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Abstract: 

The aim of this study has been to investigate (theoretically as well as empirically) the 

problematic notions of state neutrality and political perfectionism and, in particular, the 

potentially vast continuum existing between these concepts both in theory and in actual 

political practice. In order to accomplish this, a conceptual analysis has examined (some of) 

the arguments for and against state neutrality and political perfectionism, different aspects of 

neutralism and perfectionism as well as the exact definition of the concepts of “neutrality of 

justification” and “conceptions of the good”. Using a specific (though not entirely 

uncontested) definition of these concepts, an empirical analysis was made of Swedish 

parliamentary parties and their cultural policies. The empirical part of the study seemed to 

confirm one of the basic premises of this study; that state neutrality and perfectionism are 

often (as has indeed been recognized by critics of state neutrality) intertwined in the business 

of everyday politics. 
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1 Inledning 
 
 
 
 
 
Är det rätt att staten använder sin ofta betydande auktoritet och sin omfattande maktapparat 
för att så väl i ord som handling främja sin egen uppfattning om vad som gör livet som 
människa värt att leva? Formulerat på detta suggestiva vis, med de värdeladdade orden 
”auktoritet” och ”maktapparat” centralt placerade i frågeställningen, skulle förmodligen 
väldigt många spontant svara ”nej” på den frågan. Det är förmodligen ingen överdrift att påstå 
att det, åtminstone bland vissa grupper inom de moderna västerländska demokratierna, finns 
en djupt rotad, närmast instinktiv misstro mot auktoriteter, i synnerhet om och när dessa 
auktoriteter börjar tala om och förespråka kategoriska föreställningar om vad som är ”rätt” 
och ”fel” och hur medborgarna bör leva sina liv. 
  Så har det naturligtvis inte alltid varit. Historiskt sett har politisk makt i västvärlden (såväl 
som i andra världsdelar) ofta till stora delar grundat sig på att den statliga organisationen 
tvärtom tydligt omfattat vissa mycket specifika värden, och därtill dyrt och heligt lovat att 
både försvara och främja dessa. Ett typexempel är värnandet om (någon variant av) den 
kristna religionen, som under långa tidsperioder var ett nödvändigt ideologiskt element för att 
upprätthålla varje seriös europeisk makthavares grundläggande legitimitet. 
  En av de idémässigt mer intressanta delförklaringarna till varför många idag känner en så 
stark olust inför tanken på en stat som både har och agerar utifrån en bestämd och uttalad 
uppfattning om hur människor bör utforma sin tillvaro och vilka aktiviteter de bör ägna sig åt, 
kan vara att den liberala principen om statlig neutralitet mycket framgångsrikt kommit att 
införlivas i det västerländska samhällets ideologiska fundament. Principen om statlig 
neutralitet går i sin mest krävande form ut på att staten inte bör agera så att dess politiska 
åtgärder främjar en eller annan uppfattning om ”det goda”, varken i metafysiska, moraliska, 
etiska, ekologiska eller andra avseenden. Det är, enligt denna den mest tydliga och kraftfullt 
formulerade versionen av denna princip, inte statens uppgift att avgöra vare sig vilken Gud 
man bör tro på och tillbe, eller huruvida det exempelvis per definition är bättre att ägna sig åt 
någon form av ideell verksamhet eller politiskt kampanjarbete än att sitta hemma och glo på 
dokusåpor på TV. 
  Den grundläggande idén bakom denna princip har, främst via sin fundamentala koppling till 
de för liberalismen så centrala begreppen frihet, tolerans och autonomi, utgjort ett viktigt 
teoretiskt element i liberalismen ända sedan tidiga moderna liberala tänkare som John Locke 
(”Letters concerning Toleration” (1689-92) och ”Two treaties of government” (1690)) lade 
grunden till det som John Stuart Mill (”On Liberty” (1869)) med flera byggde vidare på, 
vilket skulle bli den moderna politiska ideologi som, i en eller annan form, kommit att spela 
en avgörande (och i vissa avseenden helt dominerande) roll i västerländsk politik under 1900-
talet. Det klassiska exemplet på (såväl som argumentet för) statlig neutralitet är 
religionsfriheten (det vill säga rätten att anta vilken trosföreställning som helst utan att staten 
blandar sig i detta val), som vid det här laget åtnjutit ett gott rykte under ett flertal 
århundraden och därtill är grundlagsskyddat i samtliga nutida demokratier som över huvud 
taget har en skriven konstitution. 
  Under senare tid har principen emellertid fått ett ännu starkare genomslag, åtminstone i den 
akademiska världen, genom att behandlas allt intensivare inom ramen för liberal politisk 
filosofi och teori i John Rawls (1971) efterföljd. Parallellt med och som svar på denna 
utveckling har emellertid även motståndet mot liberal neutralitet (såväl som liberalismen i sin 
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helhet) vuxit till ett mycket framträdande inslag i såväl den akademiska diskursen som den 
allmänna debatten, inte minst mot bakgrund av den kommunitaristiska skolan genombrott på 
1980-talet (vilken betonade vikten av samhällets grundläggande värden och gemenskapens 
roll för individen) samt dagens inflytelserika så kallade multikulturalister (som kan tänka sig 
avsteg från den statliga neutraliteten för att värna om det som de ser som förtryckta kulturella 
minoriteters sedan länge förtrampade rättigheter). Dessa teoriskolor har presenterat olika 
former av kritik mot neutralismen och utgör ibland, men inte alltid, exempel på ståndpunkter 
som kan klassificeras som utgörande komponenter i neutralismens totala motsats; den 
politiska perfektionismen. Så kallat perfektionistiska ideal för politiken grundar sig, mer eller 
mindre explicit, på specifika uppfattningar om det goda, det vill säga om hur livet bör levas 
och vilka speciella karaktärsdrag och mänskliga aktiviteter som alla mår bra av att odla 
respektive ägna sig åt, och vilka därmed enligt detta synsätt bör främjas av staten och genom 
den politiska processen (och då potentiellt på bekostnad av andra uppfattningar om det goda). 
  Debatten mellan vad man brukar kalla antiperfektionister (det vill säga företrädare för statlig 
neutralitet) och perfektionister har i skrivande stund varit lika omfattande som seglivad, men, 
och detta är av central betydelse, motsättningen mellan statlig neutralitet och politisk 
perfektionism är ingalunda så absolut som man vid första anblick kan förledas att tro. Bland 
annat kan nämnas att den kanadensiske filosofen Will Kymlicka, som bland annat gjort 
betydande insatser för att försvara liberale förgrundsgestalten John Rawls från 
kommunitarismens kritik, sedermera allt tydligare anslutit sig till den multikulturalistiska 
skolan (vilken alltså bland annat är icke-neutral i ett antal väsentliga avseenden) utan att för 
den sakens skull överge epitetet ”liberal” som beteckning på de egna filosofiska och politiska 
övertygelserna. En mängd andra företrädesvis liberala teoretiker har på senare år avfärdat den 
verkligt principfasta statliga neutraliteten, som inte bara en praktisk omöjlighet utan också en 
potentiell fara för den livaktiga demokratin. Ändå är det ytterst få som helt avfärdar 
neutraliteten som princip. Som Andrew Koppelman uttryck det; 
 
Even the most sophisticated critics of neutrality acknowledge that modern political life requires some degree of 
abstraction away from controversial conceptions of the good. Almost no one regrets the state’s refusal to take a 
position on the metaphysical status of the Eucharist.1

 
Dessa exempel riktar uppmärksamheten mot denna studies enkla men viktiga utgångspunkt; 
nämligen att det är mer lämpligt att föreställa sig förhållandet mellan statlig neutralitet och 
politisk perfektionism som ett spänningsfält mellan två åtminstone teoretiskt möjliga 
ytterlighetspositioner, där de flesta självutnämnda neutralister och antineutralister i själva 
verket placerar sig någonstans i den vidsträckta gråzon som utgör själva spänningsfältet, än 
direkt på någon av extrempolerna. Enklare uttryckt är det alltså i de flesta fall en fråga om 
grad- snarare än artskillnader mellan olika politiska teoretikers ståndpunkter i den här frågan. 
 
1.1 Studiens syfte, frågeställningar och metodologiska grundelement 
Denna studie har som sitt tudelade syfte att för det första undersöka begreppet om statlig 
neutralitet utifrån ett antal centrala infallsvinklar och teoretiska problemområden, för att 
kunna utröna vilka begreppsmässiga tvetydigheter och komplikationer som återfinns i detta 
sammanhang, samt de huvudsakliga implikationer dessa problem får för våra definitioner av 
begreppet, och för det andra att undersöka om och hur neutralitetens mångfasetterade natur 
manifesteras även i den svenska politiska verkligheten. 
  Strategin för att uppnå detta mål är för det första att, inom ramen för den teoretiska analysen 
och utifrån modern politisk filosofi och teori, tydliggöra och sammanfatta den väsentliga 
tankestrukturen bakom principen om statlig neutralitet respektive politisk perfektionism och 
                                                 
1 Koppelman, Andrew (2004). “The Fluidity of Neutrality” i The Review of Politics (66) 4: s 636. 
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samtidigt problematisera och diskutera begreppen. Detta görs genom att framför allt ta hänsyn 
till de distinktioner som gjorts mellan olika sorters neutralitet respektive perfektionism samt 
diskutera olika definitioner av ett antal centrala idéer, för att därigenom både utforska 
utrymmet mellan begreppen och presentera egna ställningstaganden och tolkningar som grund 
för den fortsatta analysen. Fokus ligger hela tiden på själva neutralitetsbegreppet, men genom 
att utforska dess begränsningar och undantag förs diskussionen hela tiden oundvikligen även 
in på samt relateras till begreppet perfektionism. 
  Vad som är sant i den politiska teorin måste rimligtvis motsvaras av någon korresponderande 
sanning i den politiska verkligheten. Följaktligen är det av stort intresse att undersöka om 
olika grader av perfektionism och neutralitet återfinns även i konkret partipolitik, vilket utgör 
denna studies andra syfte. Analysobjekten blir i denna del av studien de svenska 
riksdagspartierna. Den metod som kommer att användas i detta fall är en idealtypsbaserad 
idéanalys, vilken används i ett beskrivande och (mer specifikt) klassificerande syfte. 
Idealtyperna kommer närmare bestämt att utnyttjas för att undersöka förekomsten i de 
undersökta texterna av de idéer som står i centrum för undersökningen (i detta fall anti-
perfektionism och/eller perfektionism i synen på statlig neutralitet). I motsats till vissa andra 
typer av idéanalyser är syftet här inte att kritisera eller värdera argumentationen, utan istället 
att genomföra en beskrivande och tolkande undersökning vilken förmår exponera de 
uppfattningar i den relevanta frågan, som (eventuellt) finns representerade i materialet.2 Och 
inom ramen för denna forskningsstrategi används idealtyperna som analysverktyg eller 
”raster” med vilka man sorterar olika argumentationer och formuleringar efter deras grad av 
överensstämmelse med någon av de ömsesidigt uteslutande kategorierna som tillhandahålls av 
idealtyperna. Det måste emellertid understrykas att det inte i första hand är just graden av 
överensstämmelse med idealtyperna (vilka ju ändå i grund och botten bara är begrepps-
mässiga verktyg avsedda att strukturera analysen och ge forskaren något att leta efter), som 
står i centrum för den empiriska undersökningen och kommer att ägnas det största intresset, 
utan snarare just försöket att identifiera olika övergripande grader av neutralitet och/eller icke-
neutralitet. Detta beror alltså på att syftet med den empiriska delen av uppsatsen som sagt inte 
i första hand är att åstadkomma en idékritisk granskning; det vill säga att peka på eventuella 
inkonsekventa resonemang och idémässigt nedbrytande motsättningar i texterna, utan just att 
lyfta fram att inslag av neutralitet såväl som icke-neutralitet både kan och i praktiken ofta 
brukar kombineras (därmed inte sagt att jag kommer att uttala mig om huruvida det också bör 
vara så). Återigen; även om det mycket väl ur en rent analytisk synvinkel går att utvinna 
teoretiskt enhetliga, absoluta och otvetydiga versioner av båda positionerna statlig neutralitet 
och politisk perfektionism (vilket konstruktionen av denna studies idealtyper kommer att 
understryka), står det mest intressanta och empiriskt relevanta i detta sammanhang i huvudsak 
att finna någonstans emellan de båda ytterlighetspositionerna. 
  Mot bakgrund av det nyss förda resonemanget är det nu möjligt att presentera de konkreta 
frågeställningar, som studien ska besvara. Studiens ovan nämnda tudelning i en teoretisk och 
en empirisk analysdel resulterar rent konkret i två separata frågeställningar; 
 

1. Hur kan begreppen statlig neutralitet och politisk perfektionism närmare 
avgränsas, preciseras och definieras? 

2. Överensstämmer de politiska rättfärdiganden, vilka framförts av de svenska 
riksdagspartierna inom ramen för ett specifikt politikområde (kulturpolitiken), 
med neutralismen eller perfektionismen? 

 
                                                 
2 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2000). Textens makt och mening – Metodbok i samhällsvetenskaplig 
textanalys. Studenlitteratur: Lund,  s. 154; Beckman, Ludvig (2005). Idéanalys – en introduktion till det kritiska 
studiet av politiska budskap. Stockholms universitet, s 26f. 
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Materialet som används kommer i huvudsak att utgöras av teoretiskt inriktad litteratur (vilken 
utnyttjas för att besvara den förstnämnda övergripande frågeställningen) samt av officiella 
dokument och uttalanden av viktiga företrädare för de liberala inriktningarna inom svensk 
politik (när det gäller den sistnämnda frågeställningen). Det sistnämnda, empiriska materialet 
utgörs dels av partiprogram och dylika ideologiska plattformar och breda handlingsplaner, 
och dels av riksdagsmotioner med konkreta förslag till politiska åtgärder. Genom denna 
primära uppdelning är förhoppningen att det ska vara möjligt att från ett antal delvis olika 
infallsvinklar och därtill på olika abstraktionsplan fånga in partiernas positioner i förhållande 
till undersökningens huvudbegrepp i en rad frågor och sammanhang. 
 
1.2 Avgränsningar 
Diskussionen inom politisk teori om statlig neutralitet och politisk perfektionism har förts 
under en mycket lång tidsperiod och i många olika sammanhang; ibland som huvudämne och 
ibland som en mindre framträdande men ändå viktig del av ett bredare resonemang. Det säger 
sig självt att inte alla aspekter av detta komplicerade och mångfasetterade ämne kan beröras 
inom ramen för en uppsats på den här nivån. Jag har därför gjort ett antal avgränsningar av 
denna studie, och för att få en korrekt bild både av syftet såväl som uppsatsens generella 
inriktning måste man hålla i minnet dessa grundläggande preciseringar av det som ska 
undersökas. 
  Min första avgränsning är att jag i huvudsak behandlar modern politisk filosofi och teori, 
vilket har sitt ursprung i John Rawls bokstavligen epokgörande ”A Theory of Justice” (1971). 
Att ägna mer tid åt äldre giganter inom den politiska filosofin (som exempelvis John Stuart 
Mill, som förvisso hade en hel del att säga om det mesta av betydelse för liberal politisk 
filosofi) hade kunnat placera diskussionen i en bredare kontext och satt fingret på principernas 
historiska bakgrund, men då detta hade genomförts på bekostnad av analysen av den nutida 
akademiska debatten liksom den empiriska analysen, har detta medvetet valts bort. 
  Min andra avgränsning utgörs av att fokus för studien hela tiden ligger på principen om 
statlig neutralitet. Att också handskas med idén om politisk perfektionism är alldeles 
nödvändigt för att kunna säga något om vad statlig neutralitet inte är och kontrastera det mot 
ett motsatt förhållningssätt, men jag kommer inte i första hand att fördjupa mig i en detaljerad 
diskussion av de teoribyggen som perfektionistiska statsvetare och filosofer producerat. 
Perfektionismen kommer i första hand att framträda i uppsatsen som neutralitetens spegelbild. 
  Min tredje avgränsning är mer avgörande och rör hur avancerad och komplex den 
begreppsmässiga analysen kommer att vara. Diskussionen om statlig neutralitet inte bara har 
många år på nacken; den kan som tidigare antytts dessutom bli rejält invecklad, beroende på 
hur djupt man gräver i ämnet. En stor del av den akademiska debatten har, i synnerhet under 
senare år, kretsat kring kritiken av principen om statlig neutralitet. Även om denna stora 
diskussion kommer att beröras även inom ramen för denna uppsats, kommer fokus inte att 
ligga på den omfattande argumentationen för eller emot neutralismen som princip, utan alltså 
att stanna på det begreppsutredande stadiet där olika typer av neutralitet och perfektionism 
urskiljs och diskuteras. Denna avgränsning är samtidigt i linje med mitt tudelade syfte, 
eftersom en strukturering av resonemanget kring statlig neutralitet utifrån olika tydligt 
definierade kategorier torde resultera i ett av de mest användbara teoretiska underlagen för en 
efterföljande empirisk studie av klassificerande art, vilket som tidigare nämnts ska genomföra 
i samband den andra och sista frågeställningen inom ramen för denna uppsats. 
  Min fjärde avgränsning rör idealtypsanalysens omfång. Jag kommer att diskutera fler 
aspekter i den teoretiska analysen och infoga dessa i de två idealtyperna än vad jag sedan 
kommer att undersöka i det empiriska materialet. Det finns två huvudsakliga anledningar till 
detta; dels tidsaspekten (att uppsatsen ska gå att genomföra inom den angivna tidsperioden) 
och dels materialaspekten. Då det inte är möjligt att hitta ett tillfredsställande stort material för 
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att kunna undersöka vissa aspekter empiriskt har de utelämnats. Vad som återigen måste 
understrykas är att studien har två delvis självständiga delar, en teoretisk och en empirisk, och 
detta innebär att det är möjligt att föra resonemang i den teoretiska delen som är meningsfulla 
och relevanta trots att de inte kommer att återkomma i den empiriska delen. Det teoretiska 
kapitlet är mer än ett vanligt förberedande teorikapitel innan den empiriska analysen tar vid. 
  Min femte avgränsning är att den empiriska analysen som tidigare nämnts bara kommer att 
diskutera graden av neutralitet respektive perfektionism i svensk politik inom ett 
politikområde. Denna avgränsning har gjorts mot bakgrund av de tidsmässiga begränsningar 
som uppsatsen måste hantera, vilket omöjliggör en större empirisk prövning i kombination 
med den första frågeställningens teoretiska analys. Det specifika urvalet av just 
kulturpolitiken kommer att behandlas i den metodologiska diskussionen i nästa kapitel, men 
redan nu kan det påpekas att fokuset på kulturpolitiken i praktiken inte innebär att den 
empiriska analysen enbart kommer att kunna ge en bild av partiers eventuella uppfattningar 
om det goda inom det avgränsade politikområdet. Detta beror helt enkelt på att om ett parti 
grundar sina politiska ställningstaganden på  potentiellt kontroversiella värden kommer dessa 
naturligtvis också att återspeglas inom de flesta specifika politikområden, även om de är 
starkare knutna till vissa politikområden än andra. Således kan man få värdefulla indikatorer 
på (om än knappast fullständig inblick i) partiers övergripande uppfattning om det goda även 
genom studiet av ett enskilt politikområde. Vad man däremot inte kan göra utifrån detta urval 
av politikområde, vilket kommer att betonas i metoddiskussionen, är att uttala sig om ett 
partis generella grad av neutralism eller perfektionism, då kulturpolitiken är ett speciellt och 
avvikande fall bland politikområdena. 
 
1.3 Disposition 
I nästa kapitel ska studiens val av metod (det vill säga det idéanalytiska tillvägagångssättet) 
presenteras och diskuteras, och i samband med detta berörs också studiens material samt ett 
antal centrala metodologiska problemområden. I det tredje kapitlet besvaras den förstnämnda 
frågeställningen utifrån en genomgång och diskussion av viktig akademisk litteratur som 
behandlat statlig neutralitet och politisk perfektionism samt förhållandet mellan begreppen. 
Denna del av undersökningen avslutas med en sammanfattande presentation av de centrala 
inslagen i de olika identifierade perspektiven genom konstruerandet av ett par idealtyper för 
de båda begreppsmässiga motsatsparen. I det fjärde kapitlet appliceras denna analysram på 
svenska partiers partiprogram och motioner (därav uppsatstitelns ”ideologi och praktik”), 
företrädesvis genom en idécentrerad textanalys vars centrala analysverktyg och konceptuella 
referenspunkter består av de tidigare konstruerade idealtyperna, men där också jämförelserna 
mellan partierna är ett viktigt inslag. I det femte och avslutande kapitlet summeras de 
slutsatser som studiens teoretiska såväl som empiriska del och mynnar slutligen ut i en 
kortfattad och mer allmänt hållen diskussion utifrån begreppen statlig neutralitet och politisk 
perfektionism samt de motsatta idéernas relativa positioner inom svensk politik. 
 
1.4 Tidigare forskning 
När det gäller den teoretiska delen av min uppsats har mycket skrivits om neutralitet och 
perfektionism, fast i många delvis mycket olika sammanhang. Här kommer endast debattens 
omfattning och bredd att antydas. Bland de främsta verk som skrivits av neutralistiskt 
inriktade forskare återfinns såväl John Rawls ”A Theory of Justice” (1971) som Robert 
Nozicks ”Anarchy, State and Utopia” (1974) liksom Bruce Ackermans ”Social Justice in the 
Liberal State” (1980), Ronald Dworkins ”A Matter of Principle” (1985) samt Charles 
Larmores ”Patterns of Moral Complexity” (1987). Dessa författare har utifrån olika 
definitioner och rättfärdiganden försvarat principen, och stor vikt kommer i denna studies 
teoretiska analys att läggas vid betydelsefulla skillnader i de övergripande resonemangen 

 - 5 -



 

kring neutraliteten (vilka ofta inom ramen för den moderna debatten ytterst kan spåras just till 
några av de ovan nämnda teoretikerna). Neutralisternas motståndare (vilka också kommer att 
diskuteras i kommande kapitel) har alltså varit mer eller mindre perfektionistiska teoretiker 
som bland andra kommunitaristerna Alisdair Macintyre (1981) och Michael Sandel (1984) 
samt George Sher (1997), vilka (bland annat) avvisat (åtminstone vissa aspekter av) statlig 
neutralitet. Populariteten för perfektionistiska teorier och analysinriktningar inom 
statsvetenskap och filosofi har rent generellt genomgått en dramatisk ökning. I synnerhet den 
klassiskt inspirerade dygdeetiken har sett en renässans under senare år, som med stöd i 
antikens filosofer i allmänhet och Aristoteles i synnerhet uttryckligen argumenterar för 
främjandet av specifika egenskaper och handlingsmönster inom den politiska sfären.3

  Empiriskt orienterade undersökningar vilka i första hand knyter an till den akademiska 
diskursen kring neutralitetsprincipen är emellertid betydligt mindre vanliga. Bo Rothstein har 
i sin ”Vad bör staten göra?” (1994) emellertid kombinerat en (kortfattad men informativ) 
teoretisk genomgång av frågan om statlig neutralitet med en omfattande diskussion kring 
centrala insikter från forskning kring implementeringen av sociala reformer, för att på så sätt 
både kunna besvara frågan vad staten kan anses ha rätt att göra respektive vad staten faktiskt 
kan göra.4 Rothstein argumenterar för en definition av principen om statlig neutralitet som i 
allt väsentligt bygger på de arbeten som de ovan nämnda amerikanska teoretikerna och 
neutralistförespråkarna genomför; det unika i hans arbete är just kombinationen av teori och 
empirisk undersökning.5 Noterbart är emellertid att Rothstein diskuterar vilka resurser (av 
olika slag), som man kan kräva att den neutrala staten tillhanda-håller för att varje människa 
ska kunna förverkliga sina liv; en viktig fråga som faller utanför ramen för teorigenomgången 
i min egen uppsats, framför allt på grund av dess mer praktiskt orienterade karaktär. 
  Simon Mattis (2003) D-uppsats ”Avfallshantering i den neutrala staten – En utmaning för 
den liberala staten?” är ett annat undantag som bekräftar regeln om den relativa frånvaron av 
empirisk forskning kring statlig neutralitet och politisk perfektionism. I uppsatsen utgår Matti 
dels från Rawls och Dworkin och dels från klassiske liberalen John Locke, och urskiljer tre 
huvudargument för statlig neutralitet; individualism samt fri- och rättigheter, behovet av 
tolerans i pluralistiska demokratier samt jämlikhet och alla människors lika rätt till 
självförverkligande.6 Slutsatsen av den empiriska undersökningen är att den svenska statens 
avfallshanteringspolitik inte är förenlig med principen om statlig neutralitet när det gäller 
något av de tre utvalda huvudargumenten. 
  Avslutningsvis kan det vara värt att understryka, att när det gäller argumentations- och 
idéanalytiska studier rent generellt är utbudet självfallet desto mer omfattande, även inom 
svensk statsvetenskap. Som klassiskt exempel kan Leif Lewins ”Planhushållningsdebatten” 
(1967) nämnas, vilken behandlar konflikten mellan näringslivet och arbetarrörelsen på 1940-
talet, och bland de modernare titlarna återfinns Jan Anderssons ”Yttrandefrihetens dilemman” 
(2004) som granskar hur man vid olika tillfällen i svensk nutidshistoria argumenterat kring 
yttrandefriheten. 

                                                 
3 Se exempelvis Badersten, Björn (2002). Medborgardygd – Den västerländska staden och det offentliga 
rummets etos, Natur och Kultur: Stockholm och Nussbaum, Martha C. (1995). ”Dygd och relativism” i Känslans 
skärpa, tankens inlevelse – Essäer om etik och politik, Brutus Östlings Symposium: Stockholm. 
4 Rothstein, Bo ([1994] 2002). Vad bör staten göra? - Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. Andra 
Upplagan. SNS Förlag: Angered. 
5 Då Rothsteins arbete följaktligen inte ska ses som ett särskilt originellt bidrag till den renodlat teoretiska 
diskussionen, utan istället utgör ett (i och för sig mycket angeläget) försök till ett konstruktivt statsvetenskapligt 
arbete med teorin om neutralitet som en av utgångspunkterna, kommer ”Vad bör staten göra?” inte att tilldelas 
en central plats i teoridiskussionen i denna uppsats, trots den betydelse studien onekligen har (i synnerhet i en 
svensk kontext). 
6 Matti, Simon (2003), Avfallshantering i den neutrala staten – En utmaning för den liberala staten?, Luleå 
Tekniska Högskola. 
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2. Metod 
 
 
 
 
 
Det kanske är dags att modifiera Mark Twains bekanta lögn-taxonomi. Framledes borde det heta: vanlig lögn, 
förbannad lögn och – idéanalys. 

Peter Esaisson7

 
I detta kapitel är den primära avsikten att redogöra för samt förklara studiens metodologiska 
utgångspunkter. Den teoretiska analysen är en begreppsanalys av begreppen statlig neutralitet 
och politisk perfektionism. Nästan hela detta metodkapitlet kommer emellertid att ägnas åt att 
precisera metodologin i förhållande till den empiriska delen av studien, då denna del av 
studien (kapitel 4) kräver den mest omfattande metodologiska diskussioen. Den empiriska 
analysen är en idealtypsbaserad, aktörscentrerad idéanalys som genomförs med en specifik, 
begränsad materialkategori som empiriskt underlag. I den resterande delen av detta kapitel är 
det min ambition att precisera, utveckla, problematisera samt diskutera denna grundläggande 
positionsbestämning utifrån en rad viktiga aspekter. 
 
2.1 Begreppsanalys 
Esaisson m. fl. (2003) klargör skillnaden mellan termer och begrepp.8 Begrepp är de 
föreställningar och tankekonstruktioner vilka utgör vetenskapens grundstenar, och termerna är 
de etiketter vi använder för att på ett enkelt sätt kunna prata om begrepp. I den teoretiska 
delen av denna studie kommer uppsatsens huvudbegrepp att utredas och de relevanta termerna 
preciseras. I syfte att åstadkomma väldefinierade begrepp, vilket Esaisson m. fl. ser som den 
viktigaste uppgiften i det här sammanhanget, kommer en viktig del av undersökningen bli att 
klargöra de gemensamma egenskaper som kännetecknar de fenomen som studeras inom 
ramen för denna uppsats.9 Då uppsatsen utöver den rent teoretiska delen också har en 
empirisk del är det angeläget att det finns tillräckliga operationella indikatorer på de begrepp 
som ska undersökas. Därför kommer den teoretiska analysen också att ägna uppmärksamhet 
åt möjligheterna att konkret observera de definierade begreppen i ett empiriskt material och 
använda sig av konkreta exempel i det begreppsutredande arbetet, i syfte att stärka studiens 
validitet. 
  En begreppsanalys går helt enkelt ut på att ta fram de utmärkande egenskaperna hos ett visst 
begrepp, vilket i detta sammanhang görs mot bakgrund av den teoretiskt orienterade litterat-
uren på området. De centrala inslagen i de flesta begreppsutredande studier av denna typ är 
dels att undersöka det som skrivits på ett visst område, dels att sortera olika begrepps-
definitioner, dels att kritiskt bedöma huruvida definitionerna är logiskt konsistenta, dels att 
pröva om de är möjliga att operationalisera, samt dels, om möjligt, ta ställning för den bästa 
begreppsdefinitionen. 
  Den teoretiska analysen är som benämningen antyder fokuserad på själva de teoretiska 
begreppen. Då avsikten är att göra en bred genomgång kommer analysen inte att inrikta sig på 
någon eller några specifika teoretiker, utan istället ha sin utgångspunkt i ett mer övergripande 
                                                 
7 Esaisson, Peter (1993). ”Litteraturgranskning av Stig-Björn Ljunggrens Folkhemskapitalismen – Högerns 
programutveckling under efterkrigstiden” i Statsvetenskaplig Tidskrift (96): 2. s 205. 
8 Esaisson, Peter; Giljam, Mikael; Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena (2003). Metodpraktikan – Konsten 
att studera samhälle, individ och marknad. Norstedts Juridik: Stockholm, s 19. 
9 ibid.: s. 20. 
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perspektiv och ställa frågan om vad begreppen betyder och sedan, allt eftersom de exakta 
preciseringar blir allt mer nödvändiga, anknyta till den relevanta forskning som gjorts på 
området. 
  En viktig del av den teoretiska uppgiften blir att undersöka hur man har argumenterat för och 
emot begreppen, för att därmed förstå vad de olika principerna rent konkret använts till och i 
vilka specifika syften (vilket samtidigt direkt eller indirekt klargör vilket vilken innebörd 
begreppen har getts). En annan viktig aspekt att undersöka i begreppsanalysen är huruvida det 
finns olika former av neutralism respektive perfektionism. Till sist krävs också en utförligare 
precisering av ett antal centrala aspekter inom den övergripande diskussionen. Då de tidigare 
frågorna främst har utgått från att reda ut vad den existerande teoribildningen har kommit 
fram till, krävs det i detta sistnämnda fall att jag gör en mer självständig terminologisk 
precisering och begreppsanalys, då det finns ett antal centrala synsätt och perspektiv på 
begreppen vilka man måste ta ställning för och emot. 
 
2.2 Textanalys 
Bergström och Boréus (2000) urskiljer fem sorters textanalyser; innehållsanalyser, 
argumentationsanalyser, idé- och ideologianalyser, lingvistisk textanalys samt 
diskursanalys.10 Den kvantitativt inriktade innehållsanalysen syftar till att göra jämförelser av 
förekomsten av det man letar efter (exempelvis specifika ord och begrepp) i omfattande 
textmassor. 
  I argumentationsanalys är man som namnet antyder istället inriktad på att analysera 
innebörden i olika aktörers argumentation i någon forskningsmässigt intressant fråga. Denna 
metod kan också benämnas systematiserande textanalys, och detta är den mest relevanta 
klassifikationen för den teoretiska delen av denna studie. Den teoretiska delen av denna 
studien utgörs av en översikt av centrala delar av den akademiska litteraturen kring statlig 
neutralitet och politisk perfektionism. I grund och botten utgör alla granskningar av skrivet 
material en form av systematiserande textanalys inom ramen för vilken de viktigaste 
resonemangen i det undersökta materialet lyfts fram och diskuteras. Med denna 
metodologiska utgångspunkt blir de centrala frågorna helt enkelt vad aktören säger och vilka 
argument han eller hon framför för att försvara sin ståndpunkt.11 Syftet är (åtminstone inte 
inom ramen för denna studie) att kritisera resonemanget, utan att lyfta fram den centrala 
tankestrukturen vilken kan vara (men inte nödvändigtvis i alla avseenden behöver vara) svår 
att vid första anblicken urskilja ur det empiriska underlaget. Detta underlag består för den 
teoretiska delen närmare bestämt av några viktiga verk på området (framför allt politiske 
filosofen John Rawls och rättsteoretikern Ronald Dworkins arbeten samt studier och 
vetenskapliga artiklar som återger och diskuterar aspekter av Rawls och Dworkins 
resonemang på det aktuella området), varav Ludvig Beckmans avhandling ”The Liberal State 
and the Politics of Virtue” (2000) utgjort en särskilt betydelsefull utgångspunkt för en stor del 
av resonemanget. 
  Idé- och ideologianalys, som denna studies empiriska del är ett exempel på, fokuserar på de 
idéer och/eller de ideologier som återfinns i det empiriska materialet. I denna studie, liksom i 
många andra idéanalytiska studier av det här slaget, handlar det om att urskilja förekomsten 
av en viss idé inom materialet. En vanlig forskningsuppgift är att analysera förändring över 
tid, men i min uppsats är det alltså förekomsten av olika typer av en viss idé (principen om 
statlig neutralitet) respektive dess motsats (principen om politisk perfektionism) vid ett enda 
tillfälle som utgör syftet med den empiriska undersökningen. 

