenskapsteoretisk väg påverkar valet av metod och valet av material.
Materialistiska studier, där ideologin hanteras som en produkt av sin materiella omvärld,
föredrar att bearbeta ideologins funktioner och effekter. Ett idealistiskt ställningstagande
möjliggör andra metoder.
Om ett agerande börjar i ens persons ideologi, för att i ett senare skede anpassa sig till den
materiella omgivningen. Då bör ett ideologiskt uttryckt, lämpligen kunna mätas mot ideologin
i sig själv, utan fördjupningar i den kringliggande kontexten. Eftersom kontexten är sekundär
kan den exkluderas. Sålunda sällas tankar om politiska maktspel, valresultat och partiets egna
maktstrukturer bort. Svagheten med denna typ av undersökningar är att de utgår från någon
sorts ärlighet hos den som uttrycker ideologin. Att den politiker som uttalar sig inte medvetet
försöker förleda läsaren eller åhöraren, utan verkligen menar vad han säger. Forskare som
Downs och Tingsten, vilka är skolade i realismens förtecken, skulle säkerligen anse att detta
sätt är ovetenskapligt. Det finns tre argument för att studier av detta slag skulle kunna vara
vetenskapliga. För det första har vi kunskapssociologernas tanke om att delar av ideologin är
omedveten.76 Du kan inte ljuga om sådant du inte känner till. För det andra har vi Hýlens
tankegång om att människor föredrar att bibehålla sina egna värderingar och att det i längden
är svårt att upprätthålla ideal som logiskt går emot varandra.77 Att upprätthålla en ideologi för
att i framtiden kunna utöva en annan blir således en stor prövning för en ideologiskt övertygad
människa. Avslutningsvis har vi frågan om tillit. Lewin beskriv tidigare skillnaden
mellan ”the political man” och ”the economical man”, där tillit var den största resursen för
den tidigare av de två.78 Vad är det för idé att vinna ett val om väljarkårens tillit totalt är
förstörd efteråt.
Men trots att ideologins kärna är stabil, är den övriga ideologin i ständig förändring för att
ideologins värderingar skall kunna upplevas som tidsenliga. Det bästa materialet är därmed
det som tvingats till så lite anpassning som möjligt. Material av detta slag finner vi troligtvis
inom ett politiskt parti, med mottagare i de egna leden. En mottagare med gemensamma
värderingar kräver inte ett nedtonat ideologiskt budskap. Materialet skall även diskutera
76

Månson Pär, Moderna samhällsteorier, (s 192-193)
Hýlen Jan, Fosterlandet främst, (s 6)
78
Lewin Leif, Bråka inte, (s 88 )
77

37

ideologi på ett så övergripande sätt som möjligt. Sakfrågor kan offras i det politiska spelet om
andra, viktigare vinster kan göras. Ju mer sakfrågor som diskuteras, ju större risk är det att vi
stöter på en anpassning. Slutligen skall materialet passa arbetets syfte. Utifrån dessa kriterier
valde jag Fredrik Reinfeldts politiska tal, till det egna partiet, på partistämman 2005. Talet är
både relevant för syftet, övergripande och riktat till de egna leden. Det enda som talar emot
materialet är att talen på dessa tillställningar också är anpassade för den mediaövervakning
som dessa samlingar drar till sig. Talets målgrupp blir således inte bara de egna leden utan
även väljarkåren. Detta bidrar till att vissa anpassningar säkerligen finns i talen, så att väljare
känner igen sig och känner sympatier. Denna nackdel överskuggas dock av faktum att det är
Reinfeldts tal på partistämman 2005 som startar ryktet om att moderaternas ideologiska steg
till vänster. Redan dagen efter denna partistämma rasade diskussionen i tidningarna. Sålunda
är talet nyckeln i diskussionen.
Vad skall då detta material jämföras med? Det finns två vägar att gå härifrån. Den ena är att
jämföra Reinfeldts tal med partiprogrammet och se om det finns några ideologiska skillnader
där. Men partiprogrammet är betydligt mer omfattande än ett tal, det har även en annan
funktion för partiets medlemmar än ett tal har. Slutligen så var partiprogrammet under
omarbetning när Reinfeldts tal tog plats. Det är denna omarbetning som föder
formuleringen; ”Välkommen till de nya moderaterna”. Den andra vägen är att jämföra
Reinfeldts partistämmotal med tidigare moderata partiledares dito. Detta alternativ stöds av
materialen framställts under liknande former. På så sätt så vet vi att de fyller samma funktion
inom partiet. I valet av vilka partiledare så faller sig de närmaste föregående som ett naturligt
val. Det är ju dessa som journalisterna och samhällsdebattörerna upplever en förändring
gentemot. Tidsperspektivet är också viktigt utifrån den information Max Webers varning om
att begrepp byter betydelse i olika kontexter, och således kan jämförelser av ord över längre
historiska perioder framstå som väldigt missvisande.79 För att undvika det som hermeneutiken
kallar för historicistiska felslut80, skall vi följa detta råd och endast inkludera de tre närmaste
partiledarna i studien. Detta beslut grundar sig även i information som framkommit om
moderaternas ideologiska utveckling över tid, och som presenteras i stycket Idealtyper och
parametrar senare i arbetet.
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Totalt handlar det om sex stycken tal, inledande och avslutande, från tre olika partiledare
vilka har talat på tre skilda partistämmor, vilka samtliga ägt rum innan en valkampanj gått av
stapeln. Moderaterna har en partistämma vartannat år. De utvalda partiledarna är Carl Bildt,
Bo Lundgren och naturligtvis Fredrik Reinfeldt. Partstämmorna har ägt rum åren 1990, 2001
och 2005. Notera att samtliga tal har blivit givna till mig i textform av moderaternas
informationssekreterare Johan Westrin och kommer från moderaternas eget arkiv.

3:3 En tudelad metod
Arbetets material består av politiska tal återgivna i textbaserad form. Vi har i ovanstående
kapitel fått ta del av åtminstone två avhandlingar som med idealistiska metoder behandlar
material av detta slag. Dessa är Jan Hýlens ”Fosterlandet främst” och Torbjörn
Aronssons ”Konservatism och demokrati”, vilka bägge använder analysmodeller relaterade
till Max Webers idealtyp, så kallade interpretativa metoder 81 . Hýlen försöker påvisa en
ideologisk övergång från en ideologi till en annan, medan Aronsson försöker påvisa en
ideologisk förändring inom ramarna för en enskild ideologi. Bägge metoderna är användbara
på mitt material utifrån mitt syfte.
Nackdelen med metoder som är relaterade till idealtyper är att de är känslig för så kallade
språkspel. Kongresstalen är som sagt riktade till de egna leden, men de är också anpassade för
den mediaövervakning som dessa samlingar drar till sig. Därmed kan ord och formuleringar
anpassas till vad lyssnarna vill höra och kamouflera eller mildra det ideologiska budskapet.
Både Aronssons och Hýlens metoder har varit gjorda för att bearbeta mer kvantitativt material,
där resultaten sedan pusslats ihop. Tillfälligheter kan således sållas bort. Detta är inte fallet i
min undersökning som hanterar ett betydligt mer avgränsat material. För att lösa detta
problem måste en metod av Hýlens modell kompletteras med ett hermeneutiskt moment, där
betydelsen av påståendena analyseras närmare. Min metod kommer således bli en tudelad
historia som består av följande moment;
1. En interpretativ metoddel
2. En hermeneutisk, strukturfunktionalistisk metoddel
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Interpretativ metoddel
Den interpretativa metoden kommer att vara en symbios mellan Jan Hýlens och Torbjörn
Aronssons metoder, vilka bägge presenterats tidigare i detta arbete. De sex talen skall föras
genom ett raster av parametrar82 bestående av typiska ideologiska ställningstaganden för den
moderata och socialdemokratiska ideologin. För att skapa dessa parametrar utgår jag från två
idealtyper av de bägge partiernas ideologier, dvs en moderat och en socialdemokratisk
idealtyp. De kommer att bestå av ideologins basala filosofi, presenterade via Aronssons tre
ideologiska postulat: kosmologi, samhällets grundkonstruktion och människosyn. Utifrån
beskrivningen av ideologins postulat kommer grundläggande värderingar punktas upp för
översikt. Vad ideologiska postulat och grundläggande värderingar är har förklarats i
forskningsläget, kapitel 2:2 ”Begreppet ideologi”. Idealtyperna skapas genom en
litteraturstudie vars resultat i sin tur mäts mot partiernas rådande partiprogram.
Parametrarna tas också fram via en litteraturstudie, men står därtill i beroende till idealtyperna,
dvs de måste överrensstämma med både idealtypen och litteraturen. Begreppet ideologi kan
delas upp i grundläggande och perifera frågor, eller för att använda Torbjörn Aronssons
uppdelning basala och operativa nivåer. 83 Jag önskar behålla denna uppdelning av
ideologibegreppet i min metod för att kunna jämföra graden av eventuella ideologiska
förändringar. Därför kommer parametrarna som talen skall jämföras mot också vara
uppdelade efter dessa två nivåer: basala parametrar och operativa parametrar. De basala
parametrarna utgår från ideologins grundläggande filosofi, vars koncept finns uttryckta i
idealtypernas ideologiska postulat. De operativa parametrarna består i sin tur av
återkommande sakfrågor som de två partierna traditionellt har haft skilda åsikter om. Med
sakfråga så menar jag inte extremt specifika företeelser som sänkningar av A-kassan till en
specifik nivå. Istället syftar jag på generella sakfrågor som vilken form bidrag i samhället
skall ha. De operativa parametrarna har inte lika mycket filosofiskt rum i sig som de basala.
De kan inte töjas och tolkas i samma utsträckning. Men en förändring i en operativ parameter
kan inte heller klassificeras som lika allvarlig som en förändring i en basal parameter. En
förändring i en basal fråga är alltid ett tecken på en ideologisk förändring. En förändring i en
enskild sakfråga är naturligtvis inte samma sak som en förändrad ideologisk grundsyn, även
om den kan indikera en kommande förändring. Det är och förblir en fråga i den ideologiska
periferin. Har däremot flera sakfrågor förändrats och dessa sakfrågor i sin tur kräver en
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annorlunda ideologisk grundsyn, bör vi dra öronen åt oss. De operativa parametrarna skapas
genom en litteraturstudie av samtidshistorisk litteratur. Denna litteraturstudie jämförs i sin tur
med de grundläggande värderingarna i de två idealtyperna.
Idealtypernas och parametrarnas syfte är att utgöra tydliga referensramar för den kommande
analysen av ideologin i de politiska talen. Slutsatsen av den interpretativa metoddelen går att
finna på sidan 83. De sex talen kommer vart och ett att analyseras utifrån dessa parametrar.
Om parametrarna inte räcker till kan alltid en kompletterande återblick till de båda
idealtyperna ske. I detta steg av analysen kan vi se huruvida talaren uttrycker typiska
socialdemokratiska eller moderata åsikter. Resultaten kommer även att sättas i jämförelse med
varandra för att tydliggöra om talen ger ett liknande resultat eller om de skiljer sig från
varandra? Det finns kort och gott ett intertextuellt perspektiv i undersökningen, där alla de sex
talen jämförs efter samma mall för att sedan sättas i förhållande till varandra.84 Ideologiska
påståenden som finns i mer än ett tal kan likaledes klassificeras som typiskt moderata. Om
frågorna endast förekommer i ett enskilt tal, kan man misstänka att det politiska fokus lagts
om. Skiljer sig ett påstående från både de övriga talen och parametrarna, likväl som
idealtypen kan vi konstatera att en ideologisk förändring har skett. Det finns också
möjligheter att det finns skillnader mellan idealtypen och samtliga av de tre talarna, alternativt
två av tre talare. Detta kan antingen tolkas som en moderat ideologisk förändring eller
användas för att kritisera mina idealtyper.
Notera att denna metod endast förmår att kontrollera huruvida de tre partiledarna uttrycker
ideologiska påståenden som stämmer eller inte stämmer överens med den moderata ideologins
idealtyp, dvs. den typiska moderata politiken. En förändring som åskådliggörs i denna studie
gäller endast för den partiledare som uttrycker den, INTE FÖR HELA det moderata partiet.
Skillnader mellan talen, markerar i första hand skillnader mellan de olika partiledarna, medan
skillnader mot idealtypen markerar skillnader mot den moderata ideologin.
Sammanfattningsvis kan parametrarna avslöja följande information;
1. Huruvida ett ideologiskt påstående kan ses som typiskt för den moderata ideologin
eller ej.
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2. Huruvida ett ideologiskt påstående som framstår som otypiskt för moderaterna kan
klassificeras som socialdemokratsikt eller inte.
3. Huruvida ett ideologiskt påstående kan återfinnas i mer än ett tal.
4. Avgöra på vilken nivå ett ideologiskt påstående ligger i förhållande till den
ideologiska idealtypen, basal eller operativ.
Förtydligande diagram
Idealtypernas förhållande till parametrarna

Idealtyp
Socialdem.
ideologi

Idealtyp
Moderat
ideologi

Parameter

Parameter

Id. Postulat

Grundläggande
värderingar

Grundläggande
värderingar

Id. Postulat
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Hermeneutisk metoddel
Den interpretativa metoddelen kommer att följas upp av en hermeneutisk dito. Det finns flera
hermeneutiska traditioner och tillvägagångssätt. Jag har valt en metod som ligger nära
sociologins strukturfunktionalistiska motsvarighet, inom litteraturvetenskapen kallad för
strukturalism eller formalism. Teologi- och litteraturprofessor Björn Vikström skriver i sin
bok ”Den skapande läsaren”, att traditionen definieras genom sitt sätt att betrakta
forskningsobjektet som ett system, där delarna definieras utifrån sin funktion för helheten.85
Per Månson förtydligar och förklarar att samma fenomen eller begrepp kan ha olika
funktioner i olika strukturer. Den strukturalistiska traditionen är främst intresserade av att
beskriva och förklara systemets interna relationer, medan frågor om yttre påverkan och
historisk utveckling har en lägre prioritet.86 Metoden passar således bra tillsammans med mitt
tidigare ställningstagande att analysera talen utifrån ideologin i sig, utan att ett omfattande
fokus sätts på kringliggande faktorer.
Metoden jag tänker använda kallas mer specifikt för strukturalistisk narratologi 87 . Den
används främst inom litteraturvetenskapen för att studera hur en text eller berättelse är
uppbyggd. Analyserna strävar oftast efter att finna allmänna lagar i texter. Man söker
specifika funktioner som återkommer i text efter text. Därmed så är den enskilda texten ofta
ganska oviktig för forskare som förespråkar metoder av detta slag. Det som är viktigt är
funktionerna som återfinns. För att exemplifiera så har vi forskaren Vladimir Propp som
analyserade ryska folksagor och sökte återkommande enheter i dessa. Under sina studier
lyckades han definiera inte mindre än 31 ständigt återkommande enheter, funktioner, i typ av
berättelser. Dessa enheter kunde vara intriger likväl som specifika aktörer. Popps modell har
använts av flera efterföljare och har samtidigt förenklats likväl som generaliserats så att de
kan appliceras på ett större urval av texter. Forskaren AJ Greimas förenklade Popps modell
och fann ett typmönster med sex skilda aktörer som ständigt tycktes återkomma i berättelser
från alla världens hörn och inte bara de ryska sagorna. Aktörerna utgjordes främst av
arketyper som hjälten, motståndaren, avsändaren eller liknande.88
Metoden strukturalistisk narratologi har tidigare använt utanför litteraturvetenskapen,
framförallt inom antropologin, där forskare som Levi Strauss applicerat dem på allt från myter
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till religiösa berättelser, på diverse naturfolk. 89 Tanken med sådana studier är oftast att
berättelsen eller myten kan avslöja fakta om samhället texten stöptes ur, eller själv delvis
stöpte. I det här arbetet kommer metoden appliceras på fenomenet ideologi. Rent praktiskt
kommer detta att ske genom att de typiska funktionerna vilka normalt granskas i sagor och
texter, här ersätts med av ideologins klassiska funktioner. Dessa funktioner har diskuterats
tidigare i arbetet under stycket ”Begreppet ideologi”. Där kom vi fram till att ideologierna,
framförallt

de

politiska

ideologierna,

fyller

tre

övergripande

funktioner/roller;

maktlegitimerande, förvrängande och integrerande. Mitt andra raster, det funktionalistiska,
kommer således att granska de begrepp som sorterades i det interpretativa rastret, efter dessa
tre roller.
Vad innebär då dessa roller?
1. Maktlegitimerande funktioner definieras av att en ideologin ger en specifik grupp den
moraliska rätten att utöva en specifik makt, ofta genom att världen bedöms på ett
specifikt sätt. I talen kommer maktlegitimerande parametrar förklara att något är rätt,
naturligt eller på annat sätt den bästa vägen att bejaka människan på ett positivt sätt.
Maktlegitimerande parametrar kan även vara berömmande, dvs. vi har gjort det här,
det är bra, därför har vi rätten till att styra.
2. Förvrängande funktioner syftar i sin tur till att rubba andra ideologiers
maktlegitimeringar. I talen kommer förvrängande parametrar vara sådana som
försöker förklara att specifika tillstånd i samhället idag inte fungerar, som en följd av
den politiska tankegångar och handlingar som inte har sitt ursprung hos moderaterna.
Notera att jag inte tar ställning i huruvida denna kritik är befogad eller ej. Detta är inte
relevant för arbetets syfte.
3. Slutligen har vi de integrerande funktionerna, som i första hand finns för att skapa
samhörighet hos dem som utövar ideologi. Denna funktion är den som är mest
komplicerad att reda ut, då de maktlegitimerande såväl som de förvrängande
parametrarna samtidigt kan fylla rollen som integrativa. Alternativet finns dock med i
denna undersökning då det ofta förekommer begrepp i texter och tal, som fyller rollen
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av att bara vara med. Det kan handla om att använda en specifik begreppsapparat som
de ideologisk trogna känner sig bekväma med, t.ex. begreppet ”freedom” i den
amerikanska debatten eller ”folkhem” i den svenska. Ord och begrepp som
traditionellt har varit av stor betydelse för partiet, men som i just detta tal, i den
nuvarande kontexten, inte fyller en praktisk roll.
Rollen/funktionen en parameter har i ett tal kan vara avgörande för dess betydelse. Således
kommer det andra rastret jämföra parametrarnas roller i de olika talen, för att se om det finns
likheter och skillnaden i användningen av de samma. Som en överlappande tolkningsregel så
kan man säga att begrepp som tycks ha maktlegitimerande eller integrerande funktioner kan
antas vara ideologiska postulat vilka politikern själv står för. Ideologiska påståenden med
förvrängande form, dvs. påståenden som syftar till att underminera den sittande regeringens
styre, bör tas med större försiktighet. I vissa fall av förvrängande kan man kanske anta att det
vi ser är ett språkspel, snarare än ett egentligt ideologiskt påstående.
I och med att parametrarna kommer från antingen en basal eller operativ del av idealtypen,
kan ytterligare en undersökningsdimension ges. Vilken funktion har de olika nivåerna i
vartdera talet? I vilket fack, basalt eller operativt, kan man placera de maktlegitimerande eller
förledande parametrarna i talen? Skiljer sig talen åt i den frågan? Den andra metoddelen skall
således avgöra;
1. Vilken funktion en parameter har i ett specifikt tal, utifrån de tre arketyperna
maktlegitimering, förvrängning och integration.
2. Huruvida parametrarnas ursprung i ideologin, basalt eller operativt, skiljer sig åt i
fråga om vilken funktion de fyller i talen.
Summering
För att summer upp ovanstående text, så skall jag analysera sex tal utifrån en kvalitativ
textanalys. Textanalysen består av en tudelad metod där den första delen sorterar ideologiska
begrepp efter parametrar och idealtyper, en så kallad interpretativ metod. Den andra
metoddelen är en utifrån texten funktionalistisk studie, där en litteraturvetenskaplig metod
görs om för att passa på ideologiska begrepp. Metoden utgår från ett idealistiskt
ställningstagande i frågan om idéernas ursprung såväl som ideologins väsen.
45

4: Partiernas ideologi, idealtyper och parametrar
I detta kapitel kommer den socialdemokratiska och moderata ideologin att presenteras,
diskuteras och struktureras upp i två idealtyper. Först kommer den moderata ideologin att
presenteras, därefter den socialdemokratiska. I kapitlet kommer också sex stycken parametrar
skapas och jämföras med idealtyperna
Notera att de bägge partierna under historien gång valt att titulera sig olika. Framförallt
Moderaterna har bytt namn vid flera tillfällen och har tidigare kallat sig; Allmänna
Valmansförbundet, 1938 Högerns riksorganisation, 1952 Högerpartiet för att 1969 börja kalla
sig för Moderata samlingspartiet.90

4:1 Moderaternas ideologi
Vad har då Moderata samlingspartiet för ideologi och hur gör vi en idealtyp av den samma?
Jag har funnit två författare som valt att specialisera sig på moderaternas ideologiska
förankring under tid och därmed gör en mer ingående presentation. Dessa två är tidigare
nämnda Torbjörn Aronsson och Jan Hýlen. Aronsson studerar, utifrån partiledarperspektiv,
den moderata ideologiska utvecklingen, mellan åren 1912-1981. Hýlen studerar även han
partiet utifrån partiledarnas texter, men låter sin studie specificerar sin studie på tre specifika
perioder. Dessa perioder är 1915-1925, 1945-1955 och 1975-1985. Vad som är ytterst
intressant är att de två avhandlingarna vid första anblick tycks skilja sig åt i sina resultat, trots
att de utgått från samma källor. Författarnas texter kommer att kompletteras med information
och paragrafer från Moderata samlingspartiets hemsida, en nationalekonomisk artikel från
Niclas Berggren för att slutligen avrundas med Carl Bildts åsidosatte chefsideolog Hans
Zetterlund och dennes debattartikel ”Civila samhället, demokratin och välfärdsstaten”. I
förtydligande syfte kompletteras även Jan Hýlens avhandling med en strukturering av den
liberala ideologin. Utgångspunkten för denna strukturering är Raino Malnes och Knut
Midgaards ”De politiska idéernas historia”, Svante Nordins ”Det politiska tänkandets
historia” och Anna Maria Blomgrens ”Nyliberal politisk filosofi”.
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På Moderata samlingspartiets Internet - hemsida finns ett historiskt kapitel där moderaterna
själva sammanfattar sin ideologiska tillhörighet, på följande sätt;
”Från början var partiet klassiskt konservativt och nationalistiskt. Successivt har liberala
och internationalistiska idéer vunnit insteg. Idag är Moderata Samlingspartiets ideologi
en förening av konservativ samhällssyn och liberala idéer. Det som präglar partiets
ideologiska syn är behovet av kontinuitet, visionen om det öppna samhället och den
enskilda människans valfrihet.

”91

Partiet säger således att deras ideologi är en fusion mellan två skilda politiska ideologier,
konservatismen och liberalismen. Två ideologier vilka, historiskt sätt, uppkom som varandras
motsatser. Detta förhållande är som tidigare diskuterats, i kapitlet ”Begreppet ideologi”, något
ytterst komplicerat. Framförallt i skenet av Jan Hýlens tes; att värderingar med logik som går
emot varandra i långa loppet inte kan samexistera.92 Våra studier av Leif Lewin och Torbjörn
Aronsson har gett oss tilläggstesen; såvida inte ett utav dem är ett vilande element. Således är
detta kapitels första problem att reda ut vilka av de två ideologiernas tankegångar som
sammanfogats i den moderata ideologin. Kapitlet måste även reda ut hur dessa traditioner
förhåller sig till varandra.

4:1:1 Moderaterna och konservatismen
Låt oss börja denna presentation i konservatismens förtecken. Torbjörn Aronssons studie
Konservatism och demokrati, behandlar den Moderata ideologins utveckling under åren 1912
-1981. Enligt Aronsson har det under denna tid skett en tydlig ideologisk förvandling i det
Moderata partiet. Men trots att denna omvandling varit omfattande ligger dess slutprodukt,
ideologin i den utformning som den har när studien avslutas, fortfarande inom den
konservativa ideologins ramar. Den ideologiska förändringens orsak går att finna i samhällets
ständiga förändring. Konservatismen får ständigt nya omständigheter att applicera sina
grundläggande värderingar på. 93 Herbert Tingsten förtydligar förhållandet i sin bok ”Parti och
politik”, där han säger att det ligger i konservatismens natur att anpassa sig. Vad som idag ter
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sig som en farlig nyhet blir i morgon ett erkänt inslag i en bestående ordning, som man ivrigt
kämpar för att bevara.94 Aronsson bejakar samma tankegång.
Den konservativa förvandlingen inom Moderata samlingspartiet är enligt Aronsson i första
hand en fråga om skilda betoningar av olika konservativa värderingar och postulat. Beroende
på hur den kringliggande kontexten ser ut krävs olika aktualiseringar av olika konservativa
idéer. Ideologin förblir i sig oförändrad, men olika delar av den betonas beroende på vad för
samhälle den skall appliceras på. Vad ideologiska postulat och värderingar är har förklarats
tidigare i kapitlet ”Begreppet ideologi”

95

. De ideologiska postulaten är; Kosmologin,

Samhällets grundkonstruktion och Människosynen.96 I konservatismen representeras dessa av
följande ställningstaganden:
Kosmologin
I traditionell konservatism spelade den kristna gudaläran en stor roll för retorik likväl som
samhällsordning. En viktig ingrediens var människans syndafall. Människan hade fallit i synd
och var således felbar. Genom att vi alla var förbundna till arvsynden var vi således svaga
varelser, lätta att fresta, snara till vredesmod irrationella och egoistiska. Konservatismen
ifrågasatte folkets förstånd och förmåga. För att bibehålla lag och ordning och inte låta
människans svagheter ta över krävdes ordning och reda och stabilitet. Vår plats i skapelsen
sågs inte sällan som förutbestämd, antingen av gud eller av våra fäders agerande. Familjer och
släkter sågs som sammanbundna och vi ansvarade likväl för deras handlande som vårt eget.97
Allt eftersom tiden gick så sekulariserades även konservatismen och den determinism såväl
som arvsynd får sakta men säkert lämna plats för andra tankegångar. Det som bevaras av den
konservativa läran är misstron mot människan. Tanken på att vi var felbara levde vidare och
motåtgärderna mot denna felbarhet sågs som fortsatt viktiga. Därav konservatismens tankar
på hårda lagar och försiktighet i förändringar.98
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Samhällets grundkonstruktion
Den tidiga konservatismen såg ofta samhället som en helhet. Man talade om en samhällskropp,
där varje grupp av människor hade sin egen roll att fylla. De olika delarna kunde inte leva
utan varandra och således krävdes det att de höll sams. Det fanns ett krav på stabilitet i
samhället. Oreda drabbade alla. Genom att staten och folket var sammanbundna med varandra
i samhället samhällskroppen, krävdes det att förändringar av någon specifik kroppsdel skulle
ske långsamt. Annars kunde stabiliteten rubbas. Man måste ta hänsyn till det rådande
samhället, de rådande institutionerna och människans vanor. Ofta specificeras de olika
sektorerna i samhället mer nyanserat än i andra ideologier. Man talar specifikt om den
mänskliga sfären, marknadssfären och statsmakten. Varje sektors göromål är viktigt för
helheten. Men samtidigt måste varje sfär skyddas, från andra sfärer likväl som från sig själv,
så att den inte utvecklas på sätt som rubbar maktbalansen i samhället. 99 En viktig punkt
angående konservatismen som uttryckts av såväl av Hegel som nykonservativa Irving Kristol,
är politikens företräde gentemot ekonomins.100
Människosynen
Konservatismen beskrivs ofta som antiintellektuell som en följd av sin misstro mot den
generelle människans förnuft. Människor är svaga och behöver fostras för att inte göra andra
människor skada. De behöver också tydliga gränser. Fostran skall ske inom de naturliga
kollektiven, vilka utgörs av framförallt familjen och hembygden, men också av
yrkesgrupperingar, föreningar och kyrkan. Det är viktigt att samhället ger människan ett
tydligt moraliskt budskap att följa, annars kommer den onda sidan fram och rubbar
stabiliteten. Ägande och ansvar fostrar individen. Således är människor i ledande personer
ofta också lämpliga för att leda. Det finns en stor respekt för erfarenhet likväl som tradition,
vilken klassificeras som tidigare generationers erfarenhet. Eftersom människans är svagkrävs
ordning och eftersom det krävs ordning krävs det att vissa människor har mer makt än andra.
Således är ojämlikhet och hierarkier ett accepterat fenomen inom konservatismen. Det är ett
måste för att samhällen skall uppstå.
Enligt Aronssons studie har den svenska konservatismen gjort en vandring, från en ideologi
där tonvikten låg på den konservativa synen på samhällets grundkonstruktion, till en ideologi
som grundar sig i en konservativ människosyn. Förvandlingen har varit stegvis, som en följd
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av den kringliggande samhällsförändringen. Aronsson visar varje steg i den här förvandlingen
har förtydligats via en idealtyp. Inne i varje idealtyp finns fortfarande konservatismens basala
ideologi, de grundläggande värderingarna och postulaten. Vad som skiljer idealtyperna åt är
att dessa postulat och värderingar binds samman på olika sätt beroende på vilket postulat av
de tre ovanstående som betonas. De grundläggande värderingarna för konservatismen är
enligt Aronsson de följande;
•

Äganderätten

•

Varsamma/långsamma metoder för samhällsförändring

•

Hierarkier - olikhet och jämlikhet

•

Rättsordning

•

Naturliga kollektiv och institutioner 101

Totalt, menar Aronsson, går det utskilja sex olika idealtyper i den svenska konservatismen.
Dessa namnges: feodal, historicistisk, traditionalistisk, paternalistisk, pragmatisk och slutligen
skeptisk konservatism. Idealtyperna är inte helt och hållet bundna i en linjär utvecklingslinje,
utan har uppstått av och till beroende på vilken den kringliggande världen är. Den feodala
konservatismen utgår från konservatismens kosmologi. Den historicistiska, traditionalistiska
och paternalistiska konservatismen utgår alla tre från en betoning från konservatismens syn på
samhällets grundkonstruktion. Den skeptiska och pragmatiska konservatismen vilar i sin tur
konservatismens basala människosyn.102
Jag tänker återge dessa sex idealtyper i syfte att förtydliga moderaternas ideologiska vandring
och visa på den konservativa idéns utveckling i samklang med det svenska samhället.
Den feodala konservatismen är den äldsta formen av den konservativa ideologin. Här har
kosmologin fortfarande hade en dominerande ställning för ideologens syn på världsalltet.
Grundtanken är att den för konservatismen så viktiga rättsordningen grundar sig i kosmologin.
Den är ett resultat av den absoluta moraliska ordningens konkretisering i historien. Då
människan samtidigt är oförnuftig och ofullkomlig kan inte denna rättsordning alltid uttryckas
eller fixeras, utan framstår istället genom ett samspel mellan juridiska institutioner och etiska
samt juridiska traditioner. Styret av samhället skall byggas upp av representanter från olika
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fasta samhällsgrupperingar, kollektiv och institutioner, inte helt ovanligt underställda en
monark. Notera att moderaterna under sin tid som ett politiskt parti aldrig uppvisat någon
feodal konservatism. Idealtypen tycks i mångt och mycket kunna tillskrivas 1800-talet och de
tidiga konservativa tänkarna som framkom i franska revolutionens kölvatten.103 Moderaternas
politiska föregångare i kammarriksdagen från reformen 1809.
Den historicistiska konservatismen ser historien som ödesbestämd och utvecklas mot ett
bestämt mål. Varje nation hade således sitt eget öde och fullföljde detta i kamp mot andra
nationer. Nationalstatstanken är det som i första hand skiljer den historicistiska
konservatismen från de övriga idealtyperna. Allt utgår således från nationalstatstanken istället
från de fasta kollektiven och institutionerna. Rättsordningen är nationalstatens samlade
förnuft, och ägande visar på förmåga, oberoende och omdöme. Således är den, precis som den
feodala konservatismen, positivt inställd till hierarkier och ojämlikheter. Men dessa
ojämlikheter får aldrig bli så stora att de skapar inre splittring. Synen på demokratin är negativ,
men inte helt omöjlig som i fallet med den konservativa demokratin. Demokratin får dock
aldrig få så mycket makt att den förmår splittra den inre nationskänslan, enigheten i ett land.
Rätten att få välja och bli vald brukar värderas ofta utifrån tidigare framgångar i det egna livet
eller för den egna släkten under historien. Exempel sådana framgångar är ekonomiska medel
eller egendom, likväl som ämbeten och börd.104 Aronsson tillskriver Ernst Trygger, som var
högerledare för den första kammaren 1913-1933 den historicistiska konservatismen. 105 Vi
känner också igen dessa tankegångar från den sena skandinavismen106 och den nationalistiska
våg som drog över Europa under det tidiga 1900-talet.
Traditionalistisk konservatism lägger stort fokus på naturliga kollektiv. Samhället inkluderar
förfäder såväl som ännu ofödda barn och således är de viktigaste naturliga kollektiven
hembygden, släkten och familjen. Åter igen är historiens lärdomar av stor vikt, då det är ens
förfäder som gjort dessa lärdomar. Ägandet är en länk mellan generationerna och får således
inte åsidosättas på något sätt. Rättsordningen innehåller i sin tur det förflutnas lärdomar och
måste således ha en central roll. Demokrati och nya statsskick kan accepteras, men vägen till
dem måste gå långsamt. Demokratin måste få växa fram etappvis enligt den traditionalistiska
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konservatismen.107 Aronsson tillskriver Arvid Lindeman som var partiledare 1913-1934 och
Gösta Bagge som var partiledare 1935-1944 den traditionalistiska konservatismen108.
Paternalistisk konservatism sätter fokus på de hierarkier som återfinns inom staten och dessas
roll för statsbyggandet. De hierarkier som existerar får, precis som i den historicistiska
traditionen aldrig hota statens ordning och ansvaret för att en balans upprätthålls ligger på
överklassen. De styrande klasserna, aristokratin, måste ansvara för landet och leda folket.
Ägandet och Rättsordningen är fortfarande centrala idéer, men den paternalistsiska
konservatismen betonar ägandets samband med ansvar. Folket skall fostras till att själva bli
ansvarstagande och överklassen måste här hålla en ledande roll, likt lärare eller föräldrar för
massorna. Man skulle kunna kalla denna konservatism för fostrande konservatism.109
I den pragmatiska konservatismen börjar tanken på social ingenjörskonst för första gången bli
accepterad av konservatismens. Välfärdspolitiken skapa stabilitet i vissa frågor och stärker
den nationella medvetenheten och enigheten. Den får dock aldrig utövas utan försiktighet och
respekt för tidigare institutioner och erfarenheter. Ägande har fortfarande en stabiliserande
funktion och ett spritt ägande förhindrar stora klasskillnader, vilken i sin tur ger harmoni till
samhällsutvecklingen. Ägandets stabilisering för själva kontinuiteten är dock bortsopad.
Rättsordningen är för att skapa tydliga ramar för samhällsutvecklingen och precis som hos
den skeptiska konservatismen förhindra maktmissbruk. Vad det gäller hierarkier och
ojämlikheter i samhället, så förespråkas en meritokrati istället för en aristokrati. Människors
förmåga skall kvalificera dem till ledande positioner. Gemensam värdegrund och god kontakt
med väljarna är frågor som lyfts fram av den konservativa pragmatismen. Detta skapar
tillsammans för stabilitet. Demokrati värderas i denna tradition som en överideologi. Den är
etablerad i samhällstrukturen och ytterst lämplig för att hålla extrema element utanför
politiken, så att inte stabiliteten i samhället kan skadas. 110 Aronsson tillskriver Gunnar
Heckscher som var partiledare 1961-1965, den pragmatiska konservatismen.111
Den skeptiska konservatismen utgår från konservatismens pessimistiska människosyn som till
skillnad från tidigare konservativa gav väldigt lite vikt vid traditionens och religionens
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ställning som skapare av stabilitet. Istället betonar man rättsordningen från som garanti för
detsamma. Genom lag fastställs medborgarens rättigheter och skyddar henne från både andra
medborgare och staten. Lag är viktigt, inte bara för att dra gränser mellan människor, men
också för att dra gränser mellan offentliga institutioner och medborgarna. Maktdelning röjer
undan möjligheter för maktmissbruk. Naturliga kollektiv utgör förutsättningar för den
enskildes trygghet och karaktärsutveckling. De naturliga kollektiven får dock aldrig förhindra
att cirkulation i maktens korridorer sker. Egendom och ägande fostrar i sin tur medborgaren
på ett karaktärsdanande sätt. Därför måste äganderätten förbli helig. Demokratin är accepterad
och upplevs som ett bra sätt att binda människor med varandra. Men den skall helst innefatta
människor som äger något, då människor utan ägande är politiskt beroende. 112 Aronsson
tillskriver Gösta Bohman, som var partiledare 1970-1981, den skeptiska konservatismen.113

4:1:2 Moderaterna och liberalismen
Jan Hýlens studie har ett tidsperspektiv som endast sträcker sig fyra år länge än Aronssons,
men får trots detta ett helt annat resultat. Precis som Aronsson menar Hýlen att det har skett
en ideologisk förändring inom det Moderata partiet. Men till skillnad från Aronsson så menar
Hýlen att moderaterna lämnat sin ursprungligen konservativa ideologi bakom sig för att
istället börja praktisera en liberal motsvarighet. Detta resultat har han kommit fram till genom
att mäta de moderata partiledarnas politiska skrifter efter fyra parametrar. Parametrarna är
kollektivistisk-individualistisk, i de fyra områdena; människosyn, samhällssyn, ekonomisk
syn och moralsyn. Är det ideologiska budskapet i en specifik parameter, ta t.ex. moralsynen,
individualistisk, ligger partiet närmare liberalismen. Är den istället nära av ett kollektivistiskt
tänkande klassificeras den som konservativ. Parametrarna är i sin tur uppbyggda efter två
idealtyper, en av liberalismen och en av konservatismen. Hýlen redogör dock aldrig för dessa
idealtyper utan presenterar istället parametrarna direkt.
Jan Hýlens studie visar den att moderaterna under perioden 1975-1985 är betydligt mer
individualistiska i samtliga parametrar, jämfört med perioden 1915-1925 där ett tydligt
kollektivistiskt tankesätt rådde. 114 Enligt detta resultat skulle påståendet som Moderata
samlingspartiet har på sin internetsida inte vara helt sant. Citatet ansätts än hårdare av Hýlens
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tes om att ideologiska läror med skild logik i långa loppet inte kan bindas samman.115 Om vi
utgår från att Hýlens teori i viss mån stämmer får teorin följande effekter på moderaternas
ideologiska fusion. För det första så kan liberala och konservativa ideal endast sammanfogas
på de punkter där värderingarna inte logiskt går emot varandra. För det andra så bör
liberalismen vara den dominerande ideologin av de två. Eftersom logiken i de två
ideologierna drar åt två skilda håll bör åtminstone en av ideologierna hålla en dominant roll.
Hýlens teorier exkluderar dock inte möjligheten att andra ideologier kan bidraga med
specifika element inom ett partis ideologiska struktur. Hýlen använder dessutom
formuleringen övervikt till individualistiska tankegångar när han summerar upp sina resultat.
Den försiktiga formuleringen antyder att det fortfarande finns kvar tankar av kollektivistiskt
slag.116
Nackdelen med Hýlens parameterundersökning är att den aldrig presenterar de idealtyper som
parametrarna utgår från. För att kunna jämföra konservatismen med liberalismen inom den
moderata ideologin, måste jag först skapa mig likvärdiga verktyg. Således måste jag skapa en
idealtyp av liberalismen, att jämföra med Torbjörn Aronssons dito. För enkelhetens skull
bygger jag upp idealtypen på samma sätt som Aronsson. Jag börjar med de tre ideologiska
postulaten; kosmologi, människosyn och samhällets grundkonstruktion, för att följa upp dem
med logiskt betingade ideologiska grundvärderingar. Den uppmärksamme märker att
postulaten har bytt ordning. Detta är ingen slump utan en följd av logiken i den liberala
ideologin. Som ni kommer att se är nämligen människan centrum för den liberala kosmologin,
samtidigt som den är överordnad samhället. Detta resulterar i den rockad som skett bland de
ideologiska postulaten.
Kosmologi
Den liberala kosmologin utgår från ett humanistiskt perspektiv på världsalltet. Människan står
i centrum för ideologin och alla ideologiska ställningstaganden börjar och slutar med henne.
Varje människa strävar efter ett gott liv. Syftet med livet i den liberala kosmologin är
människans lycka. Tanken om lyckan som livets mål kommer ursprungligen från den grekiska
filosofin och sammankopplas vanligtvis med Aristoteles och den Nikomachiska etiken.117 Den
liberala lyckotanken skiljer sig dock från den grekiska genom att inte förbinda lyckan till
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några specifika premisser eller specifika handlingar, så som visdom eller pliktuppfyllelse. Den
är i istället bunden till människan själv. Ett livs lycka avgörs av den som lever livet.118
Människans rätt till att få vara lycklig härleds i sin tur till naturrätten. Upphovsmannen till
den liberala tolkningen av naturrätten brukar sägas vara engelsmannen John Locke, vars
teorier är en frihetsinriktad tolkning av den kristna kosmologin. Naturrätten springer ur tanken
om ett naturtillstånd. Ett tillstånd som människan levde i innan hon organiserade sig i
samhällen. Detta naturtillstånd var enligt Locke inte ett laglöst kaos utan ett tillstånd av
fullkomlig frihet och jämlikhet. Naturtillståndet styrdes av naturens lag, inte på det sätt som vi
ser naturen idag, full av instinkter, utan en natur instiftad av Gud, vilken vi kunde närma oss
via vårt rationella tänkande och förnuft. Naturens lag handlade främst om självbevarelse,
rätten att se om och försvara oss själva, vårt liv och vår egendom. Men vi är samtidigt av vårt
samvete förbjudna att kränka andras rättigheter och vi bör söka fred och välgång för alla.
Naturrätten kom med tiden att sekulariseras. I modern liberalism brukar den främst nämnas
med hänvisningen om att vi alla är födda som människor och genom vår mänskliga natur
delar gemensamma attribut.119
Människosyn
Precis som humanismen är central för den liberala kosmologin är individualiseringen av
humanismen central för den liberala människosynen. Begreppet individ kommer
ursprungligen från John Stuart Mills formulering ”individualitet”. Uttrycket stod för
tankareprocesser där människan tilläts foga in sina egna begär och impulser. Resultatet av
denna personliga fria tanke resulterade gång på gång i vad Mill beskrev som en ”ständigt ny
originalitet”.120
Den mänskliga lyckan bands snart samman med Mills individualitet. Människan blir
lyckligast när han får utlopp för sina egna önskningar. Eftersom en människa just är en
individ, är det han personligen som bäst avgör vilka behov han har och hur han får utlopp för
de samma. Således bör han personligen ha ansvaret för sökandet efter den egna lyckan.
Genom att han får ansvaret för sökandet av den egna lyckan, maximeras också chansen att
han finner den. Av samma orsak måste sökandet även omgärdas av största möjliga frihet.
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Människans liv måste präglas av valfrihet och handlingsfrihet, så länge dessa friheter inte
påverkar andra människors naturrätt.121
Av just denna anledning kan aldrig naturrätten och valfriheten garantera specifika resultat för
den som söker sin egen lycka. Naturrätten är just bara rätten till själva sökandet. I ett
individualistiskt samhälle där ansvaret ligger på individen, kan ingen avkräva att någon annan
gör uppoffringar för honom. Ingen individ kan hanteras som ett medel och på något sätt
begränsas eller offras för ett större gott. Däremot står det människan fritt att dela med sig om
hon så vill.122
Det egna ansvaret gäller även människans ägodelar. Ursprunget till detta tänkande går att
finna John Lockes naturrätt. Han menade att Gud givit oss jorden och dess frukter åt oss alla
gemensamt. Men han har också givit oss något som enligt den naturliga rätten är vår privata
egendom – vår kropp och våra lemmar. Men om vår kropp är vår egen enskilda egendom,
måste även frukten av vårt kroppsarbete vara det. Produkten av arbetet tillhör den som arbetar.
Den som lagt ner arbetet har också rätt till värdet. I människans sökande efter den egna lyckan
måste han helt få ansvara för det som han själv producerat, så att han kan bruka sina egna
produkter för att uppfylla sina behov.123
Således finns det inte någon naturrättslig lag som gäller människans ekonomiska framgångar.
Friheten som garanteras är friheten att söka lyckan, rätten att uppfylla sina egna behov. Men
rätten gäller inte personens resultat i sitt sökande. Du har rätten att försöka ta ett tillfälle i akt,
men du har ingen rätt att kräva ett specifikt resultat av ditt val. Nyliberalen Milton Friedman
beskriver detta förhållande med termerna ”opportunity” och ”outcome”.124
Samhällets grundkonstruktion
I liberalismen är människans rättigheter av naturen givna. Men varför sluter sig då människor
samman i samhällen, om naturtillståndet är ett gott tillstånd? Enligt Locke så beror denna
övergång på ett gemensamt intresse att få en gemensam lag och själva slippa vara jury,
domare och bödel i fråga om orätter. Oförrätter mot den egna personen skapar emotionell
obalans och resulterar ofta i allt för passionerade repressalier. Syftet med samhället är således
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att på ett mer rättvist sätt upprätthålla de lagar som naturen skänkt oss. Samhällets lag är det
samma som naturens lag.
Samhällets utformning skall reflektera syftet med livet för den enskilde människan. Den skall
sträva efter att maximera lyckan för individen. Eftersom ett samhälle består av en grupp
individer blir principen för staten närmast utilitaristisk. Samhället skall sträva efter så mycket
lycka som möjligt till så många individer som möjligt. Denna princip brukar beskrivas som
nyttoprincipen.125 Notera alltså att samhället står underordnat människan, och så gör även
politiken.
Samtidigt har liberalismens förhållande till staten har i alla tider varit problematiskt. Eftersom
människan, människans frihet och lycka står i centrum för läran, blir all verksamhet som
placerar individen under något slags tvång ett hot. Således ses staten närmast som nödvändigt
ont. Robert Nozick beskriver problematiken på följande sätt:
”Individen har rättigheter, och det finns handlingar som ingen får utföra mot dem (utan
att kränka deras rättigheter). Dessa rättigheter är så starka och vittgående att de reser
frågan vad, om något, staten och dess tjänstemän för göra.”