                                                 
10 Bergström och Boreus (2000), s 19. 
11 ibid.: 16, Esaisson (1993), s 209. 
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  Den fjärde textanalytiska inriktningen, lingvistisk textanalys, utgår dels från metaforanalys 
och dels från syntaxanalys, och har alltså rötter i den renodlade språkvetenskapen. Dessa 
språkligt inriktade analyser försöker därigenom utröna vilket perspektiv på världen som 
framträder ur materialet. Den sista formen av textanalys är diskursanalys, som bland annat 
undersöker etablerandet av gränser för vad som kan och går att säga inom en viss diskurs samt 
vilka föreställningar som skapas inom ramen för dessa diskurser. 
 
2.3 Idéanalys 
En idé är kan definieras som en ”grundläggande tanke inom viss riktning” som i ”idéarv” eller 
”de liberala idéerna”, eller som en ”allmän föreställning”.12 Då idéer enbart förekommer i 
tanke, tal och skrift (och, eventuellt, i idévärlden, men den är det ju dessvärre inte så många 
som har tillgång till), är det inte så underligt att en vetenskaplig analys av idéer i de flesta fall 
är en form av textanalys, då det är i texter man på det enklaste sättet kommer i kontakt med 
dessa fenomen. Riktlinjer och konkreta forsknings- och designstrategier för det konkreta 
genomförandet av idéanalyser är som Peter Esaisson påpekat inte särskilt vanligt 
förekommande i den statsvetenskapliga metodlitteraturen.13 Det finns emellertid ett antal 
grundläggande distinktioner och tumregler vilka allmänt brukar utnyttjas av professionella 
idéanalytiker, och arbetet med att precisera denna uppsats metodologiska approach kommer 
att utgå från hur dessa allmänt omfattade principer har presenterats och diskuterats dels i 
Göran Bergströms och Kristina Boréus ”Textens mening och makt” (2000), dels i Ludvig 
Beckmans (2005) introduktionsskrift ”Idéanalys – En introduktion till det kritiska studiet av 
politiska budskap” och dels i Peter Esaissons (1993) metodologiskt sett mycket klargörande 
recension av Stig-Björn Ljunggrens doktorsavhandling ”Folkhemskapitalismen”. Den 
disposition som Esaisson arbetar med i den sistnämnda texten samt den checklista som 
presenteras i slutet av kapitlet är användbara för att ge en överblick över de relevanta 
metodologiska övervägandena i idéanalytiska studier, och därför kommer jag att använda mig 
av den som utgångspunkt för att strukturera diskussionen i detta avsnitt. De frågor jag 
kommer att ta upp är ”val av metod”, ”precisering av idémängd”, ”precisering av idébärare 
och urval av material”, ”val och utnyttjande av material”, ”tolkning” samt ”kriterier och 
principer för slutsatsdragning”.14

 
2.3.1 Val av metod 
Bergström och Boréus urskiljer ett antal olika sorters idé- och ideologiforskning.15 Den första 
inriktningen analyserar förekomsten av idéer i olika sammanhang. De konkreta 
undersökningsobjekten kan exempelvis utgöras av något speciellt politikområde eller någon 
specifik debatt. Den andra sortens idéanalyser har samma syfte men inriktar sig istället på att 
undersöka om idéerna förekommer hos specifika aktörer. Den empiriska delen av min studie 
utgör en kombinationen av dessa två grundläggande tillvägagångssätt, eftersom syftet som 
sagt är att undersöka just förekomsten av en viss typ av idéer hos de svenska riksdagspartierna 
inom ett specifikt politikområde. Kombinationen består i att den politikområdescenterade 
analysen (den idé- snarare än aktörscentrerade approachen) i sig blir intressant först mot 
bakgrund av att undersökningens analysobjekt är landets största politiska partier (vilket alltså 
pekar mot en aktörsrelaterad analys). Om en absolut positionsbestämning krävs blir mitt svar 
att denna studie i första hand är aktörscentrerad, då det är riksdagspartiernas åsikter om 
neutralitet i den aktulla frågan som den empiriska delen av analysen främst syftar till av att 
utröna. 
                                                 
12 Nationalencyklopedin (2005). ”Idé”. 
13 Esaisson (1993), s 205. 
14 Esaisson (1993), s 213. 
15 Bergström och Boréus (2000), s 154. 
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  Den tredje idéanalytiska inriktningen är innehållslig idéanalys, som har som övergripande 
syfte att blottlägga logiken i den politiska argumentationen. Här lyfts de centrala argumenten 
fram tillsammans med de begrepp som ligger till grund för studien och vilka definitioner 
dessa begrepp ges av aktörerna. En innehållslig idéanalys kan även pröva resonemangens 
giltighet. I dess mer begränsade, beskrivande form är denna form av analys annars snarare att 
betrakta som en form av argumentationsanalys. 
  Även denna tredje variant tycks påminna om den inriktning som kännetecknar min 
empiriska studie, men det finns viktiga skillnader. En innehållslig idéanalys granskar själva 
argumentationen och de begrepp som faktiskt används av aktörerna själva, medan det i min 
studie är förekomsten av vad som (utifrån de kriterier och kategorier som kommer att arbetas 
fram i nästa kapitel) kommer att identifieras som (olika grader av) statlig neutralitet och/eller 
politisk perfektionism, som är av intresse för att uppfylla studiens syfte. Studien är inte heller 
beroende av om begreppet ”neutralitet” verkligen används (och utgår därmed inte från att 
undersöka detta), eftersom jag använder mig av oberoende kategorier utifrån vilka jag kan 
klassificera de olika partiprogrammens eventuella ståndpunkter i den aktuella frågan oavsett 
om författarna aktivt och medvetet har använt sig av begreppen eller ej. Detta innebär 
emellertid inte att det är något sorts svårgripbart ”latent” budskap i texten som jag undersöker 
(se avsnitt 2.2.4); olika tankar som kan klassas som förankrade i principerna om neutralitet 
eller perfektionism måste förekomma explicit i texten för att jag ska kunna dra några som 
helst slutsatser. 
  Då övriga textanalytiska inriktningar har föga relevans för mitt arbete ska de bara kortfattat 
nämnas i detta sammanhang. Den fjärde inriktningen kallas funktionell idéanalys, och är 
inriktad på att undersöka och förklara idéers ursprung och/eller dess effekter. Den sista 
inriktningen är kritisk ideologianalys, som jämför ideologin med verkligheten i syfte att finna 
och utifrån en kritisk utgångspunkt diskutera implikationerna av skillnaden mellan vad som å 
ena sidan sägs om världen i ideologin och hur saker och ting å andra sidan faktiskt förhåller 
sig.16

   
2.3.2 Precisering av idémängd 
En annan central fråga i utformningen av analysen är hur man ska gå tillväga för att ringa in 
exakt vad det är som det är studiens syfte att undersöka. Ett vanligt tillvägagångssätt är att 
innan den empiriska analysen börjar själv definiera begrepp och analyskategorier av olika 
slag.17 En annan möjlighet är däremot att som forskare undvika att precisera idéerna närmare 
och istället öppet och förutsättningslöst närma sig materialet och därigenom låta definitioner, 
distinktioner och avgränsningar framträda direkt ur empirin inom ramen för själva den 
empiriska undersökningen. Det förstnämnda tillvägagångssättet har ofta kritiserats för att det 
enligt skeptikerna gör att forskaren inte uppfattar allt det som kan finnas i materialet som inte 
stämmer överens med den på förhand konstruerade analysramen, men som samtidigt kan vara 
av avgörande betydelse för en rättvis förståelse av materialets faktiska innehåll.  
  I direkt polemik med denna vanligt förekommande inställning argumenterar Ludvig 
Beckman tvärtom för att man alltid bör ha färdiga kategorier innan man ger sig in på den 
empiriska analysen; han går till och med så långt som att hävda att den motsatta ståndpunkten 

                                                 
16 Esaisson förespråkar en annan uppdelning i beskrivande idéanalyser, idékritik och ”genetisk” idéanalys, varav 
han med den sistnämnda avses studier som undersöker idéers ursprung och på något sätt etiketterar dem, 
exempelvis med utgångspunkt i ett antal på förhand utvalda och självständigt definierade jämförelsepunkter. 
Med utgångspunkt i Esaissons uppdelning är min studies empiriska del i första hand att karaktärisera som ett 
exempel på den sistnämnda kategorin, men oundvikligen också med ett betydande inslag även av det 
beskrivande tillvägagångssättet (Esaisson (1993), s 204. 
17 ibid. 
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är både ”i grunden […] felaktig och direkt farlig för forskningen”.18 Utgångspunkten för 
Beckmans resonemang är det idag självklara faktum att studenter och forskare oundvikligen 
färgas av sin egen förförståelse när de genomför sina studier. Detta innebär, att även om 
studien inte utgår från explicita kategorier kommer undersökningen ändå att påverkas, vare 
sig författaren är medveten om det eller ej, av dennes uppfattning om och förutfattade 
meningar kring de aktuella begreppen och företeelserna. Mot bakgrund av detta är det enligt 
Beckman därför farligt att inte utgå från några som helst på förhand explicit formulerade 
kategorier, eftersom den förmodade öppenheten för materialets eventuellt mångfacetterade 
innehåll är mer skenbar än verklig. Själva skillnaden mellan vardagsobservationer och 
vetenskapliga analyser, menar Beckman19, är att de sistnämnda bör utgå från ett tydligt och 
uttalat val av ”glasögon” med vilka man betraktar världen, medan tolkningen av skeenden i de 
förstnämnda fallen istället grundar sig uteslutande på förförståelse.20 Ett viktigt skäl till detta 
är inte bara att forskaren själv ska vara uppmärksam på vilka idéer och uppfattningar som 
undersökningen är beroende av, utan också att underlätta för en kritisk granskning av studien. 
En utomstående granskare ska med andra ord kunna veta hur och utifrån vilka utgångspunkter 
författaren kommit fram till sina slutsatser, för att det sedan ska vara möjligt att göra en 
noggrann och väl underbyggd bedömning om huruvida detta tillvägagångssätt varit lämpligt. 
En bedömning av analysapparaten förutsätter naturligtvis att det finns en tydligt utformad 
sådan och att forskaren beskriver hur den fungerar och används i analysen. 
  Enligt Beckman är ett annat viktigt argument för att utarbeta tydliga kategorier i förväg att 
det inte gör forskaren helt beroende av vad som återfinns i det empiriska underlaget.21 Om 
man låter materialet tala ensamt ser man bara det som finns och inte det som inte finns men 
som potentiellt skulle kunna ha funnits. En studie som exempelvis undersöker hur stort det 
statliga stödet till kulturell verksamhet varit i olika välfärdsstater kan utan en självständig 
genomgång av möjliga utfall (istället för att enbart observera faktiska utfall) inte uttala sig om 
möjligheten att en stat överhuvud taget inte stödjer någon form av kulturell verksamhet alls. 
En diskussion av en sådant teoretisk möjligt utfall skulle, även om den inte kunde identifieras 
i den empiriska analysen, kunna bidra med värdefulla insikter som även skulle öka förståelsen 
och berika analysen av de företeelser som faktiskt kunnat observeras i det aktuella materialet. 
Och ännu viktigare; om det visade sig att det trots allt fanns stater som inte stödde kulturell 
verksamhet skulle risken självfallet vara större att dessa förbiseddes i den empiriska analysen. 
  Trots dessa invändningar mot ett tillvägagångssätt som låter empirin tala själv finns det 
naturligtvis en viktig poäng i den kritik som riktats mot användningen av utvecklade och 

                                                 
18 Beckman, Ludvig (2005). Idéanalys – en introduktion till det kritiska studiet av politiska budskap. 
Stockholms universitet,  http://www.statsvet.su.se/stv_hemsida/statsvetenskap_04/grundutbildning/pk_1_ideanal 
ys_ludvig_beckman.pdf, s 9. 
19 ibid.: 10 
20 En invändning som kan riktas mot Beckmans resonemang är att han inte närmare diskuterar det faktum att 
outtalad förförståelse inte bara kan tänkas påverka forskningsresultatet i de fall där analyskategorierna inte är 
definierade innan analysen, utan naturligtvis även i de fall där snävt avgränsade analyskategorier etablerats och 
övriga positionsbestämningar klargjorts i god tid före analysen. Vad värre är; själva konstruktionen av 
analyskategorierna kan omedvetet eller medvetet vara påverkad av exempelvis ontologiska premisser, politiska 
ställningstaganden och andra förutfattade meningar som forskaren har. Beckman tycks (se t. ex. s 10) vara väl 
optimistisk när det gäller forskarens förmåga att själva ”välja” glasögon med vilka man betraktar världen. Det är 
nog, för att fortsätta att utgå från den slitna metaforen, i grund och botten väldigt svårt att välja ontologiska 
glasögon; däremot kan man välja vilka linser man utnyttjar i betraktandet av verkligheten. Visst innebär detta att 
man till viss del konfronteras med världen på ett sätt man själv valt, men fortfarande finns det ett oundvikligt 
element, själva glasögonen, som man inte kommer ifrån. Eller som Marsh & Stoker (2002) träffande har uttryckt 
det; ”ontology is a skin, not a sweater” (Marsh, David & Stoker, Gerry (2002) Theory and Methods in Political 
Science. Palgrave Macmillan, s 17). Med denna problematiserande reservation ständigt i åtanke delar jag dock 
Beckmans grundläggande uppfattning om fördelen med en på förhand konstruerad analysapparat. 
21 ibid. 
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noggrant preciserade analysmodeller.22 Forskaren kan ha svårt att undvika att medvetet eller 
omedvetet tvinga in materialet i sina modeller oavsett om det egentligen passar in i 
analysapparatens kategorier eller ej.23 Det viktiga metodologiska kravet på att idéanalytikern 
ska vara mycket tydlig och explicit i redovisande av det underlag han eller hon har för sina 
specifika tolkningar framstår som ännu viktigare mot bakgrund av detta oundvikliga problem 
som alla studier av den här typen måste konfronteras med och göra allt för att undvika. 
  Idéanalytiker som sysslar med genetiska studier (vilket alltså innebär att forskningsarbetet 
syftar till att precisera i vilken av ett antal kategorier som ett visst undersökningsobjekt kan 
sorteras) måste också konstruera lämpliga jämförelsepunkter att applicera på materialet. 
Idealtyper och dimensioner är två vanligt förekommande delvis olika exempel på sådana 
jämförelsepunkter. Som tidigare nämnts är det ett par idealtyper (närmare bestämt ”den 
neutralistiska staten” respektive ”den perfektionistiska staten”)24 som utgör denna studies 
analyskategorier och huvudsakliga analysapparat. Ludvig Beckmans definition är tillräckligt 
konkret och belysande för att förtjäna ett längre citat; 
 
En idealtyp är en tankekonstruktion som försöker fånga in de väsentliga egenskaperna hos en ståndpunkt eller 
kanske rentav hos en hel ideologi. Den är ett koncentrat av de egenskaper eller idéer som forskaren anser vara av 
särskild betydelse i beskrivandet av ett fenomen. [...] När vi tecknar en idealtyp av exempelvis en ideologisk 
position renodlar vi de idéer som utmärker den, vilket tydliggör och sammanfattar dess innebörd. Idealtypen ger 
en bild av det som skall undersökas, men den är samtidigt en extrembild utan exakt motsvarighet i verkligheten. 
En idealtyp är således vare sig falsk eller sann, bara mer eller mindre användbar. Det politiska budskapet som 
undersöks kan sedan placeras i förhållande till idealtypen; hur nära eller långt ifrån extrembilden skall vi placera 
det budskap som undersöks. [...] [P]oängen med att använda idealtyper är alltså inte att de utgör bra 
beskrivningar av faktiskt existerande budskap, utan att de hjälper oss att tydliggöra de skillnader mellan de 
budskap vi studerar, som vi anser vara väsentliga.25

 
Användningen av idealtyper kan framstå som problematiskt, då man som tidigare nämnts i 
första hand kan karaktärisera det komplicerade neutralitetsbegreppet som ett spänningsfält 
som rör sig mellan total neutralitet och total icke-neutralitet, med en stor och därtill mycket 
viktig gråzon däremellan. Borde det mot bakgrund av detta inte vara rimligare att utgå från en 
annan typ av analysmodell, där hela spektrat mellan extrempolerna ges en tydlig precisering? 
Mot denna möjliga invändning har jag ett både pragmatiskt och metodologiskt färgat 
motargument. Det vore praktiskt svårgenomförbart (om än inte direkt omöjligt) att fånga in 
samtliga dimensioner, inklusive varje liten förändring i den ena eller andra riktningen, som 
existerar mellan de begreppsmässiga motsatsparen. En sådan komplex analysapparat skulle 
dessutom paradoxalt nog snarare försvåra än förenkla den konkreta analysen, eftersom kraven 
på tolkningen av materialet skulle öka i takt med att analysschemat blir allt mer 
mångfacetterat och komplext. En stor del av poängen med idealtyper är tvärtom att kunna 
fånga in gradskillnader.26 Idealtyper förtydligar vad det är man ska leta efter genom att ge 
möjlighet att kontrastera den ibland diffusa och svårtydda empirin med idealtypernas 

                                                 
22 Och i ett fall kommer jag faktiskt att använda mig av en fri definition, och det är när jag analyserar själva 
kulturbegreppet. Då det som vi kommer att se i kapitel 3 är en inte obetydligt aspekt för klassificeringen av ett 
parti i vilken utsträckning partiet ger en detaljerad definition av begreppet ”kultur” eller ej, kan man inte i 
studien definiera kulturen på förhand. 
23 Bergström och Boréus (2000), s 170. 
24 Även om det som ska undersökas inom ramen för detta arbete mer specifikt är politiska partier utformas 
idealtyperna på mer generell nivå som renodlade versioner av hur en stat skulle fungera om den var neutralistisk 
respektive perfektionistisk; detta då den självständiga teoretiska analysen måste kunna tillhandahålla idealtyps-
konstruktioner som i princip kan utnyttjas i fler sammanhang än bara som utgångspunkt för denna uppsats 
specifika empiriska studie. I samband med den empiriska analysen i detta sammanhang ska idealtyperna ses som 
beskrivning av hur partierna generellt sett skulle bete sig om de var statsbärande. 
25 Beckman (2005), 13f. 
26 Esaisson m. fl. (2003), s 154. 
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renodling och därmed belysa den avgörande frågan; befinner sig det aktuella materialet 
närmare idealtyp X än idealtyp Y och om inslag av både X och Y återfinns, vilken typ av 
inslag överväger? Det är ytterst fortfarande en fråga om tolkning, men idealtypernas höga 
grad av konkretion är uppfodrande och hjälper till att klargöra de relevanta skiljelinjerna och 
tvingar forskaren att tydligt ta ställning i det analytiska arbetet.27

  En annan fördel med idealtyper är att de underlättar jämförelse mellan olika undersök-
ningsobjekt.28 Det ingår visserligen inte i denna studies syfte att genomföra en renodlad och 
utvecklad komparativ analys, men då studien inkluderar flera aktörer är det i praktiken 
omöjligt att undvika att till viss del kontrastera dem med varandra under genomförandet av 
den empiriska delen av studien. I den mån detta kastar ytterligare ljus över mina centrala 
frågeställningar kommer sådana tankar att redovisas inom ramen för analysen. 
  Den huvudsakliga jämförelsen i denna studie görs emellertid mellan det empiriska materialet 
och mina idealtyper. De grundläggande metodologiska kraven för jämförelsepunkter är 
detsamma oavsett vilken typ av studie, sorts syfte och variant av kategorier man än arbetar 
med, även om kraven modifieras något beroende på de specifika omständigheterna i det 
aktuella metodologiska upplägget.  Esaisson m. fl. presenteras ett antal förutsättningar för 
fruktbara jämförelsepunkter. Dessa krav ska presenteras nedan, och när det finns speciella 
förhållningsregler vid utnyttjandet av idealtyper kommer dessa att nämnas. Kategorierna ska 
enligt de grundläggande kraven vara 
 

• Operationalisbara.29 Det ska vara möjligt att ”operationalisera” de egenskaper man 
vill undersöka så att det verkligen går att undersöka förekomsten av dessa egenskaper i 
det empiriska materialet. Operationalisering är detsamma som att ”översätta” teorin så 
att den går att använda i praktiken.30 Beckman formulerar operationaliserbarhetskravet 
som att ”valet av kategorier måste göras med hänsyn till undersökningens 
frågeställning och med hänsyn till vad materialet förväntas ge för svar”.31 Alldeles för 
abstrakta eller detaljerade kategorier kan vara svåra att meningsfullt applicera på det 
aktuella materialet. 

• Ömsesidigt uteslutande. De olika kategorier som används måste skilja sig åt markant 
från varandra. Det är exempelvis onödigt att etablera flera kategorier för vad som i 
grund och botten är varianter av en och samma företeelse. 

• (Heltäckande och uttömmande.) Om analyskategorin är klassindelningar måste hela 
det undersökta fenomenet täckas in av kategorierna. När det gäller idealtyper är det 
inte nödvändigt att ställa riktigt lika höga krav, utan det räcker att de aspekter som tas 
upp är relevanta, betydelsefulla och sammanlagt inom ramen för den empiriska 
analysen kan bidra med intressant och klargörande information om 
undersökningsobjekten. 

 
Ett ytterligare krav som enbart gäller idealtyper som liksom denna studie utnyttjar sig av ett 
motsatspar är att kategorierna ska vara 

                                                 
27 Risken att man hittar det man söker efter bara just därför att man söker efter det motverkas i denna studie av 
det faktum att ett parti, som torde framgå av det efterföljande resonemanget i kapitel tre, helt enkelt inte kan 
undgå att antingen vara perfektionistiska och/eller neutralistiska; frågan är alltså inte om det finns perfektionism 
eller neutralism i de partipolitiska manifesten, utan snarare i vilken grad de olika förhållningssätten förekommer. 
28 Bergström och Boréus (2000), s 170. 
29 Esaisson m. fl. (2003), s 151ff, 158, Beckman (2005), s 11. 
30 Lundquist (1993), s 99f. 
31 Beckman (2005), s 11. 
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• Parallella.32 En egenskap inom den ena idealtypen ska ha en tydlig motsvarighet i en 
direkt motsatt egenskap i den andra idealtypen. Om exempelvis ”överdrivet renlig” är 
en egenskap hos den personlighetsrelaterade idealtypen ”pedant” måste idealtypen 
”notorisk slarver” innehålla en motsvarande egenskap i stil med ”mycket ohygiensk”. 

 
Denna studies idealtyper kommer att presenteras och diskuteras i kap. 2.2.6 utifrån ett antal 
metodologiska synpunkter, efter att den övergripande presentationen av studiens metodologi 
slutförts. Redan här måste emellertid jag emellertid påminna om den avgränsning, vilken 
omtalades i förra kapitlet. Inom den teoretiska analysen kommer jag att utarbeta idealtyper 
med flera komponenter, men det är enbart en av dessa centrala dimensioner som kommer att 
undersökas i den empiriska analysen. 
 
2.3.3 Precisering av idébärare och urval av material 
När man har valt vilka idéer man ska undersöka återstår valet av i vilket konkret sammanhang 
dessa idéer ska undersökas, och de två huvudsakliga alternativen är dels att välja att utgå från 
och granska specifika aktörer (individer och/eller kollektiv), eller alternativt att fokusera på 
själva idéerna i sig (exempelvis som de förekommit i en debatt, där en mängd aktörer kommer 
och går men de centrala idéerna kvarstår i fokus för analysen).33

  Den empiriskt inriktade delen av den här studien kan mot bakgrund av denna distinktion 
karaktäriseras som helt aktörscentrerad. Det är de politiska aktörerna Folkpartiet, 
Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet samt 
Miljöpartiet som utgör undersökningsobjekten i analysen av kulturpolitiken. 
  När det gäller frågan om materialurval finns det likaledes två alternativ; dels att utgå från en 
bred ansats och undersöka alla möjliga typer av skriftliga källor, och dels att avgränsa studien 
till ett antal kritiska dokument och texter inom en viss specifik materialkategori, vilken anses 
speciellt viktig och användbar i förhållande till studiens syfte och frågeställningar.34

  Min studie stämmer bäst överens med det förstnämnda approachen, även om materialvalet 
inte helt avgränsats till en enda kategori. En grundläggande utgångspunkt i mitt material är de 
sju riksdagspartiernas senaste partiprogram. En annan och ännu viktigare materialkälla, som 
utgör den primära empiriska källan för analysen i kapitel fyra, är partiernas motioner på det 
kulturpolitiska området. Partiprogrammen utgör det material som i sina resonemang och 
argumentation i allmänhet befinner sig på den högsta abstraktionsnivån, då dessa dokument i 
huvudsak berör ideologiska frågor samt mycket allmänna ställningstaganden i olika specifika 
frågor.35 För att komma åt partiernas mer konkreta åsikter och åtgärder i specifika frågor 
(utan att samtidigt drunka i detaljfrågor) används företrädesvis de senaste och mest 
omfattande motionerna, som lagts fram av de utvalda partierna i den aktuella frågan under det 
senaste riksmötet (2004/05). Då de mer omfångsrika och heltäckande motionerna i 
huvuddragen och de principiella utgångspunkterna oftast inte skiljer sig nämnvärt från år till 
                                                 
32 Esaisson m. fl. (2003), s 151ff. 
33 Esaisson (1993), s 205. 
34 ibid.: 208. 
35 Det kan emellertid invändas (och har faktiskt varit en viktig utgångspunkt i många idéanalytiska sammanhang) 
att just partiprogram är urvattnade kompromisser vilka inte kan bidra med något väsentligt till analysen, och att 
det intressanta istället är den debatt som föregår det formella upprättandet av det dokument som utgör partiets 
ideologiska plattform. Min utgångspunkt är ändå att partiprogram är värda att granskas, och tanken bakom detta 
är helt enkelt att programmen måste ha någon form av koppling till både de ståndpunkter som partiets 
representanter omfattar såväl som till den politik som partiet för eller vill föra. Det vore annars svårt att förklara 
varför partier över huvud taget bemödar sig med att upprätta specifika dokument med breda ideologiska 
uttalanden (i synnerhet som så få väljare faktiskt läser partiprogrammen). Utgångspunkten för den här uppsatsen 
är således att partiprogrammens innehåll kan ge en indikator på hur ett parti kommer att agera, även om det 
skulle visa sig att man utifrån denna indikator knappast kan uttala sig med någon större precision om hur ett parti 
i praktiken kommer att agera i olika fall. 
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år under begränsade tidsperioder, får man i princip en god inblick i partiernas kultursyn under 
de senaste åren även om man bara har möjlighet att studera de allra senaste dokumenten. Då 
syftet med uppsatsen inte är att undersöka förändring över tid utan enbart att granska vad man 
kan karaktärisera som det specifika partiets nuvarande politik, kommer eventuella substant-
iella förändringar bara att diskuteras om det skett under perioden från det omedelbart 
föregående till och med det senaste riksmötet. 
  Hittills har inget sagts om den för den empiriska studien centrala analytiska och 
materialmässiga avgränsningen i valet av det specifika politikområdet, kulturpolitiken. Därför 
är det nu hög tid att ägna denna aspekt större uppmärksamhet. 
  Då det, som inom ramen för denna studie, bara finns möjlighet att granska ett politikområde 
tycks två huvudsakliga tillvägagångssätt finnas för att genomföra urvalet. Den ena lösningen 
är att välja det politikområde där den allra högsta grad av neutralitet kan förväntas finnas. Den 
andra lösningen är att välja det politikområde där den högsta graden av politisk perfektionism 
torde gå att urskilja. I en studie som i första hand kretsar kring principen om statlig neutralitet 
kan det första tillvägagångssättet tycks vara att föredra, men i denna uppsats har jag tvärtom 
valt den sistnämnda lösningen. Förklaringen är att de båda tillvägagångssätten sätter de 
undersökta aktörerna, i detta fall de svenska riksdagspartierna, på prov på i princip samma 
sätt, om än från olika utgångspunkter. I en undersökning av ett politikområde om vilket den 
allmänna uppfattningen är att den brukar präglas av neutralitet sätts de partier på prov vilka 
brukar förknippas allra mest med neutralitetsprincipen; om även dessa partier gör sig skyldiga 
till avvikelser från neutralitet i ett traditionellt neutralistiskt dominerat politikområde rubbar 
detta naturligtvis bilden av partiet som företrädare för åsikten att staten inte bör ta ställning för 
någon eller några uppfattningar om det goda. Men detsamma, fast tvärtom, inträffar om man 
istället analyserar de perfektionistiskt dominerade politikområdena. Om ett neutralistiskt 
inriktat parti företräder ett lika eller nästan lika perfektionistisk synsätt som de övriga 
partierna innebär detta också att bilden av den förmenta neutralitetsförespråkaren förändras. 
Om graden av neutralism och perfektionism i mångt och mycket överensstämmer för alla 
partier har man också kommit fram till ett resultat som säger lika mycket om hur stark eller 
svag principen om statlig neutralitet i praktiken är, även om politikområdet som undersöks 
främst är att betrakta som dominerat av perfektionistiska inslag. 
  Det spelar mot bakgrund av ovanstående resonemang inte särskilt stor roll för denna studies 
syfte vilket tillvägagångssätt man väljer. Mitt val har därför helt enkelt grundat sig på med 
vilket tillvägagångssätt det varit minst problematiskt att hitta ett verkligt passande politik-
område att undersöka. Vilka områden som kan klassificeras som mest neutralistiska är en 
ganska svår fråga. Är det kanske den ekonomiska politiken, om denna i första hand är inriktad 
på att stimulera ekonomisk tillväxt och inte uttalar sig om hur människor bör använda det 
växande (eller, för att vara mer realistisk, alltmer stagnerande) välståndet, eller är det kanske 
bostadspolitiken, som är till för att se till att folk har tak över huvudet men i princip inte 
reglera vad de rent konkret gör därunder?  
  Om det kan vara svårt att urskilja bra urval av särskilt neutralistiska politikområden, är det 
desto enklare att hitta motsvarigheten om man istället vänder sig till perfektionismen. Det 
finns ett politikområde som i högre utsträckning än något annat brukar grunda sig på ett 
inneboende värde hos vissa aktiviteter och egenskaper (vilket, som vi kommer att se i kapitel 
tre, är själva definitionen av ”en uppfattning om det goda”), och det är kulturpolitiken. 
Kulturpolitiken skiljer sig från övriga politikområden på många sätt, helt enkelt därför att 
kulturen är (eller åtminstone kan vara) olikt andra politiska mål som exempelvis 
arbetslöshetsbekämpning, främjande av ekonomisk tillväxt, försvarsnedrustning och 
minskning av antalet sjukskrivningar i det avseendet att man vanligen varken åberopat eller 
utgått från traditionella nyttoargument för att motivera kulturpolitiska insatser. Dans, konst, 
museiverksamhet och dylika kulturella aktiviteter ses vanligen (i synnerhet av de som utövar 
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dem) som goda i sig och som i överensstämmelse med grundläggande mänskliga behov. Allt 
detta pekar på att kulturpolitiken torde vara ett av de mest perfektionistiskt orienterade 
politikområdena. 
  En granskning av kulturpolitiken ska följaktligen inte ses som ett representativt urval från 
det fullständiga antalet möjliga politikområdena; uppsatsens empiriska studie är med andra 
ord inget ”stickprov” på graden av neutralitet och perfektionism i den sammanlagda svenska 
politiken. Kulturpolitiken har valts för att det är ett ”svårt fall” för den statliga neutraliteten, 
och därigenom kan ge en konkret empiriskt grundad illustration av den mångfasetterade 
spännvidden mellan neutralitet och perfektionism, vilken kommer att framgå av den teoretiska 
genomgången. Betraktat främst som en studie av neutralitet och perfektionism i den svenska 
politiken i sin helhet är uppsatsens empiriska idéanalys inte tillräckande omfattande för att 
kunna ge en fullödig och rättvisande bild av statlig neutralitet och icke-neutralitet i praktiken, 
men som en applicering av de teoretiska begreppen som dels kopplar teorin till verkligheten 
och dels förhoppningsvis bidrar till att konkretisera de abstrakta teoretiska resonemangen 
torde analysens ambitionsnivå vara tillräcklig. 
 