126

Det finns dock några uppgifter som liberalerna tilldelar staten utan större tvekan. Den första är
att skydda individen från maktmissbruk av alla dess slag. Paradoxalt nog är den största
hotande makten mot individen just den makt som staten hanterar. Staten skall även skydda
individen mot allt som bryter naturrätten. Milton Friedman menar att detta bäst sker genom ett
absolut grundlagsskydd, där naturrätten lagstadgas.127
Lagstiftning utöver de grundläggande naturrättigheterna är ett problematiskt kapitel som
lämnar liberalerna kluvna mellan mer ortodoxa nyliberaler och mindre extrema traditionella
liberala fraktioner, som t.ex. socialliberalismen. Nyliberala intressen eftersträvar en
minimalistisk stat som endast hanterar grundläggande lagfrågor och militär verksamhet. De
mindre extrema falangerna kan i olika utsträckning tänka sig en utbyggd statsmakt där social
sektor likväl som bidrag kan vara en del av statens roll. Om naturrätten är en strikt lag att följa
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för nyliberalismen, är den närmast en god princip, rättesnöre för den mer traditionella
liberalen.
Ett annat grundläggande rättesnöre i statens utformning som både nyliberaler och traditionella
liberaler är ense om är samhällets respekt för den enskildes individualitet. Precis som John
Stuart Mill en gång i tiden hävdade så ses just individualiteten som en symbol för det
framgångsrika samhället. Här ser vi också ett praktiskt exempel på det utilitaristiska
nyttotänkande som genomsyrar liberalismen. Genom att ge människor deras frihet kommer
deras originalitet manifesteras i en rad nyttiga produkter och uppfinningar. Friheten skänker
således samhällets en ökad produktionsförmåga och uppfinningsrikedom, som i sin tur skapar
ökat välstånd och därigenom ökad lycka.128
Om vi fortsätter på spåret välstånd och produktion, så har liberalismen under alla tider
förbundits till ekonomin. Detta syns i John Lockes resonemang om rätten till: liv, frihet,
ägodelar, likväl som i John Stuart Mills nyttoprincip och resultaten kring individualismen.
Den liberal som är mest känd i fråga om ekonomiskt tänkande är dock Adam Smith. Precis
som sina samtida ideologer framstod han som sin samtids försvarare av det moderna
samhället och framförallt den nya ekonomin. Detta var ursprungligen ett filosofiskt arv från
landsmannen David Humes, vars skrifter konstaterat att den nya erans ökade produktion och
materiella rikedom orsakade mer lycka än olycka. Adam Smith band samman Humes idéer
med de liberala idealen. Han menade att samhället skulle låta den enskilda människan utöva
sina ekonomiska handlingar i fred. Det bästa sättet att stimulera marknaden var just att ge
individerna utlopp för sin egen uppfinningsrikedom, individualitet. Genom att detta
egensinniga ekonomiska handlande fick fortskrida, maximerades inte bara chansen för att
individen kunde söka sin egen lycka. Det ökade även chansen för framgångsrikt ekonomiskt
agerande. För vem kände sin ekonomiska omvärld bättre än just individen som levde i den.
Uppfinningsrikedom och effektivitet skapar kort och gott ekonomiska tillväxt, vilket i sin tur
bevisligen gav ökad materiell välfärd. Den materiella välfärden gav i sin tur nya tillfällen för
andra människor att bejaka sina ekonomiska egenintressen. Ekonomisk tillväxt var således en
utveckling som kom hela samhällets till gagn. Adam Smith binder kort och gott tanken på
ekonomiskt framåtskridande och tillväxt till det liberala lyckokonceptet.129 Tanken stämmer
även bra överens med tanken på ägodelarna som en del av människans naturrätt. Det
128
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ekonomiska frihetsidealet brukar ofta kallas för laissez faire, med principen att ekonomin
skall utsättas för minsta möjliga motstånd från staten.130
Grundläggande värderingar
Utifrån ovanstående postulat skulle liberalismens grundläggande värderingar sägas vara t.ex.:
•

Frihet: Från (makt) stat, naturliga kollektiv och andra individer. Till ekonomiskt
handlande, egendom och självförverkligande (valfrihet, försök)

•

Individualism

•

Framåtskridande

•

Personligt ansvar

•

Jämlikhet i fråga om rättigheter

4:1:3 De två ideologiernas förhållande till varandra
Varför skiljer sig då resultatet i Aronssons studie från Hýlens? För det första så kräver inte
Aronssons metod att individualistiska tankegångar automatiskt klassificeras som liberala.
Individualism kan klassificeras som konservativ om den på något sätt logiskt kan knytas till
en konservativ värdering och ett konservativt postulat. Resultatmässigt ser Aronssons precis
samma individualistiska trend som Hýlen pekar på. Men han väljer att binda den till
konservatismen genom att hänvisa den till den konservativa människosynen och
postulatet ”äganderätt”. Notera att den ”skeptiska konservatismen” som Aronsson tilldelar
Gösta Bagge 1970-1981, vars era Hýlen klassificerar som överhängande liberal, har väldigt
mycket gemensamt med liberalismen. Det som skiljer lärorna åt är just människosynen.
Aronsson menar att den individuella friheten kommer som en följd av ett skeptiskt förhållande
till människan. Hýlen menar sig se en förändring av människosynen till en allt mer positiv
dito. Det intressanta med denna åskådning är att den i mycket binds till Gösta Bagges
efterträdare partiledare Ulf Adhelsson. Dvs. till de fyra år i slutet av Hýlens
undersökningsperiod som inte innefattas av Aronssons undersökning. Sålunda kan
jämförelsen mellan de två studierna inte bara visa på en övergång mellan konservatism till
liberalism. Den kan också tydligt visa när själva övergången sker. Samtidigt skulle det
säkerligen vara lätt för skeptiska konservativa och ekonomiska liberaler att samexistera sida
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vid sida, då de på flera viktiga punkter delar samma samhällssyn, även om det beror på olika
skäl: Individens lagstiftade frihet från staten, egendomens frihet från staten och ett
begränsande av de naturliga kollektiven så att de endast verkar inom människans privata sfär.
Någonstans under mitten av 1980-talet sker således en övergång från skeptisk konservatism
till liberalism inom Moderata samlingspartiet. I partiets historiebeskrivning står det:
”Under 70 och 80 –talen skärptes partiets ideologiska profil. Från att tidigare varit ett
parti

som

gjorde

motstånd

mot

socialdemokraternas

socialiserings-

och

centralstyrningspolitik, ändrade partiet framtoning. Vi blev partiet som presenterade ett
eget politiskt alternativ. Sänkta skatter: Man skall klara sig på sin lön när skatten är betald,
utan att behöva vara beroende av bidrag! Ökad valfrihet: Ge den enskilda människan
makt att få styra över sin egen vardag! Detta var krav som kom att drivas med allt större
kraft.”

131

Men slutar den konservativa eran där eller lever de konservativa idealen kvar inom partiet i
vissa frågor och i så fall, vilka frågor?
Det finns tecken på någon slags ideologisk förvirring inom Moderaterna under både 80- och
90-talet, kanske längre än så. Fredrik Reinfeldt uttryckte vid sitt tillträde en önskan att; ”Vi
måste börja prata ideologi”. Moderatens Niclas Berggrens sätter fingret på problemet i en
artikel i Svensk linje nr 5 – 6, Debatt från 1996. Berggren konstaterar faktumet att det finns
två ideologiska trender inom partiet. Moderaterna har "löst" den ideologiska konflikten
mellan de två genom att dela upp de politiska frågorna i två ideologiska fack, ett konservativt
och ett liberalt. Till de konservativa frågorna hör sådant som kultur, försvar, monarki,
nationalism, invandring och privatmoral, medan i huvudsak ekonomiska ställningstaganden
har sin grund i klassisk liberalism.132 Dock så är detta endast en trend, och gränsdragningen
mellan de två traditionerna är på intet sätt tydlig. Berggren börjar sin artikel med att fråga sig
varför. Svaren faller inom sfären för den diskussionen som tidigare presenterats som ”spirit”
och ”matter”. Det finns, icke förvånande, två generella svar: antingen motsvarar den tudelade
ideologin de moderata politikernas faktiska värderingar, eller så utgör den en medveten
strategi för att vinna väljare. Berggren, som tillhör nationalekonomi och därmed står närmare
131
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den senare lösningen menar att det finns en slags otydlighet i partiet, där moderaterna inte
drar en tydlig gräns mellan de två ideologierna. Detta menar han kan faktiskt ha praktiska skäl.
Otydligheten kan vara ett sätt att hålla samman partiet och på så sätt maximera både partiets
röster och möjligheter att få bort vänsterintressena från den politiska scenen. Eftersom
väljarkåren inte heller är konsekventa ideologer, så påverkar inte otydligheten de som röstar
särskilt mycket, menar Berggren. Vi kan här tolka in Jarle Simensens tidigare nämnda teorier
om att det faktiskt bara är de styrande som har konsekventa politiska ideologier, medan folket
inte låtit reda ut sina värderingar i samma grad.133 Genom att inte dra en tydligt liberal gräns
så lyckas partiet hålla kvar den konservativa skaran av väljarkåren inom sitt väljarunderlag.
Sålunda blir moderaternas inkonsekventa politiska hållning en resurs. De moderata politikerna
håller i sin tur sams, då de delar önskan att få bort vänstern från makten. Denna tankegång
återfinns även hos forskare som ligger närmare idealismen. Sven Eric Liedeman skriver att
liberala och konservativa tänkare slog sig samman i sina fördömanden av socialdemokratin
och kommunismen.134 Berggren avslutar sin text;
”En övertygad ideolog som undertecknad skulle förvisso önska sig ett mer konsekvent
klassiskt liberalt moderat parti, men troligen skulle detta nå mindre inflytande än dagens
eklektiska högerparti, varför liberala idéer paradoxalt nog kanske gynnas mest av
pragmatismen hos Bildt et al.”

135

Berggren är inte den enda moderata politikern som tycker till om den ideologi som partiet för
under 1990-talet. Artiklar från en konservativ partifrände låter oss vända på perspektivet.
Hans L. Zetterberg var under 1980-talets slut ett frontansikte för den ideologiska diskussionen
inom partiet och framstod, fram till Bildts regeringsperiod 1991-1993, som partiets
chefsideolog. Han sjösatte en ideologisk modell i just syftet att reda ut oorganiserade
moderata ideologin en gång för alla. Hans modell var en moderniserad konservatism som
samtidigt passade flera av den ekonomiska liberalismens krav. 136 Zetterberg valde att dela
upp samhället i tre enheter istället för att bibehålla den klassiska liberala tudelningen. För att
göra detta lanserade han begreppet ”Civilt samhälle”. Det civila samhället var en tredje sfär
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eller sektor i samhället, vid sidan om marknaden och staten, som utgjorde folkets sfär.137
Zetterberg återupptar den traditionella kritik som konservatismen alstrade mot marknaden att
den drog fram det sämsta i människan. Om marknaden fick fostra individen skulle
utbildningen bestå av kallt egenintresse. Således måste en folklig sektor skapas, där mänskliga
värden, moral och dygd skulle få råda. Här återfanns familjen och gemenskapen i hembygden.
138

Denna sfär skulle förbereda människan för de prövningar som de andra två utsatte henne

för. Hans L. Zetterberg saknade inte inflytande i det Moderata Samlingspartiet. Hans åsikter
var knappast någon enskild skapelse, utan hade säkerligen gehör hos flera av partiets aktiva.
Trots detta uttrycker Zetterberg en stor besvikelse över hur hans idéer blivit använda av Carl
Bildt och dennes regering. Han noterade att Bildt med omgivande bunker hellre intresserade
sig för ekonomisk politik och utrikespolitik istället för civilsamhällets väl och ve.139 Enligt
Zetterberg har moderaterna lämnat den konservativa ideologin i sin helhet och nu riktat in sig
på ett mer nyliberalt tänkande.
Vi har nu följt upp Jan Hýlens tes om att moderaterna har blivit ett liberalt parti, med texter
från två partianslutna. Den ena hävdar att moderaternas ideologi är otydlig och att det lever
kvar en rad konservativa element, medan den andra stödjer Hýlens tes och menar att partiet
idag främst är nyliberalt. Hýlen och Zettergrens påståenden problematiseras dessutom av det
faktum att moderaterna på sin hemsida utger sig tillhöra både den konservativa och liberala
ideologin. Det måste tydliggöras att ingendera av de två författarna hävdar att alla
konservativa ideal försvunnit från partiet. Därmed så kan Hýlens och Zetterbergs studier
egentligen bara avgöra vilken av de två ideologierna som har den dominerande rollen.
Vi får inte heller övertolka skillnaden mellan Berggren, Hýlen och Zetterberg. Berggrens
modell för hur de ideologiska frågorna skulle vara uppdelade inom partiet kan stämma in på
framförallt Zetterbergs beskrivning av läget. Zetterberg konstaterar nämligen att Bildts
regering fokuserar på ekonomin och utrikespolitik, vilket utelämnar de inhemska folkligt
politiska sfärerna, vilka Berggren tilldelar konservatismen. Däremot så skiljer sig två av
Hylens parametrar mot Berggrens uppdelning då moral- och människosyn av individualistiskt
slag svårligen kan klassificeras som konservativa. Möjligtvis kan de anspela på den skeptiska
konservatismen.
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Den viktigaste lärdomen av fallet Zetterberg, Hýlen och Berggren är att den visar att den
ideologiska fusionen mellan konservatismen och liberalismen inte helt och hållet varit en
smärtfri historia, utan att moderaterna etappvis upplevt en vis ideologisk turbulens. Detta
stöder Hýlens tes om att det är svårt att i längden binda samman ideologiska värderingar med
skild logik.
Utifrån ovanstående information har jag valt att precisera följande principer i frågan om
Moderat ideologi. Preciseringen ;
•

Moderaternas ideologi är en fusion av skeptisk konservatism och ekonomisk
liberalism, där den senare traditionen haft företräde sedan 1980-talet. Konservatismen
gäller i första hand lag och folkfrågor runt det sociala samhället, medan liberalismen i
första hand gäller ekonomin och statens förehavanden.

•

Den liberala traditionen har en starkare ställning gentemot den konservativa.

4:1:4 Principerna undersöks
Låt oss undersöka hur dessa två principer stämmer med verkligheten. I följande stycke skall
de en del av moderaternas idéprogram undersökas utifrån de två idealtyper som jag byggt upp
i ovanstående textstycken. Till vilken av de två idealtyperna kan ordval och idéer härledas och
stämmer dessa ordval vid min påstådda princip?
Följande stycke kommer från Moderata samlingspartiets portalparagraf, där den basala
ideologin presenteras. Notera att understrykningar är gjorda av mig av förtydligande skäl. Så
även noteringarna ”konservativ/konservativt” och ”liberalt/liberalism”, vilka står inom
parantes i texten.

Vår idé
"Moderaterna ska vara den starkaste kraften för frihet, humanitet och framtidstro i svensk
politik” (Liberalism)
Detta är portalparagrafen i moderaternas idéprogram som antogs 2001.
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Det orubbliga människovärdet
Den goda idén om hur land ska byggas utgår från att alla människor är unika och har lika
värde. Det är ur detta friheten härleds, varje människas rätt att med hänsynstagande till andra
bygga framtiden efter egen vilja, liksom varje människas rätt att utveckla sina personliga
egenskaper. Kampen för dessa värden, för det värdiga och personligt formade livet, måste
vara kompromisslös.(liberalism)
Politiken ska stödja varje människas strävan att göra sig själv rättvisa, och förmåga att växa
av egen kraft. (liberalism) Alla människor kan lyckas, var och en på sina villkor. En sådan syn
stämplar ingen som svag, den klassificerar inte människor och deras egenskaper. Var och en
kan göra något av sitt liv om man får chansen. (liberal)
Det innebär inte att det saknas behov av stöd. Alla har inte samma förutsättningar. Den som
från födseln eller på grund av senare omständigheter behöver kunna räkna med andras bistånd
ska veta att han eller hon får det. Det finns ett osvikligt gemensamt ansvar när den egna
förmågan inte räcker till. (konservativt)
Framåtskridande (liberalt) är en avgörande mänsklig drivkraft att lära och utvecklas, att få det
bättre, att kunna erbjuda sina barn ett rikare liv än man själv haft. Färden vidare, viljan att
förstå mer, förädlar människors villkor.
Detta är en helt annan idé än den som i praktiken präglade det sena 1900-talets Sverige. Det
var på många sätt en tid av instängdhet och maktlöshet. Likhetstänkande och
systemfokusering bredde ut sig. Enskilda människor glömdes ofta bort. Kollektivets intressen
sattes framför individens rätt.(liberalt) Det är nu hög tid att ändra på detta.
Politikens uppgifter
Politikens uppgifter rör två grundläggande relationer den mellan den enskilde individens frihet
(liberalt) och kravet att underordna sig samhällets helhet (konservatism), samt den mellan
samhällets självstyre (naturliga kollektiv, konservatism) och statens tvångsmakt. Det är detta
som det politiska samtalet i grunden handlat om alltsedan antiken. Så kommer det också att
fortsätta att vara.
Statens tvångsmakt får bara utövas genom demokratiska beslut. Lagstiftningen ska ange vad
medborgaren anser nödvändigt att reglera. (liberalism) Genom skatterna måste människorna
bidra till sådant som inte är möjligt för var och en att klara själv eller genom frivillig
samverkan med andra. (liberalism och konservatism) Skatternas användning är uttryck för
statens uppfattning om vilka de gemensamma insatserna är och hur dessa ska skötas.
Dessa är statens centrala och klassiska uppgifter. De måste skötas väl, och utan någon form av
godtycke. Robusta regler för hur makten ska utövas och om hur relationerna mellan människor
ska ordnas är ett skydd mot godtycket. (Skeptisk konservatism)
Vad och hur mycket politiken ska göra är en fråga både om värden och praktik. En tumregel
bör vara att om något behöver göras och det kan göras lika bra eller bättre av någon annan än
det offentliga, då ska det heller inte göras av stat och kommun. (liberalism)

64

De frågor som relationerna mellan individer, samhälle och stat väcker är eviga. Svaren däremot
varierar, från människa till människa, från parti till parti, från epok till epok. Nya
omständigheter förändrar politikens villkor på ett grundläggande sätt. Och det går i allt
väsentligt i rätt riktning. För den som tror på människovärdet, friheten och människans
värdighet är detta uppmuntrande.

140

Stycket ovan framstår till en början som något förvirrande utifrån den princip som jag förut
presenterade. Anledningen är att det i ytterst liten utsträckning talar om människans eller
statens relation till marknaden, något som man tycker borde anses viktigt i en ideologi som
vilar på ekonomisk liberalism. Orsaken till detta förehavande är att marknaden underordnas
människans sfär. Samhället är tudelat i moderaternas ideologi. Det är denna tudelning som
Hans L Zetterberg kritiserar i sin text ovan, och som han försöker ersätta med en tredelad dito
istället. Det tudelade tänkandet återfinns för övrigt i flertalet av de moderata texterna.
Marknadsrollen förtydligas endast i mer specifika sakfrågor, som t.ex. konkurrensfrågor eller
arbetsmarknadsfrågor.
Det första som jag lade märke till när jag läste denna text är att de konservativa idealen alltid
kommer fram när man berättar vad staten skall göra. I frågan om vad staten inte skall göra
och statens avgränsningar är så är idealen liberala. Jag tycker mig också se en tilläggsregel till
min princip om hur den moderata ideologin är uppbyggd och hur de två ideologierna inom
den förhåller sig till varandra. Den lyder: Närhelst människans förmåga inte räcker till och
den positiva människosynen ifrågasätts, åberopas konservativa ideal. Den konservativa läran
fyller på ett enkelt sätt ut de etiska hål som framförallt nyliberala teoretiker tvingas brottas
med. Måhända fungerar inte alltid logiken. Men eftersom väljarkåren oftast inte är fulländade
ideologer i politisk ideologi och politikerna enas i sin önskan att fördriva socialdemokratin.
Samtidigt så finns det en ideologisk motsättning, på ett filosofiskt plan, liggande latent i
moderaterna. En motsättning som kan får ideologer som Zetterberg och Berggren att känna
sig försakade.
Jag anser att mina principer för moderat ideologi styrks av de två idealtypernas applicering på
den moderata portalparagrafen och väljer således att vidareutveckla min idealtyp utifrån dessa.
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Idealtypen kommer således att följa fyra principer;
•

Moderaternas ideologi är en fusion av skeptisk konservatism och ekonomisk liberalism,
där den senare traditionen haft företräde sedan 1980-talet. Konservatismen gäller i
första hand lag och folkliga frågor, medan liberalismen i första hand gäller ekonomin.

•

Liberalismen har en starkare ställning gentemot konservatismen.

•

De konservativa idealen kommer fram när man berättar vad staten skall göra. I frågan
om vad staten inte skall göra och statens avgränsningar är så är idealen liberala.

•

Närhelst människans förmåga inte räcker till och den positiva människosynen
ifrågasätts, åberopas konservativa ideal.

4:1:5 En idealtyp av den moderata ideologin
Utifrån litteraturstudien vill jag göra följande framställning av den moderata ideologin.
Presentationen av idealtypen är strukturerad efter Aronssons tre grundläggande postulat.
Notera att kommentarerna efter varje postulats sammanfattande punkter. Med oren ideologi
menas att ställningstagandet inte har en logisk följd, utan att ideologierna i frågan går emot
varandra. Det andra alternativet är att ideologierna har samma idé i en specifik fråga och att
den logiska följden i hos ideologierna i denna fråga inte går emot varandra.
Kosmologi
I fråga om det Moderata samlingspartiets kosmologi, så finns det inga som helst spår kvar av
äldre

tiders

konservativa

världsåskådning.

Istället

för

att

försöka

bevara

forna

samhällsstrukturers värden, i respekt för historiska erfarenheter, fokuserar moderaterna på
framtiden. Partiet belyser ofta vikten av att följa med utvecklingen. Att de vill leda landet in i
dagens samhälle. Underförstått så betyder det att moderaternas motståndare önskar att Sverige
stannar kvar i det förgångna. Ofta används formuleringar som en ny värld och nya
förutsättningar. Med ord som globalisering och internationalisering så bygger Moderaterna
upp en bild av en värld i ständig, orubblig förändring. En förändring som skall bejakas snarare
än stävjas. Moderaternas kosmologi är således konsekvent liberal.
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•

Synen på utveckling: Liberal

Samhällets grundkonstruktion
I frågan om samhällets grundkonstruktion så är moderaterna ett något kluvet parti. Här finns
flera av de frågor som Berggren beskriver som orena eller ologiska. Moderaterna menar att
politikens uppgift är att hantera den uråldriga konflikten mellan den enskilde individens frihet
och kravet på individens underkastelse gentemot samhällets helhet. Dilemmat berör även
samhällets självstyre och statens tvångsmakt. I den här konflikten faller moderaterna lutar
moderaterna i första hand mot liberala ideal. Lagstiftningen förkunnas gälla endast sådant
som medborgarna själva anser nödvändigt att kontrollera. Detta är en tydlig liberal tankegång,
så gammal att den finns med i Roussoues samhällsfördraget, men förknippas idag främst med
Freidrich von Hayek. En annan uttryckt tumregel är, att om något kan göras av någon annan
än staten eller kommunerna så skall detta också göras av denne person eller instans. Den
statliga förvaltningen skall kort och gott vara minimal. Även detta tänkande kan ses som
typiskt liberalt. Statens roll är ganska snäv hos moderaterna. Den skall uttryckligen fylla
klassiska och centrala uppgifter. Men därefter bryts den liberala monotonin. I moderaternas
idéprogram efterfrågas det kontinuitet i samhället. Ett ideal som helt går emot den liberala
kosmologin. Man efterfrågar även robusta regler, vilket även det logiskt går emot tanken på
att medborgarna skulle styra vad som skulle lagstiftas kring. Demokratiskt, åsiktsbaserade
lagsystem kan svårligen beskrivas som robusta, då åsikter skiftar i sakfrågor. Även i fråga om
statens roll finns det dubbelbindningar. Skatter skall bidraga till sådant som inte medborgarna
själva kan hantera eller gemensamt klarar av. Det skall finnas ett gemensamt ansvar när den
enskilde inte räcker till. Här har vi två konservativa åsikter, som bryter mot liberala
åskådningar genom att utgå från mänskligt misslyckande istället för framgång.
Men de liberala idealen dominerar fortfarande till antalet. Moderaterna skriver att man vill ha
ett samhälle där kollektiva intressen aldrig får sättas framför individens. Denna tankegång
återfinns i klassiska liberala tänkare så som Robert Nozicks tidiga verk. Samhället skall
maximera människans valfrihet. Över lag så tycks statens främsta syfte i denna portalparagraf
vara just att maximera individens möjligheter till egen personlig utveckling. Staten finns för
individen och inte tvärt om. Detta är en tydlig liberal tankegång.
Rätten att äga binds samman med valfrihet. Eftersom ekonomiska medel påverkar en
människas valfrihet skall således mesta möjliga medel hos individen frigöras för val. Därför
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ogillas skatter och subventioner, likväl som bidrag och statliga obligatoriska avgifter. Men
ägandet binds även samman med den grundläggande tanken att människor har rätten till vad
de själva arbetat ihop. Denna grundprincip som också den återfinns hos Nozick, men även
tidigare liberaler, är en typisk grundstomme för liberalt rättighetstänkande. Moderaternas syn
på ägande manifesteras inte så tydligt i ovanstående portalparagraf, men återfinns i flera andra
dokument på partiets hemsida. I en förklaring av vad partiets två huvudfrågor är, är den ena
av de två sänkta skatter, som förklaras med; människor måste kunna leva på vad de själva
arbetat ihop utan att vara beroende av bidrag. Slutligen så beskrivs samhället som en tudelas
skapelse, uppdelad mellan staten och människor, där de kommersiella intressena underordnas
den privata sfären. Ett konservativt samhälle hade troligtvis nyanserat denna tudelning. Likt
Zetterbergs tredelning av samhällsstrukturen hade den kommersiella sfären på något sätt lyfts
fram som en egen sektor.
•

Samhällets makt i förhållande till människan: Liberal

•

Statens uppgift: Liberal-konservativ (gemensamt ideal)

•

Statens syfte: Liberal

•

Lagarnas roll: Liberal

•

Lagarnas utformning: Konservativ-liberal (oren ideologi)

•

Samhällets struktur: Liberal

Människosyn
Precis som med den Moderata synen på samhällets grundkonstruktion så är den Moderata
människosynen en tudelad historia. I stycket ”Det orubbliga människovärdet” skriver de att
samhället måste bygga på principen om allas lika värde. I skalan konservatism kontra
liberalism, så är denna tanke urkunden för liberalismen. Stycket fortsätter: Det är ur detta
friheten härleds, varje människas rätt att med hänsynstagande till andra bygga framtiden efter
egen vilja, liksom varje människas rätt att utveckla sina personliga egenskaper. Tanken på de
personliga egenskaperna kan säkerligen härledas till konservatismen, medan den egna viljan
är liberal. Texten fortsätter: Politiken ska stödja varje människas strävan att göra sig själv
rättvisa och förmåga att växa av egen kraft. Här ser vi en blandning av konservativa och
liberala ideal. Personlighetsutvecklingen har vi i Aronssons paternalistiska konservatism.
Orsaken till varför människan skall utvecklas är dock liberal. Det är en frihet att få utvecklas.
Den egna kraften och förmågan att växa själv, är i formen liberal. Människan beskrivs som en
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ganska ensam varelse. Moralsynen sägs inte stämpla någon ingen som svag eftersom den inte
klassificera varken människor och deras egenskaper. Eftersom själva växandet är bundet till
den egna personen och dennes vilja, blir hierarkier och status oviktigt. Människan är fri från
andras värderingar. Synen på ägande lever kvar inom partiet som en fostrare, precis som
tanken var för de tidiga konservativa moderaterna. Egendomen möjliggör inte bara frihet och
val, den skapar kontinuitet och fostrar individen i att ta hand om sig själv. Egendomen skall
likväl som människan vara skyddad av Robusta lagar, så att de inte blir utsatta för andras
godtycke. Framförallt statligtgodtycke värderas som farligt. Här har vi en trend som kan både
ses som skeptisk konservativ likväl som liberal. Eftersom den är i värdering av människan
negativ, lutar det mer mot konservatismen.
•

Personlighetsutveckling: Konservativ

•

Valfrihet: Liberal

•

Förhållande till övermakten: Skeptisk konservativ - Liberal. (oren ideologi)

•

Hierarkier mellan människor: (Oviktigt med total rättvisa) Liberal – Konservativ

Notera att denna moderata idealtyp kan ses som aktuell från 80-talet och framåt.

4:2 Socialdemokraternas ideologi
För att skapa den socialdemokratiska idealtypen använder jag mig av en bred flora av
författare. För en historisk grund används historikern Lars Arne Norborgs bok ”Sveriges
historia”. Texten utgår även från två författare som arbetar efter materialistiska
vetenskapsteorier relaterad till Downs maktmaximering, Tomas Jonssons ”Att anpassa sig
efter det möjliga”, och Herbert Tingstens ”Parti och politik”. Som en till ämnet positiv
skribent används den tidigare åberopade Leif Lewins ”Planhushållningsdebatten”. Slutligen
breddas ämnet genom att den socialdemokratiske idédebattören och frilandsskribenten StigBjörn Ljunggren får göra sin röst hörd via avhandlingen ”Ett visst mått av frihet”. Samtliga
böcker kommer att mätas mot det socialdemokratiska idéprogrammet från 2001.
Socialdemokratin ideologiska grund är om möjligt än mer komplex att greppa än
moderaternas. Orsaken är att socialdemokratin hanteras och värderas väldigt olika av olika

69

forskare. Hos vissa värderas den som en ideologi i sig själv, en socialdemokratisk ideologi.141
Andra värderar den som ett kluster av handlingar utförda av en specifik politisk gruppering,
vilka nödvändiggjorts av samhällsutvecklingen. Ett kluster vars handlingars fogats samman i
efterhand, på ett närmast historicistiskt sätt, för att på den vägen ta formen av något som
påminner om en ideologi.142 Den vanligaste tankegången är dock att socialdemokratin är en
anpassning av den socialistiska läran till den först den reformerta utformningen och sedan den
parlamentariska demokratin, inom vars ramar den måste leva i samspel med både andra
moraliska såväl som ekonomiska synsätt.143
Det första man måste vara vaksam på i dessa olika beskrivningar är vad socialdemokratin
jämförs med. Den socialdemokratiska läran har en hel del särdrag mot marxismen. Detta
nyttjas av flera författare för att förkunna att läran inte varit socialistisk, utan snarare en
moralisk tendens, anpassad till Sverige och en specifik samhällsförändring. 144 Vad som
däremot är intressant är att författare som gör sådana jämförelser glömmer att diskutera
ideologer som Eduard Bernstein eller August Bebel, vilka brukar ses som den reformistiska
socialismens fäder.145 Genom att göra detta ideologisk skutt i tankeutvecklingen framstår ofta
socialismen som just en anpassning och ingen konsekvent ideologi.
Det är inte ovanligt att man läser att socialdemokratin genomlevde ett årtionde av ideologisk
kris, efter det att den allmänna rösträtten tagit form 1918. Vad skulle man göra nu? När denna
ideologiska förvirring egentligen upphörde är något oklart. Ekonomiskt fokuserade forskare
vill placera den ideologiska stabiliseringen till 1930-talet, när socialdemokratin snappade upp
Keynesianismen och omvandlade denna till den svenska modellen. Traditionen att via statlig
hjälp och restriktioner harmonisera marknadens konjunkturer, särskiljer sig från övriga
ideologiska traditioner och ger således socialdemokratin en egen särprägel. Forskare som
granskar partiets politiska agerande brukar istället placera den ideologiska nyfödelsen under
1920-talet, genom idén om folkhemmet. Ofta placeras den år 1928, i samband med de
politiska tal som den socialdemokratiske partiordförande, Per Albin Hansson, höll för den
andra kammaren. Här sammanknöts viljan att hjälpa människan från armod med ett
nationalistiskt enighetstänkande, som därefter kom att bli en ideologisk huvudfråga för
141
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socialdemokratin. Författaren Tomas Jonsson vill tidigarelägga denna folkhemstanke
ytterligare. Han menar att det finns tydliga spår hos partiledare och toppolitiker inom
socialdemokratin redan år 1921.146 Detta skulle medföra att den ideologiska förvirrningen
endast skulle ha varat ca 2 år. Jonsson får stöd i sitt påstående av Leif Lewin som menar att
idéutvecklingen 1918-1920 är en parantes i den socialdemokratiska läran, framtvingad av det
plötsliga kravet på konkretisering som rösträtten medförde.147
Socialdemokratins framväxt har även varit full av inre konflikter mellan olika fallanger inom
partiet. I Sverige har detta manifesterats i två stora utrensningar inom partiet där, för att
använda Brantings ord, partiledningen ”skakade lössen ur fanan”. Den första rensningen 1906
såg syndikalister och anarkister bli uteslutna från allt politiskt samarbete. Den andra
konflikten var en uppgörelse med den mer revolutionära kommunistfallangen år 1921. 148
Konflikterna tyder i sin tur på att socialdemokratin faktiskt har en ideologi, då politiska frågor
de facto lett till splittring. Således kommer denna idealtyp bygga på ställningstagandet att
socialdemokratin är en konkretisering av den reformistiska socialismen, anpassad till en
specifik tid, nation och ett parlamentariskt styrelseskick. Detta ställningstagande
överrensstämmer även med det nu gällande socialdemokratiska partiprogrammet, som säger;
”Denna den demokratiska socialismens idéer har tagits i arv från tidigare generationer, de
har omformats av gjorda erfarenheter och de utgör drivkraften i dagens och
149

morgondagens politiska strävanden.”

Kosmologi
Socialdemokratin är idémässigt en vidareutveckling av den socialistiska ideologin.
Socialismen är i sin tur en vidareutveckling av den liberala tanketraditionen. Ett radikalare
alternativ som relativt snart efter dess skapelse kom att klassificeras som en egen tradition.
Orsaken till denna om - klassificering var socialismen har ett betydligt radikalare sätt att tolka
begreppet jämlikhet.150 Jämlikhet är inte bara mänsklig likhet inför lag och fritt handlande.
Jämlikheten har även materiella aspekter som begränsar eller hjälper individen att agera.
Socialismen binder således samman frihetsbegreppet medan den materiella välfärden på ett
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helt annat sätt än liberalismen. Där den senare traditionen endast sökte individens frihet att
råda över vad som var hans, menar socialismen att alla borde få liknande materiella
omständigheter att agera utifrån. Om en människa var fängslad i fattigdomens snaror var han
inte fri, trots att han hade rätt att handla, välja och säga vad han ville.151 Dessa formuleringar
finns kvar i det Socialdemokratiska partiprogrammet än idag och uttrycks vara ett
grundfundament i den socialdemokratiska politiken. Idag heter det att fördelningen skall
omfatta alla resurser som har betydelse för människors möjligheter att påverka samhället och
sina egna liv.152
Precis som hos liberalismen så utgör begreppen frihet och lycka två dominerande postulat i
den socialistiska ideologin. Liberalismens utilitarism precis som dess naturrättigheter finns i
socialismen som naturliga slutsteg. Vad som skiljer de två begreppen åt är ett annorlunda
förhållningssätt till det marknadsekonomiska eller kapitalistiska samhälle som omgav
ideologierna. Liberalismen såg den ekonomiska sektorn som ett manifesterande av mänsklig
frihet och sjung dess lov. Socialismen menade istället att den nya ekonomin på många sätt
brast i sin förmåga fylla människors behov. Frihetsbegreppet rymmer således en markant
skillnad hos de två disciplinerna. Liberalismens frihet innebär frihet från staten och andras
förtryck, medan socialdemokratin talar om frihet till eller genom staten och via gemensamt
agerande. Socialdemokratin talar också om frihet från fattigdom och kapitalism vilket medför
att frihetsbegreppet i socialismen och socialdemokratin är betydligt fastare sammanbundet
med jämlikhetsbegreppet än det är i liberalismen. 153 Notera att socialdemokratin idag
använder sig av begreppet stat på ett ytterst försiktigt sätt. Istället väljer de formuleringen
samhälle. Således skulle Lewins tes bli frihet till samhälle.
Socialdemokratin drivs precis som socialismen av tanken på att det finns en högre norm, ett
högre gemensamt gott. I liberalismen binds lyckokonceptet samman med den enskilde. Var
och en vet vad som gör honom lycklig bäst. Utgångspunkten för socialismen är att det goda
livet kan specificeras, uttryckas och beräknas.154
Avslutningsvis har vi tanken på Trygghet. Precis som konservatismen så såg de socialistiska
fäderna det industriella samhällets brist på stöd för personer som råkat illa ut. Det ”lilla
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samhället”, civilsamhället för att använda Hans L. Zetterbergs term, hade lämnats kvar i det
feodala, agrara samhällssystemet. I det nya industriella samhället stod människor i allt högre
grad ensamma. Således kom trygghetsbegreppet att bli ett kännetecken för socialismens
förespråkare. I det tidiga industriella samhället var detta trygghet från svält och uppfyllandet
av människors basbehov. Men det handlade också om rätten till arbete. En arbetande
människa var trygg, eftersom han med stor säkerhet hade mat på bordet. Således kom
trygghetsbegreppet allt eftersom att cirkla kring arbetsfrågan. Tryggheten att få behålla arbetet,
tryggheten att få stöd om man förlorade arbetet eller blev arbetsoförmögen via sjukdom och
slutligen pension, när man inte längre förmådde att arbeta.155 I den moderna socialdemokratin
lever dessa frågor kvar och håller än i dag en central roll i partiets ideologi. Ofta handlar det
om mer specificerade frågor som karensdagar, A-kassa, AMS-åtgärder eller sjukpenning. Men
grundtanken är den samma och kan på ett tydligt sätt härledas till ett traditionellt ideologiskt
tänkande.156
Samhällets grundkonstruktion
Demokrati är inte helt förvånande ett nyckelbegrepp för socialdemokratins samhällssyn.
Redan under 1800-talet delades den socialistiska läran upp i två huvudspår. En revolutionär
tradition som vanligtvis kallas för kommunism och en demokratisk tradition som önskade
förändra samhället via demokratiska reformer. Socialdemokratin tillhör den senare.
Grundtanken är att demokratin skall spridas till alla av samhällets sfärer. Först skall
demokratin beröra staten. Därefter skall demokratin infogas i det sociala samhället, i folks
hem, föreningar och skolor. Slutligen skall demokratin appliceras på marknaden. 157 Den
svenska socialdemokratin arbetar efter detta mönster så gott de kan. Måhända skulle man vilja
vända på ordningen något, då det socialdemokratiska partiet maktbas utgick från redan
existerande folkrörelser. Rörelser som vuxit fram redan under 1800-talets slut. 158 Men
kampen för rösträtten och demokratiseringen av statsmakten finns tydligt där. Viljan att
människor skall engagera sig och demokratiseringen av den sociala sektorn återfinns idag i
skolplaner och stöd till föreningslivet så länge detta följer demokratins bud.159 Tanken om att
demokratisera hela samhället, inkluderat marknaden syns också tydligt i dagens partiprogram.
Programmet filosoferar över konsumenternas maktsituation och faktumet att flertalet
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människor idag äger fondandelar och aktier. Man konstaterar att vägen till ekonomisk
demokrati delvis förändrats, men att lagstiftning och facklig närvaro nu mer än någonsin
spelar en betydande roll för demokratins närvaro. En intressant markering är att de menar att
marknaden aldrig får hota eller inskränka demokratin på något sätt.160
Ideologiskt sätt är det i sin syn på samhällets grundkonstruktion som socialdemokratin börjar
särskilja sig från den mer abstrakta reformistiska socialismen.1918 införs allmän rösträtt i
Sverige och plötsligt måste det socialdemokratiska partiet finna praktiska vägar att genomföra
sina mål. Efter två år av politisk turbulens så framkommer 1921 tanken på folkhemmet. Vad
som konkret sker är att man överger en del av den traditionella socialismens klasstänkande
och ersätter detta med ett nationellt perspektiv. Socialdemokratin är således en anpassning av
den reformistiska socialismen till nationalstaten, i det här fallet Sverige. Folkhemstanken vilar
på ett enhetstänkande. Om man måste få människor att visa solidaritet mellan olika klasser
måste flertalet känna sig delaktiga. Således vilar folkhemstanken på att få människor att känna
samhörighet med varandra. Detta skedde enklast genom att alla människor fördes genom en
rad gemensamma institutioner som; samma skola, samma armé, samma sjukvård och samma
äldrevård för att ge några exempel.161 Folkhemstanken lever ett ytterst tillbakadraget liv i
dagens partiprogram. Termen används endast i miljöfrågor. I övrigt väljer man att tala om
samhället och det gemensamma. Dock lever folkhemmets funktioner och grundprinciper kvar.
Tanken på det gemensamma och enigheten finns tydligt markerade i programmet. Man
kämpar mot nya uppdelningar av samhället, som två tredjedelssamhället, eller uppdelningen
mellan ”mottagare” och ”bidragsgivare”.162
Folkhemstanken

medförde

inte

bara

att

socialdemokratin

distanserade

sig

från

klasskampsperspektivet jämfört med sina marxistiska släktingar runt om i världen. Den
medförde även att traditionen var tvungen att tänka om i frågor som äganderätten och
ekonomin.

163

Där den tidiga socialismen predikade arbetarklassens kontroll över

produktionsmedlen, måste folkhemssocialisten respektera de övriga klassernas önskan.
Problemet var att man i samma andetag behövde en ny ekonomisk politik som förmådde att
kontrollera samhällsekonomin utan att förstatliga den. Lösningen på dilemmat hittades i John
Maynard Keynes ekonomiska läror. Konflikter på arbetsmarknaden och klasskamp uppträdde
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vanligtvis i skenet av lågkonjunkturer, när ekonomin gick dåligt och företagen ville dra åt
svångremmen. När Keynes ekonomiska teorier om att jämna ut dessa konjunkturer kom, var
socialdemokratin snar att sammanfoga dessa ekonomiska idéer med sina egna. Fusionen
mellan folkhemstanken och Keynes ekonomiska idéer brukar kallas för ”Den svenska
modellen”. Rent praktiskt bygger tanken på att staten involverar sig i den ekonomiska sfären
och stöttar den tills en slags ekonomisk harmoni uppstått. Detta kan göras genom konkreta
investeringar i infrastrukturen men även via bidrag till landets medborgare, som ökar
konsumtionsförmågan. Dessa bidrag byggdes upp efter samma modell som återstoden av
folkhemssystemet. Genom att vara generella, dvs att alla medborgare får dem, pekar bidragen
inte ut någon. Det blir inte fult att få bidrag. Bidragen sattes även i samband med ett
skatteutjämningssystem, där den som tjänade mer fick en högre skattesats. Således lyftes de
lägre samhällsklasserna upp till en slags gemensam medelklass, medan höginkomsttagarna
fick en något lägre levnadsstandard. Socialdemokratin skiljer sig således från det ursprungliga
socialistiska tänkandet genom att gått från en modell som byggt på kontroll till en som bygger
på inflytande, påverkan och stöd. Tanken att marknaden behöver stöd för att nå harmoni lever
på ett tydligt sätt kvar i partiprogrammet. Programmet talar om stödåtgärder som endast det
gemensamma förmår att skapa, så som utbildning, arbetsmarknadspolitik, infrastruktur och
upprätthållande av konkurrensen. Marknaden sägs även behöva regleras för dem som arbetar i
den, via miljölagstiftningar och kollektivavtal mm. Om inte marknaden regleras kommer den
att skada människor och samhällen.164
Äganderätten är ett kapitel för sig självt. Redan under det tidiga 1920-talet bestämde sig
socialdemokratin för att tolerera det privata ägandet. Istället vill man bredda ägandebegreppet
och introducera nya ägandeformer. Det kan röra sig om kooperativ, kommunalt eller statligt
ägande som ett alternativ till det privata. Vilken form som är bäst kan prövas fram i varje
fall.165 Denna öppenhet har funnits med i partiprogrammen sedan 1940-talet, men fanns med i
debatten åtminstone ett årtionde tidigare. Äganderätten ifrågasätts inte i dagens partiprogram,
undantaget tanken om att ägande kan leda till makt och att ett allt för centraliserat ägande kan
leda till för stor makt och således hota demokratin.166
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Om vi skall sammanfatta det hela så utgår socialdemokratins samhällssyn från att det stora
samhället, staten inte bara har rätt att, utan bör påverka det lilla, civila samhället. Människans
sfär underordnas således statsmakten. Staten skall ta plats i samhället på alla plan och utgöra
ett sammanfogande kitt som både utjämnar orättvisor och skapar en känsla av gemenskap. På
detta sätt uppnås både medborgarnas lycka, ekonomisk framgång och fred mellan
samhällsklasserna.167
Människosyn
Det som dominerar den socialdemokratiska människosynen är idén om att det allmännas bästa
också är individens bästa. Om enskilda individers intressen står emot det gemensamma goda
gäller samhällets behov framför den enskilda människans. 168 Tingsten beskriver det som
flertalsfrihet på bekostnad av fåtalets makt.169 Massan, folket är i sig inget negativt uttryck för
socialdemokratin. Tage Danielsson uttrycker det på följande sätt;
”Massan, pöbeln, dräggen, man må kalla dem vad som helst, så är det ett underbart väsen,
finkänsligare, ömtåligare, modigare med säkrare instinkter än den fullkomligaste
170

individ.”

Samtidigt är det svårt att avgöra huruvida socialdemokratin har en positiv eller negativ
människosyn. Det finns nämligen tydliga drag av paternalism i den socialdemokratiska läran,
där staten skall lära medborgaren vad han skall göra för att få ett gott liv. Samtidigt så finns
tanken att alla kan få och skall ha ett gott liv oavsett vad som händer. Människan tilldelas
även olika positiva attribut. Hon sägs t.ex. vilja arbeta och försörja sig själv. Hon sägs också
ha en önskan att ingå i politiska gemenskaper.171 Lösningen på denna dubbeltydiga ekvation
går att finna i kunskapen. Människan är inte ond av naturen hos socialdemokratin. Däremot är
hon född okunnig. Statens uppgift är således att förstärka människans kunskap om hur hon
skall vara en god medborgare. När hon har denna kunskap kommer hon i de flesta fall att
välja vara detsamma. 172 Ett liknande tankesätt finns kring människors sociala förmåga att
handla rätt och deras sociala situation. Ett typiskt drag för socialdemokratin är att
omklassificera lagfrågor kring allmänt uppförande till socialpolitiska frågor. Gott handlande
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kräver en viss ekonomisk trygghet, ett visst välstånd. Således löses moraliska dilemman
främst genom socialpolitiska hjälpåtgärder och utbildning snarare än genom polisiära insatser,
lagar, straff och förbud.173 Samtliga människosynsfrågor återfinns i partiprogrammet. En liten
tvist som inte litteraturstudien beskriver så noga är kunskapens samband med friheten. En fri
människa måste ha kunskap och att få kunskap är en frihet. Således är den goda människan en
människa som är fri att ta till sig kunskap.174
De sista årens ideologiska utveckling
Det är inte ovanligt att stöta på artiklar, texter och samhällsdebattörer som hävdar att
socialdemokratin har tagit ett steg åt höger och numera skall ses som ett socialliberalt
mittenparti. Faktum är att sådana rykten kretsat kring socialdemokratin sedan 1960-talet.
Framförallt Palmes regeringstid såg en ideologisk splittring där olika fackföreningar och
strejkande arbetargrupper inte fick stöd från regeringen. Man talade om ett gräsrotsuppror.175
Därefter kom 1990-talet, med sin krisdebatt följt av decentraliseringar såväl som
privatiseringar av företag och verksamheter vilka förut stod i statlig regi. Frågan som vi måste
ställa oss är om dessa händelser innebär att socialdemokratin idag inte längre följer
ovanstående principer. Jag menar att socialdemokratin trots dessa förändringar fortfarande
utövar sin politik inom ramarna för deras traditionella ideologi. Låt oss arbeta av de olika
förändringarna var för sig.
Kriserna under Palmeperioden ligger i linje med folkhemstanken. Klasstänkandet har
övergivits och ersatts med ett slags medborgartänkande. Dessutom tog flera av strejkerna plats
på statsägda företag så som LKAB i Kiruna under 70-talet för att ge ett bra exempel.176
Agerandet i samband med krisen under 1990-talet är komplexare. Dilemmat denna gång är att
det socialdemokratiska verktyget för att utöva inflytande på den ekonomiska samhällssektorn
får sig en ordentlig törn. Dilemmat med en inflation som är betydligt högre än den som finns i
omgivningen tvingar socialdemokratin att bryta en del agerande mönster. Det första är strävan
efter full sysselsättning. Arbete har i ovanstående stycke förklarats vara en hörnsten i den
socialdemokratiska idévärlden. Inte helt förvånansvärt var således tanken på att alla skulle ha
ett arbete en naturlig fortsättning på samma koncept. 1990-talets krisår såg ett abrupt slut på
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den ständiga produktionsökning och tillväxt som funnits sedan 1930-talet. I Sverige efter
krisen fick man vänja sig vid en mer Europeisk arbetslöshet. Full sysselsättning är dock inte
exakt samma sak som en vurm för konceptet arbete. Därtill har tiden efter krisåren sett en rad
statliga ingripanden i arbetsmarknadspolitiken. AMS har vuxit i omfång och tillfälliga
utbildningsaktioner så som kunskapslyftet har ägt rum. Därför menar jag att den
grundläggande värderingen om arbete lever kvar. Likaså lever idén om att staten skall hjälpa
människor till arbete och trygghet i arbetslivet kvar. Utformningen är dock ny.
Rörande decentraliseringen och privatiseringen som skett de senaste tio åren så kan vi
konstatera att även denna förändring ryms inom socialdemokratins ursprungliga mall.
Principen om ägande skrevs in i partiets idéprogram redan 1944 och förmedlade budskapet att
ägandeformen för varje näringsgren skulle prövas var för sig. Den ägandeform som lämpade
sig bäst skulle sedan användas.177 Privatiseringen av diverse företag kan ses som ett agerande
inom denna princips ramar. Faktumet att de statliga företagen numera konkurrerar med
privata alternativ skulle kunna ses som att socialdemokratin faktiskt vågar lita på den statliga
ägandeformen till den grad att de nu vågar prova den mot motståndare av olika slag. Dock bör
det läggas till att de statliga företag som privatiserats inte helt sålts ut. Istället har delar av
statens aktieinnehav lagts ut på försäljning. Dock är det inte ovanligt att staten sitter på en
betydande del av aktieinnehavet och således har ett fortsatt stort inflytande på företaget. Detta
brukar regelbundet kritiseras från borgerligt håll.
Slutligen har vi frågan om decentraliseringen. Principen för decentraliseringen skulle kunna
ses som ett steg ifrån tanken om det ”stora samhället” och den gemensamma lösningen. Men
samtidigt ligger agerandet helt i linje med socialdemokratins demokratiseringstanke. Genom
att föra över ansvaret för en rad olika verksamheter på kommunerna skulle det vara lättare för
människor att påverka dessa verksamheter. Decentraliseringsfrågan är faktiskt den mest
komplicerade frågan i förhållande till de ovanstående postulaten, eftersom två principer här
ställs mot varandra. Samtidigt så bör det läggas till att socialdemokratin aldrig ställt sig
främmande till förändringar inom den offentliga sektorn. Samhället förändras och denna
förändring sätter ständigt nya krav på det gemensamma.
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Grundläggande värderingar
Utifrån ovanstående postulat skulle socialdemokratins grundläggande värderingar sägas vara;
•

Jämlikhet, materiell såväl som rättighetsmässig

•

Frihet till (staten) samhälle och medbestämmande. Frihet från okunskap, fattigdom
och otrygghet.