2.3.4 Tolkning 
Som forskare kan man vara ute efter två budskap i en text som ingår i materialet; antingen det 
latenta budskapet eller också det manifesta. Ett exempel på information som kan framkomma 
genom en analys som fokuserar på det latenta budskapet är underliggande sätt att se på 
människan och samhället.36 Det manifesterande budskapet är tvärtom det som på ett eller 
annat sätt framgår mer eller mindre tydligt i texten, vilket man via analysen och tolkningen 
sammanfattar och plockar ut det viktiga ur. 
  En idéanalytiker får i detta sistnämnda sammanhang aldrig säga det självklara, utan måste 
aktivt tolka och dra slutsatser om materialet som denne arbetar med.37 I mötet med de texter 
som undersöks är det, som Beckman uttrycker det, idéanalytikerns uppgift att inferera snarare 
än att referera. En beskrivande analys är förklarande i så måtto att den måste klargöra vad ett 
visst fenomen är, och för att göra det räcker det inte med att bara sammanställa det som redan 
finns i texten.38 Det gäller att urskilja tankestrukturen i materialet, och därmed dra egna 
slutsatser om vad textens centrala innehåll och resonemang är. 
  Den tolkning som forskaren gör måste självfallet beläggas så mycket som det över huvud 
taget är rimligt och möjligt att göra. Det finns inga specialiserade analysverktyg i stil med 
specifika statistiska operationer att luta sig tillbaka mot när man ska övertyga läsaren om att 
den egna tolkningen är korrekt, men att i omfattande utsträckning utnyttja citat från texterna 
som stöd måste självfallet utgöra ett mycket viktigt inslag i analysen. I de tveksamma 
situationerna bör citat både för och emot en viss tolkning lyftas fram. Citaten som används 
måste emellertid också plockas ut enligt en acceptabel urvalsprincip. Det är exempelvis 
knappast god forskningsmetodik att pussla ihop citat som lösryckts från sina respektive 
sammanhang för att belägga en tolkning. 
  Hela tillvägagångssättet går ut på att uppfylla de klassiska vetenskapliga kraven på 
intellektuell hederlighet samt att, genom ett förhållningssätt till analysarbetet som i möjligaste 
mån får forskarens analysarbete att framträda, försöka övertyga läsarna om att tolkningen är 
rimlig och därtill att inget material som talar emot forskarens resultat medvetet eller 
omedvetet exkluderats från analysen och diskussionen. I slutändan finns det emellertid bara 
ett sätt att få fullständig klarhet kring frågan huruvida en enskild läsare bör godta min 
tolkning, och det är att själv närma sig materialet som ligger till grund för undersökningen. 

                                                 
36 Bergström och Boréus (2000); Esaisson (1993), s 209. 
37 Beckman (2005), s 26. 
38 ibid. 
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  Det finns två omständigheter som underlättar möjligheterna för utomstående granskare att 
avgöra om min tolkning av materialet är rimligt. Det första är att mitt undersökningsobjekt är 
de utvalda texternas manifesta budskap, vilket gör det lättare för granskare att undersöka mitt 
empiriska underlag för att se om de gör samma tolkning som jag, än det hade varit om 
tolkningarna rört de latenta, underliggande budskapen. Den andra omständigheten som 
underlättar kritisk bedömning är att jag som tidigare nämnts arbetar med ett relativt litet 
material inom en förhållandevis avgränsad materialkategori, det vill säga partiprogram och 
motioner. Ett mer omfattande material hade inneburit att alla försök till granskningar krävt en 
betydligt mer omfattande arbetsinsats för att få ens en översiktlig bild av innehållet i empirin 
som använts i studien. Det relativt begränsade materialet minskar också risken för att citat 
rycks från sina sammanhang, helt enkelt eftersom sammanhangen är såpass fåtaliga. 
 
2.3.5 Kriterier och principer för slutsatsdragning 
De två tydliga alternativen bland tillvägagångssätten för att dra slutsatser mot bakgrund av det 
idéanalytiska tolkningsarbetet är antingen att fastställa tydliga, formella krav på exakt vilka 
villkor som måste vara uppfyllda för att en viss slutsats ska kunna dras, eller att istället föra 
ett utförligt resonemang kring det resultat som framkommit i tolkningsarbetet.39 I valet mellan 
dessa kriterier för slutsatsdragning är det inom ramen för denna studie mest lämpligt att 
balansera någonstans mitt emellan dessa båda extrempoler. Mina idealtyper utgör självfallet i 
sig ett antal tydliga analysverktyg som kommer att spela mycket stor betydelse för själva 
processen bakom slutsatsdragningen. Då jag som sagt förväntar mig att materialet på olika 
sätt kommer att placera sig i spänningsfältet mellan neutralitet och perfektionism och därmed 
innehålla inslag av bådadera inom ramen för ett och samma undersökningsobjekt blir tolkning 
och bedömning mer framträdande element i slutsatsdragningen än om jag exempelvis i 
enlighet med innehållsanalysens metodik kunnat räkna ord och dragit mer eller mindre säkra 
slutsatser på grundval av detta. När jag ska etikettera de tre aktörerna utifrån idealtyperna om 
den neutralistiska respektive den perfektionistiska staten handlar det med andra ord både om 
att se vilket antal helt otvetydiga element från den ena eller andra idealtypen som återfinns i 
materialet och, i den utsträckning som olika kombinationer av neutralitet och perfektionism 
identifieras, göra en bedömning av vilka inslag som tillsammans väger över åt ena eller andra 
hållet. I Esaissons språkbruk handlar det således om både att räkna antal element (av olika 
slag) samt att mot bakgrund av detta göra en helhetsbedömning.40

  Komparation är en av statsvetenskapens viktigaste utgångspunkter för tolkning och 
slutsatsdragning. Den empiriska studien i denna uppsats använder som tidigare nämnts om två 
olika sorters jämförelsepunkter; dels idealtyperna och dels de olika aktörerna som undersöks, 
det vill säga de svenska riksdagspartierna. Vid många tillfällen kommer det i analysen att vara 
värdefullt och klargörande att kontrastera olika partiers positioner i den aktuella frågan med 
varandra, speciellt om dessa ståndpunkter vid första anblicken kan tyckas snarlika men ändå i 
vissa väsentliga avseenden avviker från varandra. Komparationen är emellertid inte det 
avgörande syftet med analysen och inte heller det viktigaste inslaget i den metodologiska 
ansatsen, utan ska i första hand betraktas som ett användbart analytiskt verktyg för att 
tydliggöra det analytiska arbetet. 
 
2.3.6. Metodologisk diskussion kring studiens idealtyper 
När nu studiens metodologiska komponenter presenterats kommer en kritisk diskussion kring 
min metodologis operationalisering genomföras. För att kunna föra en sådan diskussion krävs 
det självfallet att dessa har introducerats för läsaren. Då den huvudsakliga diskussionen 
kommer att ske inom ramen för den teoretiskt inriktade delen av min uppsats (och då aspekter 
                                                 
39 Esaisson (1993), s 211. 
40 ibid.. 
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av operationalisering kommer att beröras i samband med den faktiska begreppsutredningen), 
kommer jag i detta sammanhang bara att presentera idealtypernas egenskaper kortfattat i 
tabellform. Förutom att tjäna som underlag till den metodologiska diskussionen kring studiens 
idealtyps-konstruktion kan introduktionen till idealtyperna redan i detta kapitel ha en 
ytterligare fördel genom att möjligtvis göra läsaren bättre rustad inför mötet med den 
teoretiska analysen i nästa kapitel, än vad som varit fallet om inga av de centrala aspekterna i 
teorigenomgången berördes innan den formella analysen tog vid. Observera att detta är en 
något förkortad version av den fullständiga analysmodellen (se kap 3.5). 
 
Figur 2.1 Den neutralistiska staten och den perfektionistiska staten (förkortad version) 
 Den neutralistiska staten Den perfektionistiska staten 
Centrala 
argument 
för… 

Staten ska förhålla sig neutral till uppfat-
tningar om det goda  

• därför att det gynnar ett samhälles 
grundläggande stabilitet,  

• därför att det tycks finnas ett flertal 
olika sätt att leva ett gott liv på,  

• därför att även om det visade sig 
att det inte fanns det, så skulle 
staten inte vara kompetent nog att 
bedöma vilket det enda rätta sättet 
att leva vore, 

• därför att staten inte är kapabel att 
få folk att leva i enlighet med 
uppfattningar om det goda, samt 
därför att staten måste behandla 
alla medborgare med lika omtanke 
och respekt. 

Staten ska främja uppfattningar om det 
goda 

• därför att ett samhälle är beroende 
av att medborgarna omfattar vissa 
grundläggande värderingar, 

• därför att det finns anledning att 
tro att det bara finns ett eller ett 
fåtal verkligt goda sätt att leva sitt 
liv på, 

• därför att staten är kompetent nog 
att avgöra vilka sätt att leva som är 
bättre än andra, 

• därför att staten är kapabel att få 
sina medborgare att leva i enlighet 
med uppfattningar om det goda, 

• samt därför att staten måste främja 
människors välbefinnande genom 
att befria dem från sociala struk-
turer som annars exempelvis skul-
le inskränka deras frihet. 

Typ av 
neutralism/ 
perfektionism
… 

• Rättfärdigandeneutralitet upprät-
thålls genom att staten inte hän-
visar till några uppfattningar om 
det goda som grund för sina 
politiska åtgärder. 

• Målneutralitet upprätthålls genom 
att staten inte aktivt och medvetet 
främjar vissa uppfattningar om det 
goda. 

 

• Rättfärdigandeneutraliteten avfär-
das genom att de politiska besluten 
grundar sig på uppfattningar om 
det goda. 

• Målneutraliteten avfärdas genom 
att de politiska besluten aktivt och 
medvetet främjar vissa uppfatt-
ningar om det goda. 

 
Föreställning 
om värden 

I den händelse föreställningar om värden 
förekommer är de 

• Rättfärdigandeneutrala antagan-
den, och avviker från målneutral-
iteten av rent instrumentella skäl, 
det vill säga för att främja indir-
ekta, legitimt neutrala mål. Dessa 
föreställningar om värden är icke-
dominanta. 

I den händelse föreställningar om värden 
förekommer är de 

• Uppfattningar om det goda, som 
mot bakgrund av antaganden som 
vilar på föreställningar om själv-
klara, inneboende värden och dir-
ekt syftar till att främja ickeneut-
rala mål. Dessa föreställningar om 
värden är dominanta. 

 
Om vi först utgår från de krav som ställts ovan på klassindelningar och idealtyper har vi de 
fyra kraven operationaliserbara, parallella respektive heltäckande och uttömmande att förhålla 
oss till (se kap 2.3.2). Denna studies operationaliserbarhet, det vill säga möjligheten att i 
empirin faktiskt ”hitta” eller ”mäta” det som teorin syftar på, bygger till stor del på den 
begreppsmässiga diskussion som kommer att genomföras i nästa kapitel. Om det exempelvis 
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ska gå att undersöka förekomsten av så kallad ”rättfärdigandeneutralitet” måste man också ha 
tillgång till en exakt definition av ”uppfattningar om det goda”. Risken att välja ut alltför 
abstrakta aspekter av den akademiska debatten och därigenom få svårigheter att genomföra en 
empirisk analys har jag försökt motverka genom studiens medvetna avgränsning (se kap. 1.2) 
till att i den teoretiska analysen fokusera den genomgången på vissa huvudfrågor, som har stor 
praktisk betydelse just i samband med att etikettera, klassificera samt undersöka förekomsten 
av idéer. Just sådana teoretiska aspekter som har framträdande praktiska implikationer torde 
också rent generellt vara de i särklass mest intressanta att diskutera. 
  Det är förmodligen tämligen enkelt att bara utifrån en översiktlig granskning av tabellen 
ovan konstatera att egenskaperna som idealtyperna arbetar med är parallella. De är i själva 
verket medvetet konstruerade som spegelbild av varandra med principen om statlig neutralitet 
som utgångspunkt för resonemanget. Det finns två orsaker till detta. För det första är det som 
tidigare nämnts just neutralitet som är studiens huvudämna, och därför är det naturligt att utgå 
från neutralismen även i definitionen av dess raka motsats, politisk perfektionism. För det 
andra är det just arbetet med idealtyper som föranleder en approach som har sin grund i 
renodlade ytterlighetspositioner. 
  När det gäller frågan huruvida uppsatsens metodologiska verktyg är heltäckande och 
uttömmande var kraven vid idealtypsanalyser som vi sett mycket mindre i jämförelse med 
kriterierna för klassindelade analyser. I detta fall är det bara nödvändigt att idealtypernas 
egenskaper säger något betydande och intressant om det fenomen som idealtyperna baseras 
på. Genom att utgå från frågor som hur man rättfärdigar neutralitet respektive perfektionism, 
vilka typer av neutralitet och perfektionism som finns samt hur man har hanterat frågan om 
föreställningar om politiska värden och uppfattningar om det goda, anser jag att jag gjort ett 
urval av högst relevanta aspekter av de undersökta begreppen. En undersökning av litteraturen 
på området visar att det finns andra frågor (inte minst de senaste årtiondenas kritik av 
neutralitetens konsekvenser för det politiska livet) som förtjänar att diskuteras närmare, men 
att dessa aspekter trots detta tillhör de viktigaste frågorna inom den teoretiska diskussionen. 
  Det tredje metodologiska kravet på idealtyper var som vi sett att de måste vara ömsesidigt 
uteslutande. Här ska omedelbart noteras (vilket kommer att utredas mer i detalj i den 
teoretiska analysen i nästa kapitel) att det finns en koppling mellan å ena sidan neutralismens 
och perfektionismens typer och å andra sidan föreställningar om politiska värden; ett samband 
som närmare bestämt utgörs av att föreställningar om värden, när de utgör grunden för 
politiska beslut, per definition leder till ett avsteg från målneutraliteten och i grund och botten 
rör rättfärdigandeneutralitet inom ett specifikt område. Detta samband innebär emellertid inte 
att ”föreställningar om värden” är ett överflödigt inslag i analysen, eftersom det rör en 
specifik situation (det vill säga de i vilka man kan observera förekomsten av värden) samt 
tillför aspekter som den mer generella rättfärdigandeneutralitetskomponenten saknar. 
  Som nämnts vid flera tillfällen ovan är det som sagt bara en av idealtypens komponenter som 
ska undersökas i den empiriska analysen. Den utvalda dimensionen är ”föreställningar om 
värden” (det vill säga rättfärdigandeneutrala antaganden och uppfattningar om det goda), 
eftersom det enbart är detta som kan undersökas utförligt i det material som denna studie har 
haft att tillgå. Det finns således återigen anledning att understryka, att det påföljande kapitlets 
teoretiska genomgång ska ses dels som ett teorikapitel inför besvarandet av uppsatsens mer 
empiriskt inriktade frågeställning, men framför allt som en självständig undersökning, som 
utforskar den teoretiska frågan på områden dit den empiriska analysen inte förmår sträcka sig. 
  Denna diskussion var ämnad som ett försök från min sida att öppet handskas med centrala 
metodologiska problemområden. Den slutgiltiga bedömningen i samtliga dessa frågor måste 
emellertid göras av utomstående bedömare mot bakgrund av att den faktiska studien har 
genomförts. Nu har emellertid det metodologiska ramverket etablerats fullt ut och den 
teoretiska analysen kan därmed ta vid. 
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3 Principen om statlig neutralitet och 
politisk perfektionism 
 
 
 
 
 
“Vi kan se att varje stat är en sorts samfällighet och att varje samfällighet har skapats för ett gott syfte; alla gör 
nämligen vad de gör för att uppnå det som de uppfattar som gott. Därför är det uppenbart att alla samfälligheter 
strävar mot något gott, men i synnerhet den största samfälligheten, som innefattar alla andra, och den strävar 
efter det högsta goda. Det är denna som kallas ’stat’ och ’politisk samfällighet’”. 

Aristoteles41

 
 

”[T]he fight against suffering must be considered a duty, while the right to care for the happiness of others must 
be considered a privilege confined to the close circle of their friends. 
 

Karl Popper42

 
”If you know for certain what is the purpose of the universe in relation to human life […] and what is good for 
people even if they don’t think so […] then you will feel that no degree of coercion is too great, provided it leads 
to the goal.” 
 

Bertrand Russel43

 
“Political decisions must be, so far as is possible, independent of any particular conception of the good life, or of 
what gives value to life.”  

Ronald Dworkin44

 
 
I detta kapitel kommer studiens första frågeställning att besvaras. Detta kommer att ske 
genom att med stöd av den akademiska litteraturen på området utföra begreppsmässiga 
undersökningar och preciseringar av ett antal centrala aspekter av principen om statlig 
neutralitet och dess motsats, den politiska perfektionismen. Dessa diskussioner syftar 
tillsammans till att utgöra en kritisk, teoretisk genomgång på det aktuella området. Varje 
enskild diskussion kommer att avslutas med en sammanfattning och precisering som kortfattat 
konkretiserar och åskådliggör de renodlade, polariserade perspektiv som motsvarar ett 
renodlat neutralistiskt respektive ett perfektionistiskt synsätt i den aktuella frågan. Den 
teoretiska genomgången mynnar avslutningsvis ut i konstruktionen av två övergripande 
idealtyper för den neutralistiska respektive perfektionistiska staten, och en av idealtypernas 
dimensioner kommer sedan att utgöra studiens huvudsakliga analysapparat i samband med att 
den mer empiriskt inriktade frågeställningen besvaras i det efterföljande kapitlet. 
  Diskussionen i det föreliggande kapitlet kommer (efter att neutralitets- respektive 
perfektionismprincipen inledningsvis givits en kortfattad introduktion) att delas upp i tre 
problemområden. De aspekter som kommer att behandlas är olika typer av neutralitet 
respektive perfektionism, principernas rättfärdigande samt en definition av ”föreställningar 
om värden”, vilket i denna studies terminologi bland annat innefattar det centrala begreppet 

                                                 
41 Aristoteles (1993). Politiken, Paul Åströms Förlag, s 3. 
42 Popper, Karl ([1945] 1966). The Open Society and its Enemies, Volume 2, Princeton University Press, s. 239. 
43 Russel, Bertrand (1955), citerad i Beckman, Ludvig (2000) The Liberal State and the Politics of Virtue, s 316. 
44 Dworkin, Ronald (1985). A Matter of Principle. Harvard University Press, s 191. 
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”uppfattningar om det goda”. Mitt eget bidrag till diskussionen är dels på det terminologiska 
planet inom det sistnämnda ämnesområdet, där jag utifrån uppsatsens syfte har funnit det 
användbart att arbeta utifrån delvis egenhändigt konstruerade definitioner. Därutöver har jag 
även, i de fall där det varit nödvändigt, tagit ställning i definitionen av de begrepp som 
termerna syftar på, och dessa ställningstaganden kommer att diskuteras  med anknytning till 
andra perspektiv och definitioner, vilka jag avfärdat. 
  Jag gör inget anspråk på att ha valt ut samtliga relevanta dimensioner av betydelse för en 
diskussion kring neutralitet och icke-neutralitet, men hävdar alltså, mot bakgrund av min 
genomgång av litteraturen på området, att de utvalda frågorna tillsammans säger något 
väsentligt, värdefullt och klargörande om principen om statlig neutralitet, principen om 
politisk perfektionism och spänningsfältet mellan dessa båda ytterlighetspositioner. 
 
3.1 Introduktion till principen om statlig neutralitet och politisk perfekt-
ionism 
I grund och botten härstammar principen om neutralitet från den bredare moralfilosofiska idén 
om tolerans, och det förstnämnda kan ses som en applikation på samhällelig, politisk och 
statlig nivå av det sistnämnda, som är en individuell egenskap och främst är att betrakta som 
ett specifikt moraliskt förhållningssätt till omvärlden.45 Toleransen som idé, i synnerhet  
förknippad med religiösa frågor, har en lång historia som sträcker sig tillbaka till de antika 
filosoferna, men det var först i samband med 1500- och 1600-talets intellektuella 
förnyelseprocesser under renässansen och reformationen som tolerans blev ett framträdande 
ämne inom filosofin, då det behandlades av inflytelserika tänkare som Erasmus, Michel de 
Montaigne, John Milton, Baruch Spinoza och John Locke. En viktig orsak till det intresse 
som ägnades åt toleransen som princip var de många förödande religionskrig som dödat 
hundratusentals människor på den europeiska kontinenten och närmast ödelagt stora delar av 
de tyska furstendömena.46 Konflikterna hade visserligen många tungt vägande maktpolitiska 
dimensioner, men präglades av starka religiösa inslag och rättfärdigades ofta utifrån rent 
teologiska argument, eftersom kampen åtminstone inledningsvis främst stod mellan katolska 
respektive protestantiska grupper inom och mellan länder. 
  Själva fallet religion utgör alltjämt det i särklass starkaste, mest intuitivt attraktiva försvaret 
för statlig neutralitet. Historien är onekligen full av avskräckande exempel (varav 1500- och 
1600-talens återkommande tyska religionsstrider vilka kulminerade med det trettioåriga kriget 
bara utgör några av de allra värsta) på vad som kan hända om de politiska institutionerna 
grundar sig på och/eller främjar en viss tro. 
  Trots det begreppsmässiga sambandet mellan tolerans och statlig neutralitet är det senare en 
relativt ny företeelse även inom liberal politisk teori.47 Det är först sedan 1990-talets sista 
tredjedel som idén om statlig neutralitet växt fram som ett framträdande inslag i den 
akademiska diskussionen. Och statlig neutralitet är självfallet inte det enda möjliga 
perspektivet i denna fråga. Allt sedan det politiska tänkandets begynnelse har filosofer såväl 
som politiker, andra makthavare och (inte minst) stora grupper bland medborgarna själva 
argumenterat för vikten av att den medborgerliga gemenskapen inom en samhällsform ska 
baseras på en specifik uppfattning om människans natur och mål här i livet, på konkreta 

                                                 
45 Fiala, Andrew (2005), ”Toleration” i Internet Encyclopedia of Philosophy. Tolerans definieras i denna artikel 
som att på något sätt tycka illa om en åsikt eller handling utan att samtidigt (fastän man i den specifika 
situationen mycket väl kunnat) tillåta sig själv att agera för att motarbeta denna åsikt eller detta 
handlingsmönster. 
46 ibid. 
47 Sher, George (1997). Beyond Neutrality – Perfectionism and Politics. Cambridge University Press, s 110; 
Sinopoli, Richard (1993), “Liberalism and Contested Conceptions of the Good” i The Journal of Politics (55) 3: 
s 646. 
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antaganden om verklighetens beskaffenhet samt (oftast) på denna verklighets samband med 
en tydligt definierad immateriell, andlig värld. Som direkt konsekvens av den övergripande 
synen på världen och människan har sådana uppsättningar av grundläggande idéer innehållit 
uppfattningar om vilka mänskliga egenskaper och handlingar som har ett inneboende värde; 
som är gott i sig oberoende av dess konsekvenser och vad enskilda människor eller grupper av 
människor kan tänkas anse om dessa fenomen. 
  Det förmodligen bästa och samtidigt mest extrema exemplet på en perfektionistisk stat 
baserad på främjandet av vissa specifika egenskaper och handlingsmönster är den republik 
som Platon föreställde sig.48 Den antike filosofen avfärdade det demokratiska styrelseskicket 
därför att han ansåg att det var nödvändigt att bygga samhällets institutioner utifrån visdom,  
inte majoritetsbeslut, samt att de sociala konventionerna måste formas i enlighet med 
specifika dygder och att staten i slutändan tjänar medborgarna bäst genom att kontrollera hela 
deras liv. Som Karl Popper konstaterat var Platon en antik föregångare till 1900-talets 
totalitära demokratikritiker och hans idealstat hade kusliga likheter med de fascistiska och 
kommunistiska regimerna under förra århundradet. 
  Men även den konkreta historien visar många exempel på (mindre renodlade) perfekt-
ionistiska samhällen. I sina mer moderata former handlar perfektionism inte om att staten jämt 
och ständigt måste främja vissa uppfattningar om det goda i sina dagliga politiska, utan att 
staten etablerar grundläggande institutioner som främjar vissa perfektionistiska ideal.49  
  Det i övrigt löst sammanhängande medeltida kungadömet hölls till stora delar ihop och 
legitimerades med hjälp av den gemensamma kristna värdegrunden, som via predikstolens 
auktoritativa envägskommunikation tillhandahöll högst konkreta svar på frågan om 
människans plats i universum och vilka egenskaper hon borde sträva efter att utveckla samt 
vilka aktiviteter hon borde ägna sig åt. Och förrförra seklets europeiska nationalstater hade 
varit omöjliga utan framväxten av ett brett folkligt stöd för tanken att den enskilde individen 
enbart nådde självförverkligande inom ramen för sin egen nationella gemenskap på det 
territorium som man ansåg hade ”tillhört” denna etniska och kulturella samfällighet sedan 
urminnes tider.50

  Det är i det breda perspektiv som skisserats ovan, som man ska se användandet av begreppet 
”perfektionism” i denna studie. I grund och botten handlar perfektionism således om vad som 
ryms inom Will Kymlickas definition; ”[perfectionist theories] claim that certain ways of life 
constitute human ’perfection’ (or ’excellence’), and that such ways of life should be 
promoted, while less worthy ways of life should be penalized”.51 Begreppet ”perfektionism” 
kan annars syfta på väldigt specifika och förhållandevis noggrant avgränsade föreställningar, 
som hos John Rawls, där ”perfektionism” är liktydigt med att staten strävar efter att främja 
konstnärlig och annan högre kulturell bildning och dylik individuell utveckling mot den 
högsta formen av förträfflighet, åtminstone hos ett fåtal verkligt begåvade individer (vilket är 
ett något starkare och potentiellt mer exkluderande synsätt än det som diskuterats ovan).52 Det 
perfektionistiska samhället i Rawls definition kan mot bakgrund av sitt mål tillåta såväl 
frihetsinskränkningar som ojämlik fördelning av grundläggande resurser i syfte att främja 
framstegen på de kulturella områdena. 
  I min uppsats kommer begreppet ”politisk perfektionism” (vilket förhoppningsvis framgår 
av resonemanget ovan) alltså att användas som en samlingsterm för alla former av 

                                                 
48 Nussbaum, Martha C. (1998). Plato’s Republic – The Good Society and the Deformation of Desire, Library of 
Congress., s 11. 
49 O’Neill, John (1995). ”Polity, Economy and Neutrality” i Political Studies (18), s 415. 
50 Nationalencyklopedin. (2005). ”Nationalism”. 
51 Kymlicka, Will (1990), citerad i Neal, Patrick (1994). “Perfectionism with a liberal face?” i Social Theory & 
Practice (20): 1, s 25. 
52 Rawls ([1971] 1999). A Theory of Justice. Oxford University Press, s 286. 
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föreställningar om att olika uppfattningar om det goda, om exempelvis vad som gör livet värt 
att leva och vilken människans innersta natur är, bör få en mer eller mindre framträdande roll 
som utgångspunkt för den politik som förs. För den renodlade perfektionisten är statlig 
neutralitet fullständigt uteslutet och politiken som sådan omöjlig att legitimera utan ett 
politiskt agerande och beslutsfattande som står i överensstämmelse med en viss uppfattning 
om det goda.53

  Efter denna summariska introduktion till de båda begreppen kan vi gå vidare till den 
huvudsakliga genomgången och analysen, i syfte att fylla begreppen med ett mer substantiellt 
innehåll och både lägga grunden till en övergripande bild av de renodlade versioner som 
kommer att utgöra studiens idealtyper samt undersöka gråzonen mellan de båda motpolerna. 
 
3.2 Neutralitetens och perfektionismens rättfärdigande 
Frågan om staten ska vara neutral eller inte till medborgares olika uppfattningar om det goda 
är en potentiellt mycket viktig fråga, och därför är det inte förvånande att det existerar ett 
flertal olika resonemang som har använts för att rättfärdiga neutralitet respektive 
perfektionism. 
  Koppelman skiljer mellan stabilitetsargumentet, pluralismargumentet, inkompetens-
argumentet, meningslöshetsargumentet samt värdighetsargumentet.54 Samtliga argument 
presenterar kraftfulla skäl för att staten förhåller sig neutral när det gäller uppfattningar om 
det goda, men ingen av dessa krav kan, menar Koppelman, på egen hand motivera statlig 
neutralitet, därför att det finns rimliga invändningar mot samtliga resonemang.55

  Stabilitetsargumentet är det mest vanligt förekommande och ur ett historiskt perspektiv 
förmodligen mest kraftfulla argumentet för neutralitet, och har redan berörts ovan. Utan den 
tolerans som den statliga neutraliteten innebär kan somliga grupper (ibland stora minoriteter 
eller till och med majoriteter av befolkningen, beroende på vilket område och i vilken fråga 
staten agerar icke-neutralt) aldrig hysa någon som helst tilltro till den (partiska) staten. I värsta 
fall riskerar den politiska enheten att vittra sönder fullständigt under trycket från de 
oförsonliga splittringar och motsättningar som kan komma att prägla en icke-neutral stat. 
  Med tanke på stabilitetsargumentets historiska betydelse är det symptomatiskt att 
resonemanget spelar en alldeles avgörande roll för John Rawls, som förmodligen är vår tids 
mest inflytelserike politiske filosof.56 I sina tidiga arbeten (däribland ”A Theory of Justice”) 
var utgångspunkten att utarbeta en rättviseteori som skulle kunna tillåta ett samhälle där alla 
människor ges möjlighet att utforma sina liv efter eget tycke, men i de senare arbetena 
(framför allt ”Political Liberalism” (1993)) är det allt annat överskuggande syftet att 

                                                 
53 Bo Rothstein utgår från en liknande definition, som han benämner ”den kommunitära principen”, då han i sin 
diskussion i första hand uppmärksammar de rent kommunitaristiska tänkarna som främsta exempel på 
företrädare för det perfektionistiska synsättet (Rothstein (2002), s 44). 
54 Koppelman (2004) s. 638. 
55 ibid.: s 638ff. 
56 Rawls huvudsakliga bidrag till den politiska filosofin är en kontraktsteoretisk redogörelse för hur ett verkligt 
rättvist samhälle skulle vara organiserat på den grundläggande, konstitutionella och rättighetsrelaterade nivån. 
Han utgår från två rättviseprinciper; dels att alla människor ska ha tillgång till så många individuella fri- och 
rättigheter, som det är möjligt att upprätthålla om alla andra samtidigt har tillgång till precis lika stor frihet, och 
dels att sociala och ekonomiska ojämlikheter ska arrangeras så att de både gynnar de svagaste i samhället och 
samtidigt är kopplade till yrken och samhällspositioner som i princip är öppna och tillgängliga för alla att försöka 
uppnå. För att visa att människor kan komma överens om att upprätta ett samhälle som bygger på just dessa 
principer använder sig Rawls av en tankekonstruktion han kallar ”okunnighetens slöja”. Medborgarna som ska 
sluta ett samhällskontrakt placeras i Rawls redogörelse bakom denna slöja, och har då ingen möjlighet att veta 
något om sitt kön, sin etniska tillhörighet, sin samhällsposition, sina individuella fysiska och mentala förmågor 
och eventuella svagheter, eller något annat som skulle ha betydelse för hur deras liv skulle komma att te sig i det 
samhälle, vilket de har åtagit sig att upprätta. Under de omständigheterna, försöker Rawls sedan visa, skulle 
medborgarna välja de rättviseprinciper som han argumenterar för (Rawls (1971). 
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undersöka möjligheterna för en samhällsform som alla medborgare kan uppfatta som legitim 
och acceptabel oavsett vilka uppfattningar om det goda, trosföreställningar, värderingar, 
ståndpunkter och åsikter som de vitt skilda individerna har.57 Men även i det primära verket 
”A Theory of Justice” återkommer sådana tankegångar. Där försöker Rawls avslutningsvis 
visa att det är möjligt att uppnå konsensus kring de rättviseprinciper som Rawls teori bygger 
på; det vill säga att de är utarbetade och formulerade på ett sådant sätt att alla kan acceptera 
dem (åtminstone under beaktande av en uppsättning centrala filosofiska överväganden som 
Rawls introducerat under arbetets gång).58

  Stabilitetsargumentet är således ett absolut grundläggande inslag i rättfärdigandet av 
principen om statlig neutralitet, men det kan som Koppelman noterar inte användas för att 
försvara en fullständig eller närmast fullständig neutralitet. I de fall och specifika politiska 
frågor där det inte finns några motsättningar alls mellan olika grupper av medborgare torde 
staten utifrån stabilitetsargumentet ha fritt fram att främja den rådande opinionens uppfattning 
om det goda.59 Charles Larmore för ett liknande resonemang när han försöker utröna vad en 
uppfattning av det goda som staten inte får ta ställning till egentligen är, och i samband med 
detta avvisar alla okontroversiella åsikter från definitionen (detta kommer att diskuteras mer  i 
detalj i kap. 3.4).60

  Det är just mot bakgrund av okontroversiella uppfattningar om det goda som kommun-
itaristiska kritiker framför sina resonemang , som i detta sammanhang kan klassificeras som 
ett sätt att argumentera mot stabilitetsargumentet. Kommunitaristiska tänkarna som Michael 
Sandel och Charles Taylor förenas i sin syn på att den typ av rättviseprinciper som bland 
andra Rawls förespråkat omöjligt kan existera i ett samhälle som inte baseras på en viss 
uppfattning om det goda.61 Det mest fundamentala invändningen som de kommunitaristiska 
tänkarna har mot den neutralistiska liberalismen är att själva den liberala synen på individen, 
som de menar är framträdande i många betydande verk av neutralistiska liberaler, i praktiken 
är ohållbar. Det går enligt kommunitaristerna inte att föreställa sig en individ som saknar de 
grundläggande banden till den specifika samhälleliga gemenskapen, till de rådande 
värderingarna och till de sociala konventionerna samt traditionerna som genomsyrar det 
särskilda samhälle i vilket individen lever. Det egna jaget konstitueras i själva verket just 
genom dess oupplösliga koppling till det samhälle som också utgör dess ursprung. Mot 
bakgrund av denna ontologiska grundsyn avfärdar kommunitaristerna den som de ser det 
”atomistiska” människosynen som neutralistiska liberaler gett uttryck för (enligt vilken 
abstrakt individuell valfrihet dominerar och individen i princip ses som oberoende av sin 
omvärld), och menar att liberalismen i själva verket för sin överlevnad är beroende av en viss 
uppfattning om det goda och vissa specifika värderingar, som exempelvis frihet och 
pluralism. Ett liberalt samhälle som inte samtidigt främjar liberala värderingar kommer enligt 
det kommunitaristiska synsättet att riskera att vittra sönder eftersom människorna då saknar 
förutsättningarna för att förstå och värdera liberalismen i sig. Även om många liberaler har 
hävdat att kommunitaristerna grovt har misstolkat deras syn på individen har andra liberala 
tänkare, som exempelvis William Galston, accepterat många av de kommunitaristiska 
grundantagandena och försökt visa att dessa inte bara är fullt förenliga med liberalismen utan 
också att det traditionella liberala demokratiska styrelseskicket aktivt främjar vissa ur liberal 
synpunkt värdefulla värderingar bara genom sin blotta existens, och att staten mycket väl 
                                                 
57 Holmes, Stephen (1993). “The Gatekeeper – Political Liberalism by John Rawls”, i The New Republic (209): 
15, s 40. 
58 Rawls (1999), s 508ff. 
59 Koppelman (2004), s 644. 
60 Seglow, Jonathan (2003). “Neutrality and Equal Respect: On Charles Larmore’s Theory of Political 
Liberalism” i The Journal of Value Inquiry (37), s 88. 
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kunde lagstifta utifrån ”liberala dygder” för att bevara den liberala demokratin.62 
Sammanfattningsvis har stabilitetsargumentet alltså, sin historiska betydelse till trots, långt 
ifrån övertygat alla om neutralismens förträfflighet.  
  Företrädare för det pluralistiska synsättet (framför allt associerat med Isaiah Berlin) anser att 
det finns många olika men precis lika goda potentiella livsmål, vilka man kan tänkas sträva 
efter att uppnå.63 Mot bakgrund av detta är det enligt detta perspektiv orimligt att staten 
godtyckligt bestämmer sig för att främja ett enda eller ett fåtal av dessa många alternativ. Att 
staten inte kan välja att stödja enstaka eller ett fåtal uppfattningar om vilka värden och 
aktiviteter som gör livet värt att leva innebär emellertid inte att staten samtidigt måste tillåta 
samtliga uppfattningar om det goda, då det pluralistiska argumentet inte säger något om vilka 
eller ens hur många alternativa uppfattningar som måste accepteras. Argumentet utesluter 
exempelvis inte att vissa sätt att leva missgynnas eller förbjuds, eftersom staten på goda 
grunder har bedömt att dessa är direkt skadliga för medborgaren. Man måste kombinera det 
pluralistiska synsättet med påståendet att alla sätt att leva är lika mycket värda för att utifrån 
detta perspektiv kunna förespråka en total statlig neutralitet, och det är det få liberala tänkare 
som gjort.64 Både Joseph Raz och William Galston baserar var för sig sina delvis 
perfektionistiska liberala teoribyggen på en begränsad form av moralisk pluralism som tillåter 
ett flertal olika synsätt på det goda livet, men samtidigt erkänner förekomsten av ”dåliga” 
levnadssätt som måste motarbetas.65

  Vad som är lika viktigt att uppmärksamma, och som exempelvis Koppelman inte behandlar, 
är att det pluralistiska perspektivet må vara ett tungt vägande neutralistiskt synsätt men i sig 
inte är särskilt neutralt. Uppfattningen om att det finns en mångfald oförenliga men likaledes 
framstående värden framstår visserligen som rimlig för många bedömare, men är definitivt 
inget som alla kan gå med på. Ett pluralistiskt synsätt torde exempelvis passa liberala 
agnostiker och ateister betydligt bättre än djupt troende kristna och andra religiösa. Dessa kan 
förväntas hävda att det visst finns ett specifikt livsmål som är mer framstående än alla andra; 
nämligen att tjäna de högre makterna genom att leva sitt liv i överensstämmelse med de 
trossatser som ens specifika andliga övertygelse dikterar. Således kan vi urskilja inte bara en 
villkorad pluralism utan också en perfektionistisk motsats till pluralismen, som man skulle 
kunna kalla ”monism”-argumentet. 
  Inkompetensargumentet hävdar istället att staten inte är kompetent nog att avgöra vilken den 
rätta uppfattningen om det goda är, även om det faktiskt skulle finnas ett ”rätt” sätt att leva 
och att vissa egenskaper och aktiviteter verkligen är mest fördelaktiga för alla att ägna sig åt 
för att främja sin individuella utveckling som människa.66 Detta resonemang härstammar 
närmast från upplysningstraditionen och 1700-talets filosofiska skepticism, vars främsta 
företrädare var Voltaire och David Hume, och bygger på den epistemologiskt relaterade 
tanken att människans (och, i förlängningen, också statens) förmåga att utröna vad som är sant 
och vad som är falskt är påtagligt begränsad. Denna grundläggande idé appliceras sedan på 
samhällelig nivå och utgör på så sätt en motivering av statlig neutralitet. Även detta är ett 
argument som intuitivt tycks mycket rimligt, inte minst med tanke på vilket betydande arbete 
filosofer och teologer i årtusenden ägnat sig åt frågan om hur en människa bör leva, utan att 
komma fram till något konkret svar som samtliga eller ens de flesta är överens om. Att då 
hävda att just den moderna välfärdsstaten av någon outgrundlig anledning skulle ha möjlighet 
att komma på det ”rätta” svaret framstår mot bakgrund av detta inte som ett särskilt rimligt 
påstående. 
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  Problemet med inkompetensargumentet är emellertid detsamma som med pluralism-
argumentet ovan; att anse att det inte kan respektive bör vara statens uppgift att avgöra vilken 
som är den enskilda rätta uppfattningen om vad som gör livet värt att leva, är inte detsamma 
som att säga att staten inte kan vet någonting alls om vad som utgör komponenter i och 
aspekter av det goda livet.67 Förmodligen är det få som skulle hävda att staten drar alltför 
långtgående slutsatser i frågan om det goda livet, om den exempelvis hävdar att alla bör ha tak 
över huvudet, att man i de allra flesta fall måste bekämpa de sjukdomar som medborgare 
drabbas av samt att det till stor del är statens uppgift att se till att medborgarna slipper risken 
att fastna i missbruk av tung narkotika. Och om en neutralist faktiskt skulle basera sitt försvar 
för neutralism på renodlad skepticism, att man inte kan veta någonting alls med säkerhet, 
faller samtidigt hela försvaret för neutralism, eftersom det då inte finns någon anledning till 
att hävda att neutralitet är bättre än något annat sätt att hantera uppfattningar om det goda på. 
Kan man inte veta något om exempelvis vilka rättigheter medborgare bör ha eller om dygder 
bör främjas i samhället eller ej, kan man inte heller fastslå att statlig neutralitet är en bättre 
princip än politisk perfektionism.68 George Sher har exempelvis påpekat man inte bara måste 
hävda att staten kan begå misstag om den försöker främja den ”rätta” uppfattningen om det 
goda, utan också att staten är sämre lämpad än den enskilde individen att försöka sig på 
sådana bedömningar.69 Men eftersom inkompetensargumentet på statlig nivå som vi sett 
ytterst har sin grund i skepticistiska uppfattningar, vilka utgår från förekomsten av en 
individuell sorts inkompetens, innebär argumentet i sin renodlade form inget övertygande 
argument för att statliga försök att främja det goda på något sätt skulle vara värre än 
individuella val på detta område. Om det sedan kombineras med insikten att staten inte alltid 
har fel när det gäller uppfattningar om det goda, öppnar inkompetensargumentet snarare för 
frågan om statlig intervention, trots sina brister, möjligen under vissa omständigheter kan vara 
bättre än att de åtminstone delvis ofullkomliga medborgarna själva får bestämma. Inkomp-
etensargumentet kan utan att förfalla i skepticism fortfarande tillämpas i ett stort antal verkligt 
kontroversiella frågor (där religionen återigen är ett bra exempel), men tycks inte på egen 
hand kunna motivera fullständig neutralitet. 
  Det tredje argumentet, meningslöshetsargumentet, går istället ut på att staten i många 
situationer skulle vara oförmögen att på ett verkligt framgångsrikt sätt främja uppfattningar 
om det goda, alldeles oavsett om det existerar en enda ”rätt” uppfattning om det goda och om 
man kunnat identifiera denna eller ej.70 Det finns onekligen en mångfald exempel på 
situationer, i vilka stater har haft betydande svårigheter eller helt enkelt fullständigt 
misslyckats med att främja sin egen uppfattning om det goda på bekostnad av de åsikter och 
värderingar om det värdefulla och meningsfulla livet, som omfattats av diverse grupper av 
medborgare i samhället. De katolska staterna i 1500-talets Tyskland, för att återknyta till vårt 
historiska exempel, visade sig trots ihärdiga ansträngningar oförmögna att kväsa 
reformationen och sätta stopp för spridningen av de protestantiska trosföreställningarna i de 
norra delarna av Europa. 
  Samtidigt kan meningslöshetsargumentet som Koppelman noterar inte utgöra ett argument 
för fullständig neutralitet, eftersom staten i många fall och i otaliga historiska situationer 
bevisligen har lyckats att främja sin egen uppfattning om det goda livet. Inom ramen för vårt 
politiskt-historiska exempel kan den svenske kungen Gustav Vasa och hans efterträdare 
nämnas, vilka mycket framgångsrikt lyckades genomföra en synnerligen toppstyrd 
omvändelse av landets invånare från katolicism till protestantism. Även 
meningslöshetsargumentet tycks alltså enbart fungera under vissa specifika omständigheter, 
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och oavsett vad man i övrigt anser om de extrema totalitära ideologiska projekten under 1900-
talet går de att använda av förespråkare för ett motsatt synsätt på statens möjligheter som 
konkreta empiriska exempel på att försök till att etablera vissa uppfattningar om det goda hos 
medborgarna mycket väl kan vara kusligt framgångsrika. 
  Som Ludvig Beckman påpekat finns det emellertid en annan tänkbar version av 
meningslöshetsargumentet, vilken vilar på en helt annorlunda argumentationsmässig grund. 
Ronald Dworkin försöker inte påstå att det är omöjligt att få folk att stödja och omfatta vissa 
värderingar och uppfattningar om det goda, men däremot hävdar han att det aldrig kan vara 
etiskt försvarbart, därför att människor på egen hand måste komma fram till vilka 
uppfattningar om det goda som de ska leva i enlighet med.71 Anledningen till detta står dels 
att finna i Dworkins speciella uppfattning av etik, som utgår från tanken att livet måste vara 
en utmaning, något han själv menar i sig inte utgör en uppfattning om det goda utan i grund 
och botten baseras på en övergripande föreställning om etik som ”alla” kan acceptera, oavsett 
vilka vitt skilda idéer och tankar individerna har i övrigt. Resonemanget är komplicerat, men i 
detta sammanhang räcker det att konstatera att Dworkin för sitt resonemang inte är beroende 
av huruvida det är meningslöst att försöka tvinga på folk specifika uppfattningar om det goda 
därför att det i praktiken är omöjligt. Ett liv i vilket personen inte själv genom erfarenhet och 
eget resonemang når fram till en genuin förståelse för vad som utgör ett gott liv kommer inte 
att förbättras genom statliga tvångsmedel; det är helt enkelt meningslöst att försöka förbättra 
människors liv utan att de själva håller med om att det innebär en faktisk förbättring. Om 
exempelvis en muslim blir tvångskonverterad till kristendomen bara för att staten är 
övertygad om att muslimens liv därigenom kommer att bli bättre, kommer denna individ 
enligt Dworkin aldrig att leva ett bättre liv efter att ha blivit konverterad; detta oavsett om 
muslimen över tid förvärvar en äkta kristen övertygelse genom att socialiseras in i den 
omgivande kristna gemenskapen. Han har inte själv format sitt liv efter sina egna 
förutsättningar, övertygelser och ansträngningar, och har därför enligt Dworkins etiska synsätt 
levt ett sämre liv, än om han hade gjort sina egna livsval. 
  Beckman menar emellertid att Dworkin i detta sammanhang misslyckas med att skilja 
mellan paternalism och moralism.72 Paternalism innebär att staten kan påverka, tvinga och  
styra medborgarna utifrån motiveringen att det är rätt att förhindra att människor skadar sig 
själva genom att leva destruktiva livsstilar. Dworkins argument kan (såväl som Lockes 
empiriskt orienterade argument, om än i mer begränsad omfattning) användas för att avvisa 
denna typ av statligt agerande, eftersom individerna själva måste inse vilka problem och 
nackdelar deras livsstil eventuellt innebär. Vad man enligt Beckman däremot inte kan göra är 
att använda resonemanget kring ”livet som en utmaning” för att förhindra staten från 
moralistiska interventioner, det vill säga statliga ingripanden i människors liv i vilket syftet 
inte är att göra dessa liv bättre för individerna själva. Alla statliga ingripanden utifrån 
uppfattningar om det goda behöver alltså inte avse att öka människors subjektiva 
välbefinnande.73  Om staten exempelvis tror att värnandet av världens ekologiska balans eller 
den generella nivån av dygd i samhället är gott i sig oberoende av om det samtidigt innebär att 
människor själva känner och anser att de lever bättre liv, menar Beckman att Dworkins 
                                                 
71 Dworkin, Ronald (2000). Sovereign Virtue – The Theory and Practice of Equality. Harvard University Press,  
s 268ff; Beckman (2000), s. 78f. 
72 Beckman (2000), s 233ff. 
73 Därmed inte sagt att de värden som främjas är oberoende av mänskligt välbefinnande över huvud taget; det 
inneboende värdet i det som staten anser måste främjas oavsett vilka övertygelser medborgarna har gör samhället 
(och därmed också medborgarna) bättre även om individerna inte själva förstår eller förmår uppskatta detta. För 
att ett inneboende värde ska vara gott i sig krävs det ju att det finns en orsak till detta, och skillnaden från andra 
värden (som också går ut på att världen förbättras då dessa främjas) är enbart att de inneboende eller 
”intrinsikala” värdena är objektivt goda och därmed oberoende av de olika åsikter människor kan ha om dem. Se 
avsnitt 3.4.2 för en mer omfattande diskussion kring detta. 
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argument är otillräckligt, då människors eventuella uppfattningar om förhållandet mellan det 
värde som främjas och den egna livssituationen blir betydelselösa. 
  Men detta resonemang ger upphov till en svår fråga som Beckman inte uppmärksammar i 
detta sammanhang. För även om utgångspunkten för den statliga icke-neutrala politiken inte 
är individualistisk utan exempelvis ekologisk eller teologisk och grundar sig på intrinsikala 
värden, måste det rimligen finnas begränsningar för i vilken utsträckning man inom ramen för 
en liberal demokrati kan frångå den individualistiska principen. Hur långt får man egentligen 
gå för att främja ett värde som grupper av medborgare (eller till och med en majoritet av 
invånarna) över huvud taget inte erkänner? 
  Det sista argumentet för neutralitet, värdighetsargumentet, kan erbjuda en utgångspunkt för 
att diskutera sådana och liknande frågor. Värdighetsargumentet baseras på uppfattningen att 
det innebär en kränkning av individers värdighet att göra avsteg från principen om statlig 
neutralitet. Skillnaden mot det föregående argumentet är att det i detta fall varken handlar om 
förutsättningarna för att få folk att omfatta vissa värden eller vilka omständigheter som måste 
gälla för att människor ska kunna utforma sina egna övertygelser såväl som preferenser på ett 
legitimt sätt (dvs hur människor etablerar en uppfattning om det goda); här rör frågan istället 
vad som krävs för att staten ska respektera sina medborgare. För Dworkin är en av de mest 
centrala frågorna i hans liberalism hela tiden jämlikhet.74 Detta gäller inte minst hans 
ställningstagande i frågan om statlig neutralitet, eftersom ett ställningstagande för en viss 
uppfattning om det goda i praktiken oundvikligen innebär att vissa grupper av medborgare 
(det vill säga de som inte delar statens uppfattning om det goda) behandlas som om deras 
uppfattningar var mindre värda än andras (det vill säga åsikterna hos de som delar statens 
uppfattning om det goda). Och detta är en uppenbar överträdelse av jämlikhetsprincipen och 
föreställningen att varje medborgare (vilket Dworkin menar) ska behandlas med lika omtanke 
och respekt.75 Dworkin lägger stor vikt vid betydelsen av att inte låta ”externa preferenser” 
påverka de politiska besluten, det vill säga preferenser som enskilda individer har om hur 
andra människor bör leva och bli behandlade (alltså preferenser som inte rör det egna, 
personliga välbefinnandet).76 Den främsta anledningen till Dworkins inställning i denna fråga 
tycks enligt Beckman vara att externa preferenser, om de tillåts påverka politiken, i många fall 
innebär att de medborgare som preferenserna avser behandlas nedvärderande och ogillande 
och till och med öppet förakt visas mot deras syn på det goda livet. Ett belysande exempel på 
en extern preferens är att anse att homosexuellas sexualvanor är moraliskt förkastliga. Att 
införa lagstiftning i enlighet med denna preferens skulle enligt Dworkin vara detsamma som 
att institutionalisera tanken om att vissa människor är bättre än andra och mer värda statens 
respekt än andra, och därmed behandlas inte längre alla medborgare som jämlikar av staten.77

  Värdighetsargumentet tycks visserligen vara ett effektivt argument mot paternalism, det vill 
säga mot mycket ambitiösa försök av staten att grundligt ”lägga livet till rätta” för 
medborgarna i enlighet med någon viss uppfattning om det goda, men kan enligt bland andra 
Sher och Koppelman inte användas för att på egen hand utgöra ett trovärdigt försvar för en 
total eller mycket omfattande neutralitet.78 Det helt avgörande problemet med detta till synes 
kraftfulla argument, är att den individuella medborgarens värderingar, preferenser och åsikter 
                                                 
74 Se exempelvis Dworkin (2000), kapitel 1. 
75 Beckman (2000), s 174f. 
76 ibid.: s 198ff. 
77 Ofta har Dworkins resonemang tolkats som att inte bara ”elakartade” externa preferenser som inbegriper 
förakt, hat, missunnsamhet och andra negativa känslor gentemot de som preferenserna avser ska avfärdas från 
den politiska agendan, utan också ”välvilliga” preferenser som istället handlar om att vissa grupper av 
medborgare ska ges stöd och gynnas av politiken. Utifrån ett sådant synsätt skulle även exempelvis altruistiska 
handlingar som att exempelvis heterosexuella anser att diskriminerande lagar mot homosexuella måste avskaffas, 
falla utanför ramen för legitim politisk aktivitetet. 
78 Koppelman (2004), s 645, Sher (1997), s 73. 
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till stor del formas av den specifika omgivningen, och framför allt att detta sker oundvikligen 
och utan individens eget övervägda och explicita godkännande. Denna ”omgivning” utgörs av 
allt från föräldrars uppfostran och vänners mer eller mindre genomtänkta åsiktsyttringar till 
starka strukturella och historiskt betingade attitydfaktorer (exempelvis könsroller), som har 
djupa rötter i samhällets politiska och samhälleliga kultur. En politik som inte försöker tvinga 
på någon medborgare en viss uppfattning om det goda visar därmed i praktiken inte bara 
respekt för de värderingar och uppfattningar om det goda som individen utan yttre påverkan 
resonerat sig fram till och självständigt anammat, utan också de attityder och föreställningar 
som den enskilde medborgaren ofrivilligt ”påtvingats” genom att socialiseras in i ett specifikt 
kulturellt, sociala och klassmässigt sammanhang. Värdighetsargumentet kan inte gärna 
användas för att försvara den sistnämnda typen av uppfattningar från statlig påverkan, 
eftersom argumentet ju inte går ut på att bevara samhället och dess nuvarande attitydmönster 
oförändrade utan istället på att respektera den enskilde individen. Om man dessutom grundar 
sitt värdighetsresonemang på betydelsen av individens autonomi och förmåga att fritt kunna 
välja att utforma sitt liv som man själv vill innebär detta dessutom att statlig icke-neutralitet 
kan vara direkt nödvändigt för att garantera och främja denna autonomi. I själva verket kan 
man alltså mycket väl företräda ett perfektionistiskt värdighetsargument, enligt vilket 
exempelvis åtminstone vissa individers ”verkliga” frihet antas motarbetas av deras 
socialisering in i gemenskaper som ger autonomin ett mycket begränsat spelrum, och därför 
måste främjas genom statliga interventioner om staten ska respektera dessa individer och 
deras valfrihet.79

 
3.2.1 Analysschema: Rättfärdiganden av statlig neutralitet respektive politisk perfekt-
ionism 
Mot bakgrund av diskussionen ovan kan man dra slutsatsen att det finns många och tämligen 
vitt skilda argument för neutralitet, och att samtliga bär på inneboende svagheter, vilket 
innebär att perfektionismen ges utrymme att utveckla sina egna rättfärdiganden och etablera 
motsatta positioner i anslutning till samtliga neutralistiska argument som diskuterats inom 
ramen för denna genomgång. 
  När det gäller upprättandet av idealtypskonstruktioner är en grundläggande indikator på i 
vilken utsträckning en aktör omfattar ett av dessa ideal helt enkelt om dessa ovanstående 
argument förekommer i aktörens resonemang kring neutralitet, och i så fall hur många av 
dessa argument som återfinns. Det kan exempelvis tänkas vara stor skillnad mellan en aktör 
som (enbart) erkänner neutralitetens värde för att bevara den grundläggande stabiliteten i ett 
samhälle och en annan aktör som istället argumenterar utifrån såväl mänsklig värdighet som 
statens oförmåga att utröna vad som är det goda livet. Den förstnämnde kan tänkas överge 
neutraliteten i samtliga de fall där bedömningen görs att eventuella icke-neutrala politiska 
åtgärder inte hotar samhällets stabilitet, medan den sistnämnde aktören kan förväntas ha 
betydligt svårare att överge neutraliteten ens när det framstår som mycket rimligt ur ett 
konsekventialistiskt perspektiv. Den (åtminstone verbalt) starkaste förespråkaren för 
neutralitet torde vara den aktör som använder sig av hela registret av argument som redovisats 
ovan, och den mest perfektionistiskt lagde är förmodligen den som utgår från samtliga icke-
neutrala synsätt som diskuterats ovan. Naturligtvis kan det tänkas finnas ytterligare argument 
för neutralitet respektive icke-neutralitet, men bredden i och variationen mellan de ovan 
nämnda resonemangen kan ändå tillsammans fungera som en användbar indikator i en 
idealtypsrekonstruktion av de båda renodlade ståndpunkterna. 
 
 
                                                 
79 Mason, George (1990). ”Autonomy, Liberalism and State Neutrality” i The Philosophical Quarterly (40): 160, 
s 452. 
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Figur 3.1. Centrala rättfärdiganden av statlig neutralitet och perfektionism 
Rättfärdiganden av statlig neutralitet Rättfärdiganden av perfektionism 

1. Stabilitetsargumentet: 
• Om staten inte förhåller sig neutral 

till uppfattningar om det goda 
kommer de medborgare som inte 
omfattar statens uppfattning att se 
staten som illegitim och den grupp 
som omfattar statens uppfattning om 
det goda som sina fiender. 

2. Pluralismargumentet: 
• Det finns ett flertal divergerande 

men lika värdefulla sätt att leva livet, 
och det är inte statens roll att välja 
bland dessa likvärdiga alternativ. 

3. Inkompetensargumentet: 
• Även om det trots allt skulle finnas 

en enda rätta uppfattningen om det 
goda är staten inte (och eventuellt 
inte heller den enskilde medborg-
aren) kompetent nog att avgöra 
vilken denna uppfattning är. 

4. Meningslöshetsargumentet: 
• Empiriska versionen: Hur mycket 

staten än försöker kommer den att 
misslyckas med att påverka medbor-
garnas övertygelser. 

• Etiska versionen: Oavsett vilken 
uppfattning om det goda livet man 
än har kommer det grundläggande 
etiska synsättet vara att ett liv som 
inte är format utifrån egna ansträng-
ningar vara ett mindre värdefullt liv 
än ett liv i vilket andra på förhand 
har bestämt vad du skall uppfatta 
som värdefullt. 

5. Värdighetsargumentet: 
• Om staten gynnar en viss uppfat-

tning om det goda kränks den enskil-
de individen genom att staten inte 
behandlar alla medborgare med lika 
mycket omtanke och respekt. 

              1.    Värdegrundsargumentet: 
• Ett samhälle kan omöjligen bevaras 

utan att samtidigt baseras på en 
auppfattning om det goda. Ett liber-
alt samhäller förutsätter exempelvis 
liberala värderingar bland medborg-
arna. 

              2.     Monismargumentet: 
• Det finns bara ett verkligt menings-

fullt sätt att leva, och därför är det 
rätt att staten främjar detta enda 
goda. 

3.    Kompetensargumentet: 
• Det är möjligt att dra rimliga 

slutsatser om vilka sätt att leva som 
är bättre än andra och främjandet av 
sådana uppfattningar om det goda 
har bevisligen bidragit till att 
människors livskvalitet ökat avse-
värt. 

4.    Kapacitetsargumentet: 
• Empiriska versionen: Staten har i ett 

historiskt perspektiv visat stor för-
måga i att främja olika uppfattningar 
om det goda trots att medborgarna 
inledningsvis omfattat helt andra ås-
ikter och värderingar. 

• Etiska versionen: Det finns intrin-
sikala värden vilka är goda i sig och 
därmed oberoende av medborgarnas 
subjektiva bedömningar av hur främ-
jandet av dessa värden påverkar 
deras liv. 

5.    Strukturargumentet: 
• Det är omöjligt för individen att 

etablera helt egna värderingar utan 
att påverkas och i väsentlig utsträck-
ning styras av idéer, strukturer och 
samhälleliga krafter som är oberoen-
de av individen. Därför är det inte fel 
att främja olika uppfattningar om det 
goda, då det ändå inte är autonomt 
valda preferenser som motarbetas. 

 
 
3.3 Neutralitetens och perfektionismens typer 
3.3.1 Rättfärdigande- och målneutralitet och dess motsatser 
Neutralitet och perfektionism utgör inte ens i sin mest allmänna och grundläggande 
utformning någon enkel, tvådimensionell dikotomi. I den här delen av den teoretiska analysen 
ska vi inleda den konkreta diskussionen om de faktiska begreppen genom att urskilja mellan 
neutralitet och perfektionism som rör rättfärdigande respektive mål. 
  Att diskutera vad som kan kallas utfallsneutralitet kan i detta sammanhang utgöra en 
förtydligande utgångspunkt för vårt fortsatta resonemang, därför att vi då redan inledningsvis 
måste urskilja neutralitetsbegreppets gränser. Utfallsneutralitet är helt enkelt idén om att ingen 
politisk åtgärd får påverka några individer eller kollektiv annorlunda än någon annan 
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behandlas.80 Resonemanget bygger följaktligen på tanken att icke-neutralitet vållas när 
effekterna av den statliga politiken blir olika för olika medborgare. Men detta är en orimlig 
tolkning av principen om statlig neutralitet, eftersom ingen stat i världen skulle kunna 
åstadkomma lika utfall för alla medborgare. Oavsett hur neutral staten är kommer den alltid i 
praktiken att genomföra politik som drabbar några medan andra gynnas. Detta handlar ytterst 
om det enkla faktum att människor i fria demokratiska samhällen är fundamentalt olika; dels i 
fråga om anlag, styrkor, karaktärsdrag, kunskapsnivå, kulturella sedvanor, socioekonomisk 
status samt många andra grundläggande faktorer.  
  Det är inte svårt att se att den politik som ger exakt samma utfall när samtliga dessa faktorer 
varierar stort från individ till individ helt enkelt inte finns. Detta kan emellertid inte innebära 
att neutraliteten nödvändigtvis har överträtts; åtminstone inte utifrån en verkligt fungerande 
definition av begreppet. Att statens politik påverkar olika grupper (i synnerhet kulturella 
sådana) olika (och huruvida detta är ett problem för den liberala staten) är i själva verket 
utgångspunkten för den mycket omfattande diskussionen kring liberal jämlikhet och 
”mångkulturalism”, men kommer inte att beröras närmare här. Jag kommer inom ramen för 
denna uppsats förutsätta att man inte rimligtvis kan anklaga staten för att misslyckas med 
något som den omöjligen kan åstadkomma (vilket råkar ligga i linje med de slutsatser vilka 
framträdande kritiker av den mångkulturalistiska diskursen kommit fram till).81

  Det finns som tidigare nämnts två neutralitetsdimensioner som i motsats till utfallsneutralitet 
är meningsfulla att använda därför att staten helt enkelt har möjlighet att leva upp till kraven 
som de båda ställer. 
  Rättfärdigandeneutralitet innebär som namnet antyder att staten inte rättfärdigar sina beslut 
på grundval av en eller flera uppfattningar om det goda. Målneutralitet betyder i sin tur att 
staten inte medvetet och aktivt främjar och stödjer specifika uppfattningar om det goda 
genom sina politiska åtgärder. Som Beckman påpekar har dessa båda neutralitetsdimensioner 
ofta antingen blandats samman eller inte uppmärksammats, men eftersom en politisk åtgärd 
mycket väl kan tänkas vara neutral i det ena avseendet men samtidigt icke-neutral i det andra 
är det viktigt att tydligt skilja dem åt.82

  Ett exempel på en politisk åtgärd som är målneutral men ej rättfärdigandeneutral är beslutet 
att införa dödsstraffet som påföljd i brottsbalken och samtidigt motivera detta utifrån det stöd 
som straffmetoden ges i Gamla Testamentet. Själva införandet av dödsstraffet är (alldeles 
oavsett de moraliska invändningar man kan ha mot det) i grund och botten en strikt juridisk 
teknikalitet som inte direkt främjar eller missgynnar olika uppfattningar om det goda livet (det 
är ju inte införandet av dödsstraffet i sig som avgör vilka typer av handlingar som är straffbara 
rent generellt eller ens vilka handlingar som kan bestraffas med döden). Rättfärdigandet av 
dödsstraffet är emellertid knappast neutralt, eftersom det utgår från en religiös auktoritet 
(närmare bestämt Bibeln) och därmed tar ställning för samt hämtar legitimitet från en specifik 
trosföreställning. 
 Det är i detta sammanhang viktigt att understryka att målneutraliteten inte bygger på samma 
konsekventialistiska idé som utfallsneutraliteten är. Att undvika att aktivt främja en viss 
uppfattning om det goda är därmed inte detsamma som att undvika åtgärder som oavsett 
statens intentioner i praktiken får konsekvenserna att vissa uppfattningar om det goda gynnas. 
Att bedöma huruvida staten förhåller sig neutral i handling kan alltså bara bedömas utifrån de 
mål som staten har för sitt agerande. 
  Ett exempel på en rättfärdigandeneutral men ej målneutral policy är en politisk åtgärd som 
syftar till att i ett pressat konjunkturläge begränsa statens utgifter genom att genomföra 
nedskärningar i det sociala trygghetsnätet. Staten vet och räknar med att detta får som resultat 
                                                 
80 Beckman (2000), s 160ff. 
81 Se Barry (2001) för en belysande diskussion kring denna fråga. 
82 Beckman (2000), s 154. 
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att medborgare som tidigare av olika anledningar medvetet valt att inte arbeta och livnärt sig 
genom bidragssystemet i många fall tvingas att mot sin vilja söka sig in på arbetsmarknaden. 
Således syftar statens åtgärder till att främja en viss livsstil och en uppfattning om det goda 
livet, det vill säga ett liv som arbetstagare och skattebetalare. Själva rättfärdigandet är dock 
neutralt, eftersom det grundar sig på statens renodlat ekonomiskt motiverade vilja att förbättra 
statsfinanserna, och inte på att staten hävdar att livet som arbetstagare skulle vara bättre än 
livet som bidragstagare. 
  Ett avslutande, klassiskt exempel som kan bidra med ett ytterligare förtydligande är en 
politisk åtgärd som inför religionsfrihet utifrån den uttalade viljan att tillåta alla människor att 
ansluta sig till vilken religion som helst utan att staten har en åsikt. Här är det uppenbart att 
både rättfärdigande- och målneutralitet föreligger.  
  Av resonemanget ovan torde framgå att distinktionen mellan olika former av neutralitet (och 
därmed också olika kombinationer mellan neutralism och perfektionism) kan leda till en del 
oväntade blandformer. Men det finns fler alternativ och strategier, vilka vid första anblicken 
förmodligen framstår som tämligen oväntade. Charles Taylor har exempelvis försvarat 
målneutraliteten i sig utifrån icke-neutrala rättfärdiganden.83 För Taylor (såväl som för 
Michael Walzer) är det omöjligt att separera neutralitet från det speciella liberala synsättet på 
exempelvis åtskillnaden mellan stat och religion och accepterandet av religiös och 
åsiktsmässig mångfald. 
  Det finns emellertid en ytterligare dimension, som måste beaktas i detta sammanhang. Även 
om rättfärdigandeneutraliteten värderas och ses som universell och gällande samtliga politiska 
beslut, kan det finns viktiga skillnader i hur man betraktar målneutralitet.84 Även om John 
Rawls i många sammanhang betraktats som en företrädare för en total målneutralitet, är detta 
ingen korrekt beskrivning av Rawls position (åtminstone inte sedan han omdefinierade sin 
ställning i ”Political Liberalism” (1993)). Rawls skiljer å ena sidan mellan ”de grundläggande 
institutionella strukturerna” i samhället och å andra sidan alla ”vanliga” politiska frågor, och 
menar att målneutraliteten enbart är ämnad att gälla inom den förstnämnda sfären. Detta 
inbegriper mer specifikt sådana problem som är direkt relaterade till eller gränsar till 
grundläggande konstitutionella frågor och fundamentala rättviseaspekter, till de lagligt 
erkända formerna av egendom, ekonomins organisering och familjens natur.85 Rawls 
företräder således en specifik form av begränsad målneutralitet, som går ut på att det är av 
yttersta vikt att upprättandet och utformningen av denna grundläggande struktur aldrig 
motiveras med utgångspunkt i någon specifik uppfattning om det goda, men som samtidigt 
inte upprättar några övriga begränsningar som förhindrar att vanliga politiska åtgärder i den 
vardagliga politiska arbetet kan ha icke-neutrala mål. För Rawls är dock 
rättfärdigandeneutraliteten viktig i alla situationer. 
  Motsatsen till Rawls synsätt återfinns, i denna fråga som i så många andra, hos Robert 
Nozick.86 Nozick menar att neutraliteten måste gälla alla politiska beslut, eftersom staten i 
annat fall använder vissa av dess medborgare (det vill säga de som på grund av sina 
uppfattningar om det goda inte accepterar det icke-neutrala mål som staten eftersträvar) som 
medel för att uppnå vissa mål, istället för att, som den legitima staten enligt Nozick bör göra, 
se dem som mål i sig själva. Endast de mål och värden som det råder konsensus kring kan 
staten legitimt främja.87 Detta resonemang påminner delvis om Dworkins värdighetsargument 

                                                 
83 ibid.: s 164. 
84 ibid.: s 165. 
85 Rawls (1993), citerad i Sher (1997), s 86; Beckman (2000), s 166. 
86 Beckman (2000), s 168. 
87 Detta är en form av så kallad ”empirisk” neutralitet, och innebär att de uppfattningar om det goda vilka måste 
uteslutas från den politiska arenan är de uppfattningar som är kontroversiella (det vill säga som olika grupper av  
medborgare inte är överens kring). Nozicks målneutralitet är därmed inte absolut utan relativ, då den gäller bara 
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baserad på ”lika omtanke och respekt”, vilket som vi sett går ut på att främjandet av icke-
neutrala mål är ett brott mot principen att behandla medborgare som jämlikar (därför att deras 
specifika åsikter och värderingar behandlas olika om icke-neutralitet accepteras), även om 
libertarianen Nozick av förklarliga skäl aldrig skulle använda sig av just begreppet 
”jämlikhet”. Därför är det kanske inte särskilt underligt att även Dworkin har tolkats som 
företrädare för principen om total målneutralitet.88 Enligt Dworkin måste staten vara neutral i 
den aktivitet och verksamhet den bedriver, och får inte försöka att i etisk bemärkelse förbättra 
medborgarnas liv, vilket utesluter överträdelser från målneutraliteten.89

  Detta resonemang har sammanfattningsvis etablerat den grundläggande skiljelinjen mellan 
olika typer av neutralitet. Den avgörande frågan i detta sammanhang är emellertid hur såväl 
uppfattningar om det goda som neutralitetsbegreppet mer konkret ska definieras, vilket 
kommer att bli föremål för en tämligen omfattande diskussion i nästa övergripande del av 
detta kapitel. Den ovanstående analysen ska följaktligen enbart ses som en översiktlig 
presentation av de huvudsakliga begreppen, vilka ska diskuteras mer i detalj nedan. 
 