•

Enhetstänkande, förut i nationell dress. Sker via gemensamma institutioner och
solidaritet

•

Trygghet, via samhället och socialpolitik.

•

Demokrati, via ett aktivt samhälle (statsmakt) som genomsyrar samhällets alla sfärer.
Demokratiseringen berör även den samhällets alla sfärer.

•

Staten involverar sig i ekonomin för att skapa harmoni på marknaden

•

Solidaritet/Flertalet framför fåtalet, det gemensamma goda

4:3 Parametersystemet
I följande stycke skall jag skapa parametrar som förmår särskilja den moderata ideologin från
den socialdemokratiska. Parametrarna byggs upp via en litteraturstudie för att sedan mätas
mot föregående kapitels idealtyper. De basala parametrarna fungerar precis som Hylens
motsvarighet, dvs. som logiska rum vars emotsatta ramar utgör en ideologisk extrem. De står i
förbindelse med ideologins grundläggande postulat. De operativa parametrarna är sakfrågor
som närmast står i förbindelse med ideologins grundläggande värderingar. Sakfrågorna söks
främst i historieböcker, men även i partiernas eget material.
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4:3:1 Basala parametrar
Jag har under mina studier i ämnet träffat på tre författare vilka försökt att dra upp skiljelinjer
mellan olika ideologier, som tydligt visar vart skillnaden mellan de olika traditionerna ligger.
Dessa är Jan Hýlen, Leif Lewin och Noberto Bobbio. Samtliga har förekommit tidigare i
arbetet. Jan Hýlen försöker mer specifikt dra upp skillnader mellan liberalismen och
konservatismen. Leif Lewin försöker visa vad som särpräglar socialdemokratin från de andra
traditionerna i Sverige. Noberto Bobbio är mer generell och försöker visa på skillnaden
mellan högerblocket och vänsterblocket i Europeisk politik. Jag kommer i följande text
jämföra deras teser med mina idealtyper, en efter en.
Jan Hýlen har frekvent blivit använd i detta arbete både i fråga kring metoden parametrar men
också i skapandet av den moderata idealtypen. Hans uppdelning mellan liberalismen och
konservatismen bygger på fyra parametrar vilka värderas efter tankarna positivnegativ/individualistisk kollektivistisk. Parametrarna är följande;
•

Människosyn, positiv-negativ

•

Samhällsteori, individualistisk - kollektivistisk

•

Ekonomisyn, individualistisk – kollektivistisk

•

Moralsyn, individualistisk – kollektivistisk178

Parametrarna lämnar oss två frågor. Hur stämmer de med arbetets idealtyp av moderaterna
och kan de användas på ett liknande sätt mellan socialdemokrati och moderat ideologi, som de
tidigare har använts mellan konservatism och liberalism?
Vid en närmare granskning så ser vi att tre av fyra parametrar skulle kunna fungera väl. Den
positiva - negativa ”människosynen” fungerar dock inte helt smärtfritt. Orsakerna är många.
För det första är det väldigt svårt att avgöra huruvida moderaterna har en liberal eller
konservativ människosyn. Synen på den enskildes förmåga tycks i det mesta vara liberal, även
om rädslan för politisk makt utövad av den enskilde också påminner om skeptisk
konservatism. Men även om vi skulle generalisera och kalla människosyne liberal, så kan inte
liberalismens människosyn beskrivas som enhetligt positiv heller. Framförallt nyliberalismen
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och den ekonomiska liberalismen utgår från att människan är en egensinnig varelse. Deras
anknytning till utilitarismens lyckoprincip bygger på att människans egensinniga agerande i
långa loppet leder till glädje i vilket fall. Den av naturen goda människan blandas hej vilt med
den av naturen egensinniga människan och sammanfogas egentligen bara av själva
nyttoprincipen. Inte heller socialdemokratins människosyn kan beskrivas som positiv eller
negativ. Människan föds inte god eller ond. Hon föds okunnig och okunniga människor är
varken lyckliga eller goda. Således kan inte parametern användas. Parametrarna
individualistisk - kollektivistisk ”Samhällsteori”, ”Ekonomisk syn” och ”Moralsyn”, fungerar
dock utmärkt.
Vi börjar med parametern individualistisk – kollektiv ”Samhällsteori”. Socialdemokratin
önskar att demokratin skall omfatta hela samhället, från det lilla till det stora. Moderaterna har
i sin tur gjort en tydlig åtskillnad mellan stat/samhälle och individ, där den senare skall få vara
fri att göra vad han vill så länge han inte påverkar någon annan. Frihet som ett särskiljande
kriterium återfinns även i Leif Lewins tankar, i texten ”Planhushållningsdebatten”. Lewin
konstaterar att begreppet frihet existerar i mer eller mindre alla de politiska partierna, men att
socialdemokraterna använder sig av ett förhållningssätt till begreppet som markant skiljer
ideologin från liberaler och konservativa. Precis som jag har skrivit i idealtypen så menar
socialdemokraterna att friheten kommer via samhället och staten. Moderaterna däremot håller
ett liberalt frihetsideal och menar att friheten är individens rätt att agera utan att stat och
samhälle säger vad han skall göra och vad som är rätt och fel.179 För dem står friheten över lag
att finna utanför samhället. Ett undantag till regeln är att moderaterna anser att staten föder
frihet genom att upprätthålla rättssamhället.
Partierna håller även två tydligt åtskilda åsikter i frågan om marknaden, även om avståndet
enligt debatten har minskat något sedan 1980-talets slut. Socialdemokratins tankar om att
reglera, harmonisera och demokratisera marknaden står i sin tur i tydlig kontrast med
moderaternas lazzie faire teorier.
Även parametern ”Moralsyn” kommer att användas. Moderaterna betonar mycket mer den
enskilda människans ansvar jämfört med socialdemokraterna som lyfter fram samhällets
ansvar. Detta är dock något som moderaterna inte alltid har gjort. Går vi tillbaka till det tidiga
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1900-talet så återfinns en paternalistisk människosyn förmedlat i partiets då konservativa
ideologi. Den gamla traditionella konservatismen låg ursprungliga närmare socialdemokratins
utgångspunkt. Men allt eftersom tiden gick och den traditionella konservatismen ersattes av
en skeptisk motsvarighet, som därtill blandades upp med liberalism, kom tanken att förändras.
Kompromissen som skett har gett är att moderaterna bibehållit tanken på varje människas
ansvar och beblandat upp den med liberala tankegångar om människans rätt. Den negativa,
paternalistiska åskådningen lever kvar i tron på ett starkt rättsväsende, en stark polis och
minskad tolerans mot brott. Detta förhållande kan lätt appliceras på tanken att den enskilde
har ansvar för sina egna handlingar och således fungerar den ideologiska fusionen väl.
Således fungerar tre av parametrarna och kommer att användas i studien. I samtliga tre
parametrar representerar det individualistiska perspektivet den moderata ideologin och det
kollektivistiska perspektivet den socialdemokratiska.
Hur kommer det sig då att Hýlens parametrar passar så pass bra, trots att de är stöpta för
jämförelser med den konservativa och inte den socialdemokratiska ideologin? Den
konservativa och den socialdemokratiska idealtypen möts på flera ställningstaganden kring
samhället. Gemensamt är deras basala grundsyn där samhället ses utifrån det gemensamma.
Samhället är en helhet. Folkhemstanken är i mångt och mycket en konservativ tankestruktur.
Så är även tanken på folkets enhet, vilken i socialdemokratin smält samman med klassernas
enhet och jämlikhetstänkandet. Skillnaden mellan Socialdemokratins och konservatismens
kollektiva tänkande är att socialdemokratins bygger på utjämnandet av hierarkier, medan det
konservativa bygger på behovet av de samma.
Avslutningsvis har vi Norberto Bobbios åsikter om vad som särskiljer höger och vänster.
Bobbio menar att den politiska distinktionen mellan de två grupperna ständigt skiftat under
historiens gång. Det finns dock en central fråga som ständigt återkommer i politiska konflikter
oberoende av samhällssystem eller tidsålder. Detta är fördelningsfrågan. De som
utgör ”vänstern” uttrycker oftast ett missnöje med hur ett samhälle har fördelat sina resurser
mellan människorna som lever i det. De har ett mer omfattande jämlikhetsperspektiv än vad
den politiska högern har.
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Socialdemokratin betonar tydligt den materiella jämlikheten som ett krav för lycka och frihet.
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Hos den liberala och konservativa idealtypen anses dock inte jämlikheten vara något måste.
Människors lika rättigheter berör här endast handlingar, lagar och rätten att försöka. Resultatet
av dessa handlingar kan inte likställas utan att den enskildes rättigheter kränks. Ägande är
enligt bägge ideologierna en grundläggande värdering. Eftersom bägge politiska blocken i
höger och vänster talar om politisk frihet har jag dock valt att omformulera Bobbios
särskiljande begrepp. Vänsterblocket, dvs socialdemokratin får sin parameter omformulerad
till att kallas ”politisk och materiell” jämlikhet, medan högern, moderaterna har ett
jämlikhetsbegrepp som endast beskrivs som ”politiskt”.
De basala parametrarna är därmed följande:
•

Individuell (m) - kollektivistisk samhällssyn (s)

•

Individuell (m) - kollektivistisk syn på ekonomin (s)

•

Individuell (m) - kollektivistisk moralsyn (s)

•

Politisk jämlikhet (m) – Materiell och politisk jämlikhet (s)

Notera att m står för moderat och s för socialdemokrat.

4:3:2 Operativa parametrar
De operativa parametrarna skall vara mer specifika av sin natur än de basala motsvarigheterna.
De skall vara närmare förknippade med samhällsutvecklingen och det reella styret än de mer
teoretiska motsvarigheterna. Rent konkret skall de vara närmare de grundläggande
värderingarna än de ideologiska postulaten. Samtidigt bör de, enligt den definiering av
ideologibegreppet som jag gjort, stå i logisk följd till såväl postulat som värderingar.
De operativa parametrarna är hämtade ur avhandlingar som sätter ett historiskt perspektiv på
den politiska utvecklingen. Exempel på detta är Leif Lewins ”Planhushållningsdebatten”,
Tomas Jonssons ”Att anpassa sig efter det möjliga”, Lars Arne Nordins ”Sveriges historia
under 1800- och 1900-talen” och Anders Frenanders ”Debattens vågor”. De operativa
parametrarna utgår även från idealtyperna.
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De operativa parametrarna som jag har valt är följande;
•

Bidrag: generella (s) – behovsprövade (m)

•

Skattetryck: progressiva, höga (s)- det skall löna sig att arbeta - låga(m)

•

Samhälleliga institutioner: Allmännytta (s) - Entreprenörskap (m)

•

Mötet med det ”nya” näringslivet: Stärkning av samhället via internationellt politiskt
samarbete (s) – stärkning av företagsklimatet via enklare regler och lägre avgifter (m)

Bidragsfrågan var given. Det har förekommit få så omdiskuterade ämnen i den svenska
debatten under de demokratiska åren. Allt från form, omfattning till effekter på samhället har
diskuterats. De generella bidragen är även något typiskt för Sverige. Gustav Möllers lösning
att ge alla samma ekonomiska bidrag, i syfte att hjälpa de fattiga utan att dela upp dem i
bidragstagare och bidragsgivare, är något unikt för den svenska modellen. Parametern
stämmer väl överens med de två idealtyperna. Socialdemokraterna ser bidrag som en del av de
gemensamma institutioner som binder samman folket. De utgör också en grundläggande
trygghet och en grundläggande jämlikhet. Moderaterna är absolut inte helt främmande för alla
sorters bidrag, men vill endast att bidragssystem skall skydda dem som råkat illa ut eller blivit
arbetsoförmögna. De generella bidragen kontrollerar människors agerande. Istället skall
bidrag vara behovsprövade och få till antalet.
Skattetrycket är också en fråga som utgjort den klassiska stridsfrågan mellan partierna.
Socialdemokraterna vill ha ett högst skattetryck med progressiva skatter för dem som tjänar
mer. På detta sätts finansieras hjälp för dem som tjänar mindre och ger en större materiell
jämlikhet. Hos moderaterna heter det att det skall löna sig att arbeta. Detta tankesätt utgår från
principen att du har rätt att behålla det du själv skapat. Naturrätten till den egna kroppens
arbete och produktion. Skattetrycket kan således knytas till idealtyperna.
Synen på de samhälleliga institutionerna så som AMS, CSN, Systembolaget och
försäkringskassan för att nämna några, är också en markant skiljefråga mellan
socialdemokraterna och moderaterna. Generellt sätt så kan man säga att socialdemokraterna
historiskt har skapat dessa institutioner i syfte att frigöra människor och hjälpa dem att finna
arbete och utbildning, men också i syfte att skydda människor. Moderaterna har sällan varit
kritiska till existensen av dessa institutioner, men däremot har de traditionellt uttryckt kritik
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över vilken funktion de ges i samhället. Moderaterna önskar i debatten oftast
konkurrensutsätta dessa institutioner med privata alternativ. Staten likväl som medborgaren
skall få fler alternativ att välja på. Dock är dessa tankar ganska nya inom det moderata partiet.
De konservativa fäderna under det tidiga 1900-talet var inte aviga till tankar som allmän
skolplikt och liknande åtagande. Parametern är således en att använda mellan moderaterna
efter 1980 och inte på källor som är äldre än så.
Slutligen har vi synen på det ”nya” näringslivet. Sedan 80-talet har tanken på en krympande
värld och dess följder för näringslivet har tagit en allt större plats i den ekonomiska debatten.
Idag är begreppet globalisering en återkommande fras i den politiska repertoaren. Frågan
hanteras ytterst olika hos de två skilda partierna. Den omgivande marknaden är för
moderaterna ett tecken på att näringslivet måste omformas. Arbetsgivare och företag måste få
en lättare sits i landet Sverige, om de skall kunna konkurrerar med den allt större omvärlden.
Socialdemokraterna har ett annat perspektiv. De menar att förändringen i världen inte skall
uttryckas på ett sådant fatalistiskt vis som marknadsliberaler oftast formulerar situationen.
Istället så ser de globaliseringen som en trend som måste stävjas genom en anpassning av
statsmakten och fackföreningarna. Internationell lagstiftning och internationellt organiserade
fackföreningsrörelser ses som ett konkret sätt att möta det nya ekonomiska klimatet. För att
sammanfatta de två trenderna så kan vi säga att moderaterna vill stärka det nationella
företagsklimatet medan socialdemokraterna vill stärka staten via internationellt samarbete.
Socialdemokraterna beskriver ofta mötet med det nya näringslivet som ett hot som måste
stävjas. Moderaterna är däremot positiva till utvecklingen. Framtiden är deras och
socialdemokratins era är slut.
Den sista frågan i detta kapitel är varför jag inte valt andra operativa parametrar. Orsaken är
att dessa frågor föll naturligt ut efter en historisk granskning. De återkommer gång på gång i
olika samhällsfrågor som bostadspolitik, energipolitik, arbetsmarknadspolitik osv. Det finns
måhända fler parametrar att finna som skiljelinje mellan de två blocken. Ett lysande exempel
som verkligen har aktualiserats med Fredrik Reinfeldts tillträda hos moderaterna, är frågan
om synen på fackföreningarna. Det är sant att Moderaterna vid flera tillfällen ifrågasatt
fackets göromål eller lagförslag som skulle gynna facket. Men att stöpa en parameter där
socialdemokraterna skulle vara för facket och moderaterna emot, skulle inte fungera.
Principen att vara aktiv i en politisk lobbygrupp stöds av flera liberala grundprinciper. Att
fackets arbete skulle vara lagstadgat är däremot dessa principer, men en sådan lagstiftning har
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aldrig skett i Sverige och aldrig heller försökt genomföras av socialdemokratin. Att ha
ordning och reda på arbetsmarknaden stöds av konservativa tänkare. Vi dessutom tillfällen där
socialdemokraterna har valt att arbeta emot facket, som i Kommunals senaste strejk eller ovan
nämnda LKAB historia. Faktum är att det är ytterst få frågor som kan formulerade på ett så
pass generellt sätt att de kan härledas till mer än en enskild period. Ovanstående parametrar
återkommer i debatten från 1940-talet och framåt. De återkommer regelbundet, därför är de
representativa.

4:4 Strukturering
Metoddel 1 - Parametrarna
Basala parametrar
•

Samhällssyn individuell (m) - kollektivistisk (s)

•

Syn på ekonomin individuell (m) - kollektivistisk (s)

•

Moralsyn individuell (m) - kollektivistisk (s)

•

Jämlikhet, Politisk jämlikhet (m) - Materiell och politisk jämlikhet (s)

Operativa parametrar
•

Bidrag: generella (s) – behovsprövade (m)

•

Skattetryck: progressiva, höga (s)- det skall löna sig att arbeta - låga(m)

•

Samhälleliga institutioner: Allmännytta (s) - Entreprenörskap (m)

•

Det ”nya” näringslivet: Stärkning av samhället via internationellt samarbete (s) –
stärkning av företagsklimatet via enklare regler och lägre avgifter (m)

Metoddel 2 - De tre funktionerna
•

Maktlegitimerande

•

Förvrängande

•

Integrerande
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5: Analys
Analysen kommer att struktureras på följande sätt. Först kommer varje par av tal, dvs
inledande och avslutande tal, att behandlas. Talen analyseras genom att varje parameter, en i
taget, appliceras på materialet för att se vad för information som åskådliggörs. De basala och
operativa parametrarna undersöks var för sig. Avslutningsvis så summeras informationen från
samtliga talen samman. I detta summerande stycke infogas även det intertextuella
perspektivet. I såväl parameterundersökningen som summeringen återfinns återblickar till de
idealtyper som jag byggt upp. Eftersom parametrarna bygger på idealtyperna anser jag inte att
detta kan värderas som ad- Hoc teorier.

5:1 Basala parametrar
Tal 1: Inledande och avslutande tal av Carl Bildt på partistämman i Linköping år 1990.
•

Individuell (m) - kollektivistisk samhällssyn (s)

Carl Bildts samhällssyn är tydligt individuell. 1990 är ett år av förändring i den europeiska
politiken. Sovjet drar sin dödssuck och öst och väst får plötsligt ett Centraleuropa i mellan sig.
Carl Bildt förklarar att den förändring vi ser i öst förebådar en liknande förändring i väst. De
socialdemokratiska staterna är förvisso inte förtryckarstater på så sätt att de förföljer och
fängslar människor. Men de bygger enligt Bildt på samma princip. Principen om det stora
samhället.181 Det stora samhället byggde enligt Bildt på tanken att alla motsättningar kunde
lösas och harmoniseras genom att infogas i en stor helhet. Tanken utgick från att en
allsmäktig stat, ofta omdöpt till samhälle, skulle planera, administrera och i detalj sköta den
enskildes liv. Ju mer staten växte samman med samhället ju närmare kom man den
socialistiska drömmen.182 Det var en tanke om stora system, stora kollektiv, stora myndigheter
och stora läger.183
Carl Bildt menade att det stora samhällsprojektet hade misslyckats. Precis som den Sovjetiska
samhällstrukturen bröts samman var tiden för det svenska samhället med en stark,
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centraliserad offentlig sektor över. Politiken måste sluta kretsa kring tanken att staten,
politiken kunde lösa allt.184
Orsaken till att samhället måste förändras var både ekonomisk såväl som moralisk. I fallet
Bildt så ligger tyngdpunkten på det andra argumentet. Han menar att ”stora system” riktar sin
udd mot den lilla människan.185 Jag kommer att gå djupare in i detta argument i parametern
individualistisk – kollektivistisk moralsyn. Men för att summera upp Bildts åsikter så anser
han att tiden för social ingenjörskonst var över.186 Människor skulle inte längre reduceras till
produktionsfaktorer.187 Istället skulle det fria samhället återupprättas,188 där människor hade
rätten att forma sina egna liv. Det skulle föras en ny politik med siktet på att hjälpa den
enskilda människan till en situation där hon hade möjlighet att växa.189
Formen på statsmakten skulle återupprätta den ”lilla världens” gemenskap och det ”civila
samhället”.190 Argumentet för detta var att den enskildes insatser betydde mer för familjen,
nationen och historien, än vad kollektivets insatser någonsin gjort.191Bildt menade också att
människor i denna historiska era efterfrågade frihet av det lilla samhällets slag.192 På dessa
grunder efterfrågade han en författningsdebatt där det klargjordes vägar för att stärka den
enskilde individens makt och inflytande. 193 Avslutningsvis så säger Bildt att vi måste
återupprätta rättsstaten i vår tid, så att människor slipper frukta för liv och ägodelar.194
Som ni kan se så stämmer denna beskrivning ypperligt på de två idealtyper som jag tidigare
byggt upp. Bildts beskrivning av den socialdemokratiske såväl som kommunistiska ideologin
klär arbetets idealtyp av den socialdemokratiska läran perfekt. Harmonisering, generella
lösningar, möjlighet att sätta siffror på och generalisera det goda livet etc. Bilden av det goda
samhället, dvs. i Bildts fall det lilla, civila samhället, stämmer också bra med liberalismen. Ett
intressant inlägg är att trots att Bildt nämner det ”civila samhället” såväl som Zetterberg själv
vid namn, så beskriver han aldrig samhället som en tredelad skapelse någonstans i talet. I
184
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fråga om statens uppgift och samhällets struktur, så stämmer bilden perfekt överens. Mer eller
mindre hela den liberala kosmologin finns invirade i kortfattade former i Bildts
samhällsbeskrivning och utvecklingsperspektiv. Slutsatsen är således att
Carl Bildts perspektiv i parametern samhällsåskådning är typiskt moderat enligt mina
idealtyper.
funktioner
Parameterns information fyller på olika sätt alla tre av rollerna jag presenterade. Kritiken mot
de stora systemen är ”förvrängande” dvs. de ifrågasätter socialdemokraterna och det i det
grövsta. De påstår inte bara att socialdemokratins politik inte fungerar, de säger att
socialdemokratins tanke om socialismen och det stora samhället, är död. Det nya samhället är
maktlegitimerande i viss mån, men i första hand en repertoar av begrepp som känns invanda
för partiet. Jag skulle helst vilja beskriva dessa sammanhangs roll som ”integrerande”.
Orsaken till att jag säger så är att begreppen aldrig förklaras. Det används flera sidor för att
förklara vad det stora samhället var och varför det var fel, men knappt en halv sida
sammanlagt för att förtydliga begreppet det lilla eller civila samhället. ”Maktlegitimeringen” i
detta tal sker främst genom att moderaterna säger sig förutsätt den nuvarande utvecklingen
sedan länge och förespråkat den politik som nu slog igenom i omvärlden. Maktlegitimeringen
inom denna parameter är dock inte särskilt frekvent.
•

Individuell (m) - kollektivistisk syn på ekonomin (s)

Carl Bildts uttryckta syn på marknadsekonomin följer hans ställningstagande kring samhällets
struktur. Han menar på det bestämdaste att stordrift och standardlösningar inte längre fungerar.
På punkt efter punkt så utmanas nu den svenska modellen skriver han.195 Att hålla fast vid den
tredje vägen leder bara till misär. I detta fall citerar han den tjeckiske presidenten Havel Vclav
som myntade uttrycket; Den tredje vägen leder till den tredje världen.196
Istället skall marknadsekonomin i sin fria form återupprättas.197 Det privata ägandet är enligt
Bildt en fundamental i det fria samhället. 198 Konkret för Sverige innebär detta en
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valfrihetsrevolution i hela den offentliga sektorn. Vård, skola och omsorg måste
konkurrensutsättas menar Bildt. Likaså måste skatterna sänkas till mer europeiska nivåer. Den
svenska ekonomin klarar inte att skilja sig från den återstående kapitalistiska världen menar
Bildt.199
Carl Bildts ställningstagande i parametern rörande ekonomin är kortfattad, men samtidigt
väldigt tydlig. Samtliga ställningstaganden är i grunden liberala. Konkurrens, avreglering,
låga skatter. Alla följer de principer som jag drog upp rörande moderaternas ideologi där
partiet sedan 1980-talet dominerats av en liberal marknadssyn. Jag menar att Carl Bildt håller
ett tydligt moderat, dvs. individualistisk ställningstagande i parametern om ekonomisk
grundsyn.
funktioner
Carl Bildt är som sagt ytterst kortfattad i frågan om ekonomin. Det finns element
av ”förvrängande” inkluderande i argumentationen, där man förklarar att socialdemokratin
inte förmår att hantera den nya ekonomiska situationen man hävdar höra samman med det nya
samhället. Men ekonomin har en väldigt tillbakadragen plats i Bildts tal och fyller i första
hand en ”integrerande” roll. Han namnger typiska moderata ställningstaganden mest för att de
måste nämnas. Inget förklaras närmare. Inga mer exakta lösningar nämns som t.ex. vilka
skatter som måste sänkas och vart pengarna skall gå.
•

Individuell (m) - kollektivistisk moralsyn (s)

Orsaken till att de stora samhällsystemen måste bytas ut mot system som kretsade kring det
lilla samhället var enligt Bildt moraliska. Bildt ser det stora samhället som ett brott mot
respekten för människan.200 De stora systemen hade en krass materialism som förvrängde
västerlandets rika humansim till en likriktning av den unike individen. Människan kvävdes
och böjdes till att bli blott en produktionsfaktor.201 De stora samhällenas 1900-tal hade varit
en era dominerad av en tro att vetenskapen kunde sönderdela också människan i
beräkningsbara smådelar.202 Det stora samhället förvred likaså människans värdighet genom
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moralisk förnedring.203 Det satte stopp för all sorts mångfald.204 Men värst av allt så förvred
det sanningen.
Begreppet sanning är intressant då Bildt aldrig direkt uttrycker vad denna sanning är. I sitt
avslutande tal bifogar han dock ett resonemang om normer, där han menar att människor bara
vill följa normer de upplever sanna. Normer som kommer inifrån och är förankrade hos
människan. Vi känner igen detta tankesätt från den klassiska liberala synen, vilken vi även har
definierat som något kluven hos moderaterna tidigare i uppsatsen. Bildt menar att dessa
förankrade normer är frihetslängtan och humanism. Således är sanningen humanismen och
friheten. 205 Detta påstående blir dock problematiskt när han tidigare i samma tal uttrycker
vikten av ett pluralistiskt samhälle där alla åsikter får plats. Han hävdar i samma andetag att
alla människor har skilda livsåskådningar men samtidigt vill leva ett liv i sanning.206 Detta är
en intressant paradox. För att göra det än mer intressant så blandas det kristna kärleksbudet in
i historien. Applicerandet av det kristna kärleksbundet skall hjälpa oss till att acceptera
varandras skilda livsåskådningar.207
I vilket fall så önskar Bildt återupprätta det fria samhället där individen och familjen håller
ansvaret. I det humanistiska lila samhället går individualitet, personlighet och ansvar hand i
hand. Rätten för den enskilde att forma sitt egna liv följs av ansvaret för den enskilde att ta
ansvar för det samma. 208 Helt ensam är dock inte den enskilde menar Bildt. I det lilla
samhället tar familjen en markant roll i fostrandet av de kommande generationerna och
ansvaret för att rätt normer skall vidareföras. Familjen tilldelas en markant ökad ansvarsroll i
det fria samhället.209 Över lag så placeras hela trygghetsaspektet i det valfria samhället i den
lilla världen.210
På samhällsbasis så uttrycker Bildt en misstro mot tidigare erors kompromisser mellan kapital
och arbete. Han uttrycker även misstro mot fackens avtalsrörelser. Sådana kollektiva
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handlingar tillhör det förgångna menar Bildt. Nu skall den enskildes val istället sättas främst.
Den enskilda individen skall ansvara för sin egen förhandling.211
Carl Bildt har tydligt en individuell moralsyn i denna parameter. Huruvida han är liberal eller
konservativ i frågan är svårt att avgöra. Konceptet det civila samhället är en konservativ idé.
Men som jag tidigare sagt så delar inte Bildt upp samhället i tre delar på samma sätt som de
konservativa under Zetterberg. Således framstår det som om det civila samhället används på
ett liberalt vis, trots att det är en konservativ idé. Samtidigt så stämmer detta uppförande in på
de principer som jag gjort för fusionen mellan konservatism och liberalism i min idealtyp av
moderaternas ideologi. Konservativa element används för att fylla liberala, moraliska hål.
funktioner
För att inte bli långdragen så fyller moralsynen samma funktioner som samhällssynen, som en
följd av det logiska samband som finns mellan faktorerna. Dvs ”förvrängande”, med element
av ”maktlegitimering”.
•

Politisk jämlikhet (m) – Materiell och politisk jämlikhet (s)

Jämlikhetsaspektet finns nästan inte med i Car Bildts tal. Frågor om fördelning av resurser
berörs inte. Enda ledtråden i frågan är att all omsorg härleds till det lilla samhällets
gemenskap. Skall det ske materiellt stöd på någon nivå, är det upp till de omgivande
människorna att lösa detta inom det civila samhällets ramar.212 Bildt är också uttalat negativ
till välfärdssamhället.213
Eftersom informationen i denna fråga är så pass vag, är det svårt att säga vart exakt Bildt står i
frågan. En kvalificerad gissning, efter den information som presenterats ovan, är att han håller
en typisk moderat åsikt i parametern.
funktioner
Eftersom jämlikhetsaspektet knappt nämns kan jag inte finna underlag för några funktioner i
ämnet.
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Tal 2: Inledande och avslutande tal av Bo Lundgren på partistämman i Jönköping år 2001
•

Individuell (m) - kollektivistisk samhällssyn (s)

Bo Lundgrens tal domineras av en rungande kritik av socialdemokratin i fråga om partiets
samhällssyn. Visserligen kommer frågan bara på andra plats i prioritet, underställd de
ekonomiska frågorna. Men parametern finns väl utmärkt i talet. Kritiken mot
socialdemokratin bygger på tanken om att partiet sätter politiken framför människan. 214
Socialdemokratin håller ett överhetens perspektiv i jämförelse med moderaternas
verklighetsförankrade motsvarighet.215
Lundgren bygger sin kritik på att den offentliga sektorn fungerar dåligt. Första halvan av hans
inledande tal är en lång repertoar av exempel där det offentliga misslyckats. Fallen är så pass
specifika att han nämner dem som råkat ut för dem med förnamn. Lundgren hävdar efter
denna kritik att samhället måste förändras. Främst motiveras denna förändring med
ekonomiska argument, vilka vi kommer att behandla under nästa punkt. Men förändringen
motiveras också med argument om att moderaterna kan omdana samhället till något bättre.
Lundgrens föreslagna samhälle skall sätta människan före makten. 216 Politiken i detta
samhälle skall utformas med utgångspunkten i den enskilda människan och den enskilda
människans kraft, förmåga att ta initiativ och för att gå över gränsen till nästa parameter,
förmåga att ta eget ansvar.217 Lundgren menar att ett stabilt samhälle bygger på ett oskrivet
kontrakt mellan medborgare och staten. Människor finns inte för staten. Det är staten som är
byggd av och till för människor. I moderaternas Sverige är det de enskilda människorna som
styr staten – aldrig tvärt om. Syftet med den moderata samhällsomdaningen är främst att
återupprätta det brutna samhällskontraktet.218
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Vad menar Lundgren konkret med dessa ytterst teoretiska påståenden? I de två talen så
återfinns två principer återgivna rörande samhällets struktur. Den första är att endast saker
som måste vara gemensamma skall vara gemensamma och dessa ting måste fungera väl.219
Stat och kommun skall inte ta på sig sådant som människor själva eller tillsammans med
andra kan klara lika bra eller bättre.220 Den andra principen är en ständigt återkommande
beskrivning av staten som en modern avgränsad rättsstat.221 Staten skall präglas av öppenhet
och rörlighet. Den skall också garantera en trygghet för medborgarna i fråga om liv och
egendom.222
Bo Lundgren är ganska vag i sina påståenden om samhället. Hans alternativ till den
socialdemokratiska överheten, är ett sammelsurium av klassiska slagord hopfogade utan
närmare tanke. Samhällssynen är absolut ingen förstahandsfråga för Lundgren. Samtidigt så
fogar han sig efter det klassiska liberala klichéerna i fråga om samhällets struktur och
samhällets syfte. Därigenom så intar han en plats inom det borgerliga utrymmet i parametern.
funktioner
Parameterns funktion i talet är i första hand ”förvrängande”. Tyngden i samhällssynen ligger
på att förklara vad som inte fungerar i det socialdemokratiska, svenska systemet. Det
moderata alternativet är en ganska halvhjärtad historia och upplevs av mig som
främst ”integrerande”. Det är en uppradning av slagord som vi hört förut. Jag väljer att kalla
dem slagord av den anledning att begreppen aldrig förklaras och sällan binds samman med
någon tydligt uttalad logik.
•

Individuell (m) - kollektivistisk syn på ekonomin (s)

Ekonomin är Bo Lundgrens hjärtefråga. Inte för att den är den mest omfattande frågan
textmässigt, utan för att det är denna fråga som rymmer flest framtidsutsikter. Visserligen
början frågan med kritik mot socialdemokratin och den rådande ekonomiska politiken, som
enligt Lundgren varken skapar arbete eller tillväxt. Orsaken är att socialdemokratin skapar
motstånd i näringslivet. Deras kollektiva regleringar och omfattande regleringar förhindrar
den enskilde entreprenören. Bokstavligen framställer han Göran Persson med närmaste krets
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som farthinder för företagens tävlingscykel. Bo Lundgren uttrycker på det klaraste att endast
den enskilde människan har förmågan att skapa jobb, välstånd och tillväxt.223 Endast genom
att frigöra den enskildes kreativitet kan en jämn, stabil tillväxt nås.224
Lundgrens vision om det framtida Sverige är att landet skall vara världens främsta röst för
global frihandel.225 Kapitalismens ideal – rätten att äga och rätten att välja måste genomsyra
ekonomin såväl som samhället.226 Exempel på hur detta skall nås är att avskaffa tullar, stoppa
statliga subventioner, reformera skattesystemet och sälja ut statliga företag för att skaffa
riskkapital att investera i verksamheterna samt öppna gränser. 227 Genom att följa dessa
rekommendationer skall vi få en blomstrande marknadsekonomi på en fri marknad. Lundgren
är övertygad om den enskildes förmåga och menar att så fort människan och marknaden är
frigjord kommer välståndet omgående.228 Han säger att kapitalismen skapat välstånd vart den
en fått praktiserats fritt medan alla försök att kontrollera samma väsen lett till misär, svält och
förtryck.229
Lundgrens ekonomiska grundsyn påminner närmast nyliberaler som Milton Friedman och
Robert Nozick i sina resonemang. Detta placerar honom tydligt på den individualistiska sidan
av parametern ”ekonomisk grundsyn”. Hans åsikter kan således klassificeras som moderata.
funktioner
Ekonomin fungerar främst som en ”integrerande” faktor i Lundgrens tal. Orsaken är åter igen
att han i ytterst liten omfattning återger några logiska förklaringar till sina påståenden. Det
finns dock ett försök till ”maktlegitimering” i det avslutande talet. I början av talet jämförs
kapitalismen med sina politiska motståndare utifrån ett historiskt perspektiv. Argumentet som
följer säger att kapitalismen under historiens gång mångfaldigt överträffat alla andra system i
sin förmåga att skapa välstånd.230
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•

Individuell (m) - kollektivistisk moralsyn (s)

Bo Lundgren är inte särskilt omfattande i sin beskrivning av människors moral och
människans ansvar. Det finns dock en del sakfrågor som kan härledas till hans syn på moralen.
Den första ledtråden hittar vi i den ständigt återkommande kritiken av socialdemokraterna.
Lundgren anklagar socialdemokratin för att minimera människors förmåga. Det finns en tanke
om svaga människor som genomsyrar dagen Sverige menar han. Dessa tankar måste bort,
Lundgren vägrar att ställa upp på att någon skulle vara kraftlös. 231 Tanken på den svaga
människan tar sig uttryck i att människor distanseras från arbetsmarknaden och döljs i
välfärdssystemen. Lundgren formulerar det att: sjuka människor är inte svaga, de behöver
vård, arbetslösa människor är inte svaga, de behöver ett jobb osv.232
Därefter kontrar han med en positiv människosyn där han säger att varje människa föds med
en enorm kraft. En kraft som samhället måste bejaka. Denna kraft kommer till uttryck redan
under människans tredje levnadsår, när småbarnsfamiljernas lintottar bestämt börjar vråla;
KAN SJÄLV!233 Den enskilda människan förmår att själv ta ansvar för sina egna handlingar.
Denna tes framkommer tydligt.
Undantaget tycks vara polisiära frågor där partiet utan några som helst kompromisser skall
försvara människors grundläggande rättigheter och den öppna demokratin. 234 Detta är
knappast något unikt för moderaterna som traditionellt bevarat en vurm för det polisiära sedan
konservatismens dagar.
Lundgren har en positiv människosyn och uttrycker att människor kan själva. De kan ta
ansvar över sina egna val och med tanke på svaren vi fått i tidigare parametrar gör de detta
långt bättre än staten. Därmed så placerar jag Lundgren på den individualistiska delen av
parametern. Åsikten är dock inte typiskt moderat, eftersom den moderata människosynen är
väldigt tudelad. Tudelningen finns även hos Lundgren med tanke på hans vurm för den
kompromisslösa polisen. Dock så berör han just moralfrågor på ett ytterst begränsat plan. Det
är inte en av hans huvudfrågor.
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funktioner
De moraliska frågorna placeras i samband med samhällsfrågorna i samtliga textparagrafer de
figurerar i. Således fyller de samma parametrar. De har en ”förvrängande” roll där de
förklarar varför socialdemokratin har misslyckats och en ”integrerande” roll där de repeterar
slagord för de partitrogna. Vissa stycken i ”kan själv” kapitlet kan ses som maktlegitimerande.
Rösta på oss få utlopp för din medfödda förmåga att själv ta ansvar.
•

Politisk jämlikhet (m) – Materiell och politisk jämlikhet (s)

Avslutningsvis har vi frågan om jämlikhet. Bo Lundgren berör endast frågan vid tre separata
tillfällen. I det inledande talet så hävdar han att den socialdemokratiska politiken och
överhetsmentaliteten lett till ett nytt slags klassamhälle. Han vidareutvecklar dock inte detta
påstående, så det är svårt att förstå vad han syftar på.235 I det avslutande talet kallar han den
socialdemokratiska solidaritetstanken för falsk. Han menar att de höga skatterna som skall
omfördela resurser och utjämna drabbar dem som inte kan flytta på sig först.236 Det ständigt
återkommande exemplet på detta är fastighetsskatten.
Ordet jämlikhet nämns rakt ut endast vid ett tillfälle. Där hävdar Lundgren moderaterna
hanterar människor jämlikare än Socialdemokraterna genom att de vill sänka skatterna för
alla.237
Bo Lundgren håller ett väldigt nyliberalt perspektiv på jämlikheten. Människor får bäst
välstånd om deras fria kreativitet och det egna ansvaret lyfts fram. Det finns även delar i talen
där Lundgren efterfrågar en modern avgränsad rättsstat som endast omfattar sådant man
endast kan sköta gemensamt. Således anser jag att han ligger närmare den politiska
jämlikheten framför den både politiska och materiella motsvarigheten.
funktioner
Jämlikhetstanken nämns som sagt ytterst fragmentariskt i talen, men tycks på dessa platser
främst ha en ”förvrängande” roll. Tanken framkommer i kritik av socialdemokratin.
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Tal 3: Inledande och avslutande tal av Fredrik Reinfeldt på partistämman i Örebro år 2005
•

Individuell (m) - kollektivistisk samhällssyn (s)

I klassisk moderat anda efterfrågar Fredrik Reinfeldt en vardagsnära samhällspolitisk med
folklig förankring.238 Samhället måste börja hos människan säger han. Några sidor senare
förtydligar han att samhällspolitiken skall ha människan som utgångspunkt och inte staten.239
Så långt följer talets sharargongen följer en typisk moderat modell. Men därefter åskådliggörs
en del nyheter. Med samhälle så menar Reinfeldt välfärdsstaten. Ordagrant skriver han i sitt
avslutande tal att: moderaterna vill ge människan makten tillbaka i välfärdspolitiken.240
Reinfeldts samhälle inkluderar således en välfärdssektor. Han säger sig vara medveten om att
människor kan hamna snett i livet. Därför vill han skapa ett samhälle som skall vara till stöd
och i närvaro när det går snett. Han diskuterar även otryggheten i dagens arbetsmarknad.
Även den bäste kan i en rörlig marknad bli av med jobbet säger han. Därför måste det finnas
trygghetsaspekt i samhället. 241 Där bryts dock det för moderaterna väldigt otypiska
resonemanget och återgår till något som stämmer bättre överens med arbetets idealtypen.
Reinfeldt fortsätter och förklarar att svaret på denna omsorg och trygghet inte alltid går att
finna i samhället och politiken. Svaret finns oftast snarare i familjen, kretsen av nära anhöriga,
vänner och bekanta. Svaret finns i ett stark civilt samhälle där det finns engagemang för
varandra. Således behövs inte frågor av detta slag tas om hand av politiken för att låsas in i
sammanträdesrum.242
Det är ytterst svårt att placera Reinfeldt inom parametern. Orsaken går att finna i hans dubbla
anknytning till välfärdsstaten. Skattefinansierad välfärd är en tanke som kan gå för sig i
Reinfeldts väg. Skillnaden är att välfärden skall utgå från människan. Vi kommer senare i
denna genomgång visa att detta mänskliga perspektiv också innebär konkurrensutsättning och
entreprenörskap. Samtidigt så förklarar Reinfeldt att det civila samhället ofta löser frågor
bättre än politiken. Frågan vi får ställa oss är vart går gränsen? Utgångspunkten i människan
och en vurm för det civila samhället lägger tonvikten på den individualistiska delen av
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parametern. Reinfeldt är mer moderat än socialdemokratisk. Men samtidigt ligger han nära
gränsen. Han är inte helt främmande för att det skall finnas en skattefinansierad välfärdssektor.
funktioner
Beskrivningen om att människor kan hamna fel i samhället och att människor kan bli
arbetslösa är inte typiska moderata tankegångar. Inkluderandet av dessa formuleringar syftar
med stor säkerhet till att visa ett förstående och ansvarsfullt ansikte utåt, mot väljarna. Att få
moderaterna att framstå som ett realistiskt parti. Därför utgår jag från att dessa resonemang
fyller en ”maktlegitimerande” roll. Resonemanget om det civila samhället känns i sin tur
något taget ur sin kontext. Det följer inte logiskt texten och kommer sist i ett block som
diskuterat trygghetsfrågor från ett helt annat perspektiv. Jag vågar hävda att denna anknytning
främst fyller en ”integrerande” roll. Man skall få resten av partiet att känna sig hemma i
resonemanget.
•

Individuell (m) - kollektivistisk syn på ekonomin (s)

Fredrik Reinfeldts ställningstagande till ekonomin presenteras tydligt. Han säger att
moderaternas känsla och bestämda uppfattning är att marknadsekonomin är den bästa vägen
för att skapa och fördela resurser, följt av ett: vi fortsätter tro på fri företagsamhet. 243
Formuleringen fortsätter visar sig vara en liten men ytterst viktig detalj i ställningstagandet.
För några sidor senare så hävdar Reinfeldt att moderaterna tror att en skattefinansierad välfärd
har stora fördelar, när det kommer till att utjämna livschanser. Detta är ett påstående som inte
stämmer överens med en liberal marknadssyn och inte heller den moderata idealtypen. En
utjämning av livschanser innebär samtidigt ett ingripande i ekonomin, genom skatter.
Samtidigt så anknyter och motiveras den tanken på välfärdssektorn i ett liberalt resonemang.
Människan måste få lika livschanser.244 Vi känner igen formuleringen i Milton Friedmans:
equal opportunity not equal results. Dvs lika möjlighet men ingen garant för lika resultat.
Det är en kvalificerad gissning att ordet ”fortsätter” syftar till att reda ut förhållandet till detta
för moderaterna annorlunda perspektiv på den kollektiva delen av ekonomin. Utjämnandet av
livschanserna skall nämligen bygga på en rad marknadsekonomiska principer. För det första
skall alla skattefinansierade sektorer utmanas via konkurrens för att få bättre kvalitet.(s 8)
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Denna utmaning skall ske via entreprenörskap. Över lag vill Reinfeldt att entreprenörer i
Sverige måste få ett nytt fokus. Det handlar om att synliggöra en samhällsgrupp som är
livsviktig för att ekonomin skall fungera men som idag har en ganska negativ klang. Det
måste bli något positivt att vara entreprenör menar Reinfeldt. Mentaliteten i samhället måste
förändras.245
I klassisk moderat ordning önskar Reinfeldt ett förenklat regelverk för våra entreprenörer och
företagare.246 Han önskar även en minskning av skattetrycket så att människor får loss mer av
sina inkomster och själva kan välja vad de skall göra med de samma.247
Fredrik Reinfeldt håller ett i största del ett liberalt förhållningssätt till ekonomin. Konkurrens
är bra för att säkerställa kvalitet och maximera effektivitet, valfrihet är ett måste och reglerna
måste vara enkla. Han skiljer sig mot den moderata idealtypen genom att ha en acceptans till
en skattestyrd välfärdssektor. En sektor som visserligen måste beskäras efter liberala principer,
vilket kommer att tydliggöras i parametrarna ”Bidrag” och ”Skatter”. Men som trots allt
beskrivs ha ett syfte. Således ligger han inte långt från gränsen mellan den kollektivistiska och
individualistiska ekonomisynen.
funktioner
Beskrivningen av ekonomin inkluderar samma roller som samhällssynen. ”Maktlegitimering”
genom visad hänsyn till rådande strukturer. Att inte riva upp samhället grundkonstruktion på
ett närmast revolutionärt sätt, utan att etappvis manifestera en önskan att förändra det
samma.248 ”Integrering” för redan liberala tänkare genom att hänvisa till entreprenörskap och
ospecificerat efterfråga förenklade regler.
•

Individuell (m) - kollektivistisk moralsyn (s)

Moderaternas uppgift är att ge människorna makt över sitt eget liv, säger Reinfeldt. Men han
är snar att uttrycka att detta är en frihet under ansvar. Samtidigt säger han att denna frihet är
något naturligt som vuxit fram allt mer i vår tid. Det blir allt vanligare att människor värderar
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sin frihet utifrån ett mikroperspektiv.249 Allt detta stämmer väl med den moderata idealtypen.
Möjligtvis kan man fundera på Reinfeldts hantering av begreppet frihet, där han hävdar att det
är förbundet med vår tid. Enligt traditionell liberal kosmologi och människosyn är friheten av
naturen given, likväl som törsten efter samma frihet. Reinfeldt fortsätter med att konstatera att
friheten inte är den samma för alla. Individer upplever inte samma slags frihet och har olika
sorters frihetslängtan.250 Denna manifestering av en moderat människosyn följs upp av en
kritik mot det svenska samhällsklimatet som upplevs utslätande. Sverige domineras av en
tanke att ingen skall skiljas från den andre menar Reinfeldt. Detta kväver den enskildes frihet.
Reinfeldt menar att moderaterna praktiserar en positiv människosyn genom att uttrycka: Det
är härligt att vara moderat, för vi tror på människan.251 Detta påstående fortsätter med att all
politik måste utgå från en positiv människosyn. Politiken måste bygga på en förväntan och
från utgångspunkten att människan vill komma till sin rätt samt vill växa i sitt eget
ansvarstagande.252
Reinfeldt emotsätter sig även det svenska samhällets sätt att påtvinga sina medborgare
tolerans. I dåligt fungerande samhällsinstitutioner och i framförallt en medioker rättsstat
tvingas människan att stå ut med att hans person kränks av andra såväl som institutionerna
som skall skydda honom.253 Denna tolerans måste försvinna. Den främsta vägen är att ge
människan rätt att välja, så att han kan välja bort de instanser som inte ger honom vad han
behöver.254 I fråga om polis och skydd mot liv och egendom måste toleransen bekämpas
genom hårdare straffskalor och fler poliser på våra gator.
Jag anser att Reinfeldt i frågan om mänsklig frihet på ett tydligt sätt placerar sig i den
individualistiska halvan av parametern. Han håller ett klassikt moderat synsätt på
grundläggande värderingar som ”Statens makt i förhållande till människan”, ”Statens syfte”
och ”Valfrihet”. Han blandar även upp sin liberala människosyn med konservativa element,
på ett klassikt moderat vis, genom att lyfta fram rättsstaten och det polisiära. Samtidigt finns
det en del påståenden som får en att undra huruvida Reinfeldt har en liberal samhällssyn.
Visserligen har han en positiv människosyn. Man han tidsbinder friheten till vår tid. Detta är
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inte klassiskt liberalt, utan snarare konservativt. Friheten växer fram allt eftersom samhället
mognar.
funktioner
I huvudsak spelar Reinfeldts moralsyn en ”integrativ roll” i talet. Det är en beskrivning av den
gemensamma människosynen. Det finns även ”förvrängande” element i denna del av talet.
Visserligen skriver inte Reinfeldt att socialdemokraterna har gjort fel här och där mm. Men
han säger att dagens samhälle är fel i en rad punkter och där måste saker förändras. Detta
kommer synliggöras ännu tydligare i nästa parameter.
•