3.3.2 Frihet och konst: två svåra men viktiga fall 
För att ytterligare konkretisera diskussionen kring principen om neutralitet är det emellertid 
först värdefullt att kortfattat diskutera två klassiska och omstridda fall (till vilka jag sedan 
kommer att återkomma när den fullständiga begreppsutredningen har genomförts). Att aktivt 
främja människors frihet och autonomi samt att stödja konst kan, har det i olika sammanhang 
hävdats, åtminstone under vissa omständigheter utgöra neutrala mål som inte stödjer någon 
specifik uppfattning om det goda. Detta är emellertid fel, har en del kritiker hävdat; att främja 
sådana företeelser innebär både överträdelse av rättfärdigande- och målneutraliteten. Att 
undersöka varför kommer förhoppningsvis att bidra med en ytterligare möjlighet till inblick i 
neutralitetsbegreppet. 
  Som nämndes redan i inledningskapitlet har principen om statlig neutralitet djupa rötter i den 
liberala politiska ideologin, och detta främst genom kopplingen till de för liberalismen 
avgörande begreppen ”individuell frihet” och ”autonomi”. Det är genom att undvika att 
främja någon uppfattning om det goda som individen ges frihet att själv forma sitt liv efter 
egna önskemål. 
  Men genom att enbart presentera detta ställningstagande undviker man att ta itu med en 
fråga som potentiellt skulle kunna leda till ett ifrågasättande av kopplingen mellan statlig 
neutralitet och individuell frihet. För som bland andra George Mason påpekat kan ett 
värnande om individuell autonomi bygga på vissa grundantaganden som i sig utgör en 
(åtminstone begränsad) syn på hur en människa bör vara.90 Detta innebär att det i synnerhet är 
viktigt att skilja mellan att å ena sidan tillhandahålla möjligheten att välja och å andra sidan 
främja valfrihet. Att främja valfrihet innebär, även om staten inte gör något uttalande om 
vilka uppfattningar om det goda som man föredrar att medborgaren väljer, att staten har en 
föreställning om det värdefulla i individuell autonomi som en betydelsefull komponent i ett 
gott liv. Men är inte en sådan valfrihet något som alla kan gå med på, och som därför i själva 
verket inte utgör en kontroversiell uppfattning om det goda? 
  Denna viktiga fråga kan besvaras genom att undersöka vilka, om några, livsstilsmönster som 
kan tänkas missgynnas av en politik som syftar till att ge människor möjlighet att själv välja 
sina egna liv, och i samband med detta se om det finns specifika egenskaper och handlingar 
som gynnas av denna förment neutrala politik. Och det verkar som om åtminstone ett liv levt i 

                                                                                                                                                         
de mål som vissa grupper motsätter sig. En diskussion samt kritik av empirisk neutralitet genomförs nedan i kap 
3.4. 
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90 Mason (1990), s 444. 
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sträng, bokstavstrogen överensstämmelse med en viss religiös livsåskådning kan missgynnas 
av en politik som baseras på värdet av autonomi.91 Anledningen till detta är att ett sådant sätt 
att leva inte tycks inbegripa någon form av reflektion över vilka andra sätt att leva som 
potentiellt skulle kunna passa den egna personligheten, önskningarna samt begåvningarna. En 
viktig egenskap som möjligheten att välja liv tycks förutsätta och kräva utifrån ett flertal 
definitioner av autonomi är nämligen en fallenhet för att vid varje vardagligt beslut eller 
åtminstone vid regelbundna tillfällen kritiskt granska det sätt på vilket man lever sitt liv och 
väga detta mot det förväntade utfallet av alternativa livsval.92 Men denna ansträngande och 
potentiellt plågsamma introspektiva aktivitet är uppenbart svår att förena med exempelvis en 
religiös livsåskådning eller någon annan mycket omfattande uppfattning om det goda, då en 
sådan uppfattning torde vara nära knuten till den egna personligheten och identiteten och har 
som yttersta syfte att ge hela livet mening. Många starkt religiöst människor skulle 
förmodligen uppfatta det som ett helt orimligt krav att underkasta sina djupt förankrade 
trosföreställningar en regelbunden kritisk granskning, för att se om det exempelvis inte fanns 
någon annan religion som relativt sett gav dem större fördelar. 
  Men i samband med denna invändning mot betydelsen av valmöjligheter för liberalismens 
människosyn går det att försöka försvara det neutrala i en politik som skapar möjligheter för 
människor att välja sitt liv, genom att hänvisa till att den kritiska reflektionen kring samt 
granskningen av olika potentiella livsval inte måste ske hela tiden, eller ens särskilt ofta.93 
Istället kan man argumentera för att ett liv är självvalt så länge man vid något ursprungligt 
tillfälle gjorde ett någorlunda väl övervägt val mellan olika sätt att leva. När detta val sedan 
gjorts är det fritt fram att låta sig själv vara hur bunden som helst till sin nuvarande livsstil, 
och följaktligen aldrig mer känna sig tvingad att välja mellan olika livsstilar. 
  I Masons resonemang utgör dessa skilda perspektiv på kravet att välja sitt eget liv en 
distinktion mellan att använda ett ”substantiellt” respektive ett ”formellt” autonomibegrepp.94 
Han noterar att en variant på det substantiella autonomibegreppet (närmare bestämt en 
definition som kräver att individerna kontinuerligt (men inte hela tiden) utsätter sina livsval 
för kritisk granskning) är mest vanligt förekommande inom liberal teori, men att en formell 
uppfattning bättre kan förenas med principen om statlig neutralitet. Mason testar flera olika 
sätt att koppla statlig neutralitet till individuell autonomi på ett sätt som kräver statlig 
neutralitet, och den som tycks mest rimlig är kombinationen av ett formellt autonomibegrepp 
med att betrakta individuell autonomi som ett mål värt att främja.95 Ett substantiellt 
autonomibegrepp kan från ett neutralitetsperspektiv inte försvaras med motiveringen att 
autonomi är värt att främja, eftersom ett sådant autonomibegrepp som vi sett utgår från och 
följaktligen måste stödja en människosyn enligt vilken människor är (och följaktligen också 
bör vara) kritiskt reflekterande eller självständigt sinnade och ägna sig åt omfattande kritisk 
granskning av sina livsval. 
  En formell autonomidefinition ger emellertid endast stöd för en metod genom vilken man 
förvärvar en uppfattning om det goda (det vill säga genom självständigt val), och främjar 
således inte uppfattningen att valfrihet i sig har ett inneboende värde.96 Men det går inte heller 
att på det här sättet koppla en politik som främjar autonomi till statlig neutralitet. Om 
respekten för individens formella autonomi ses som ett mål värt att stödja innebär det, menar 
Mason, att staten måste vara icke-neutral mellan uppfattningar om det goda som tillmäter 
autonomi ett betydande värde och uppfattningar om det goda som inte gör det. Om individuell 
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autonomi är värdefullt som beslutsmetod när det finns olika uppfattningar om det goda, måste 
det nämligen också vara värdefullt som en del i en uppfattning om det goda; annars finns det 
ingen anledning att föredra att ge individen frihet att själva välja mellan uppfattningar. Mot 
bakgrund av detta kan varken rättfärdigande- eller målneutralitet upprätthållas; staten tvingas 
erkänna att den baserar sin autonomifrämjande politik på uppfattningen om autonomi som 
något gott i sig, och att den i enlighet med denna utgångspunkt också är tvungen att främja 
valfrihetsorienterade uppfattningar om det goda framför mindre autonoma uppfattningar om 
det goda. 
  Kopplingen mellan frihet betraktad som individuell autonomi å ena sidan och statlig 
neutralitet å andra sidan verkar med andra ord inte alls vara så stark som neutralistiskt 
inriktade liberala teoretiker har hävdat; tvärtom tycks det i enlighet med Masons resonemang 
som om individuell autonomi snarare kräver ett visst mått av icke-neutralitet. Slutsatsen måste 
därför bli, att när man från politiskt håll värnar den enskilde individens frihet och individuella 
autonomi och dennes möjligheter att själv välja sitt liv, då kan man inte samtidigt förespråka 
fullständig statlig neutralitet.97

  Men, för att vända vår uppmärksamhet mot det andra exemplet som ska diskuteras inom 
ramen för denna del av den teoretiska analysen, går det att försvara statligt stöd till konst 
utifrån neutrala grunder? Ronald Dworkin har gjort ett sådant försök, och frågans uppenbara 
relevans för den vardagliga politiken såväl som för denna uppsats efterföljande empiriska 
studie föranleder att vi ägnar den visst intresse i denna diskussion. 
  Även om Dworkin som vi sett har tolkats som en av de främsta företrädarna för 
målneutralitet anser han ändå att det finns skäl för en neutralistisk stat att främja konst.98 
Anledningen till detta är att Dworkin anser att människor har bättre förutsättningar när de 
möjligheter som kulturen erbjuder är mångfasetterade och varierade, än om de är få och enkla. 
Detta ger dem ett större underlag vid urvalet av livsplaner och andra mål; alltså helt enkelt fler 
valmöjligheter än vad de annars hade haft. Det statliga stödet är således inte, vilket är centralt 
för försöket att upprätthålla neutralitetsprincipen, ämnat att vara till förmån för specifika 
kulturella verksamheter och yttringar, utan helt enkelt för att i vid mening tillhandahålla och 
upprätthålla vad Dworkin kallar en ”rik kulturell struktur”.99

  Men mot bakgrund av den inledande genomgången av argumentet för och emot individuell 
autonomi är det tydligt att detta resonemang misslyckas med att tillhandahålla ett neutralt 
rättfärdigande av statligt stöd för konst. Som Richard Sinopoli påpekat tycks valfrihet-
resonemanget indikera att också utövandet av valfriheten är rätt sätt att agera, eftersom det 
annars inte finns någon egentlig anledning för staten att främja framväxten av en mångfald av 
alternativ inom kulturen.100 Man bör dessutom hålla i minnet att viss kulturell mångfald kan 
förväntas existera även utan statligt stöd. 
  Som Sinopoli anmärker har Dworkin heller inget argument för att begränsa valfrihets-
argumentet enbart till konsten. Rent principiellt skulle man kunna utsträcka idén till att gälla 
alla livets områden och skeden. Man skulle då exempelvis bli tvungen att tillförsäkra 

                                                 
97 Se Rothstein (2002) för en kortfattad diskussion (inspirerad av Joseph Raz) av en princip om hur staten bör 
agera, som till stor del bygger på neutralitetsresonemang, men som under speciella omständigheter medvetet 
tillåter avvikanden från den strikta neutraliteten till förmån för just främjandet av autonomi (Rothstein (2002), s 
57f). Det som åsyftas är tillfällen under vilka de specifika omständigheter är sådana, att individen ämnar göra ett 
visst val men inte rimligen kan antas ha förutsättningar att göra ett verkligt autonomt val. Mer specifikt kan detta 
handla om situationer där individen saknar tillräcklig information (eller tillräckligt korrekt information) för att 
verkligen kunna bedöma att ett visst val är i dennes intresse. Rothstein betonar emellertid (i starkare ordalag än 
Raz) att användandet av tvångsmedel i paternalistiska syften i hans idealstat måste vara mycket restriktivt. 
98 Sinopoli, Richard (1993). ”Liberalism and Contested Conceptions of the Good” i The Journal of Politics (55) 
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förekomsten av ett maximalt antal olika religioner att välja mellan samt ett maximalt antal 
politiska partier med skräddarsydda politiska partier för att passa alla samhällets politiska 
minoritetsgrupper, för att bara nämna ett par exempel. Men detta är uppenbart orimligt och 
angränsar dessutom till den tidigare avfärdade utfallsdefinitionen av neutralitet. 
  Det finns emellertid ett ytterligare problem. Det är en sak att uttala ambitionen om att 
utarbeta ett statligt stöd som enbart innebär att mångfalden i den kulturella grundstrukturen 
tillförsäkras och bevaras för kommande generationer; det är emellertid en helt annan sak att 
försöka tillämpa detta i praktiken.101 Politiker som ägnar sig åt praktisk kulturpolitik kommer 
oundvikligen att ställas inför val mellan olika högst konkreta kulturella verksamheter och 
aktiviteter, bland vilka de oundvikligen måste välja eftersom de tilldelade resurserna som 
politikerna har att röra sig med är begränsade. Den dworkinskt inspirerade kulturpolitikern 
blir därmed tvungen att överge det strikt neutralistiska strukturperspektivet och trots allt ägna 
sig åt själva innehållet i den kultur som produceras, och om det övergripande målet är att 
tillförsäkra mångfald och variation i kulturutbudet, måste det statliga stödet riktas in på 
sådana kulturella verksamheter som inte skulle klara sig på egen hand stödjas (därför att 
kultur som produceras under marknadsmässiga förhållanden inte behöver stöd för att överleva 
och vara ett inslag i den kulturella mångfalden). Det stora problemet uppstår då man i själva 
urvalet mellan icke-kommersiellt gångbara kulturella verksamheter som kan stödjas svårligen 
kan undvika kriterier som ”kvalitet”, som inom konstens område inbegriper ett ofrånkomligt 
inslag av subjektivitet. Vad vissa anser är god konst är som bekant inte alls god konst i andras 
ögon, och sådana omdömen kan åtminstone till viss del förväntas vara grundade i någon 
personlig uppfattning om det goda. 
  Sammanfattningsvis innehåller Dworkins försök till neutralt rättfärdigande av stöd till 
konsten således ett implicit ställningstagande för värdet av såväl förmågan som utövandet av 
individuell autonomi. Därtill är den skiljelinje Dworkin försöker etablera mellan kulturens 
struktur och innehåll i praktiken omöjlig att upprätthålla, eftersom kulturpolitiker måste göra 
urval och dessa urval helt enkelt inte kan vara neutrala utan måste baseras på icke-neutrala 
kriterier. 
  Detta var en kortfattad genomgång av de två viktiga och omdebatterade frågorna om statligt 
stöd av individuell valfrihet samt konstutövning och -konsumtion. Då neutralitetsbegreppet 
kommer att utvecklas ytterligare i nästa del av uppsatsen kommer det att finnas anledning att 
återvända till dessa frågor vid ett senare tillfälle i den empiriska analysen. 
 
3.3.3 Analysschema: Neutralitetens och perfektionismens typer 
Diskussionen ovan har varit ganska omfattande, men när det gäller denna dimension av 
förhållandet mellan neutralitet och perfektionism är extrempositionsdefinitionen ändå 
tämligen enkel, då ytterligheterna (alldeles oavsett nyanserna och gradskillnaderna 
däremellan) är relativt lätta att urskilja mot bakgrund av den ovanstående begrepps-
genomgången. 
  En renodlat neutral politik är en politik som varken aktivt och medvetet främjar någon 
uppfattning om det goda eller hänvisar till någon form av uppfattning om det goda som 
rättfärdigande för det specifika agerandet i den aktuella situationen. 
  En renodlat perfektionistisk politik är därmed en politik som aktivt och medvetet främjar en 
uppfattning om det goda och samtidigt även direkt hänvisar till perfektionistiska skäl som den 
aktuella politikens rättfärdigande. Fullständig neutralitet/icke-neutralitet kräver självfallet att 
båda aspekterna existerar i det aktuella fallet. 
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Figur 3.2 Neutralitetens och perfektionismens typer 
Statlig neutralitet i 

rättfärdigande och mål 
Politisk perfektionism i 
rättfärdigande och mål 

1. Rättfärdigandeneutralitet: 
• Staten åberopar ingen uppfattning 

om det goda i rättfärdigandet av sina 
politiska åtgärder. 

2. Målneutralitet: 
• Staten försöker inte aktivt och 

medvetet att främja en viss uppfat-
tning om det goda. 

1. Icke-neutralt rättfärdigande: 
• Staten hänvisar uttryckligen till en 

uppfattning om det goda för att 
rättfärdiga sina politiska åtgärder. 

2. Icke-neutrala mål: 
• Staten försöker att aktivt och med-

vetet främja en viss uppfattning om 
det goda. 

 
3.4 Föreställningar om värden 
3.4.1 Centrala frågor och terminologiska preciseringar 
Principen om statlig neutralitet går alltså ut på att staten ska förhålla sig neutral till 
medborgarnas olika uppfattningar om det goda. Men vad är en ”uppfattning om det goda”, 
och vad är den neutralistiska motsatsen till att ha en uppfattning om det goda? Vi kommer att 
se att dessa frågor är de viktigaste och samtidigt svåraste i hela diskussionen kring neutralitet 
och perfektionism, varför de förtjänar en längre diskussion. I praktiken är detta en direkt 
fortsättning och fördjupning av resonemanget kring rättfärdigandeneutralitet som inleddes i 
kap 3.3. 
  Denna diskussion kommer att genomföras inom ramen för ett försök att definiera de olika 
möjliga sätt på vilka en stat kan hantera en situation där målneutraliteten måste frångås, vilket 
innebär att det finns något som staten anser vara värt att stödja även om det innebär att vissa 
uppfattningar om det goda (och därmed också de människor som besitter dessa uppfattningar) 
de facto gynnas och andra uppfattningar om det goda missgynnas.  Anledningen till att just 
denna typ av situationer har valts (och inte situationer där total neutralitet eller total 
perfektionism råder) är att det just är avsteg från målneutraliteten som ska undersökas i den 
empiriska analysen. 
  Det kan finnas både ur neutralitetssynpunkt delvis godtagbara såväl som renodlat perfekt-
ionistiska skäl bakom avfärdandet av målneutraliteten. I det förstnämnda fallet bevaras 
rättfärdigandeneutraliteten och i det andra fallet överträds såväl rättfärdigande- som målneut-
raliteten. Möjligheten att kombinera målneutralitet med rättfärdigandeneutralitet och därmed 
delvis bevara neutraliteten är förmodligen oftast det enda alternativet för staten att i praktiken 
kunna förhålla sig neutral, eftersom det som vi ska se kan finnas många tungt vägande skäl att 
överge målneutraliteten. Därför är det viktigt att närmare kunna definiera och precisera hur 
rättfärdigandeneutraliteten i praktiken upprätthålls i dessa situationer. Detta blir emellertid 
problematiskt, eftersom exempelvis Ludvig Beckman (som särskilt tydligt understryker 
distinktionen mellan rättfärdigande- och målneutralitet) inte tillhandahåller några sådana 
preciseringar.102 Och det är således här som frågan om hur man mer exakt ska definiera såväl 
ett ”neutralt rättfärdigande” som en ”uppfattning om det goda” kommer in i bilden, och det är 
denna fråga som ska besvaras inom ramen för den fortsatta diskussionen om ”föreställningar 
om värden” i denna del av den teoretiska analysen. 
  Innan den huvudsakliga analysen kan ta vid måste vi, för att göra resonemanget så tydligt 
som möjligt och om möjligt undvika potentiella oklarheter och missförstånd, emellertid först 
ägna oss åt en del begreppsmässig excercis, utan att närmare definiera innehållet i de termer 
som introduceras. 
  Den övergripande frågan är i detta sammanhang alltså identifierandet av någon typ av 
”värden” (exempelvis kultur), som det av någon anledning anses rätt att främja genom 
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politiska åtgärder.103 Som vi kommer att se finns det således såväl neutralistiska såväl som 
perfektionistiska sätt på vilka man kan ha en ”föreställning om värden”, och just denna term 
utgör därmed den generella, obestämda benämning som jag kommer att använda inom ramen 
för denna uppsats. En perfektionistisk föreställning definieras mer specifikt som en 
”uppfattning om det goda”, medan neutralistiska föreställningar kommer att benämnas 
”rättfärdigandeneutrala antaganden”. Den förstnämnda mer specifika termen stämmer överens 
med hur ”uppfattningar om det goda” brukar definieras i litteraturen på området (det vill säga 
som påståenden med perfektionistiska inslag), medan den sistnämnda termen är en 
egenhändig konstruktion som dock utgår från distinktionerna mellan rättfärdigandeneutralitet 
och målneutralitet å ena sidan (vilka diskuterats ovan i kap. 3.3) och instrumentella och 
intrinsikala värden å andra sidan (vilka kommer att diskuteras nedan i kap. 3.4.2). Den 
övergripande, obestämda såväl som den neutralistiskt inriktade termen införs för att det är 
enklare att dels ha en mer neutral term att applicera när resonemanget gäller både 
perfektionistiska och neutralistiska uppfattningar, och dels ha en specifik term för 
rättfärdigandeneutrala men ej målneutrala påståenden, än om man bara (som fallet ofta är i 
den teoretiska litteraturen) haft tillgång till termen ”uppfattningar om det goda”. 
  De företeelser och fenomen som föreställningar om politiska värden mer specifikt kan beröra 
är i första hand människors egenskaper eller handlingar. Välgörenhet kan exempelvis 
betraktas som ett bra beteende, och att vara altruistisk som en bra egenskap. Begreppet 
”egenskap” ges här en vid tolkning som förutom exempelvis förmågor och dygder inbegriper 
trosföreställningar och dylika starka och djupt rotade övertygelser. På vilket sätt man anser att 
dessa egenskaper och/eller handlingar är ”bra”, är alltså det som utgör skillnaden mellan 
rättfärdigandeneutrala antaganden och uppfattningar om det goda. Föreställningar om 
politiska värden kan självfallet tänkas innehålla krav på såväl handlingar som egenskaper på 
en och samma gång.  Med denna grundläggande distinktion i åtanke kan vi etablera en första, 
mycket generellt hållen definition av vad en föreställning om värden rent konkret innebär; det 
är alltså helt enkelt en uppfattning om vilka mänskliga egenskaper och/eller aktiviteter som på 
ett eller annat sätt är värdefulla. 
  Men en aspekt av diskussionen kring begreppet ”föreställningar om värden” indikerar att en 
ytterligare distinktion måste göras. Ronald Dworkin menar att alla har en ”uppfattning om det 
goda”, även om man själv inte är medveten om det, och tar som exempel att en öldrickande, 
TV-tittande soffliggare har en uppfattning om det goda som går ut på att öldrickande och TV-
tittande är värdefulla aktiviteter att ägna sig åt.104 Detta synsätt har bland annat kritiserats av 
Ludvig Beckman, som berört frågan i samband med en diskussionen kring John Rawls synsätt 
i denna fråga.105 I enlighet med resonemangen i bland andra Rawls sena verk menar Beckman 
att det som utmärker en ”uppfattning om det goda” i förhållande till vanliga individuella 
preferenser är att de förstnämnda anses gälla alla människor, och det sistnämnda bara är en 
uppfattning om vad man själv helst av allt vill ha. Om man exempelvis ser sexuell 
avhållsamhet som en dygd, och inte bara inkluderar det som en viktig komponent i ens 
privatliv, innebär det inte bara att det är i ens eget intresse att sträva efter avhållsamhet, utan 
också att världen blir en bättre plats att leva på om alla andra också gör det. Som bland andra 
Beckman och Patrick Neal har påpekat är det alltså orimligt att jämställa uppfattningar om det 
goda med vanliga preferenser, eftersom det förstnämnda inte rimligtvis kan reduceras till 
enbart en egoistisk önskan att uppnå vad man uppfattar som en bättre livssituation för sig 

                                                 
103 Detta visar att själva ordet ”värden” ges en något bredare definition i denna studie än vad som vanligtvis är 
fallet. Termen syftar här inte på vare sig värderingar, inneboende värden eller liknande begrepp, utan ska förstås 
som just något som är ”värdefullt”. 
104 Dworkin (1985), s 191. 
105 Beckman 2000, s 267ff. 
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själv.106 Att ha en uppfattning om det goda inbegriper per definition ett resonemang kring vad 
som både är bäst för andra såväl som för den egna personen. Mot bakgrund av denna 
distinktion måste Dworkins definition av uppfattning om det goda avfärdas som alltför 
omfattande. Enbart om Dworkins latmask på fullt allvar anser att alla andra människor också 
borde bete sig som honom, finns det alltså anledning att klassificera hans svaghet för 
öldrickande och TV-tittande som en ”uppfattning om det goda”. Detta resonemang gäller 
också, inom ramen för denna studies terminologi, de föreställningar om värden vilka utgör 
rättfärdigandeneutrala antaganden. 
  Den påföljande diskussionen kommer att i detalj beröra två huvudsakliga distinktioner 
mellan olika aspekter av föreställningar om värden; dels huruvida föreställningen är 
instrumentell eller intrinsikal, dels huruvida den är dominant eller icke-dominant. Den första 
dimensionen är den överlägset viktigaste, då klassificeringen i detta avseende avgör om vi har 
att göra med en uppfattning om det goda eller ej. Som vi kommer att se är det bara den 
intrinsikala versionen som utgör en uppfattning om det goda. De instrumentella versionerna är 
neutralistiska och utgör alltså vad som här benämns ”rättfärdigandeneutrala antaganden”. Den 
andra dimensionen är en klargörande distinktion men inte alls lika avgörande, och har därför 
inte heller rönt lika stor uppmärksamhet i den akademiska diskussionen kring neutralitet och 
icke-neutralitet. I den övergripande debatten är denna fråga också mindre betydelsefull. Det är 
främst just när syftet med undersökningen är att som i denna studie klassificera och sätta 
analytiska ”etiketter” på olika uppfattningar om det goda, som denna distinktion får verklig 
praktisk betydelse.107

  Denna studies teoretiska bidrag till diskussionen om neutralitet och perfektionism utgörs dels 
av min diskussion kring ”dominans” och dels min egen definition av var gränsen mellan en 
uppfattning om det goda och ett rättfärdigandeneutralt antagande går; det vill säga vilka 
specifika kriterier som, mer exakt, gäller för att ett påstående ska vara neutralt i förhållande 
till uppfattningar om det goda eller ej. I denna del av uppsatsen avviker redogörelsen således 
från den tidigare, mer allmänt hållna diskussionen om neutralitet som utgjort merparten av 
den teoretiska analysen så här långt, och vilken uteslutande förts med utgångspunkt i hur den 
teoretiska litteraturen har definierat och argumenterat för olika synsätt på begreppet. Här 
krävs istället ett eget ställningstagande, som genomförs med stöd i vissa definitioner som 
framförts i litteraturen, och samtidigt i konfrontation med andra specifika tolkningar. Det är 
den tolkning som framförs nedan som utgör själva grunden för studiens analysscheman och 
idealtyper. 
 
3.4.2 Definitioner av uppfattningar om det goda respektive rättfärdigandeneutralitet 
Som tidigare antytts är distinktionen mellan ”intrinsikal” och ”instrumentell” av helt 
avgörande betydelse för om en uppsättning krav på att människor bör agera på ett visst sätt 
och/eller utveckla vissa specifika egenskaper ska kunna klassificeras som en ”uppfattning om 
det goda”, eller som vad i detta sammanhang kommer att benämnas ett ”rättfärdigande-
neutrala antagande”. Vi kommer att se att ett annat sätt att uttrycka detta är att fråga oss om vi 
har att göra med indirekta icke-neutrala respektive indirekta neutrala mål. Närmare bestämt 
måste vi besvara frågan om var gränsen mellan en uppfattning om det goda och ett neutralt 
antagande rent konkret går. 

                                                 
106 Även Richard Sinopoli har framfört en liknande kritik mot Dworkins resonemang, och exemplet med 
Dworkins ”latmask” är taget från Sinopolis artikel (Sinopoli (1993), s 653). 
107 Ofta har man också en använt en hel del andra ord för att beteckna sådana uppfattningar om det goda som 
exempelvis inte stämmer särskilt bra överens på det klassiska exemplet på en sådan, det vill säga religösa 
synsätt. I denna studie används för den argumentationsmässiga tydlighetens skull nästan alltid det mer styltiga 
begreppet ”uppfattningar om det goda”. 
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  Det konstituerande inslaget i uppfattningar om det goda är att de, som stöd för sina idéer om 
vikten av att främja vissa egenskaper och handlingar, gör mer eller mindre uttryckliga 
påståenden om verklighetens beskaffenhet och/eller människans natur; alltså någon form av 
fundamentala ontologiska utgångspunkter. Ett annat sätt att uttrycka detta är att beskriva det 
som axiomatiska påståenden om vad som är ”sant” och ”falskt”. Men som bland andra George 
Sher påpekat vilar samtliga antaganden i grund och botten på vissa ontologiska premisser.108 
Teoretiker som Sher har använt detta faktum i sitt försök att argumentera för att gränsen 
mellan uppfattningar om det goda och neutrala påståenden i själva verket är diffus, men jag 
kommer i anslutning till Rawls och Dworkin hävda att det trots allt finns väsentliga skillnader 
mellan de båda , även om de inte är så omfattande och självklara som de inledningsvis kan ha 
verkat. 
  Skillnaden mellan en uppfattning om det goda och ett neutralt påstående kommer i detta 
sammanhang att preciseras som att det förstnämnda på goda grunder kan ifrågasättas. Detta 
innebär inte att det nödvändigtvis är lätt att en gång för alla avfärda uppfattningen såsom 
garanterat felaktig (den är till och med fullt möjligt att den är helt sann), utan bara att det är 
fullt rimligt att ha en annan ståndpunk (det vill säga en annan, i grunden lika diskutabel men 
ändå innehållsmässigt annorlunda uppfattning om det goda) i den aktuella frågan. Dessa 
kriterier, vilka ytterst härstammar från John Rawls, är centrala för diskussionen och ska 
behandlas, preciseras och diskuteras mer ingående nedan. Vad som är mycket viktigt att 
notera redan nu är emellertid att huruvida ett påstående är neutralt eller ej inte, som i vissa 
andra sammanhang, har sin grund i om påståendet bedöms som kontroversiellt eller ej. 
  De påståenden, vilka på goda grunder kan ifrågasättas och därmed utgör uppfattningar om 
det goda, kan vara metafysiska eller teologiska idéer, eller uppfattningar om hur man lever ett 
verkligt gott liv, når självförverkligande och andlig frälsning.109 Dit hör också allmänna etiska 
och moraliska idéer om vad som är rätt och fel och sant och falskt. Uppfattningar om det goda 
som innehåller dylika, diskutabla (men inte nödvändigtvis tvivelaktiga eller dubiösa) element 
kommer i denna uppsats att få den gemensamma beteckningen ”intrinsikala”, då intrinsikala 
idéer (det vill säga idéer om det inneboende, självklara egenvärdet i det som förespråkas) 
tycks åtfölja nästan varje uppfattning om det goda på dess mest grundläggande nivå, oavsett 
om det är teorier om individuellt självförverkligande eller religiösa trosföreställningar som 
förekommer i det specifika sammanhanget. Det goda som uppfattningen hänvisar till har ett 
egenvärde och är något gott i sig, därför att det antas vara i överensstämmelse med 
människans grundläggande natur (ex. självförverkligande) eller ingår i själva definition av 
vad som gör en människa god (ex. dygder) eller en människa som agerar i enlighet med vad 
som anses vara det goda samhällets eller rentav hela verklighetens grundläggande ”mål” eller 
”syfte” (ex. frälsning, nirvana och andra metafysiska/teologiska samt teleologiska idéer). 
Observera att denna definition går utöver en grundläggande definition som exempelvis ”belief 
about what makes people better off, or what makes their lives better”.110 Notera också att 
denna bredast möjliga definition av föreställningar om intrinsikala värden inkluderar både 
idéer som rör individen (som hur man når självförverkligande eller frälsning) och idéer som 
rör andra källor till etiskt värde (exempelvis kollektiv (som i marxistiska synsätt) eller 
planeten Jorden (som i ”djupekologiska” perspektiv på tillvaron).111

  När en viss ej målneutral politisk åtgärd explicit försvaras med hänvisning till det 
inneboende värde i det som stöds är det naturligtvis inte svårt att avgöra om vi har att göra 
med en uppfattning om det goda eller ej. Ofta kan det emellertid vara svårt att utröna huruvida 
ett synsätt grundar sig på en föreställning om ett inneboende värde. Det enklaste sättet är att 
                                                 
108 Sher (1997), s 151. 
109 Beckman (2000), s 156. 
110 Sher (1997), s 37. 
111 Jfr Beckman (2000), s 236. 
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undersöka om det finns någon form av hänvisning till andra (och möjligtvis mer neutrala) 
värden, vilka främjas genom att det aktuella värdet stöds. Om ett politiskt parti exempelvis 
skulle få för sig att bestämma att medborgarna måste anlägga en mer konsumistisk livsstil, 
och sedan presentera ett antal åtgärder som är till för att öka den privata konsumtionen, har 
partiet enbart tagit ställning till och aktivt främjat en uppfattning om det goda, om partiet inte 
anges något ytterligare skäl till att främja en konsumistisk livsstil, än att man helt enkelt, och 
utan egentlig substantiell argumentation, uppfattar denna livsstil som på ett eller annat sätt 
bättre än andra. Ett sådant påstående bygger på en syn på människan och vad hon behöver för 
sitt självförverkligande och en föreställning om det goda livet, och gör mot bakgrund av detta 
ett uttalande om intrinsikala, inneboende värden.112 Som vi sett tidigare måste politiska beslut 
enligt denna studies definition av rättfärdigandeneutralitet kunna rättfärdigas utifrån utgångs-
punkter som rationella individer är tvungna att på goda grunder acceptera (mer om detta 
nedan). Ett resonemang som däremot helt saknar tydlig argumentation, är mycket vagt 
formulerat när det gäller de konkreta orsakerna till varför vissa egenskaper och/eller hand-
lingar bör stödjas och/eller tycks se värdet hos det som förespråkas som mer eller mindre 
självklart, torde således vara bra tecken på att föreställningar om intrinsikala värden är 
inblandade. Även om det inte skulle innebära att det faktiskt fanns en uppfattning om det 
goda, så utgör verkligt vaga formuleringar inte tillräckliga rättfärdiganden av en politik, för att 
man ska kunna hävda att neutralitet har uppnåtts. 
  Problemet med hänvisningar till uppfattningar om det goda och intrinsikala värden är i detta 
sammanhang just att de inte kan bilda utgångspunkten för särskilt omfattande och utförliga 
rättfärdiganden av politiska åtgärder; helt enkelt därför att det är svårt att föra någon egentlig 
argumentation kring de centrala grundantagandena. Antingen tror man, för att ta ett extremt 
exempel, att människan i grunden är ond, och skulle då kunna använda detta för att rättfärdiga 
omfattande statlig makt över individernas livssituationer, eller så tror man att människan i 
grunden är god, och förespråkar istället en radikal minskning av antalet statliga intrång i 
individens frihet. Det är utan tvivel svårt att se hur argumentation kring dessa fundamentalt 
olika ontologiska premisser skulle kunna leda till varken att den ena parten övertygade den 
andra eller, ännu mindre, att man enades om en gemensam ståndpunkt. Vi kommer mycket 
snart att återkomma till denna centrala problematik. 
  Vi ska nu undersöka motsatsen till uppfattningar om det goda, det vill säga rättfärdigande-
neutrala antaganden. Eftersom diskussionen i synnerhet rör föreställningar om värden krävs 
det emellertid först att vi preciserar detta begrepp ytterligare. Föreställningar om värden har i 
praktiken två olika sorters mål. I Ludvig Beckmans redogörelse kring detta tycks denna 
aspekt inte uppmärksammas.113 Det första målet är det direkta målet, som alltså är icke-
neutralt, exempelvis främjandet av kulturella verksamheter (vilket aktivt och medvetet gynnar 
uppfattningar om det goda som värderar kulturen högt och aktivt och medvetet missgynnar 
uppfattningar om det goda som värderar kulturen lågt). Det andra målet är det indirekta målet, 
det vill säga det som utgör det specifika skälet som på ett neutralt sätt rättfärdigar att det 

                                                 
112 Denna definition av ”intrinsikalt” är inte helt okontroversiell. Man skulle kunna hävda att om exempelvis 
dygder (som kan utgöra komponenter i en uppfattning om det goda) ses som goda i sig därför att de ingår i en 
definition av ”mänsklig blomstring”, utgör dessa dygder egentligen instrumentella värden som är till för att 
underlätta och främja mänskligt självförverkligande. Det har till och med hävdats att det inte kan finnas några 
värden som inte är instrumentella; alla värden är bra på grund av någon orsak, och att något skulle kunna vara 
bra i sig själva kan framstå som orimligt (Beckman 2000, s 31). Men här måste man, som bland andra Ludvig 
Beckman påpekar, skilja mellan å ena sidan påståendet att det finns värden som är goda för sin egen skull, och å 
andra sidan påståendet att det finns värden som per definition är goda. Den sistnämnda typen är så att säga goda 
utan egentligen orsak, vilket utan tvivel framstår som en mycket märklig idé. När det gäller den förstnämnda 
typen av värden finns det emellertid en konkret anledning till att värdena är goda; att en viss dygd är en 
komponent i uppfattningen om vad en god och andligt självförverkligad människa är. 
113 Beckman (2000), s 156. 
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direkta målet främjas, trots att detta innebär en överträdelse av målneutraliteten. Att icke-
neutralt stödja X kan således enbart rättfärdigas neutralt genom att man kan hänvisa till ett 
samband mellan X och det neutrala målet Y. X är därmed instrumentellt i förhållande till Y, 
och den icke-neutrala stödpolitiken utgör således inte det slutgiltiga målet. Motsatsen till detta 
är alltså när den icke-neutrala målet utgör det egentliga målet och detta i sig utgår från 
antaganden om det inneboende, intrinsikala värdet (eller egenvärdet) i det som skulle stödjas 
med politiska medel. Rättfärdigandeneutralitetens specifika innehåll är i princip lika 
betydelsefullt även när målneutraliteten inte överskrids, men då föreställningar om värden 
som sagt är av speciellt intresse i detta sammanhang (inte minst för den efterföljande 
empiriska analysen) kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt dessa. 
  Innan vi går vidare måste en annan aspekt av detta beröras. Föreställningar om värden i 
formen av rättfärdigandeneutrala antaganden är alltså för det första ett påstående om att vissa 
handlingar och aktiviteter behövs därför att dess konsekvenser är gynnsamma (det vill säga är 
instrumentella) i relation till främjandet av vissa neutrala, rationellt grundade samhälleliga 
mål, vilka i sig inte bygger på några påståenden om huruvida de gynnade handlingarna och 
egenskaperna utgör komponenter i det som utmärker ett gott mänskligt liv. Förutom detta är 
det för det andra nödvändigt att ett sådant antagande bygger på en rimlig koppling mellan det 
neutrala värdet (ex. ekonomisk tillväxt) för vilka förutsättningarna ska förbättras, och det 
icke-neutrala värdet (ex. konsumistiska livsstilar) som främjas för att stimulera utvecklingen i 
samhället av det neutrala värdet. Både målet i rättfärdigandet såväl som kopplingen mellan 
detta neutrala indirekta mål och de mänskliga egenskaper och aktiviteter som åtnjuter ett icke-
neutralt statligt stöd måste således uppfylla vissa kriterier för att vara neutrala. Om 
rättfärdigandet är neutralt och kopplingen rimlig har vi att göra med en föreställning om 
värden som kan klassificeras som ett ”rättfärdigandeneutralt antagande”. 
  Som en inledning till den påföljande diskussionen kan ett exempel vara användbart. En 
rättfärdigandeneutral motivering till den icke-neutrala politiska åtgärden skulle, för att återgå 
till vårt tidigare exempel om en sänkning av socialbidragen, kunna peka på betydelsen av en 
konsumistisk livsstil för att främja ekonomisk tillväxt. Detta påstående rymmer inte några 
yttranden kring vad ett gott liv är (det vill säga om det per definition är bättre att arbeta eller 
ej), hur en människa når självförverkligande eller vad som är gott i sig oberoende av dess 
konkreta konsekvenser.114 En uppsättning krav på människors egenskaper och handlingar i 
enlighet med en föreställning om värden innebär som vi sett oundvikligen ett avsteg från 
målneutraliteten, därför att vissa uppfattningar om det goda gynnas och andra missgynnas. 
Men detta avsteg utgör ingen ”uppfattning om det goda” förrän de skäl som anges till stöd för 
en politik som utgår från en dylik ”kravkatalog” just bygger på specifika ontologiska 
premisser om den mänskliga (eller den samhälleliga) fulländningens beskaffenhet. 
  Mot bakgrund av detta exempel och de viktiga aspekter det pekar på kan vi, för att definiera 
rättfärdigandeneutralitet och ytterligare klargöra vad som är besvärligt med hänvisningar till 
uppfattningar om det goda på en rent principiell nivå, återigen vända oss till John Rawls 
politiska filosofi. Rawls filosofi är synnerligen komplicerad och mångfasetterad, och inom 
ramen för denna uppsats kommer därför bara en komponent av hans diskussion kring 
neutralitet diskuteras. Denna dimension är emellertid den som jag anser är av störst betydelse, 
och vilken anknyter till flest andra teoretikers arbeten på området. 
  Rawls betonar bland annat vikten av att staten (såväl som medborgarna själva) tydligt kan 
offentliggöra sina rättfärdiganden av sitt agerande, vilket bland annat är beroende av om de 
aktuella motiveringarna faktiskt är försvarbara inför den breda allmänheten eller ej (vilket 
exempelvis vissa typer av hemliga överenskommelser och avancerade former av kohandel 
mellan olika politiska parter kanske inte alls är).115 Rawls menar därtill att de offentliga 
                                                 
114 Jfr Beckman (2000), s 233ff. 
115 Beckman (2000), s 280. 
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rättfärdigandena måste vara ”begripliga”, vilket innebär att de överensstämmer med 
gemensamt accepterade metoder för att resonera och dra slutsatser, samt med sådant som sunt 
förnuft och obestridliga vetenskapliga fakta.116 En viktig utgångspunkt för Rawls resonemang 
är idén om ”burden of judgment”, med vilket Rawls menar att uppfattningar om det goda kan 
klassificeras som påståenden som rationella individer rimligen kan ifrågasätta, därför att det 
finns gränser för vad man kan förväntas kunna övertyga andra om att tro. Det någon påstår i 
de fall då påståendena utgör en uppfattning om det goda (exempelvis att den kristne guden 
existerar) kanske är helt sant, men det finns helt enkelt inget sätt för denne person att övertyga 
de verkliga skeptikerna, just därför att resonemanget inte bygger på universellt accepterade 
kriterier för förnuftsmässiga resonemang. 
  Även om Rawls som tidigare nämnts enbart diskuterar konstitutionen och de mest betydande 
institutionerna i samhället (då det enligt hans uppfattning bara är dessa som behöver 
rättfärdigas neutralt), går hans resonemang i princip att applicera även på lägre politiska 
nivåer, så länge man är medveten om att Rawls själv inte konstruerade sina argument kring 
sin rättviseteori kring något annat just konstitutionella och dylika frågor. Detta i grunden 
enkla förståelighetskriterium utgör, omformulerat till att gälla samtliga politiska beslut, den 
huvudsakliga teoretiska utgångspunkten för min neutralitetsdefinition.117

  Ett grundläggande kriterium för att ett antagande ska vara neutralt är enligt denna studies 
definition att alla rationella individer i princip och på goda grunder ska kunna hålla med om 
att det utgör vad jag kommer att kalla ett rimligt och odiskutabelt påstående. Mer konkret 
innebär detta att det måste vara möjligt att, utan hänvisningar till några uppfattningar om det 
goda och utifrån rationell och saklig argumentation, kunna visa varför ingen rimligen kan 
motsätta sig den politiska åtgärd som ska rättfärdigas, eftersom det indirekta neutrala målet är 
odiskutabelt utifrån de krav som förnuftsmässig argumentation ställer. Diskutabla påståenden 
inbegriper också sådana där det inte går att avgöra om det som hävdas är rimligt eller ej. 
  Dessa aspekter utgör ytterst en form av tolkningsfrågor, och måste därför avgöras från fall 
till fall mot bakgrund av detaljerna i den konkreta situationen, men, och detta är helt centralt 
för resonemanget; de grundläggande kriterierna bygger på principer som (även om de är svåra 
att precisera med större exakthet utanför en specifik situation) inte är beroende av den 
samhälleliga kontexten och de värderingar som finns i samhället. 
  Detta synsätt på principen om statlig neutralitet grundar sig alltså främst på John Rawls ovan 
nämnda krav på att politiska rättfärdiganden ska vara ”begripliga” (även om principens 
omfång som sagt är mycket mer omfattande här än i Rawls neutralism), och är därtill i linje 
med grundtanken i den definition som Thomas Nagel presenterat, vilken han beskrivit som 
idén om att ”we should not impose arrangements, institutions or requirements on other people 
on grounds that they could reasonably reject”, vilket innebär att politiska beslut ej fattas på 
grundval av ”moral instincts which are simply internal to the points of view of the opposed 
parties”.118 Detta handlar i grund och botten om att inte rättfärdiga politiska beslut utifrån 
etiska och moraliska uppfattningar om sanningen.119 Att argumentera utifrån påståenden om 
vad som är sant och falskt och grund detta på fakta och förnuftsmässiga resonemang är 
däremot acceptabelt, eftersom sådana påståenden kan klassificeras som ”begripliga” med 
                                                 
116 Rawls (1993), s 66f, citerad i Beckman (2000), s 273. Observera att exempelvis just vetenskapligt grundade 
rättfärdiganden av politik kan vara mycket svårförståeliga. Poängen med resonemanget är emellertid att det i 
princip ska vara möjligt att förstå dem utan att först vara tvungen att helt enkelt acceptera vissa ontologiska 
premisser som går utöver förnuftets gränser (se Beckman (2000), s 277). 
117 Rawls menade därtill att rättvisa politiska beslut (rörande konstitutionella och rättviserelaterade frågor) måste  
baseras på principer som är tillämpbara (det vill säga idéer som är praktiskt användbara i situationer där alla 
lever upp till dem) (Rawls (1999), s 114). 
118 Nagel, Thomas (1987).  “Moral Conflict and Political Legitimacy” I Philosophy & Public Affairs (16) 3, s 
221, 231. Min kursivering. 
119 Beckman (2000), s 304. 
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Rawls terminologi, då de inte bygger på sätt att resonera och argumentera för sitt synsätt som 
inte delas av medborgarna i övrigt (vilket hänvisningar till exempelvis metafysiska 
ståndpunkter gör). Utifrån denna studies terminologi går det att tolka ”internal moral 
instincts” som innefattande just föreställningar om självklara, intrinsikala värden, som ju är 
vår utgångspunkt för definitionen av uppfattningar om det goda. 
  Detta är en neutralism som baseras på epistemologiska grunder. Andra grundläggande 
kategorier av neutralitet som urskiljts är ”moralisk” neutralitet, vilken grundar sig på viljan att 
försvara människans autonomi, samt ”empirisk” neutralitet. Den förstnämnda moraliska typen 
bygger i grunden på icke-neutrala premisser (det vill säga värdet av autonomi), varför den är 
djupt problematisk och därför inte ska tillämpas i detta sammanhang.120 Den sistnämnda 
formen av neutralitet kommer att diskuteras nedan. 
  Det finns emellertid en tolkning av synen på rättfärdigandeneutralitet som presenterats ovan 
vilken vi först måste distansera oss från. Beckman drar John Rawls idéer om rättfärdigande-
neutralitet och ”burden of judgment” (det vill säga att det finns gränser för vad vi kan lyckas 
att övertyga varandra om utifrån rationell argumentation, och att uppfattningar om det goda 
faller inom denna kategori) till sin spets och tolkar dem som delar av ett argument för en typ 
av neutralitet som innebär att vi aldrig kan kritisera det andra ser som sanningar och 
uppfattningar om det goda, eftersom vi vet att det inte går att övertyga dem om att de har fel i 
sådana frågor, och att de därför inte är irrationella eller ointelligenta bara för att de tror saker 
som vi inte tror och inte blir övertygade av våra argument för vår egen uppfattning.121 Oavsett 
om detta är en rimlig tolkning av Rawls position eller ej, är detta en ståndpunkt som 
definitionen av neutralitet i denna studie inte stödjer. Huruvida det går att utifrån 
neutralitetskriterier ifrågasätta andras uppfattningar om det goda är en empirisk fråga. Om en 
uppfattning om det goda (bland annat) innehåller påståenden som faktiskt går att tillbakavisa 
utifrån rationell argumentation, måste det ur neutralitetssynpunkt också vara acceptabelt att 
göra så (ett exempel skulle kunna vara om en nazist hävdar som sin grundmurade övertygelse 
att den vita ”rasen” är överlägsen andra ”raser”, vilket är ett antagande som, trots sin 
fundamentala betydelse för nazistens världsbild, mycket väl går att vederlägga). 
Utgångspunkten är emellertid att detta ofta inte är möjligt, då hänvisningar till bland annat 
metafysiska antaganden eller ”egenvärdet” i vissa aktiviteter och egenskaper är väldigt svåra 
att argumentera mot med annat än ett enkelt konstaterande att man inte håller med. Och det är 
sådana resonemang som enligt denna definition av neutralitet inte får ligga till grund för de 
politiska besluten. 
  Att något är ”odiskutabelt” innebär enligt min definition också att det inte inbegriper 
förekomsten av en grundläggande relativ dimension; det som är diskutabelt imorgon kan i 
princip inte vara odiskutabelt idag och vice versa, även om det inte baserar sig på 
hundraprocentigt kompletta vetenskapliga belägg. Att något är ”diskutabelt” är i enlighet med 
den definition som används i detta sammanhang inte samma sak som att något är ”omstritt” 
eller ”kontroversiellt”. Föreställningen om att den judiske snickarsonen Jesus från Nasaret var 
Guds son var exempelvis ingen omstridd uppfattning i medeltidens Europa, men detta innebar 
inte att uppfattningen i grunden var odiskutabel; det vill säga att en rationellt tänkande 
individ, som enbart argumenterar utifrån premisser vilka inte är beroende av specifika 
uppfattningar om det goda (exempelvis kristendomens verklighetsuppfattning och morallära), 
inte rimligen skulle kunna ha en annan åsikt i frågan, även om det förmodligen inte skulle 
vara möjligt att helt avfärda påståendet. Darwins teori om det naturliga urvalet, för att ta ett 
motsatt exempel, är däremot en (åtminstone i vissa kretsar) ständigt omstridd och kontro-
versiell föreställning om hur livet på Jorden utvecklats. Men även om de specifika 
mekanismer och fullständiga implikationer av teorin knappast är helt utredda såhär snart 150 
                                                 
120 Seglow (2003), 91. 
121 Beckman (2000), s 306ff. 
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år efter publiceringen av ”Om arternas uppkomst” (och de medvetna eller omedvetna 
feltolkningarna av teorin varit många och ibland, som i fallet med socialdarwinismen, direkt 
skadliga), så kan denna teori knappast karaktäriseras som ”diskutabel”. Den i det här fallet 
direkt vetenskapliga bevisbörda som åligger en motståndare till teorin om det naturliga urvalet 
är helt enkelt förkrossande, och fastän många (av exempelvis religiösa skäl) inte vill acceptera 
Darwins teori, så är det mycket svårt att övertygande och med hjälp av rationell 
argumentation karaktärisera den som tvivelaktig. 
  Trots de hänvisningar som här gjorts till vetenskapliga studier som underlag för att 
argumentera för att vissa påståenden är odiskutabla, är det som tidigare antytts inget absolut 
krav att de påståenden som är odiskutabla grundar sig på en lika överväldigande direkt 
vetenskaplig bevisföring som exempelvis Darwins teori om det naturliga urvalet. Då skulle 
förmodligen väldigt få politiska beslut alls kunna fattas, och dessutom kan det finnas 
odiskutabla påståenden som är så allmänt formulerade att de är svåra att (åtminstone 
tillfredsställande) belägga med de gängse vetenskapliga metoderna, samtidigt som de är 
intuitivt rimliga för de allra flesta människor även om dessa begränsar sig till att inte utgå från  
uppfattningar om det goda i sina resonemang. De rättfärdigandeneutrala antaganden som 
kommer att diskuteras i kap. 3.4.5 utgör, anser jag, bra exempel på sådana påståenden. På 
grund av denna dimension är det emellertid fortfarande möjligt att vad alla hade skäl att tro 
var odiskutabelt vid ett visst tillfälle i framtiden kan visa sig vara diskutabelt eller tvivelaktigt. 
Detta inför visserligen trots allt en viss relativitet i begreppet, men med tanke på de trots allt 
ganska omfattande kraven som här ställs på de rättfärdigandeneutrala antaganden, kan man 
förvänta sig att behovet av att omvärdera ett odiskutabelt påstående uppkommer 
förhållandevis sällan. Definitionen av rättfärdigandeneutralitet bygger i alla händelser på 
betydligt mindre ostadiga kriterier än det synsätt vi snart ska kontrastera studiens definitionen 
med. 
  De ovanstående kraven på att neutrala påståenden ska vara odiskutabla har sammanfat-
tningsvis inte inbegripit några krav på att de rättfärdigandeneutrala antaganden ska vara okon-
troversiella. Anledningen till att jag vid preciseringen av rättfärdigandeneutrala antaganden 
lagt så stor vikt vid detta, är just att jag velat distansera mig från den inflytelserika definition 
av ”uppfattningar om det goda” som Charles Larmore har presenterat, med vilken han vill 
visa att det enbart är kontroversiella uppfattningar om det goda som måste lyftas bort från 
politiken.122 Så länge en viss uppfattning inte är omstridd finns det enligt Larmore ingen 
anledning att inte basera politiska åtgärder på sådana idéer, eftersom ingen motsätter sig 
resonemanget och inga medborgares uppfattningar om det goda följaktligen riskerar att 
kränkas. Larmores neutralitet har beskrivits som ett exempel på en ”empirisk” respektive 
”sociologisk” neutralitet.123

  Genom att definiera motsatsen till uppfattningar om det goda utifrån objektiva kriterier (det 
vill säga att rättfärdigandeneutrala antaganden i enlighet med denna studies terminologi ska 
vara ”odiskutabla”) undviker jag Larmores relativa dimension i definitionen av uppfattningar 
om det goda och rättfärdigandeneutrala antaganden. Denna epistemologiska neutralitet har en 
högre ambitionsnivå än den empiriska, men detta utan att för den sakens skull grunda sig på 
den tidigare nämnda moraliska och i grunden icke-neutrala versionen av neutralitet. Det finns 
ett antal väsentliga orsaker till varför detta tillvägagångssätt i definitionen av rättfärdig-
andeneutralitet är att föredra framför den empiriska. 
  Ett första problem med det relativa synsättet är just att det innebär att det som är 
kontroversiellt idag mycket väl kan bli okontroversiellt i framtiden. Uppfattningar om det 
goda förändras ofta i takt med att samhället och därmed människors livssituationer förändras, 
och detta introducerar en dimension av grundläggande oberäknelighet och principlöshet i det 
                                                 
122 Seglow (2003), s 88. 
123 ibid.: 84, Sher (1997), s 41. 
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politiska systemet, då alla politiska beslut är beroende för sitt rättfärdigande av den 
aggregerade mängden åsiktsyttringar som återfinns vid varje specifikt tillfälle. 
  Det mer grundläggande problemet är emellertid att det förmodligen inte finns något 
påstående i politiska frågor som inte är kontroversiellt för någon grupp av medborgare.124 
Som bland andra Jonathan Seglow har påpekat torde det vara mycket svårt att utforma en 
politik som alltid och i alla avseenden utgår från okontroversiella premisser, och det är 
likaledes besvärligt att införa någon sorts villkorad regel om okontroversiella 
grundantaganden bakom politiska beslut, och därmed tvingas dra godtyckliga gränser för 
vilkas uppfattningar om det goda som man måste ta hänsyn till för rättfärdigandeneutralitetens 
skull och vilka som man inte behöver ta hänsyn till. 
 
3.4.3 Den neutralistiska respektive den perfektionistiska politiska processen 
Men om legitimitetsaspekten är en sådan viktig del av rättfärdigandneutraliteten (och via 
resonemanget kring stabilitet ett av de starkaste argumenten för principen om statlig 
neutralitet över huvud taget) är det väl just hur kontroversiell i traditionell bemärkelse ett visst 
påstående eller rättfärdigande är, som utgör den viktiga frågan? Det spelar kanske ingen roll 
huruvida det är svårt att på goda grunder ifrågasätta rättfärdigandet för den förda politiken; 
vissa grupper i samhället kommer exempelvis ändå att med emfas motsätta sig vissa former 
av politiska åtgärder därför att det strider mot deras djupaste övertygelser. Och då verkar 
denna definition av statlig rättfärdigandeneutralitet inte hjälpa till att lösa några problem alls, i 
synnerhet inte om man baserar sitt stöd för principen om statlig neutralitet på stabilitets-
argumentet. Detta problem kan tyckas förvärras av det faktum att George Sher har avfärdat 
Thomas Nagels epistemologiska tolkning av neutralitet (som alltså ligger mycket nära min 
egen definition) mot bakgrund av det faktum att det inte bara är exempelvis abortfrågor, 
sexuella preferenser och religiösa frågor som kan ingå som en del i medborgares interna 
moraliska instinkter (det vill säga ha sitt ursprung i deras uppfattningar om intrinsikala 
värden), utan även ”vanliga” politiska frågor om bland annat socialbidragssystem och 
kvotering. Detta beror enligt Sher på att exakt var den öppna politiska diskussionen övergår i 
oförsonliga och oöverstigliga konflikter över grundläggande värden i mångt och mycket beror 
på de aktuella diskussionspartnernas förmåga att föra sofistikerade resonemang, och att 
många människor helt enkelt bara uttrycker oreflekterade personliga åsikter (exempelvis ”jag 
tycker att homosexualitet är i grunden fel därför att jag anser det!”) som inte går att bemöta 
med rationella argument, eftersom de i sig inte bygger på någon egentlig argumentation.125

  För att besvara en sådan kritik är det betydelsefullt att återigen understryka, att den 
grundläggande utgångspunkten för denna diskussion kring föreställningar om värden är den 
liberala demokratin samt idén om offentliggjorda rättfärdiganden av statens och olika 
kollektivs såväl som enskilda medborgares handlingar. Även om vi har olika uppfattningar 
om vilken politik som ska föras, och därför åtminstone inledningsvis är oense om de beslut 
som bör fattas och på vilka grunder dessa ska vila, så är det möjligt att mot bakgrund av 
rättfärdigandeneutrala antaganden över huvud taget ha något att diskutera om. Ett 
rättfärdigandeneutralt antagande måste i grund och botten bygga på tankar som kan utsättas 
för någon form av rationell motargumentation eller falsifikation, även om det i de specifika 
fallen långt ifrån rör sig om någon strikt vetenskaplig sådan. Ett rättfärdigandeneutralt 
antagande måste därmed på något sätt gå att ”testa” (antingen genom logisk slutledning eller 
rent praktiskt ute i verkligheten), för att se om antagandet håller vid närmare granskning. Att 
en föreställning om värden är kontroversiell torde inte vara ett helt oöverstigligt problem i en 
välfungerande demokrati av denna sort, med en politisk process som gör att det demokratiska 
samtalet kring politiska principer, åtgärder och offentliga rättfärdiganden är möjligt att följa 
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125 Sher (1997), s 41. 
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och ta del av för alla grupper av medborgare. Eftersom de rättfärdigandeneutrala antagandena 
måste uppfylla kravet på att vara odiskutabla finns det åtminstone en logisk möjlighet för 
neutralistiska politiker att övertyga väljare genom rationell argumentation och genom att 
exempelvis hänvisa till fakta och undvika diskutabla grundantaganden som i slutändan är 
svåra att belägga ens utifrån mycket begränsade krav på bevisföring.  
  Det är också i detta perspektiv man bör se Shers ovan nämnda motargument. När det gäller 
problemet med oreflekterade och till synes orubbliga åsikter finns det inget i Shers argument 
som pekar på att man skulle kunna förvänta sig att de med mycket vagt utvecklade argument 
aldrig skulle kunna ta intryck (förr eller senare) av mer rationellt grundade resonemang, och i 
konfrontation med dessa tvingas utveckla en mer sofistikerad, nyanserad och substantiell 
uppfattning (detta torde falla inom ramarna för Rawls begränsande ”burden of judgments”, så 
länge inga uppfattningar om det goda involveras). Även om inte heller den nya uppfattningen 
inledningsvis står i samklang med det neutrala rättfärdigande som personen eller gruppen i 
fråga motsätter sig, skulle personen eller gruppen nu vara mottaglig för rationella argument på 
ett sätt som inte var fallet tidigare.126 Så vitt jag kan bedöma är det inget absolut krav (om än 
något som man ur stabilitetssynpunkt självfallet föredrar) att rättfärdigandeneutrala 
antaganden omedelbart accepteras av alla, så länge det finns verkliga förutsättningar för att 
detta över huvud taget kan ske.127

  Ett ytterligare krav för den politiska processen, som också borde stärka trovärdigheten och  
är också att man inför rättfärdiganden av de politiska besluten måste beakta både 
uppfattningar om det goda som finns i samhället och möjliga uppfattningar om det goda som 
skulle kunna finnas eller som kan uppkomma vid ett senare tillfälle, så att man försäkrar sig 
om att man inte i praktiken hänfaller åt empirisk neutralitet genom att bara utgår från de 
vedertagna ontologiska premisserna som råkar florera i samhället för tillfället. Ett neutralt 
beslut får, om neutralismen ska ha någon som helst trovärdighet, inte bli icke-neutralt 
imorgon. 
  Den rättfärdigandeneutrala politiska processen (i enlighet med den renodlade idealtyp som 
diskuteras i detta sammanhang) ska kontrasteras mot en politik som i huvudsak bygger på 
intrinsikala, inneboende värden, vilka vilar på djupt rotade ontologiska premisser, och som 
därför inte går att rättfärdiga utifrån konventionell argumentation och följaktligen inte kan bli 
föremål för någon verklig diskussion. Den politiska processen blir i större utsträckning en 
kamp om att mobilisera de redan tidigare likasinnade, då argumentationen och det politiska 
samtalet kan tänkas få en mindre roll när politiken i grund och botten grundar sig på 
grundstipulationer som det är svårt att argumentera för eller emot. Som Ludvig Beckman 
påpekar är det emellertid fortfarande möjlighet att övertyga tidigare skeptiskt inställda väljare 
om att den politiska aktörens ontologiska premisser är sanna, men då argumentation spelar 
mindre roll är detta inte lika troligt som om det hade gällt rättfärdigandeneutrala 
antaganden.128 Viktigare än så ur legitimitets- och stabilitetssynpunkt är emellertid att de som 
                                                 