Politisk jämlikhet (m) – Materiell och politisk jämlikhet (s)

Reinfeldt bygger sin tanke på jämlikheten utifrån en liberal grundsyn och friheten. Samtidigt
blandar han ut den liberala samhällssynen med en reflektion av människan som ömtålig.
Ordagrant beskrivs hon som: ”Kapabel men bräcklig”.255 Utifrån detta synsätt så fortsätter
han att förklara att alla människor inte delar moderaternas tro på friheten. De är oförmögna att
lita på friheten som en följd av att de lever ofria liv. Denna ofrihet relateras i huvudsak till
deras ekonomiska situation. 256 Som jag tidigare har skrivit så förespråkar Reinfeldt en
skattefinansierad välfärd. Visserligen en välfärd som är minskad i omfång och utsatt för
konkurrens, men trots detta i generell utformning. Han motiverar denna välfärd på följande
sätt: Hela vårt synsätt om att människan ska komma till sin rätt blir omvänt förfelad om det
skall vara vilken familj du föds i som skall avgöra dina livschanser.257 Resonemanget kring
livschanser har redan förts i parametern ”ekonomisk syn”.
Vad som skiljer Reinfeldt mot den typiska moderata idealtypen är att han i frågan om
jämlikhet praktiserar en närmast konservativ människosyn. Visserligen säger han i
ovanstående parameter att han tror på människan. Men några rader senare förkunnas hon vara
bräcklig. Det verkar som om Reinfeldt har gjort en fusion av de två människosynerna och låtit
denna färga hans syn på samhällstrukturen. Faktum är att Reinfeldt i frågan om materiell och
politisk jämlikhet inte ligger inom den typiskt moderata sfären. Visserligen skall hans politik
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föra samhället i riktningen mot ett mer liberalt strukturerat samhällsystem. Men bidragen ges
en funktion att fylla. Reinfeldt praktiserar en materiell och politiskt jämlikhetssyn.
funktioner
Jämlikhetsfrågan håller två syften. Ett utåt mot väljarna och ett inåt mot de egna leden. Utåt är
den ”maktlegitimerande”. Vi vill förbättra välfärdssystemet genom att maximera människans
förmåga och ge henne makt över systemet. Mot de egna leden är det en fråga
om ”förvrängning” av den tidigare praktiserade ideologin. Den typiska moderata ideologin
från 80-talet och framåt måste göras regeringsduglig och realistisk. Reinfeldt säger detta rakt
ut i sitt tal.258 Detta kommer att framgå tydligare i den kommande intertextuella jämförelsen.

5:2 Operativa parametrar
Tal 1: Inledande och avslutande tal av Carl Bildt på partistämman i Linköping år 1990.
•

Bidrag: generella (s) – behovsprövade (m)

Carl Bildt nämner aldrig ordet bidrag ordagrant i sina tal. Vad han istället gör är att förklara
att hela välfärdsmodellen är på rask marsch mot en omfattande ekonomisk kris. Den tredje
vägen döms ut och troligtvis bidragsmodellen med den.259
Bidragsfrågan är något otydlig och det är svårt att säga exakt vad Bildt tycker i frågan. Men
en kvalificerad gissning, baserad på ovanstående formuleringar, skulle placera honom på den
moderata sidan av parametern, dvs behovsprövade.
funktioner
Bidragsfrågan är inte omfattande nog att fylla en specifik roll i talet.
•

Skattetryck: progressiva, höga (s)- det skall löna sig att arbeta - låga (m)

Skattetrycket måste minska menar Bildt. Nivån som skall eftersträvas är de Europeiska
nivåerna. Vart de europeiska nivåerna ligger förtydligas dock aldrig. Som jag redan visat i den
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basala parametern ekonomisk grundsyn, så är Bildt föga intresserad av ekonomi i sitt tal. Vad
som är viktigt är att inte skilja sig från mängden på det ekonomiska planet. Vad som är typiskt
för Bildt är att han förbinder ekonomin med omvärlden. Samtidigt återfinns en rad klassiska
liberala skattetankar i talet. Lägre skatter skall ge högre tillväxt och nya jobb.
Bildts ställningstagande i skattefrågan är tydligt ett moderat ställningstagande. Den följer
idén om en typisk liberal ekonomi. Således stämmer den överens med de principer som jag
byggde upp i den moderata idealtypen.
funktioner
Skattetrycket spelar precis som Bidragen och den ekonomiska grundsynen en ganska
begränsad roll i Bildts tal. Skatterna underordnas den ekonomiska kritiken mot det stora
samhället och den tredje vägen. De är således främst ”förvrängande”.
•

Samhälleliga institutioner: Allmännytta (s) - Entreprenörskap (m)

Bildt är tydlig med sin idé om att det stora samhället med sina stora system skall ersätta smed
människans små system, samt det civila samhället. Hans generella ställningstagande i frågan
om samhälleliga institutioner är den samma som hans åsikter i parametern ”samhällssyn”. Att
eran för det stora samhället med sin sociala ingenjörskonst är slut.260 (s 9 inledning) Bildt
menar att det måste äga rum en valfrihetsrevolution och att denna revolution skall påverka
hela välfärdssamhället. Entreprenörskap skall se till att människan skall kunna skapa
möjligheter att tillfredsställa varandras behov på bästa möjliga sätt. Han argumenterar också
utifrån det då aktuella politiska läget där detta tankesätt sakta men säkert togs upp av alla de
politiska partierna. Här pekar Bildt på faktumet att moderaterna uttalat en önskan om denna
valfrihet i över tio år.261
Tanken på entreprenörskap framför allmännytta placerar Bildt på den moderata sidan av
parametern. Han följer den moderata idealtypen.

260
261

Bildt Carl, Inledande partistämmotal, 12/10 1990, (s 9)
Bildt Carl, Inledande partistämmotal, 12/10 1990, (s 14)

104

funktioner
Tanken på entreprenörskapet håller en ”maktlegitimerande” ställning i moderaternas tal. Att
valfriheten plötsligt blev alla aktörers mål i den svenska politiken, men att moderaterna
förespråkat tanken långt därförinnan talar ett tydligt språk. De fick rätt och alla tar efter vad
folk tydligen ville ha.262
•

Mötet med det ”nya” näringslivet: Stärkning av samhället via internationellt politiskt
samarbete (s) – stärkning av företagsklimatet via enklare regler och lägre avgifter (m)

Det nya näringslivet är Carl Bildts trumfkort i hans två tal. Den rådande samhällsförändringen
skakade det samtida Europa och Bildt gjorde det bästa för att dra vinning ur förändringen.
Som vi har skrivit i parametern samhällssyn så försöker Bildt binda samman socialdemokratin
och Sovjetunionen i sitt tal. Den tredje vägen håller ett fast grepp om sin planekonomiska
broder när de tillsammans faller ner mot makroekonomins Hades. Bildtbeskriver det nya
samhällslivet som en främst moralisk skapelse. Nu skall isolationismen murar brytas, likt
berlinmuren året därförinnan. Det nya samhället är en humanistisk värld utan gränser, där
Europa är vår politiska arena och Sverige vår hembygd.263 Notera att Bildt tydligt avgränsar
spelplanen till den Europeiska sfären. Han är således inte en globalist.
Undantaget skatterna så binder aldrig Bildt samman det nya näringslivet med ekonomin.
Precis som ekonomin är underordnad moralen är framtidsvisionen underordnad den moraliska
vinsten.264
Dock är Bildt ytterst positiv till det nya näringslivet lik väl som det nya samhället som
näringslivet är en del av. Han har just fokus på detta samhälle och ett ganska litet fokus på
näringslivet i sig. Avgränsningen till Europa ställer också frågan om huruvida han tror på en
global marknad överhuvud taget. Bildt drar dock trots detta mot det moderata hållet genom att
vara positivt inställd på ett tydligt sätt.
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funktioner
Tanken på det nya näringslivet underordnas i Bildts tal det nya samhället. Tanken på det nya
samhället är i sin tur en tanke som har en både ”maktlegitimerande” och ”förvrängande” roll.
Precis som vi konstaterade i parametern samhällssyn dominerar dock rollen ”förvrängande” i
de två talen.
Tal 2: Inledande och avslutande tal av Bo Lundgren på partistämman i Jönköping år 2001
•

Bidrag: generella (s) – behovsprövade (m)

Bo Lundgren använder aldrig ordet bidrag i sina tal. Han uttrycker däremot att människor
skall få sin trygghet genom eget sparande.
Rörande vilken sida Lundgren står på i frågan är svårt att säga. Han tycks inte vilja höra tala
om bidrag över huvud taget.265 Det finns formuleringar i hans text som säger att samhället
skall ta hand om sådant som ingen annan kan göra men endast detta. Kanske inkluderar denna
miniminivå behovsprövade bidrag. Det är svårt att avgöra. En kvalificerad gissning skulle
placera Lundgren i den moderata halvan av parametern.
funktioner
Bidragsfrågan är inte omfattande nog att fylla en specifik roll i talet.
•

Skattetryck: progressiva, höga (s)- det skall löna sig att arbeta - låga (m)

I skattefrågan är Lundgen ytterst tydlig. Skatten måste sänkas ordenligt för alla. Orsakerna är
flera. För det första skall skatterna sänkas för att gynna den allmänna ekonomin. Genom en
skattesänkning kommer vi få fler jobb och en växande ekonomi. Hur skattesänkningen hänger
samman med den växande ekonomin eller de nya jobben förklaras dock aldrig i samma
textfrekvens.266 Det finns dock en hänvisning i det inledande talet där Lundgren säger att den
socialdemokratiska högskattelinjen kväver våra företagare och hindrar dem att konkurrera på
lika villkor med omvärlden. Skatterna måste även sänkas så att människor kan leva på sin lön.
Lundgren drar även ett sambandstecken mellan den egna inkomsten och den egna friheten.
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Genom att en individs ekonomiska medel frigörs ökar även hans frihet.267 Högskattestaten,
förklarar Lundgren, är inget naturtillstånd. Det är en skapelse och kan lika lätt monteras
ner.

268

Det är dessutom en skapelse som i första hand drabbar medelklass och

medelinkomsttagarna värst. Inte som en följd av de progressiva skattesatserna, utan för att
landet främst består av medelinkomsttagare. Tanken på att ta pengar från en överklass och
omfördela till låginkomsttagare är ett tankefel enligt Lundgren. Det finns inte så mycket till
överklass i hans Sverige. Majoriteten av de 9 miljoner invånarna är just medelklass och det är
de som betalarskatterna och det är deras inkomster som omfördelas.269
Värst av alla skatter är fastighetsskatten. Den berövar inte bara människan en del av hennes
arbete. Det beskattar något som hon inte kan köpslå med. Hemmet är en helig ko för
framförallt den konservativa traditionen. Det har en omfattande betydelse för författare som
Zetterberg. Ägandet av ett familjehem är en grundläggande rättighet. Att ge sig på hemmet är
således ett intrång i det privata och en kränkning av naturrätten. På denna punkten är
Lundgren klassiskt konservativ och delar partiets konservativa arv.270
I frågan om skatter så uppvisar Bo Lundgren ett klassisk moderat förhållningssätt. De liberala
marknadstankarna som blandas upp med de konservativa tankarna om familjehemmet som
den för staten förbjudna sfären passar den moderata idealtypen och de principer jag dragit för
denna perfekt.
funktioner
Skattefrågan syftar nog till att spela en ”maktlegitimerande” roll. Det är folkets önskan att få
sänkta skatter som skall dra väljarna till moderaterna. Skattefrågan är den fråga där Lundgren
tydligast definieras vad som skall göras. Sänkta skatter för alla och en helt slopad
fastighetsskatt. Det finns även en paragraf där man skriver att man skall slopa arvsskatten.
Beskrivningarna av fastighetsskattens verkningar har ett klart ”förvrängande” syfte. Man
förklarar för lyssnaren vilket otroligt lidande som skatten orsakar där människor tvingas flytta
från hus och hem. Därtill Så frågar man sig hur socialdemokratin kan vara så kallhamrad att
man beskattar människor oavsett inkomst och ekonomisk bas.
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•

Samhälleliga institutioner: Allmännytta (s) - Entreprenörskap (m)

I frågan om de samhälleliga institutionerna är Bo Lundgren ytterst tydlig. Han börjar med att
beklaga sig över bristen på konkurrens i det offentliga systemet, uppföljt av en lång rad
exempel på att systemet i sig brister i kvalitet.271 Hans recept är lika tydligt; Konkurrens. Hela
den offentliga sektorn skall konkurrensutsättas. Denna konkurrens kommer i sin tur att
tydliggöra vilka branscher som måste drivas gemensamt och vilka som kan drivas privat, dvs
konkurrensen tydliggör den liberala och moderata tumregeln om vem som skall göra vad.
Staten skall fortfarande hjälpa människor att ha råd med utbildning. Observera att detta är det
enda konkreta exempel på en välfärdsfunktions fortsatta existens i Lundgrens värld. Dock
skall skolsektorn vara konkurrensutsatt precis som alla andra sektorer. Ekonomin skall lösas
genom att varje elev får en slags skolpeng som betalar hans utbildning. Denna peng kan han
sedan köpa sig utbildning för varthelst han önskar.272 Kommunala skolor skall därtill drivas
som friskolor.273 Skolorna är inte det enda namngivna exemplet på sektorer som borde öppnas
för entreprenörer och konkurrens. Sjukvården måste omgående öppnas upp för alternativ.
Lundgren uttrycker syrligt att regeringen idag tycks mer intresserade av att bekämpa valfrihet
än vårdköerna. Entreprenörer skall således enligt Lundgren öka möjligheten till vård.274
Tron på den fria marknaden och tron att den enskilda människan lättare kan se sin omvärlds
behov från sitt underperspektiv än staten kan från sitt helhetsperspektiv är typiskt liberala
tankegångar. Bo Lundgren är tydligt för entreprenörskap i det samhällets institutioner. Detta
entreprenörskap skall säkerhetsställa kvaliteten i de olika institutionerna och se till att
människor får vad de betalar för. Detta stämmer väl överens med den moderata idealtypen i
de grundläggande värderingarna samhällstruktur, valfrihet, förhållande till övermakten och
statens syfte
funktioner
Kritiken mot att de samhälleliga institutionerna lider av omfattande brister har en
tydligt ”förvrängande” roll. Att det privata entreprenörskapet skall förbättra samma
institutioner är i sin tur ett ”maktlegitimerande”. Tanken på att samhällsinstitutionerna skall
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bli bättre berör vanliga människor. Tanken på konkurrens och valfrihet är i sin tur typiska
moderata idéer som åberopas i flera andra frågor.
•

Mötet med det ”nya” näringslivet: Stärkning av samhället via internationellt politiskt
samarbete (s) – stärkning av företagsklimatet via enklare regler och lägre avgifter (m)

Bo Lundgren ser utvecklingen av det nya näringslivet som något väldigt positivt. Han anser
att Sverige skall bejaka denna nya trend till fullo. Sverige skall bli världens främsta röst för
global frihandel, förkunnar han.275 Han skriver också en önskan för framtiden där vi för att få
ett gott samhälle bör ha: mer kapitalism, mer frihandel och mer globalisering.276
Lundgrens ställningstagande är tydligt. Den fria ekonomin är en möjlighet och bör bejakas.
Mötet bör ske genom att vi öppnar våra gränser och ger våra företag möjlighet att konkurrera
fritt. Ställningstagandet stämmer bra med liberalismens framtidssyn och den moderata
idealtypens principer för ekonomiska frågor. Därför placerar jag Lundgren inom den typiskt
moderata skalan av parametern.
funktioner
Det framtida näringslivet och de diskussioner som följer kring området har i första hand
en ”integrerande” roll. Man förklarar aldrig hur globaliseringen och frihandeln skall förbättra
livet för vanligt folk. Man bara konstaterar att det är något bra.
Tal 3: Inledande och avslutande tal av Fredrik Reinfeldt på partistämman i Örebro år 2005
•

Bidrag: generella (s) – behovsprövade (m)

Reinfeldt menar att vårt bidragssystem måste stramas åt.277 Samtidigt menar han att bidrag
inte kan slopas hur som helst utan att det får negativa följdverkningar för människor runt om i
landet. Som jag tidigare visat i parametern ”samhällssyn” så är inte Reinfeldt fullständigt
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emot tanken på en skattebetald välfärd. Dock måste skillnaden mellan att leva på
förvärvsarbete och bidrag skall växa, menar han.278
Uppstramningen av bidragssystemet skall motivera människor att söka jobb istället för att
förbli bidragstagare. Det finns flera negativa följder med vårt bidragssystem som det ser ut
idag. En av dem är att folk inte ser meningen att söka arbete, eftersom inkomstskillnaderna är
för små. Den andra orsaken är den mentalitet som följer bidragssystemet. Människor
osynliggörs i sin arbetslöshet menar Reinfeldt. Det har blivit ett antingen eller system istället
för ett trygghetssystem. Antingen så är man arbetslös och går på bidrag eller så är man
högpresterande arbetare på ett högt klassat arbete.279
Reinfeldts placering inom parameterns logiska rum ligger någonstans mitt emellan den
socialdemokratiska och moderata halvan. Orsaken är att han vill ha en uppstramning av
bidragssystemet. Men samtidigt har han förkunnat att den skattefinansierade välfärden har en
roll att fylla även under en moderat regering. Eftersom välfärden är uppbyggd på generella
bidrag som barnbidrag, studiebidrag etc så kan vi förutsätta att det inte är ett uttalat mål att ta
bort dessa. Samtidigt så vill Reinfeldt få fram ett nytt användande av bidragssystemet så att
människor just använder dem som trygghet och stöd och inte som en ursäkt för att inte arbeta.
De skall kort och gott fylla ett behov, vilket leder oss till tanken på behovsprövade bidrag.
Precis som i jämlikhetsfrågan finns det alltså en tendens att godtaga redan existerande
strukturer och av allmänheten accepterade resonemang. Parametern bryter mot den moderata
idealtypen i frågan om samhällets utformning och statens syfte. Samtidigt för de förespråkade
förändringarna samhället närmare det moderata samhället än vad det är nu. Bidragen blir lägre
och mindre omfattande.
Tanken på ett visst understöd till människor utan arbete återfinns även i konservatismen.
Dock finns det få tecken på att konservatismen någonsin önskat generella bidrag från en
skattefinansierad välfärdssektor. Faktum är att Reinfeldts bidragsfråga ligger väldigt nära den
socialdemokratiska idealtypen i just denna parameter.
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funktioner
Bidragsfrågan är ”maktlegitimerande” och ”förvrängande”. Den följer samma principer som
jämlikhetsfrågan. Det är ett ”förvrängande” gentemot det tidigare styret av det egna partiet
samtidigt som det är en hand ut mot väljarna som förklarar att Reinfeldts gelikar är
regeringsdugliga.
•

Skattetryck: progressiva, höga (s)- det skall löna sig att arbeta - låga (m)

Reinfeldt vill att skatterna skall sänkas. Samtidigt så manar han till lugn i frågan. Han säger
att dessa skattesänkningar inte får överträda statens budget. Han förtydligar att varje
skattkrona har en baksida. Att varje krona som skatten sänks med kommer att leda till att
någon annan budgetstolpe inte får pengar. Därför vill han se de omfattande skattsänkningar
som partiet önskar som en process. Skatterna skall kämpas ner på lång sikt och med en
balanserad budget.280
Skattesänkningarna skall också i första hand gälla medel och låginkomsttagare. Moderaterna
har aldrig försökt sänka skatterna så omfattande för vanliga arbetare som de gör i den nu
upplagda budgeten säger Reinfeldt. 281 Exakt hur skattesänkningarna skall specificeras till
dessa inkomstgrupper specificeras dock inte. Men om detta påstående stämmer så innebär det
att den progressiva beskattningen förblir orörd.
Åter igen är det svårt att ge Reinfeldt en tydlig placering i parametern. Han verkar bibehålla
de progressiva skatterna i någon mån, men vill samtidigt få fram en skattesänkning. I det här
fallet så följer han dock det moderata mönstret mer än det socialdemokratiska. I hans texter så
finns det signaler om att de nuvarande skattesänkningarna bara är startskottet och att fler
sänkningar skall ske när det finns ekonomiskt utrymme. Han följer den liberala principen,
men på sansat sätt.
funktioner
Skattefrågan har en ”maktlegitimerande” roll för partiet då den dels anknyter till vad den
traditionella väljarbasen önskar, men i sin nuvarande form även skall locka väljare från hela
medelklassen. Specificeringen om vart man skall sänka skatten motiveras visserligen med att
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man måste få människor som varit ofria, dvs de som har lägst inkomster, att frihet är något
gott. Skattefrågan har även en ”integrerande” roll då det är en hjärtefråga i den liberala
ekonomiska politiken och för flertalet av de moderata politikerna.
•

Samhälleliga institutioner: Allmännytta (s) - Entreprenörskap (m)

I frågan om de samhälleliga institutionerna är Reinfeldt ytterst sparsam med kommentarer.
Men samtidigt är han tydlig. Han uttrycker en önskan att utmana hela den skattefinansierade
sektorn. Målet skall vara att det offentliga inte skall ha några monopol, undantaget polis och
militär. Syftet med denna konkurrensutsättning skall vara att ge människorna en ökad
valfrihet och säkra kvaliteten på det offentligas verksamheter.282
Reinfeldt har således en typiskt moderat värdering i denna parameter. Värderingen rimmar
väl med de grundläggande värderingarna ”samhällstruktur” och ”valfrihet” i den moderata
idealtypen. Även den konservativa och liberala synen på rättstaten återfinns i Reinfeldts
undantag, polisen och militären.
funktioner
Parametern ”samhälleliga institutioner” spelar en tillsynes ”integrativ” roll i Reinfeldts tal. Få
exempel ges och få önskemål förklaras eller sammankopplas logiskt med en specifik
värdering.
•

Mötet med det ”nya” näringslivet: Stärkning av samhället via internationellt politiskt
samarbete (s) - stärkning av företagsklimatet via enklare regler och lägre avgifter (m)

Med undantag för en kort reflektion om en framtida ny global tid, nämner knappt Reinfeldt
det framtida nya näringslivet. Hans tal fokuserar mycket på nästa valperiod och om vad som
skall göras i det svenska systemet. 283 Reinfeldt kan således inte riktigt placeras i denna
parameter.
funktioner
Informationen i denna parameter räcker inte för att kunna fylla en roll talet.
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5:3 Analysschema - Parametrar
Kodnyckel för kolumnen funktioner
Makt = Maktlegitimerande, Förv = Förvrängande och Intgr = Integrerande
Parameter

Svar

funktioner

1: Samhällssyn
2: Syn på ekonomin
3: Moralsyn
4: Jämlikhet

Individuell
Individuell
Individuell
Ev. politisk endast

förv, intgr, makt
förv, intgr
förv, makt
inga synliga

1: Bidrag
2: Skattetryck
3: Samhälleliga institutioner
4: Mötet med det ”nya” näringslivet

Ev. behovsprövad
Låga skatter
Entreprenörskap
Stärkt marknad

inga synliga
förvr
makt
makt, förv

1: Samhällssyn
2: Syn på ekonomin
3: Moralsyn
4: Jämlikhet

Individuell
Individuell
Individuell
Politisk endast

förv, intgr
intgr, försök till makt
förv, intgr, makt
förv

1: Bidrag
2: Skattetryck
3: Samhälleliga institutioner
4: Mötet med det ”nya” näringslivet

Behovsprövade
Låga skatter
Entreprenörskap
Stärkt marknad

inga synliga
makt, förv
makt, förv
intgr

1: Samhällssyn
2: Syn på ekonomin
3: Moralsyn
4: Jämlikhet

Individuell, nära gräns
Individuell, nära gräns
Individuell, konservatism
Materiell och politisk

makt, intgr
makt, intgr
intgr, förv
makt, förv mot egna led

1: Bidrag
2: Skattetryck
3: Samhälleliga institutioner
4: Mötet med det ”nya” näringslivet

Mitt i mellan
Sänkta skatter men progr.
Entreprenörskap
Inget svar, fokus nu

makt, förv mot egna led
makt, intgr
Intgr
inga synliga

Carl Bildt

Bo Lundgren

Fredrik Reinfeldt
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5:4 Diskussion – Parametrar, Idealtyper och Intertextualitet
5:4:1 Parameterresultaten i förhållande till idealtypen
Carl Bildt
Bildts parametersvar placerar honom tydligt inom ramarna för den moderata ideologin. Även i
jämförelse mellan parametersvaren, talen och den av mig skapade idealtypen stämmer
informationen mycket bra. Detta var faktiskt förväntat. Orsaken är att två av de källor som
används för att ta fram idealtypen reflekterar just över ideologin i eran Bildt sitter vid makten
jämfört med den föregående. Principerna som jag byggde den moderata idealtypen efter
uppstår under eller strax före Bildts tid som partiledare. Samtidigt så ser jag det exakta
parametersvaret och talets tydliga överrensstämmelse med idealtypen som gott exempel på att
idealtyper och parametrar har en fungerande koppling.
Bo Lundgren
Bo Lundgrens samtliga parametersvar stämmer väl överens med det som klassificeras som
typiskt moderat. Om man granskar Lundgrens tal utifrån idealtypens postulat och värderingar
finns det dock några punkter som får honom att hamna på kant med den typiska moderata
ideologin. Det första är hans bristande argumentation i fråga om trygghetsaspekt, ansvar och
omsorg. Parametrarna ”jämlikhet” och ”bidrag” besvaras aldrig med egna alternativ. Inte
heller hans samhällssyn eller moralsyn rymmer mycket till förklaring kring hur människor
skall tas om hand när det uppstår problem. Det finns inga vårdande faktorer uttryckta alls i
Lundgrens tal. Det ständiga återkommande svaret är ökad frihet och mer omfattande
kapitalism, så löser sig allt. Fria människor finner sina egna svar och lösningar.
Den moderata och i viss mån liberala grundprincipen är att samhället skall ta över först där
människan inte längre förmår att enskilt hantera situationen. Om vi ser till den moderata
idealtypen har vi en princip som säger att de konservativa elementen i moderaternas ideologi
tar över där den liberala etikens brister dyker upp. Varhelst människans förmåga brister och
det gemensamma måste ta över har det konservativa tänkandet fortfarande dominans. I fallet
Lundgren tycks dock människans förmåga aldrig ta slut. Den enskildes ansvar tycks aldrig
riktigt ta slut. Endast i en formulering nämner Lundgren att någon person har ansvar över
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någon annan och det är när han säger att familjen måste spara för familjens trygghet.
Lundgren har inga resonemang om det civila samhället.
Lundgren talar även om det idag brutna samhällskontraktet. Samhället bygger på ett kontrakt
mellan medborgarna och staten där man gör en gemensam överenskommelse om hur saker
skall vara. Tanken på samhällskontrakt återfinns endast hos de liberala fäderna och är ingen
konservativ tanke. Vi kan således se att Lundgren på flera punkter har sina rötter i ett liberalt
tänkande och i ytterst få punkter för resonemang med härstamning från den konservativa
sidan i moderaterna. Enda undantaget är rättstaten och det polisiära, men samtidigt så finns
tanken på en rättsstat i någon mån även i den liberala ideologin. Jag skulle vilja hävda att
Lundgren är något av en nyliberal som ideologiskt ligger närmare tänkare som Milton
Friedman och Robert Nozick. Något som synliggörs genom att Lundgren på flera punkter
tycks vara mer liberal än den moderata idealtypen.
Fredrik Reinfeldt
Fredrik Reinfeldts parametersvar skapar en ganska otydlig bild av hans ideologiska placering.
I fråga om samhällssyn och ekonomisk grundsyn så ligger han nära parameterns mitt, om än
på den moderata sidan. I svaret om Bidrag ligger han så nära mitten att han inte går att placera.
I fråga om skattetryck är han än en gång nära mitten genom att vilja behålla de progressiva
skatterna, även om han förespråkar skattesänkningar. I frågan om jämlikhet hamnar han på
den socialdemokratiska halvan av parametern. Vad beror detta på? Svaren går inte att finna i
endast

parametersvaren.
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Formuleringen ”kapabel men bräcklig”.
Kapabel men bräcklig är Reinfeldts beskrivning av människan. Det manifesterar en
människosyn som blandar den liberala tanken på människans enorma förmåga och
konservatismens skeptiska syn på människan som en ganska lastfull varelse. Denna fusion
stämmer ganska bra överens med idealtypens principer. Men hur kommer det sig att inte
Reinfeldt använder sig av den typiska konservativa lösning som Zetterberg skapat, dvs det
civila samhället, för att komma till rätta med människans svaga sida?
Lösningen på detta dilemma går inte att finna i vare sig parametrarna eller den moderata
idealtypen. Däremot så går det att finna svar i den konservativa idealtypen som föranleder den
moderata motsvarigheten. Lösningen ligger i den konservativa tumregel som gäller all
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samhällsomdaning. Den säger att den som vill förändra samhället först måste hysa respekt för
de erfarenheter hans föregångare har gjort. Det historiska arvet kan inte förkastas hur som
helst utan att följderna blir oreda och mänskligt lidande. En förändring måste gå långsamt och
försiktigt. Dessutom får inte en samhällsomdaning ske utan att folket som skall genomleva
den är redo för den.
Detta tankesätt återfinns inte i Zetterbergs teorier. Om den konservativa principen skulle
appliceras på moderaternas teorier skulle den moderata ideologin tvingas ta hänsyn till 30 år
av socialdemokratiskt statsbygge. Zetterberg är dessutom inte konservativ i fråga om
samhällsutveckling. Man får inte glömma att han är en moderat i en era där fusionen mellan
liberalt och konservativt börjar flyta samman. Idéerna i civilsamhället är snarast historicistiska
och i någon mån idealistiska. Det civila samhället är inte nästa steg i samhällsomdaningen.
Det är det sista steget. Idealen som det bygger på är inte ett resultat av en nutida
samhällsutveckling. De är istället ett idéhistoriskt arv från antikens Aten som än idag är
aktuella. Zetterbergs tanke är i mångt och mycket kompromissbar med liberala tankar om
samhället. Även om liberalerna inte är lika förtjusta i att tredela samhället så ligger det civila
samhället nära tanken på det fria samhället. Men hur berör detta Reinfeldt?
Min poäng med resonemanget är att Reinfeldt ansluter till den traditionella konservativa idén
om hur samhället skall förändras. Han säger bland annat i sitt tal att han inte gick med i
moderaterna för att göra revolution. På en annan plats säger han att partiets politik, och då
framförallt ekonomiska politik måste bli realistiskt och statsbyggande. Kort och gott Reinfeldt
har inte bara en konservativ människosyn utan även en konservativ syn på hur samhället skall
förändras. Denna tanke stöds även av svaret i den sista parametern. I fråga om det nya
näringslivet så säger nämligen Reinfeldt ingenting. Hans tal handlar om nuet. Vad som måste
ske i en nära framtid. Hur situationen ser ut för människor idag. Man får en känsla av att man
inte kan skynda iväg mot framtiden. Istället måste man arbeta med vad man har. I stycket om
skatterna heter det att skatterna skall kämpas ned. Detta tyder också politiken ses som en
långdragen process.
Fusionen av liberala och konservativa värderingar ser annorlunda ut hos Reinfeldt jämfört
med uppsatsens idealtyp. Principerna för idealtypen ser ut på samma sätt, men värderingarna
rörande ”statens struktur”, ”statens syfte” och ”synen på utveckling” skall nog ses som
konservativa istället för liberala.
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Varför finns det då spår av socialdemokratiska värderingar i Reinfeldts ideologi. Det finns
troligtvis två orsaker. Den första är att konservatismen och socialdemokratin har en del ideal
som ligger nära varandra. Att samhället ses som en helhet och enhetstänkandet är två bra
exempel. Den andra orsaken är att det historiska arv som Reinfeldt måste ta hänsyn till är
socialdemokratiskt. Institutionerna som Reinfeldt måste applicera sin ideologi på är
socialdemokratisk. Därmed så kan Reinfeldts konservativa och liberala tankar upplevas som
socialliberala trots att ingångsläget, den bakomliggande tanken inte alls är sådan.
Anpassningen av ideologin tvingar honom kort och gott att tilldela staten en mer omfattande
roll än vad den har i både konservativa och liberala kretsar. Anpassningen inkluderar även en
acceptans mot de generella välfärdsinstanserna. Det liberala och konservativa finns dock
fortfarande kvar i politiken genom en strävan mot ett snävare bidragssystem, entreprenörskap
som konkurrens för det offentliga samt en ökad frihet till den enskilde människan.

5:4:2 Basala och operativa parametrar
En teori jag hade när jag skapade min metod var att förändringarna i ideologin som eventuellt
skulle påvisas kunde ligga i ideologins yttre fält. Dvs man kunde göra ideologiska
förändringar i sakfrågor, men förmådde inte att göra förändringar ideologins basala grund. De
operativa och de basala parametrarna har dock gett samma resultat i fallet Carl Bildt och fallet
Bo Lundgren. Bägge partiledarna har legat inom den moderata halvan av parametrarna i
samtliga fall.
Den enda partiledaren som legat på olika platser inom parametrarna är just Fredrik Reinfeldt.
Men även i hans fall så finns det inga tecken på att ideologiska förändringar har skett i endast
en nivå av ideologin. Tvärt om så har alla ideologiska förändringar återfunnits i de logiskt
relaterade postulat och värderingar som bundit samman de operativa parametrarna med de
basala. I samtliga fall kunde man spåra ställningstagandet i de operativa parametrarna till
ställningstaganden i de basala motsvarigheterna.
De ideologiska förändringarna som har åskådliggjorts i detta arbete har inte haft sitt ursprung
i den enskilda ideologins inre strukturer. Den har istället haft sitt ursprung i en förändring av
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den fusion av liberala och konservativa värderingar som tillsammans utgör den moderata
ideologin.

5:4:3 Parametersvaren i ett intertextuellt perspektiv
Den intertextuella undersökningens främsta roll var att pröva parametrarnas och idealtypernas
tillförlitlighet. Genom att parametrarna applicerades andra moderata partiledares tal från
liknande situationer, fick vi se hur väl de stämde med verkligheten. Faktumet att parametrarna
och idealtyperna stämde så pass väl med både Bo Lundgrens och Carl Bildts uttryckta
ideologi stöder den utformning de fått.
I den intertextuella jämförelsen kan vi också se att Bo Lundgrens och Carl Bildts svar i
parametrarna stämmer väldigt bra överens med varandra, medan Fredrik Reinfeldts svar
sticker ut ordentligt mot de övriga två. Detta sade vi i metodkapitlet, kunde vara ett tecken på
att en ideologisk förändring har skett.

5:4:4 Parametersvaren och funktionerna
I metodstycket förklarade jag att parametrar med ”maktlegitimerande” och ”integrerande”
roller med större sannolikhet var ideologiska ställningstaganden som den talande politikern
egentligen står för. Orsakerna är två till antalet. De maktlegitimerande argumenten kopplas
ihop med politikernas trovärdighet. Här har vi Lewins resonemang om ”the political man” där
trovärdigheten är politikerns viktigaste resurs. Maktlegitimerande argument kräver också
mycket mer i fråga om argumentets logiska följd och saklighet. Ett maktlegitimerande
argument måste vara väl grundat för att få effekt. Det måste även vara tydligt framfört och
förklarat eftersom det riktar sig mot väljare och inte andra politiker. Rörande de integrerande
argumenten så är dessa tätt sammanbundna med politikernas redan lojala maktbas. Dessa
argument behöver inte på något sätt vara logiskt sammankopplade eller väl förklarade. Alla
vet vad det handlar om, och de repeteras främst av symboliska och enande skäl. Det kan dock
tänkas att partiledarna kan nämna en integrerande värdering eller postulat i förbifarten utan att
egentligen tilldela det samma en reell roll i den personliga ideologin. Vi har ett exempel i
analysen som eventuellt kan vara ett sådant fall:
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•

Fredrik Reinfeldts parameter samhällssyn

Parametrar med endast ”förvrängande” roller skulle vi dock se upp med. Dessa behöver
nämligen inte vara logiska, välformulerade och ideologiskt grundade argument, utan
egentligen bara en förklara varför något är fel. Det är de förvrängande rollerna som lättast kan
innehålla språkspel eller ideologiska ”undantag”. Vid en närmare granskning av
analysschemat finner vi två parametrar som endast utgörs av förvränganden. Dessa är:
•

Bo Lundgrens jämlikhetsparameter.

•

Carl Bildts skatteparameter

I fallet Lundgren och dennes jämlikhetsparameter så avslöjade vår analys att Lundgren
ägnade frågan ytterst lite plats och tid i sitt tal. Han hävdar bara i förbifarten att
socialdemokraternas tanke på solidaritet är falsk och att den leder till ett nytt slags
klassamhälle. Argumenten grundar sig troligtvis i hans ekonomiska grundsyn att den fria
kapitalismen är den enda vägen till stabil och långvarig tillväxt, medan omfördelningen som
högskattesamhället medför, istället kväver våra företag. Men han binder inte samman sina
påståenden utan låter dem existera löst på olika platser. Resultat i parametern stämmer alltså
väl överens med den bild av Lundgrens ideologi som ges i de andra parametrarna. Jag ser
således ingen anledning i att misstänka språkspel i parametern. Det rör sig snarast om ett
bristande intresse för området parametern berör.
I fallet Bildt och dennes skatteparameter så är situationen nästan identisk med den
ovanstående. Skattetrycket rörs bara i förbifarten och får inte så mycket uppmärksamhet. Som
den hermeneutiska delen berättade så intresserar sig Bildt främst för basala ideologiska frågor
kring samhällets utformning och den moraliska grundsynen. De ekonomiska argumenten är
absolut inte lika väsentliga för Bildt. Samtidigt så överrensstämmer den övergripande
ideologiska bilden av ekonomins omfång och utformning väl överens med den information
som presenteras i parametern Skattetryck. Jag ser återigen ingen orsak till att misstänka
språkspel.
Avslutningsvis har vi fallet Reinfeldt och dennes ”integrerande” samhällsparameter. Fallet
som fick mig att höja ögonbrynen är när Reinfeldt för första och sista gången nämner
det ”civila samhället”. Begreppet nämns i samband med att han beskriver människans behov
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och samhällets roll i att fylla dessa behov. Orsaken att jag misstänker språkspel är att stycket
som berör det civila samhället är väldigt lösryckt och passar väldigt dåligt samman med den
övriga texten. Det som gör att begreppet känns lösryckt är att stycket under tillägnas
moderaternas vurm för den skattefinansierade välfärden, eftersom den utgör ett effektivt sätt
att utjämna människors livschanser. I stycket som föregår begreppet beskrivs människors
skilda uppfattningar av friheten som en följd av deras levnadsvillkor. Med tanke på att det
civila samhället inte kräver en utjämning av människor materiell förutsättningar och därtill
skall utgöra ett liberal-konservativt alternativ till just den skattefinansierade välfärdssektorn,
kan ni säkerligen förstå min misstanke. Huruvida det civila samhället är ett språkspel eller en
egentlig ideologisk önskan är faktiskt viktigt för resultatet i mina parametrar. Jag tvingades ta
hänsyn till att Reinfeldts tal nämnde det ”civila samhället” när jag placerade hans värderingar
i parametern samhällssyn. Problemet i det här fallet var att Reinfeldt hamnade väldigt nära
mitten av parametern, precis i mellan de två idealtyperna. Faktumet att han nämnde det civila
samhället gjorde dock att jag tillslut placerade honom i den moderata halvan av parametern.
Om det ”civila samhället” inte stått med i talet hade placeringen blivit annorlunda.
Informationen i kapitlet ”parameterresultaten i förhållande till idealtyperna” där Reinfeldts
ideologi härleds till en konservativ syn på samhällsomdaningar samt en konservativ
människosyn, påverkas dock inte om detta skulle visa sig vara ett språkspel. Oavsett om det
civila samhället står med eller inte fungerar denna grundläggande ideologiska tankegång.
Avslutningsvis kan vi konstatera att flertalet av Reinfeldts parametrar har maktlegitimerande
funktioner. Eftersom de maktlegitimerande funktionerna har högre krav på sig i fråga om
logisk följd och tydlighet, är risken för språkspel i sådana parametrar låg. Detta ökar chansen
för att det uttryckta ideologiska materialet verkligen representerar Reinfeldts egna åsikter.
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6: Sammanfattning och Resultat
Syftet med denna uppsats var att via en vetenskapsteoretiskt grundad metod utröna huruvida
Fredrik Reinfeldt uttryckte typisk moderat ideologi i det partistämmotal som skapade sådan
ryktesspridning hösten 2005. Om det åskådliggjordes några ideologiska skillnader mellan
Reinfeldt och den moderata ideologin skulle uppsatsen även undersöka huruvida dessa
ideologiska element kunde klassificeras som socialdemokratiska. Reinfeldts tal har undersökts
via en idealistiskt grundad metod bestående av idealtyper och parametrar. Metoden har även
kompletterats med en hermeneutisk metoddel där tre ideologiska funktioner/roller granskats
samt en intertextuell metoddel som jämför Reinfeldts tal med liknande tal från hans två
föregångare i ämbetet.
Som svar på frågan huruvida Reinfeldts uttryckta ideologi i partistämmotalen 2005 var typisk
för det moderata partiet visar:
Resultat av undersökningen via parametrarna
Parametrarna indikerar inte på en tydlig eller typisk moderat ideologi. Fyra av de åtta
parametrarna; ”samhällssynen”, ”synen på ekonomin”, ”bidragen” och ”skattetrycket”, ligger
väldigt nära parameterns mitt. En parameter; ”jämlikheten” skilde sig tydligt mot traditionella
moderata tankesätt. Av de tre kvarstående parametrarna är två tydligt moderata; ”samhälleliga
institutioner” och ”moralsynen”. Den sista; ”mötet med det nya näringslivet” uppbådade inte
tillräckligt med information för att bli besvarad.
Resultat av parametrarnas jämförelse med idealtyperna
Informationen från analysen av parametrarna jämfördes i sin tur med de två idealtyperna i
syfte att framställa mer information angående den uttryckta ideologin i talen. I fallet Carl
Bildt visade sig idealtypen och informationen som tagits fram ur talen via parametrarna
stämma perfekt överens. I fallet Bo Lundgren visade sig partiledaren ha en dragning åt det
nyliberala hållet i jämfört med den balans mellan liberalism och konservatism som arbetets
moderata idealtyp bygger på. Fredrik Reinfeldt visade sig ha en större dragning till
konservatismen än vad arbetets moderata idealtyp hade. Den moderata ideologin bygger på en
fusion mellan konservativ och liberal ideologi. Reinfeldt uppvisade en ”människosyn” som
närmast går att tillskriva den skeptiska konservatismen. Han använder sig även av
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konservativa värderingar i sin syn på hur ”metoden för samhällsförändring” skall se ut. Dessa
två grundläggande värderingar skapar den ideologiska förskjutning som åskådliggörs i
parametrarna.
Resultat av den intertextuella undersökningen
Resultatet av den intertextuella undersökningen visar att parametrarna såväl som idealtyperna
fungerar bra på de två tidigare moderata partiledarna. Detta stärker mina två
undersökningsverktygs trovärdighet.
Den intertextuella jämförelsen visar även att Fredrik Reinfeldts två tal skiljer sig från de två
övriga talen vilka har samma svarsalternativ i samtliga parametrar. Detta stöder tanken på att
en ideologisk förändring har skett.
Resultatet av funktionerna
De olika parametrarnas funktion i talen skulle underlätta i sökandet efter så kallade språkspel,
dvs när en partiledare uttrycker ideologiska påståenden som han egentligen inte står för. Dock
så hjälpte de mig endast finna ett eventuellt språkspel. Detta fanns i Fredrik Reinfeldts tal
under parametern samhällssyn och berörde begreppet ”civilt samhälle”. Huruvida
användandet av det civila samhället var ett språkspel eller inte har stor betydelse för
parameterns bedömning i sig. Frågan har dock ingen större betydelse för min slutsats om vad
Reinfeldt ideologiska uttryck härstammar från. Flertalet av Fredrik Reinfeldts parametrar
fyller maktlegitimerande funktioner. Maktlegitimerande parametrar har större krav på sig i
fråga om formulering och logisk förankring och har därmed en större chans att reflektera
talarens egentliga åsikter. Chansen att Reinfeldts tal är språkspel för att förleda lyssnaren är
således små.
Resultatet av fråga huruvida det finns några uttryckta ideologiska värderingar eller
postulat som kan klassificeras som socialdemokratiska i Reinfeldts två tal
Det finns en parameter hos Reinfeldt som står närmare socialdemokratin än moderaterna.
Denna parameter är ”Jämlikheten”. Reinfeldt uttrycker att den skattefinansierade
välfärdssektorn lämpar sig väl för att utjämna människors livschanser. Han omfamnar i
samma andetag tanken om att föra en utjämnande ekonomisk politik. Varför uttrycker
Reinfeldt detta? Anledningen att Reinfeldt till skillnad från sina två föregångare inte är lika
skeptisk mot välfärdssektorn är hans ideologiska syn på hur samhället skall förändras.
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Eftersom Reinfeldt följer en typiskt konservativ åskådning, där man skall respektera vad som
redan är skapat. Det historiska arvet i statsapparaten måste förändras varsamt och långsamt.
Statsbyggande är en process. Således anpassar Reinfeldt de egna idealen till den
samhällstruktur han önskar förändra. Denna samhällsstruktur är byggd av socialdemokrater
och är på så sätt en produkt den socialdemokratiska ideologin. Mötet mellan moderat tanke
och socialdemokratisk struktur skapar ett slags socialliberalt mellanläge.
Kort och gott handlar det om moderata tankar med en konservativ överton som genom att bli
applicerade på en socialdemokratisk statsapparat framstår som socialliberala.
Fortsatt forskning
Studier kring den moderata ideologin och framförallt de moderata partiledarnas ideologi, kan
fortgå på flera olika sätt. Är man intresserad av på vilket sätt de olika partiledarna bygger upp
sina politiska argument, kunde man använda funktionerna jag tagit fram och granska talen
efter dessa. Hur kommer det sig att Bo Lundgren i första hand har förvrängande och
integrerande funktioner i sitt tal, medan Reinfeldt nästan bara har maktlegitimerande? Carl
Bildt har i sin tur endast två förvrängande funktioner. Vad säger detta om partiledarnas sätt att
argumentera? Man skulle även kunna fortsätta den intertextuella studien och söka mer
detaljerat efter likheter och skillnader. Man skulle även försöka åskådliggöra huruvida den
samtida kontexten syns i talen och på vilket sätt denna kontext påverkar det politiska
innehållet.
Vi kan också närma oss ämnet från materialistiskt håll i stället för idealistiskt. Vad skulle en
undersökning med utgångspunkten i maktmaximering så som Downs teorier få fram ur den
här

studien?

Skulle

inte

Reinfeldts

konservativa

människosyn

och

syn

på

samhällsförändringen lika gärna kunna representera ett mer realistiskt förhållningssätt, från
moderat håll, till den politiska verkligheten? Skulle denna metod också påvisa en ideologisk
förändring? Skulle det vara möjligt att skapa snävare parametrar och tydligare idealtyper?
Ämnet ideologi är ständigt aktuellt och rymmer mer än ett perspektiv. Det är bara att välja och
vraka.
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