126 Detta faktum är som bekant ett av många bra rättfärdiganden av yttrandefriheten i en liberal demokrati; utan 
fritt utbyte av åsikter kan det vara svårt att utveckla våra argument (eller avfärda dem till förmån för robustare 
argument) därför att de aldrig behöver konfronteras med idéer som går emot den egna ståndpunkten. 
127 Vad vi måste komma ihåg här är att avfärdandet av målneutraliteten innebär att de politiska åtgärder vi 
diskuterar i detta sammanhang inledningsvis av vissa individer och grupper kan komma att förknippas med vissa 
uppfattningar om det goda, därför att det icke-neutrala främjandet av vissa egenskaper och aktiviteter kan 
förespråkas mot bakgrund av uppfattningar om det goda. Det är i detta sammanhang det neutrala rättfärdigandets 
roll att visa att de icke-neutrala direkta politiska målen mycket väl kan separeras från dessa uppfattningar och att 
detta har gjorts just i det aktuella rättfärdigandet. 
128 Beckman (2000), s 310. Det har också hävdats att uppfattningar om det goda i princip skulle kunna vara lika 
lätta eller svåra att försvara som andra typer av påståenden, exempelvis uppfattningar om vad som är rätt ur en 
rättvisesynpunkt (Sher 1997, s 144f). Man behöver enligt detta synsätt inte utgå från att det goda är ”självklart” 
och har ett inneboende värde som varken kan eller behöver bevisas (ibid.: 201). Oavsett om detta stämmer eller 
ej på det analytiska planet (det är inte självklart att blandning av normativa och icke-normativa övertygelser som 
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inte håller med om statens och politiska aktörers uppfattningar om det goda kan förväntas 
motsätta sig den förda politiken desto ihärdigare, just därför att deras djupt rotade ontologiska 
premisser motarbetas utan att rättfärdigandet grundar sig på resonemang som dessa grupper 
under några omständigheter skulle kunna fås att acceptera. Utifrån en (idealtypsorienterad 
extremversion av) perfektionisk synvinkel som bejakar intrinsikala värden som självklara är 
allt detta inget problem, eftersom det enligt detta perspektiv ju finns vissa sanningar om 
människans natur och världens beskaffenhet som staten gör samhället och den enskilda 
individens liv bättre genom att främja, oavsett om individerna själva håller med om det eller 
inte; det enda som betyder något är om folk med ”rätt” uppfattning har makten eller ej. Denna 
diskussion gäller enbart rimligheten i begreppet ”rättfärdigandeneutralt antagande” samt de 
utgångspunkter, distinktioner och antaganden som hela resonemanget vilar på. 
  Och just själva det övergripande, begränsade syftet med mitt resonemang i denna del av 
uppsatsen måste man även hålla i minnet innan man riktar ytterligare anklagelser mot de 
praktiska implikationerna av min definition av rättfärdigandeneutralitet och rättfärdigande-
neutrala antaganden. Man kan fråga sig hur man exempelvis ska kunna bli säker på att 
medborgarna i sina politiska roller kommer att kunna och därtill verkligen också faktiskt 
sträva efter att leva upp till de betydande kraven som denna definition av rättfärdigande-
neutralitet ställer på den politiska beslutsprocessen. Medborgarnas och framför allt de 
politiska aktörernas förmåga till mycket noggrann, rationell argumentation och diskussion 
kring rättfärdiganden av sin politik måste vara ansenlig, och därtill finns risken att aktörer 
medvetet tillhandahåller undermåliga rättfärdiganden för politiska beslut eller av strategiska 
skäl underlåter att beakta vissa uppfattningar om det goda, i synnerhet sådana som inte finns 
tydligt representerade på den politiska arenan. Som analytisk konstruktion med kriterier för 
bedömning av enskilda redan existerande rättfärdiganden (exempelvis inom ramen för en 
empirisk prövning, som i nästa kapitel av denna studie) är min definition av rättfärdigande-
neutrala antaganden användbar, men vilka garantier finns det för att man i den politiska 
processen verkligen kommer att leva upp till kraven på att visa att rättfärdiganden inte vilar på 
premisser som skulle kunna ses som diskutabla? 
  Jag har inget bra svar på hur denna definition av rättfärdigandeneutralitet skulle kunna 
tillämpas i den praktiska politiken om och när problem av den nyss nämnda typen uppstår, 
och delvis ligger detta utanför mitt begränsade syfte med denna teoretiska analys. Min uppgift 
inom ramen för denna teoretiska analys är av en utpräglat analytisk art, och har dels varit att 
definiera de aspekter av neutralitets- och perfektionismdiskussionen vilka berör centrala 
distinktioner som kan bringa särskild klarhet i vad den huvudsakliga diskussionen rent 
konkret har handlat om, samt att utöver detta fånga viktiga nyanser som visar på den 
komplicerade och mångfasetterade principfrågan. Uppgiften har också varit att plocka ut det 
som lämpar sig allra bäst att undersöka inom ramen för en efterföljande empirisk granskning. 
  Mot bakgrund av detta finns inget absolut krav på att inom ramen för denna uppsats åstad-
komma ett svar på svåra frågor av den typ som det gavs framträdande exempel på ovan; det 
räcker i detta sammanhang att konstatera att rättfärdigandeneutralitet som det definierats och 
preciserats i detta kapitel tycks kunna kombineras med varje rättfärdiganden för själva 
principen om statlig neutraliteten, vilka identifierades i kapitel 3.2 (eller med en kombination 
av dem). Mer specifikt anser jag att det inte finns några hinder för att kunna kombinera det 
centrala kriteriet för rättfärdigandeneutralitet av det slag som presenterats här (att såväl 
existerande som tänkbara uppfattningar om det goda måste beaktas när icke-neutrala politiska 
beslut rättfärdigas) med något av de ovan redovisade rättfärdigandena. Anledningen till att jag 
                                                                                                                                                         
Sher anser att man kan rättfärdiga perfektionistiska politiska åtgärder med kommer kunna att accepteras i de 
flesta läger ens om dessa skäl utsätts för en systematisk och rationell bedömning), är det ett faktum att perfek-
tionistiska rättfärdiganden av politiska åtgärder ofta just har baserats på den icke argumentationsunderbyggda 
formen av antaganden, vilket är en av de främsta anledningarna till neutralister har motsatt sig perfektionismen. 
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trots det inte enbart argumenterat för min definition utifrån analytiska hänsynstaganden, utan 
också bekymrat mig med att undersöka de praktiskt politiska implikationerna av detta sätt att 
se på rättfärdigandeneutralitet, har dels rent analytiska orsaker; då jag ville kontrastera 
idealtyperna för neutralism och perfektionism mot varandra på ett tydligt och konkret sätt. 
Därutöver anser jag emellertid också att definitionen av rättfärdigandeneutrala antaganden 
som begripliga eller odiskutabla (beroende på vilken terminologi man använder) har en del 
fördelar jämfört med andra sätt att inom ramen för en teoretisk analys resonera kring 
definitioner av rättfärdigandeneutralitet. En stor del av kritiken mot principen om statlig 
neutralitet har rört det faktum att principen logiskt torde innebära att en hel del potentiellt 
viktiga frågor per definition utesluts från den politiska arenan på grund av det helt enkelt finns 
så många olika tankar som kan definieras som omstridda och föremål för kraftfulla 
motsättningar inom samhället. Främst genom att undvika att (som bland andra Charles 
Larmore) i praktiken definiera rättfärdigandeneutrala påståenden som okontroversiella uppfat-
tningar om det goda, och därmed inte avgränsa neutralitet till det som inte går emot vissa 
uppfattningar om det goda, utan istället ställa frågan om på vilket sätt rättfärdigandet går emot 
dessa uppfattningar (och sedan definiera vissa sådana överträdelser som neutrala och vissa 
som icke-neutrala), torde möjligheterna till att överväga även kontroversiella frågor inom 
ramen för den neutralistiska staten vara större. 
  Att detta kan vara viktigt kan exemplifieras av att i korthet beröra Richard Sinopolis kritik av 
principen om statlig neutralitet.129 Genom att vara för omfattande och ofta grunda sig just på 
frågan om huruvida vissa påståenden är kontroversiella eller ej, har principen enligt Sinopoli 
just inneburit att alltför många viktiga frågor avförts från den politiska dagordningen av som 
han ser det otillräckliga skäl. För att undvika en alltför strikt neutralitet vill Sinopoli istället 
placera bevisbördan på innehavaren av en uppfattning om det goda; denne måste framför allt 
kunna visa att han har uppfattning som andra kan acceptera som en acceptabel moralisk 
doktrin med ett rimligt mål som eftersträvas, även om dessa andra inte själva eftersträvar 
samma mål.130 Men detta är, anser jag, att attackera problemen i fel ände och, återigen, göra 
sig beroende av externa, subjektiva (och potentiellt skiftande) uppfattningar om en viss idé 
som ska bedömas. Istället anser jag det vara ett betydligt bättre mål att lyfta fram, understryka 
och vidareutveckla grundidéerna i den rawlsiska definitionen och andra dylika synsätt, som 
försöker att sätta upp mer objektiva och universella kriterier för vad neutraliteten kräver och 
vad som är fullt acceptabelt inom neutralitetens gränser. Med denna definition av neutralitet 
kan många kontroversiella beslut betraktas som överensstämmande med principen om statlig 
neutralitet, men inga som inte kan rättfärdigas inför människor som inte delar beslutsfattarnas 
etiska, moraliska, metafysiska eller övriga dylika ontologiska utgångspunkter. 
 
3.4.4 Exempel på rättfärdigandeneutrala antaganden 
För att konkretisera denna tämligen abstrakta diskussionen torde det vara värdefullt att 
presentera ett antal exempel på rättfärdigandeneutralitet som uppfyller de krav som ställts 
inom ramen för denna teoretiska analys. 
  Noterbart är att vi fortfarande inte rent konkret definierat vad ett neutralt mål i praktiken 
skulle kunna vara. Mot bakgrund av ovanstående begreppsutredning kan detta emellertid 
genomföras. Dessa svar kan emellertid bara bli ungefärliga, då en fullständig genomgång 
skulle kräva en mer omfattande argumentation, vilket det inte finns utrymme för i detta 
sammanhang. 
  En enkel och ofta använd definition av neutrala mål utgår från sådant som tycks vara  
minimikrav för en fungerande mänsklig tillvaro; exempelvis att behålla den fysiska och 
psykiska hälsan, att tillskansa sig någon form av ekonomisk välfärd (möjligtvis under 
                                                 
129 Sinopoli (1993), s 661f. 
130 ibid.: 654f. 
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iakttagande av de begränsningar som viljan att bevara miljön kan uppställa), att tillgodose de 
omedelbara biologiska behoven samt att bevara sitt eget liv (eller åtminstone ha möjlighet att 
bevara sitt eget liv så länge individen själv anser det vara viktigt).131 Det torde vara svårt att 
argumentera för att sådana grundläggande förutsättningar för ett någorlunda drägligt 
mänskligt liv inte utgör odiskutabla komponenter i varje människans tillvaro. Dessa exempel 
kan kontrasteras med betydligt mindre grundläggande och mer ambitiösa mål som exempelvis 
kunskap, intelligens, kultur, dygd, frihet, tro och andra dylika egenskaper och aktiviteter som 
många visserligen ser ett stort värde i, men som inte tycks kunna försvaras utifrån resonemang 
som bygger på någon sorts uppfattning om det goda.132 När man förflyttar sig förbi de mer 
basala behoven i sina resonemang av vad en människa behöver, hamnar man oundvikligen 
bland kategorier av företeelser, egenskaper och värden, vilka samtliga är betydligt 
besvärligare att försvara utifrån fullständigt odiskutabla premisser och faktakunskaper (hur 
rimliga de enskilda påståendena än tycks vara för vissa grupper i samhället; exempelvis 
akademiker, som kan tänkas betona vishetens och kunskapens betydelse för ett gott liv, och 
religiösa, som kan förväntas understryka strävan efter frälsning som det allt annat 
överskuggande behovet). 
  Till de neutrala avsikterna (vilka exempelvis kan utgöra indirekta, neutrala mål i en 
föreställning om värden som utgörs av rättfärdigandeneutrala antaganden) kommer även det 
demokratiska styrelseskicket att räknas. Även om det knappast finns utrymme att gå in mer i 
detalj på denna fråga här, går det att konstatera att det finns en uppsjö synnerligen 
välargumenterade försvar för det demokratiska styrelseskickets grundläggande principer och 
dess betydande förtjänster, och att det i modern tid i praktiken inte existerar några verkligt 
seriösa och intellektuellt hållbara teorier som övertygande avvisar demokratin, åtminstone inte 
om jämförelsen står mellan demokratin och andra typer av styrelseskick, vilka man potentiellt 
skulle kunna etablera.133 Demokratin som princip och praktisk beslutsmetod har självfallet 
sina brister, men det torde vara odiskutabelt att demokratin har fått betydligt bättre 
konsekvenser för medborgarna i nästan samtliga stater som prövat på styrelseskicket, än något 
annat politiskt system har kunnat prestera. Det finns ett överväldigande (om än långt ifrån 
entydigt) empiriskt material att tillgå för att belägga demokratins grundläggande 
överlägsenhet, oavsett om det (för att parafrasera Winston Churchills berömda uttalande) 
enbart är det minst dåliga av alla möjliga alternativ. Detta innebär självfallet inte att alla 
medborgare måste vara demokratisk sinnade; det bör stå dem fritt att tillägna sig 
antidemokratiska ideal. Allt som slutsatsen om demokrati som legitimt indirekt mål innebär är 
att staten utan att ge upp rättfärdigandeneutraliteten har rätt att vidta åtgärder som syftar till att 
främja och upprätthålla demokratin. 
  För att återgå till exemplen i kap 3.3.2: går det att rättfärdigandeneutralt främja individuell 
autonomi med statliga medel? Det är möjligt, men i så fall knappast på egen hand utan med 
hänvisning till exempelvis främjandet av demokratin, och det måste vara en klart avgränsad 
autonomidefinition med tydlig koppling till just fundamentala inslag i utövandet av det 
demokratiska medborgarskapet. Den allmänna förmågan och viljan att lika ofta som aktivt 
reflektera över sina valmöjligheter i livet och betrakta alla sina värderingar och uppfattningar 
                                                 
131 Se exempelvis Sher (1997), s 155. 
132 För ett ambitiöst försök att övertygande argumentera för inneboende värden hos vissa egenskaper, aktiviteter 
och mellanmänskliga förhållanden, se Sher (1997), kap 9. 
133 Framstående försvar för demokratin återfinns bland annat i moderna klassiker som Karl Poppers The Open 
Society and its Enemies (1945) och Robert Dahls Democracy and its Critics (1989). Detta innebär, som bland 
andra Peter Esaisson har påpekat, emellertid knappast att det faktum att en stat är demokratisk är det enda 
betydelsefulla inslaget i det goda styrelseskicket; det finns andra viktiga principer som exempelvis att staten ska 
utgöra en rättstat och kunna agera handlingskraftigt och därmed åstadkomma reell förändring (Esaisson, Peter 
(2002), ”Den representativa demokratin som det goda styrelseskicket” i Statsvetenskaplig Tidskrift (105): 3, s 
208). 
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om det goda som föremål för potentiell granskning torde knappast vara en uppfattning som 
uppfyller kraven på att vara något som alla på goda grunder måste acceptera. Det finns 
förmodligen lika många goda exempel på mänskliga liv som är icke-autonoma i vissa 
väsentliga avseenden, som det finns exempel på likaledes fungerande och värdiga autonoma 
liv. Hur liv som tillmäter individuell valfrihet stor betydelse skulle vara något som alla 
rationella individer rimligen måste godta som bättre än liv som inte är autonoma är därför 
svårt att se, om inte utgångspunkten är just den liberala människosynen, men då har vi ju att 
göra med ett påstående som för sin giltighet är beroende av en uppfattning om det goda. 
Utifrån målet att stödja demokratin kan vi dock mer övertygande argumentera för att 
förmågan till individuell autonomi är en viktig egenskap. Huvudsakligen icke-autonoma liv 
kanske i många fall kan vara precis lika goda liv som autonoma för individen själv, men det 
demokratiska styrelseskicket förutsätter tämligen fria och kritiskt granskande medborgare som 
vid regelbundna tillfällen förmår göra väl övervägda och självständiga val mellan att lägga sitt 
stöd på olika politiska partier. På så sätt ges autonomi ett instrumentellt rättfärdigande då det 
syftar till att uppfylla det indirekta, neutrala målet att upprätthålla demokratin. 
  Inte heller det andra exemplet från kap 3.3.2, stödjandet av konst och kulturell mångfald, 
tycks utan hänvisningar till indirekta, neutrala mål kunna utgöra grunden för rättfärdigande-
neutralitet. De argument som Richard Sinopoli framför mot den förmenta neutraliteten i 
Dworkins stöd för en "rik kulturell struktur" tycks fungera lika bra när denna studies specifika  
definition av neutralitet tillämpas. Tillhandahållandet av en rik kulturell struktur med många 
valmöjligheter tycks bygga på autonomitanken att valfrihet är något självklart positivt, vilket 
som vi sett inte kan vara ett neutralt argument. Möjligen går det att utifrån universella, 
objektiva och odiskutabla premisser hävda, att kulturen i dess allra vidaste mening, som själva 
grundstrukturen av sociala sedvänjor, referenspunkter och språkrelaterade förhållanden (vilka 
vi inte kan undvika att utnyttja för den interpersonella interaktionen och kommunikationen i 
vårt dagliga liv), är något som alla människor rimligen måste acceptera som en nödvändighet 
för samtliga medborgare. Men just denna kulturella grundstruktur behöver aldrig stödjas med 
statliga medel, just därför att den redan är en så starkt framträdande del i vårt dagliga liv och 
reproduceras och utvecklas spontant i interaktionen mellan människor. När man talar om 
kulturstöd är det ju specifika kulturella verksamheter och aktiviteter såsom måleri, teater och 
dans man syftar på, och ett stöd av sådana företeelser utöver det som redan produceras 
frivilligt av den privata marknaden torde antingen bygga på den ovan nämnda diskutabla 
valfrihetsperspektivet eller på en uppfattning om att viss kultur är "bättre" än annan, något 
som också ger uttryck för en uppfattning om det goda. 
  Kulturella verksamheter kan således utifrån denna studies definition av neutralitet knappast 
stödjas mot bakgrund av kulturens obestridliga värde. Det finns dock naturligtvis även i detta 
fall en annan strategi, det vill säga att koppla kulturstödet till ett instrumentellt mål. Återigen 
torde viljan att upprätthålla en livskraftig demokrati utgöra det intuitivt starkaste och mest 
intressanta försöket att åstadkomma ett rättfärdigandeneutralt antagande. Att stödja kulturen 
som ett led i bevarandet av det demokratiska styrelseskicket är ett samband som utifrån ett 
historiskt synsätt tycks ha en hel del empiriskt stöd bakom sig. Ända sedan de grekiska 
stadsstaternas antika form av demokrati har kultur (då kanske främst i form av den frispråkiga 
teaterkonsten) utgjort ett viktigt forum för formulerandet av demokratiska värderingar. 
Konstnärer och författare är (tillsammans med historiker och vissa andra sorters akademiker) 
ofta de som levt särskilt farligt i diktaturer och upplevt särskilt omfattande begränsningar i sin 
yttrandefrihet, just därför att kulturella verksamheter ofta förmedlar intryck och insikter som, 
alldeles oavsett den rent estetiska upplevelsen, indirekt eller direkt utgör politiska yttranden 
och därmed kan utöva en påverkan på människor som auktoritära makthavare ogillar. Men 
även i detta fall måste man, för att rättfärdigandeneutraliteten utifrån bevarandet av 
demokratin faktiskt ska fungera, specifiera vilken typ av kulturella yttringar som ska stödjas. 
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Detta beror på att kulturell verksamhet givetvis likaväl kan användas för att stödja 
antidemokratiska såväl som demokratiska tankar. I vid mening kulturella yttringar kan 
självfallet också användas i försök att på olika sätt främja direkt antidemokratiska ideal, vilket 
åtskilliga diktaturer ägnat sig åt. Därför kan en instrumentell kulturpolitik baserad på att 
främja demokratin bara vara rättfärdigandeneutral om den riktar in sig på just sådan kultur 
som kan förväntas stödja renodlat demokratiska och närbesläktade ideal. Detta innebär 
sammanfattningsvis att en stat kan stödja kultur av åtminstone delvis neutrala skäl, men bara 
inom vissa klart avgränsade ramar och begränsningar. 
  När det gäller andra exempel på rättfärdigandeneutrala antaganden är även John Rawls 
rättfärdigandeneutrala antaganden i linje med denna studies definition av begreppet. För 
Rawls är det av stor betydelse att medborgarna i det ”välordnade samhället” (vilket baseras på 
hans rättviseprinciper) besitter vad Rawls kallar en ”rättvisedygd”.134 Detta kan framstå som 
ett flagrant avsteg från principen om statlig neutralitet. Gör inte Rawls här ett direkt uttalande 
om hur människor bör vara för att leva upp till en definition av vad en god människa är? Vissa 
bedömare, som William Galston, har dragit en sådan slutsats, men Ludvig Beckman har 
övertygande argumenterat mot detta. Rawls lägger stor vikt vid att medborgarna uppfyller 
kravet på att ha ett sinne för rättvisa, eftersom det samhälle som Rawls teori om rättvisa leder 
till omöjligen kan upprätthållas annars.135 Att människorna bakom okunnighetens slöja 
bestämmer sig för att det är rationellt och i deras eget intresse att (oavsett egenskaper, 
förmågor och intressen de än visar sig ha när ”slöjan” faller) att upprätta ett samhälle baserat 
på Rawls rättviseprinciper är en sak, och bör bedömas utifrån den interna logiken i Rawls 
resonemang. Att, om man accepterar Rawls rättviseteori, förvänta sig att människor ska 
upprätthålla dessa rättviseprinciper när okunnighetens slöja inte längre existerar är en helt 
annan fråga. Utan ett sinne för rättvisa hos medborgarna är, menar Rawls, upprätthållandet av 
rättviseprinciperna en omöjlighet. Exempelvis skulle rika människor kunna tänkas avfärda 
rättviseprinciperna därför att de missgynnas av de statliga omfördelningsprinciper som dessa i 
praktiken innebär.136 Ur detta perspektiv är det rationaliteten på den individuella nivån som 
säkras genom sinnet för rättvisa; rättvisedygden ser med andra ord till att folk inte frångår det 
samhälleliga system, som de under de allra mest rationella, opartiska och gynnsamma 
förhållanden (dvs okunnighetens slöja) tillsammans kommit överens om att de individuellt 
såväl som kollektivt tjänar allra mest på att upprätthålla. Detta påstående säger i sig ingenting 
om att människor som är mer rättvisa är bättre än andra människor, att rättvisans dygd har ett 
större etiskt värde än andra dygder, eller att rättvisa människor i högre utsträckning lever i 
överensstämmelse med den grundläggande mänskliga ”naturen” eller verklighetens och det 
goda mänskliga samhällets mål. Det enda Rawls påstående innehåller är ett antagande om att 
det samhälle, som han argumenterar för är rationellt för samtliga presumtiva medborgare att 
vilja ingå i (under de specifika, givna premisser som Rawls stipulerar i sin rättviseteori), inte 
kan existera utan att medborgarna också accepterar att anamma en viss egenskap. Känslan för 
rättvisa kan med andra ord egentligen ses som ett ”nödvändigt ont” som medborgaren måste 
stå ut med för att kunna ingå i det samhälle, som Rawls förutsätter är gynnsamt för alla att 
upprätta oavsett deras individuella uppfattningar om det goda.137

  Såhär långt komna i diskussionen är det viktigt att understryka, att de möjligheter som hittills 
skisserats (uppfattningar om det goda och tron på förekomsten av intrinsikala värden respek-
tive instrumentella rättfärdigandeneutrala antaganden) i enlighet med min idealtypsapproach 

                                                 
134 Rawls (1999), s 435; Beckman (2000), s 89. 
135 ibid.: s. 90. 
136 ibid. 
137 Frågan om huruvida just John Rawls har rätt eller inte har gett upphov till en sådan omfattande litteratur att 
jag inte vågar närma mig denna frågeställning ens på håll. Det räcker att konstatera att denna fråga ligger utanför 
ramen för diskussionen om statlig neutralitet och uppfattningar om det goda. 
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är renodlade extrempositioner. I verkligheten kan det mycket väl tänkas att instrumentella och 
intrinsikala uppfattningar kombineras med varandra. I sådana fall blir uppgiften i samband 
med en empirisk undersökning att undersöka i vilken utsträckning det intrinsikala respektive 
det instrumentella dominerar. 
 
3.4.5 Dominanta och icke-dominanta föreställningar om värden138

I det föregående avsnittet försökte vi definiera och avgränsa begreppet ”föreställningar om 
värden” samt därigenom klargöra de kriterier som (om inte annat så åtminstone i samband 
denna specifika studies analytiska syften) bör utnyttjas när man försöker sig på en närmare 
definition av begreppen uppfattningar om det goda samt neutralitet. Men jag anser att det är 
användbart med att även explicit beakta en ytterligare dimension, för att begreppet ska kunna 
fånga in de betydande gradskillnader som existerar mellan olika neutrala såväl som icke-
neutrala föreställningar om värden, och det är här distinktionen mellan dominanta och icke-
dominanta föreställningar (eller snarare gradskillnaderna mellan dessa två extremer) kommer 
in i bilden. Varför detta kan vara betydelsefullt, trots att debatten kring neutralitet så vitt jag 
kunnat bedöma inte tycks ha berört denna aspekt i någon större utsträckning, kan lättast visas 
med ett konkret exempel.139

  Det skulle kunna hävdas, att det är ett rättfärdigandeneutralt antagande att ett demokratiskt 
samhälle inte kan existera utan att förmågan och viljan till samarbete medborgare emellan 
främjas. Det finns med andra ord enligt detta synsätt ett rent instrumentellt värde för det 
välordnade samhället av att en viss egenskap främjas bland medborgarna. I detta fall utgörs 
det indirekta, neutrala målet av att viljan att samarbeta innebär att fundamentala samhälleliga 
och kollektiva målsättningar kan uppnås, som annars vore omöjliga. En politik som baseras 
direkt på en sådan vagt formulerad föreställning om värden (under förutsättning att den inte i 
praktiken tillför några ytterligare preciseringar av begreppen i utformandet av de exakta 
politiska åtgärderna) kommer visserligen att till viss del missgynna vissa uppfattningar om det 
goda och sätt att leva livet som kolliderar helt med samarbetstanken, exempelvis mycket 
misantropiska, asociala och/eller eremitiska livsstilar, men oräkneliga andra uppfattningar om 
det goda kommer i praktiken att behandlas likvärdigt om utgångspunkten för den förda 
politiken enbart är att en förmåga och vilja till samarbete av någon form är nödvändigt. Ett 
radikalt annorlunda fall är emellertid när vi har att göra med en mycket konkret och 
omfattande uppfattning om det goda, som exempelvis en specifik religiös trosföreställning, 
vilken utesluter en lång rad uppfattningar om det goda samtidigt som den främjar många klart 
definierade egenskaper och aktiviteter. 
  Exemplet ovan visar att en definition av begreppet ”föreställning om värden” som inte tar 
hänsyn till skillnaderna mellan dels uppfattningen om människans samarbetsvilja och dels 
trosföreställningen är ett mycket tämligen trubbigt verktyg. Av denna anledning införs här 
distinktionen mellan dominanta och icke-dominanta föreställningar om värden. Dominans och 
icke-dominans kan huvudsakligen reduceras till två olika men närbesläktade aspekter; dels 
graden av konkretion respektive abstraktion och dels uppfattningens omfång. 

                                                 
138 Även om denna dimension som tidigare nämnts inte brukar ägnas någon större uppmärksamhet i just 
diskussionen om statlig neutralitet, har exempelvis Sinopoli (1993) uttryckligen berört viktiga dominansaspekter 
i sin diskussion av de problematiska aspekterna av de dominerande definitionerna av rättfärdigandeneutralitet 
(Sinopoli (1993), s 656). I Sinopolis språkbruk handlar det om varierande grader av exklusivitet. Även Ludvig 
Beckman berör detta ämne i en något mer begränsad omfattning, och det är från hans resonemang som själva 
termen ”dominans” hämtats (Beckman (2000), s 135). 
139 Anledningen till att man egentligen inte ägnat något större intresse åt detta är förmodligen att det är den 
principiella frågan kring neutralitetens vara eller icke vara som har utgjort den överlägset intressantaste aspekten 
av denna diskussion. Om man väl accepterar respektive avfärdar neutralismen är det mindre intressant att 
undersöka de olika varianter på föreställningar om värden, som kan tänkas existera. 
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  Att graden av konkretion respektive abstraktion kan ha mycket stor betydelse för hur 
dominant en föreställning om värden är, är något som vi redan sett i det ovanstående 
exemplet. Uppfattningen att människan borde vara samarbetsvillig säger ingenting alls om 
vilka sorters samarbeten som är att föredra. Ekonomiskt partnerskap, fria teatergrupper, 
politiska partiverksamhet, hembygdsföreningar, nykterhetsloger, frimurarordnar samt 
anarkistiska kollektiv är bara några av de många olika aktiviteter som medborgarna kan ägna 
sig åt inom ramen för en stat som bygger på föreställningen om människans inneboende 
samarbetsvilja. Uppfattningen om det goda är så abstrakt att väldigt få andra uppfattningar om 
det goda i praktiken missgynnas av att staten överger sin rättfärdigande- och målneutralitet 
och omfattar denna uppfattning om det goda. 
  Som vi har sett kan distinktionen mellan konkreta eller icke-konkreta uppfattningar om det 
goda potentiellt ha mycket stor betydelse för den enskilde individens frihet inom ramen för en 
politik som avviker från målneutraliteten, oavsett om denna icke-neutralitet åtföljs en 
överträdelse av principen om rättfärdigandeneutralitet (det vill säga utgör en uppfattning om 
det goda) eller ej. Och det finns ytterligare ett sätt på vilket en föreställning om det goda kan 
bli mer eller mindre dominant, genom att omfatta en mångfald av värden alternativt bara ett 
fåtal eller enstaka värden (det vill säga egenskaper eller aktiviteter). Även om den aktuella 
uppfattningen klart och tydligt identifierar ett högst konkret, väldefinierat och specifikt värde, 
som exempelvis det intrinsikala värdet i att be till Gud fem gånger om dagen eller den 
instrumentella betydelsen för det demokratiska styrelseskickets överlevnad av att ett antal 
gånger per månad medverka i det politiska arbete i ett partis lokalförening, kan föreställningar 
baserade på enstaka värden inte rimligtvis karaktäriseras som särskilt dominanta. En politik 
som utgår från sådana icke-neutrala förutsättningar kommer enbart att innebära en begränsad 
inskränkning av medborgarens frihet att leva i enlighet med sina egna uppfattningar om det 
goda, även om sådana påbud definitivt kan ha stor betydelse på ett principiellt plan och ur 
legitimitetssynpunkt (att tvinga folk att be fem gånger om dagen kan exempelvis uppfattas 
som ett oacceptabelt intrång för en ateist, men under förutsättning att den övervägande 
majoriteten av befolkningen är troende kommer graden av dominans att vara högst försumbar 
åtminstone för dessa individer). 
  Om en föreställning om värden däremot förutom exempelvis böneaktiviteten också omfattar 
fastan, vallfärden och allmosan (vilka som bekant är andra grundpelare för den muslimska 
trosutövningen) i kombination med övriga specifika levnadsregler som Koranen innehåller, då 
har ett fåtal konkreta och väl avgränsade företeelser plötsligt tillsammans ackumulerat en hel 
del dominans, eftersom det är svårare att tänka sig möjligheten att välja att leva sitt liv som 
man själv vill (under förutsättning att detta skulle skilja sig väsentligt från vad den aktuella 
trosutövningen dikterar), när dessa föreskrifter tillsammans kraftigt omgärdar medborgarnas 
valfrihet. 
  Omfattning kan emellertid förutom antal aktiviteter också gälla antalet områden i livet och 
samhällssektorer som inkluderas och ses som relevanta för den aktuella föreställningen om 
värden.140 Enkelt uttryckt handlar detta om det alls finns möjlighet för medborgaren att i 
åtminstone några situationer och avseenden undvika att styras i sina val samt i allmänhet 
påverkas av den icke-neutrala politik, som staten för i syfte att främja en viss föreställning om 
värden.  En begränsad definition av samarbetsdygden (för att fortsätta med det ovan nämnda 
exemplet) skulle begränsa principen till att gälla enbart den politiska sfären (det vill säga att 
värdet av att samarbete bara måste styra människors agerande då de engagerar sig i politiskt 
arbete). Ett steg mot en högre omfattning skulle vara att i sin definition av samarbetsdygden i 
motsats till vad som gjorts i exemplet ovan även definiera begreppet så att arbetslivet 
inkluderas (något som exempelvis skulle kunna innebära strängare lagstiftning kring strejker 

                                                 
140 Det är utifrån en definition av detta slag som Ludvig Beckman använder begreppet (Beckman (2000), s 135). 
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och andra konfliktrelaterade aktiviteter). Ett ytterligare steg är att även lägga till övriga 
samhällssektorer och till och med den privata sfären. När föreställningen om värden definieras 
och preciseras i så specifika avseenden blir den mer eller mindre fullständigt dominant, och 
betydelsen av huruvida föreställningen är perfektionistisk eller neutralistisk är vid det här 
laget väsentligt reducerat.141

  En ytterligare aspekt av komponenten omfattad/begränsad är hur stora grupper av samhället 
som rent generellt påverkas av föreställningen om värden. Grundutgångspunkten för vår 
definition av föreställningar om värden är (vilket behandlades i kap 3.4.1) att den i princip 
gäller alla; alla får på något sätt ett bättre liv av att leva i enlighet med de värden som 
föreställningen förordar. Men de konkreta politiska åtgärder som föreslås kan trots detta i 
praktiken indikera att man i praktiken är särskilt intresserad av att påverka egenskaper och 
aktiviteter hos vissa grupper. Om man exempelvis med statliga medel stödjer politiska partier 
påverkar detta enbart just partierna direkt; om man istället stödjer alla former av 
föreningsverksamheter påverkas en större del av befolkningen av den föreställning om värden 
som staten agerar utifrån. 
  För att göra bilden av skiljelinjen mellan dominanta och icke-dominanta föreställningar om 
värden komplett, krävs det slutligen att vi lyfter fram en tredje aspekt i diskussionen, som skär 
tvärs över båda de två tidigare presenterade dimensionerna. Denna utgörs av graden av 
alternativt bristen på ”valfrihet” inom en specifik föreställning om värden, och har delvis 
berörts redan tidigare. Det finns dock två sorters valfrihet i detta sammanhang; extern och 
intern. Intern valfrihet avser i vilken utsträckning det finns möjligheter för individen att, inom 
ett samhälle där de politiska besluten främjar den aktuella föreställningen om värden, om 
individen så önskar välja mellan olika sätt att agera i enlighet med den politiskt stödda 
föreställningen. Extern valfrihet avser frågan om huruvida det, som tidigare berörts, finns 
möjlighet att förutom att agera i enlighet med den aktuella föreställningen om värden agera i 
enlighet med egna preferenser såväl som uppfattningar om det goda.  
  Det finns två viktiga valfrihetsaspekter, vilka har stor inverkan på om en föreställning om 
värden är dominant eller icke-dominant; dels just var föreställningen placerar sig mellan de 
båda ytterligheterna abstrakt/konkret (som redan diskuterats ovan) och dels om de aktiviteter 
och egenskaper som förespråkas ska ses som likvärdiga alternativ (vilket främjar intern 
valfrihet), eller om det så att säga är frågan om en ren ”paketlösning”, där samtliga företeelser 
som stöds är lika nödvändiga (vilket motverkar intern valfrihet, och, beroende på vilken 
omfattning föreställningen om värden har, också den externa valfriheten). 
  För en muslim utgör de många levnadsreglerna i Koranen ett exempel på den sistnämnda 
versionen, och är dessutom som ovan nämnts samtliga att betrakta som mycket konkreta och 
tydligt definierade. Ett exempel på en föreställning om värden som är konkret och omfattande 
men samtidigt präglad av intern valfrihet är om en stat skulle ha uppfattningen att de klassiska 
dygderna mod, måttfullhet, rättrådighet och visdom alla skulle vara värda att främja bland 
medborgarna, men att dessa vore så krävande att varje medborgare bara realistiskt kunde 
avkrävas att odla en av dessa dygder. En medborgare behöver eller kan alltså enligt en sådan 
typ av uppfattning inte ägna sig åt allt, men det som är värdefullt är att ägna sig åt någon eller 
några av dessa mål. I praktiken har valfriheten enbart en betydelse för dominansen i en viss 
föreställning om värden om denna föreställning är omfattande (då det bland föreställningar 
om värden som är begränsade inte finns alternativ att välja mellan). Valfrihet innebär 
sammanfattningsvis att föreställningens grad av dominans minskar märkbart. 
  Avslutningsvis kan vi, för tydlighetens skull, skilja mellan totalt åtta teoretiskt möjliga 
sorters föreställningar om värden med olika grader av dominans och icke-dominans; 
 
                                                 
141 Tilläggas kan att få kommer att kunna acceptera detta allomfattande rättfärdigandeneutrala antagande; varför 
dess status som just rättfärdigande neutralt antagande kan ifrågasättas. 
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Figur 3.3 Dominans/Icke-dominans 
 Abstrakt och 

omfattande 
Konkret och  
omfattande 

Abstrakt och 
 begränsad 

Konkret och 
 begränsad 

Definition 
med likvär-
diga värden 
(intern 
valfrihet) 

Föreställningen om 
värden främjar aktivt 
intern valfrihet inom 
såväl som mellan de 
aktivitetsområden 
som man anser vara 
värda att stödja. Den 
enskilde medborg-
aren behöver inte 
ägna sig åt allt som 
politiken främjar. 
(Icke-dominant) 

Föreställningen om 
värden definierar ett 
flertal klart avgrän-
sade och värdefulla 
egenskaper och aktiv-
iteter mellan vilka 
valfriheten är omfat-
tande. (Icke-domi-
nant) 

Föreställningen om 
värden omfattar ett 
fåtal egenskaper och 
aktiviteter och till-
åter, på grund av  va-
ga definitioner samt 
de facto extern valfri-
het, individen att själ-
v välja inom ramen 
för dessa. (Icke-
dominant) 

Föreställningen om 
värden definierar 
ett fåtal egenskaper 
och aktiviteter och 
den externa såväl 
som interna val-
friheten är utöver 
detta stor. (Icke-
dominant) 

Definition 
med nödvän-
diga värden 

Föreställningen om 
värden tillåter i 
praktiken stor val-
frihet inom varje akt-
ivitetsområde som 
anses värt att stödja, 
men tillsammans gör 
de många företeelser 
som stöds att den 
externa valfriheten 
blir mycket liten. 
(Dominant) 
 

Föreställningen om 
värden definierar ett 
flertal klart avgrän-
sade och värdefulla 
egenskaper och aktiv-
iteter och den interna 
såväl som externa 
valfriheten är mycket 
liten. (Dominant) 

Föreställningen om 
värden omfattar bara 
enstaka alternativt ett 
fåtal egenskaper och 
aktiviteter och 
tillåter, på grund av 
sin vaga definition, 
stor de facto valfrihet 
inom ramen för 
denna/dessa. (Icke-
dominant) 
 

Föreställningen om 
värden definierar 
detaljerat ett fåtal 
egenskaper och 
aktiviteter och den 
externa valfriheten 
(dvs friheten att 
ägna sig åt annat 
vid sidan av det 
som den aktuella 
föreställningen om 
värden anger) är 
utöver detta stor. 
(Icke-dominant) 

 
 
3.4.6 Analysschema: Föreställningar om värden 
Delvis som ett direkt resultat av den relativt detaljerade diskussionen inom ramen för detta 
avsnitt blir de två idealtypsanpassade ytterlighetspositionerna i frågan om uppfattningar om 
det goda särskilt konkreta och polariserade. 
  Idealtypen för den neutralistiska staten i förhållande till föreställningar om värden är en stat 
som visserligen främjar vissa värden men som inte baserar de politiska besluten bakom dessa 
främjanden på föreställningar om värden som utgör uppfattningar om det goda. Staten bevarar 
istället rättfärdigandeneutraliteten genom att i sina rättfärdiganden hänvisa till att de icke-
neutrala direkta målen som stöds med den förda politiken är instrumentella så till vida att de 
syftar till att främja ett indirekt mål som till skillnad från det direkta målet är neutralt. De 
föreställningar om värden som den neutralistiska staten främjar är icke-dominanta, då 
rättfärdigandeneutrala antaganden som vi sett i kap. 3.4.5 i allmänhet inte kan vara alltför 
genomgripande och tvingande preciserade för att kunna uppnå kriterierna. 
  Idealtypen för den perfektionistiska staten inbegriper det statliga främjandet av en 
uppfattning om det goda som både är intrinsikal och dominant. Det goda som förespråkas och 
aktivt stöds utgör en sammanhängande helhetssyn på livet, och denna helhetssyn inkluderar 
en mångfald av komponenter vilka tillsammans ger mycket konkreta riktlinjer kring vilka 
karaktärsdrag människor bör odla och därtill tillhandahåller detaljerade premierade 
handlingsmönster vilka medborgarna bör utgå från i sitt dagliga agerande. Det goda som 
förespråkas ses som något gott i sig och är även definierat i mycket konkreta termer och 
utesluter därmed alla andra omfattande såväl som begränsade uppfattningar om det goda, som 
inte stämmer överens med komponenterna i den egna uppfattningen. Som torde framgå av 
denna beskrivning uppfyller en stat som stämmer överens med idealtypen om perfektionism 
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när det gäller aspekten ”uppfattning om det goda” i allt väsentligt de kriterier som krävs för 
att begreppet ”totalitarism” ska vara befogad. 
 
Figur 3.4 Föreställningar om världen 
Statlig neutralitet:  
Rättfärdigandeneutrala antaganden 

Politisk perfektionism:  
Uppfattningar om det goda 

Staten har en föreställning om värden som är; 
1. Instrumentell: Det icke-neutrala främjandet 

av egenskaper och/eller aktiviteter vilka kan 
associeras med uppfattningar om det goda 
rättfärdigas genom en övertygande koppling 
till ett indirekt, neutralt mål. 

2. Icke-dominant: Föreställningen om värden 
är abstrakt och begränsad. 

Staten har en uppfattning om det goda som är; 
1. Intrinsikal. Det icke-neutrala främjandet av 

egenskaper och/eller aktiviteter vilka kan 
associeras med uppfattningar om det goda 
rättfärdigas med hänvisningar till uppfat-
tningar om det goda. 

2. Dominant: Föreställningen om värden är 
konkret och omfattande. 

 
3.5 Idealtyper: Den neutralistiska staten och den perfektionistiska staten 
Vi kan vid det här laget på ett enkelt sätt sammanfatta det teoretiska arbetet genom att 
presentera studiens idealtyper för den neutralistiska respektive den perfektionistiska staten. 
Dessa är emellertid till viss del bekanta redan från metodkapitlet, då de presenterades för 
första gången. I nästa kapitel kommer som tidigare nämnts den sistnämnda dimensionen, det 
vill säga föreställningar om världen i politiken, att undersökas i verkligheten med de sju 
svenska riksdagspartierna som empiriskt underlag. 
 
Figur 3.5 Idealtyper för den neutralistiska respektive den perfektionistiska staten 
 Den neutralistiska staten Den perfektionistiska staten 

Argument 
för… 

Staten ska förhålla sig neutral till uppfattningar 
om det goda  

• därför att det gynnar ett samhälles 
grundläggande stabilitet,  

• därför att det tycks finnas ett flertal 
olika sätt att leva ett gott liv på,  

• därför att även om det visade sig att det 
inte fanns det, så skulle staten inte vara 
kompetent nog att bedöma vilket detta 
vore,  

• därför att staten inte är kapabel att få 
folk att leva i enlighet med uppfat-
tningar om det goda, 

• samt därför att staten måste behandla 
alla med-borgare med lika omtanke och 
respekt. 

Staten ska främja uppfattningar om det goda 
• därför att ett samhälle är beroende 

av att medborgarna omfattar vissa 
grundläggande värderingar, 

• därför att det finns anledning att tro 
att det bara finns ett eller ett fåtal 
verkligt goda sätt att leva sitt liv 
på, 

• därför att staten är kompetent nog 
att avgöra vilka sätt att leva som är 
bättre än andra, 

• därför att staten är kapabel att få 
sina medborgare att leva i enlighet 
med uppfattningar om det goda, 

• samt därför att staten måste främja 
människors välbefinnande genom 
att befria dem från sociala strukt-
urer som annars exempelvis skulle 
inskränka deras frihet. 

Typer av 
neutralism 
och perfekt-
ionism 

1. Rättfärdigandeneutralitet 
• Staten hänvisar inte till någon uppfat-

tning om det goda som motiv för sina 
politiska åtgärder. 

2. Målneutralitet 
• Statens politiska åtgärder syftar inte till 

att främja vissa specifika grupper av 
människor, vissa mänskliga egenskaper 
eller vissa typer av aktiviteter. 

1. Ingen rättfärdigandeneutralitet 
• Staten hänvisar till en eller flera 

uppfattningar om det goda som 
motiv för sina politiska åtgärder. 

2. Ingen målneutralitet 
• Statens politiska åtgärder syftar till 

att främja vissa specifika grupper 
av människor, vissa mänskliga 
egenskaper eller vissa typer av 
aktiviteter. 
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Föreställning
ar om värden 

Rättfärdigandeneutrala antaganden 
• Instrumentella. Antagandena utgår ifrån 

att de förespråkade aktiviteterna och 
handlingarna är av instrumentell 
betydelse för uppnåendet av indirekta, 
neutrala mål och innehåller inga 
påståenden om vad ett gott liv och en 
god människa är. 

• Icke-dominanta. Antagandena är 
abstrakta (d v s breda och opreciserade) 
samt begränsade (d. v. s. innehåller 
enbart enstaka eller ett fåtal egenskaper 
och aktiviteter).  

Uppfattningar om det goda 
• Intrinsikala. Uppfattningarna 

grundar sig på tron om ett inneboe-
nde egenvärde i de mänskliga 
aktiveterna och egenskaper som 
förespråkas. 

• Dominanta. Uppfattningarna är 
konkreta (d v s tydligt definierad 
och avgränsad) samt omfattande 
(d. v. s. innehåller en mångfald av 
egenskaper och aktiviteter som 
förespråkas). 
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4. Föreställningar om värden i sven-
sk kulturpolitik 
 
 
 
 
 
4.1 Kommentarer inför den empiriska analysen 
I detta kapitel ska studiens empiriska analys genomföras för att besvara denna studies andra 
och sista frågeställning. Ett antal riksdagspartier kommer att granskas och klassificeras utifrån 
den typ av uppfattning om det goda, som framkommer i deras uttalanden kring 
kulturpolitiken. Diskussionen kommer att innehålla väsentliga inslag av komparation, då 
framträdande drag i de olika partiernas kultursyn kontrasteras med varandra allt eftersom fler 
och fler partier introduceras i analysen. Innan den empiriska analysen, tolkningen och bredare 
diskussionen tar vid måste emellertid ett antal generella aspekter av kulturpolitikens innehåll 
och karaktär beröras. 
  Begreppet ”kultur” ska inte definieras i detalj före analysen, eftersom denna uppgift måste 
överlåtas till de specifika undersökningsobjekten. I vardagligt tal är ”kultur” ett mycket 
omfattande begrepp som förutom specifika verksamheter som teater, dans och måleri kan 
innefatta exempelvis traditioner och sedvänjor. I enlighet med den teoretiska begrepps-
utredningen i förra kapitlet måste en av den empiriska analysens uppgifter bli att just se hur 
omfattande kultursynen är hos de olika partierna; det vill säga hur många respektive hur få 
verksamheter och andra kulturella aktiviteter som ingår i det som partierna anser vara värt att 
stödja med politiska medel (samt, inte minst; hur stor möjlighet individen i praktiken har att 
själv välja kulturella aktiviteter). Någon närmare precisering av hur detta breda begrepp 
kommer att användas inom ramen för denna studie kommer alltså inte att göras, helt enkelt 
eftersom det är den empiriska analysens uppgift att inom ramen för de enskilda fall 
tillhandahålla dessa preciseringar. 
  En ytterligare generell aspekt är vilken typ av neutralitet som det över huvud taget är möjligt 
att identifiera inom ramen för partiers kulturpolitiska program. Med utgångspunkt i den i det 
förra kapitlet utvecklade terminologin kan vi redan inledningsvis konstatera att kulturpolitiken 
svårligen kan vara målneutral. Hela utgångspunkten för att ha någon kulturpolitik över huvud 
taget förs är övertygelsen att det finns goda skäl att stödja kulturen, alldeles oavsett om det 
gör att de uppfattningar om det goda vilka inte ser något framträdande värde i kulturen (eller 
åtminstone inte i den typ av specifika kulturella verksamheter som staten aktivt stöder) 
missgynnas och kränks. Vid införandet av någon som helst form av kulturpolitik kommer 
vissa grupper (bland andra konstälskare och teaterfantaster) oundvikligen att gynnas på 
bekostnad av andra (och vilka dessa ”andra” är beror på kulturpolitikens konkreta omfattning 
och utformning). 
  Däremot kan en kulturpolitik mycket väl tänkas vara rättfärdigandeneutral. Lagstiftare kan 
undvika att hänvisa till (eller åtminstone inte basera huvuddelen av sitt rättfärdigande av den 
föreslagna politiken) på påståenden om att kulturen har ett inneboende värde, och att 
kulturella aktiviteter ingår i definitionen av en god och andligt välutvecklad människa som 
kan nå självförverkligande. Det är istället möjligt att trovärdigt argumentera utifrån betydligt 
mindre kontroversiella utgångspunkter, och på så sätt undvika att ta ställning till olika 
uppfattningar om det goda. Kulturen kan, vilket vi kommer att se, betraktas som ett medel för 
att uppnå något annat värdefullt, som exempelvis förbättrad folkhälsa eller ett livskraftigt 
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demokratiskt samhälle. Det huvudsakliga syftet med detta empiriska kapitel är att utröna i 
vilken utsträckning i svenska partipolitiska programförklaringar och övriga kulturpolitiskt 
relaterade dokument innehåller rättfärdigandeneutrala antaganden som stöd för avvikelserna 
från målneutraliteten, eller om det istället är uppfattningar om det goda som dominerar. 
Kapitlets grundläggande analysapparat är således dels begreppet ”föreställningar om värden”, 
som det presenterades och diskuterades i den teoretiska analysen, och dels den beskrivande 
dimension som här går under beteckningen ”dominans/icke-dominans”. Men även mer 
generella aspekter av neutralitets- och perfektionismdiskussionen kommer att beröras i den 
mån resonemanget i analysen anknyter till särskilt relevanta frågor. Mot bakgrund av detta 
syftar den empiriska analysen (utöver den primära uppgiften att klassificerandet av de 
undersökta partierna) till att ge en bild av samt diskutera de många frågor som principen om 
statlig neutralitet oundvikligen måste konfronteras med i den vardagliga politiska 
verkligheten. Dessa frågor har varit alltför specifika för att kunna behandlas närmare i den 
bredare teoretiska genomgången, även om utgångspunkten för diskussionen i varje enskilt fall 
hela tiden är de principiella resonemangen och begreppsutredningen i kapitel 3. 
  Angående den centrala distinktionen mellan instrumentella och intrinsikala värden (se kap. 
3.4.2) måste det inledningsvis understrykas att samtliga partier förmodligen (även om detta 
inte vid varje givet tillfälle går att utläsa direkt ur det aktuella materialet) tilldelar kulturen 
någon form av egenvärde. Språkbruket som samtliga riksdagspartier använder sig av tyder 
rent generellt på detta, liksom den allmänt vedertagna synen på vad kultur är och vad det är 
bra för. Vad som är intressant är emellertid om det är egenvärdet i sig som, i helhetsintrycket 
av partiernas synsätt, framstår som det mest tungt vägande inslaget i partiernas rättfärdigande 
av varför man anser att det är viktigt att ha en kulturpolitik. Den generella utgångspunkten är, 
att ju mer ett parti argumenterar för andra värden än kulturens eget i sin presentation av sitt 
grundläggande perspektiv på kulturen, desto större neutralitet existerar i partiets politik inom 
detta specifika område. En värdefull distinktion är i detta sammanhang mellan å ena sidan 
kultursynen som sådan och å andra sidan de specifika rättfärdiganden som görs av den 
konkreta politiken. Även om ett parti utgår från föreställningen om intrinsikala värden i 
kulturen kan partiet välja att ändå basera sin stödpolitik inom ramen för de specifika kulturella 
verksamheterna på rättfärdigandeneutrala antaganden, vilket innebär att kultursynens roll för 
de specifika rättfärdigandena (vilka kommer att stå fokus i denna analys) minskar. En renodlat 
perfektionistisk politik är mot bakgrund av detta att betrakta som en politik som konsekvent 
hänvisar tillbaka till sin grundläggande kultursyn i rättfärdigandet av sin kulturpolitik. 
  Till sist är det värdefullt att återigen understryka de avgränsande ramar som denna empiriska 
studie hela tiden arbetar inom. Mitt syfte är inte att försöka göra en fullständig redogörelse för 
de olika partiernas hela ”föreställning om värden”. En sådan analys skulle med nödvändighet 
bli mycket omfattande, då partiernas hela människosyn skulle behöva härledas utifrån ett stort 
materialunderlag, och skulle därutöver kräva att man identifierade alla de verksamheter, 
aktiviteter och mänskliga egenskaper som varje parti tillskriver ett framträdande värde. En 
sådan utgångspunkt skulle inom ramen för en uppsats av detta omfång omöjliggöra en analys 
som innehåller flera partier. I syfte att kunna skapa en bredare översikt över svensk 
partipolitik och dess uppfattningar om det goda är det därför bättre att inskränka sig till ett 
politikområde, även om detta oundvikligen gör att den inblick som kan ges i varje parti blir 
ofullständig. Förhoppningen är att analysen ändå bidrar med värdefulla insikter rörande de 
undersökta partiernas synsätt och ståndpunkter. 
 
4.2 Kristdemokraterna 
4.2.1 Analys och tolkning 
Den generella bilden av kristdemokraterna är att de i högre utsträckning än andra svenska 
riksdagspartier omfattar ett antal specifika och i vissa sammanhang kontroversiella värder-
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ingar. Därför är det naturligt att inleda den empiriska analysen med att undersöka i vilken 
utsträckning detta innebär att deras tydliga värdegrund gör att de, som man skulle kunna 
förvänta sig, har renodlade och mycket framträdande uppfattningar om det goda även inom 
det specifika politikområde som kulturpolitiken representerar. 
  Det kristdemokratiska partiprogrammet ägnar enbart en sida åt kulturpolitiken, men till och 
med inom ramen för denna kortfattade presentationen av partiets syn i den här frågan 
återfinns mycket starka och tydliga formuleringar kring kulturens och kulturpolitikens 
fundamentala betydelse. Kopplingen mellan synen på kultur och synen på människan är 
mycket explicit; 
 
Människans kulturella verksamhet genom historien visar att hon inte kan reduceras till enbart en biologisk 
varelse med uteslutande materiella behov. I den människosyn som kristdemokratin bygger på betonas istället 
vikten av att anlägga ett helhetsperspektiv på människan, där hennes andliga och själsliga dimensioner tas på 
djupaste allvar. Genom kulturen får vi rötter till vår historia, mening i nuet, visioner för framtiden och möjlighet 
att ingå i ett sammanhang. Kulturen hjälper oss att bli hela som människor, och som en del i det har den ett unikt 
egenvärde och får inte begränsas till en avgränsad sfär utan måste få genomsyra samhällets alla delar. […] Det 
offentliga ska inte bara garantera kulturell frihet, utan också aktivt bidra till att kulturen kommer medborgarna 
till del.142

 
Samma grundläggande perspektiv återfinns i motion 2004/05:Kr363 (”Utgiftsområde 17 
Kultur, medier, trossamfund och fritid”). Här är även det för partiet viktiga sambandet mellan 
kultur och politik mer framträdande. 
 
[V]år kulturpolitik [grundar sig i] den kristdemokratiska människosynen – hennes förutsättningar, behov och 
uppgift. Kristdemokraterna menar att människan kräver tillfredsställelse av mer än materiella behov för att leva 
ett gott liv. […] Att värna om människans immateriella inre liv är därför lika självklart för oss som att garantera 
hennes materiella behov. Kulturen utgör en avgörande del i människans tillvaro. […] Att värna kulturen är därför 
en grundläggande uppgift för politiken.143

 
Om kulturpolitiken skall se till varje människas behov av kulturella upplevelser måste den också stödja och 
uppmuntra såväl till professionalitet och kulturellt yrkesengagemang som till amatörkultur och ideella 
insatser.144

 
Det sistnämnda citatets tal om människors ”behov” av kulturen är helt centralt för tolkningen 
att Kristdemokraternas kultursyn ligger stor vikt vid kulturens intrinsikala värde, men citat 
visar också att kultursynens omfattning är betydande, då amatörkultur rör fler människors liv 
på ett mer betydande och tidskrävande sätt än enbart passiv konsumtion bland det stora 
flertalet av kulturell produktion från en minoritet professionella kulturarbetare. 
I motion 2004/05:Kr363 dras också en tydlig och viktig konsekvens av den kristdemokratiska 
synen på kulturens breda omfång; 
 
I enlighet med den kristdemokratiska förvaltarskapstanken anser vi att alla har ett ansvar för kulturen. Det gäller 
för varje individ men även för samhällets olika nivåer. Det är inte enbart det offentliga som skall ta ansvar för ett 
levande kulturliv utan även den privata och den ideella sektorn. […] Eftersom alla sektorer är en del av samhället 
har de också ett gemensamt ansvar för en levande kultur.145

 
Att kristdemokraterna således betonar kulturens betydelse i samtliga delar av samhället tar sig 
det förmodligen allra mest konkreta uttrycket i partiets vilja att engagera näringslivet i 
kulturen genom bland annat mer utvecklade möjligheter för företag att stödja kulturell 
                                                 
142 Kristdemokraterna (2001). Principprogram, s. 28. 
143 Tjernberg, Gunilla m. fl.(2004). Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, (Motion 
2004/05:Kr363). Rixlex., s. 2. 
144 ibid. 
145 ibid., s. 5. 
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verksamhet (bland annat via sponsring) samt genom ett förslag till ”kulturcheckar”, som ska 
vara skattebefriade löneförmåner och fungera som betalningsmedel vid en rad olika former av 
kulturkonsumtion.146 Detta utgör en av utgångspunkterna för kristdemokraternas 
argumentation kring behovet av att öka kulturens närvaro inom näringslivet. 
 
Kulturpolitiken måste främja alla samhällets delar att ta aktiv del i det svenska kulturlivet. Näringslivet har såväl 
behov som ansvar som sträcker sig utanför den rent affärsmässiga verksamheten. Kulturlivet har i sin tur behov 
av vidgade möjligheter att utöva och sprida sin konst både inom och utom etablerade institutioner. Genom ett 
samarbete med det privata näringslivet kan kulturen nå ut till nya grupper och näringslivet får en möjlighet att ta 
ett visst samhällsansvar.147

 
Ett liv utan tillgång till kulturell verksamhet är enligt den kristdemokratiska synen således inte 
bara ett sämre liv, utan också ett liv som på vissa avgörande punkter står i strid med partiets 
syn på vad en människa är. Därtill ses kulturen inte som avgränsad till vissa aktiviteter eller 
delar av samhället, utan som något som måste vara närvarande överallt i samhället. Det är 
tydligt, att kulturens betydelse för Kristdemokraternas politik därmed måste betraktas som 
mycket stort. I det kristdemokratiska Sverige torde det, på grund av betonandet av att 
individen såväl som samhället behöver kulturen, vara mycket svårt att undvika eller helt 
avvisa kulturella verksamheter, och varje människa såväl som varje samhällssektor anses 
därtill ha ett direkt ansvar för att upprätthålla kultursamhället. 
  Kulturens starka närvaro i det kristdemokratiska samhället motiveras emellertid inte enbart 
utifrån uppfattningen om det inneboende värdet i kulturen som anses manifesterat i 
människors kulturella behov. I samband med det ovan nämnda förslagen om att involvera 
näringslivet i kulturen är den främsta motiveringen att kulturen kan förbättra människors 
”hälsa”, med vilket man hänvisar till både den fysiska och psykiska hälsan (fast i olika delar 
av texten).148

  Ur ett klassificerande perspektiv med idealtyperna om neutralitet och perfektionism som 
utgångspunkter är det emellertid förenat med vissa svårigheter att försöka avgöra huruvida 
hänvisningar till kulturens betydelse för människors psykiska hälsa är ett rättfärdigande-
neutralt antagande eller en uppfattning om det goda. Anledningen är att människors mentala 
hälsa är så nära förknippad med abstrakta och kontroversiella uppfattningar om ”mänsklig 
blomstring”, ”självförverkligande” och ”lycka”. Om man anser att kulturen har ett inneboende 
värde skulle man därför bara utifrån detta kunna dra slutsatsen att kulturen också är bra för 
människors psykiska hälsa. För att ha åstadkommit ett instrumentellt rättfärdigande av 
kulturpolitiska insatser räcker det därför inte med att exempelvis hänvisa till en koppling 
mellan hälsa och kultur; man måste därutöver göra något för att ringa in detta samband mer i 
detalj och därigenom visa att detta orsak/verkan-förhållande existerar oberoende av om 
kulturen antas ha ett intrinsikalt värde eller ej. 
  Utifrån tydliga formuleringar i andra delar av den kulturpolitiska motionen 2003/04:Kr363 
framgår det dock att Kristdemokraterna verkligen hänvisar till rättfärdigandeneutrala 
påståenden när de talar om sambandet mellan kultur och hälsa; de har med andra ord ett 
indirekt, neutralt mål för det icke-neutrala stödpolitiken. 
 

                                                 
146 ibid., s. 6. 
147 ibid.: s 5. Även den ideella sektorns roll betonas visserligen starkt vid sidan av statens ansvar för kulturen, 
men detta är både mindre kontroversiellt och säger inget ytterligare om kristdemokraternas syn på kulturen 
(förutom att betona vikten av att kulturen inte i alltför hög utsträckning genom statlig kontroll), eftersom ideella 
föreningar och sammanslutningar består av individer som själva valt att engagera sig för kulturell verksamhet 
och därefter får stöd för det de gör. När det gäller den privata sektorn handlar det istället om aktörer som tidigare 
i allmänhet endast i mycket begränsad omfattning haft någon koppling till kulturell verksamhet. 
148 ibid.: s 3. 
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Många undersökningar under senare år har dock pekat på kulturens betydelse även för den fysiska hälsan. 
Människor som regelbundet tillägnar sig konstnärliga upplevelser lever längre och mår bättre än de som inte gör 
det. Att få tillgång till konstnärlig aktivitet kan till och med påskynda tillfrisknandet hos människor och minska 
användandet av mediciner på sjukhus.149

 
Av betydelse för graden av dominans i Kristdemokraternas föreställning om värden i 
kulturpolitiken är ambitionen att (med utgångspunkt i den för den kristdemokratiska ideologin 
viktiga subsidiaritetsprincipen)150 undvika att med politiska medel centralstyra kulturens 
konkreta innehåll (det vill säga att dra slutsatser om vad som är bra respektive dålig kultur), 
något som återkommer både i partiprogrammet och i motion 2004/05:Kr363, där också den 
breda definitionen av själva begreppet ”kultur” är särskilt framträdande, något som alltså i 
praktiken innebär intern individuell valfrihet inom partiets föreställning om värden. 
 
Kulturen i dess vidaste betydelse är ogripbar och varken kan eller skall styras av politiska beslut […] Målet är att 
stödja utan att styra och att ge alla människor möjlighet att delta i ett fritt kulturliv. Med kulturen som mål och 
medel kan fler människor finna harmoni i tillvaron. […] Kulturen har en självklar plats i den kristdemokratiska 
ideologin och det är i den kristdemokratiska ideologin som näringen till vår kulturpolitik hämtas.151

 
Kristdemokraterna gör inom ramen för sin breda kulturdefinition inga uttalade distinktioner 
mellan ”bra” respektive ”dålig” kultur, men i motiveringarna bakom public service-TV och 
radio framgår det att den kommersiella och kommersialiserade kulturen åtminstone anses 
behöva en motvikt. 
 
I takt med att medieutbudet har kommersialiserats och ökat explosionsartat blir betydelsen av oberoende och 
reklamfria radio- och TV-kanaler utan vinstintresse allt större. De statliga mediernas public servicefunktion är 
därför oumbärlig. Public service ska tillhandahålla en allsidig och relevant nyhetsförmedling liksom ett brett och 
högkvalitativt kulturutbud som inte bara tillgodoser majoritetens preferenser utan också till exempel etniska 
minoriteters och funktionshindrades behov och önskemål.152

 
Noterbart är emellertid att det fortfarande är individers önskemål som utgör rättfärdigandet för 
public service-politiken; felet med kommersialismen tycks därmed inte i första hand vara att 
det i någon mån styrs av vad många människor själva vill ha snarare än den kulturella 
produktion som Kristdemokraterna anser särskilt värdefull, utan att det finns grupper i 
samhället som är för små för att deras preferenser ska kunna tillfredsställas genom kulturell 
produktion under marknadsmässiga former. Möjligheten för varje individ att själv välja 
kulturkonsumtion efter egen smak och tycke, vilket är starkt kopplad till idén om statlig 
neutralitet, är således även här ett grundläggande värde för partiets politik. 
  Frihet att välja återkommer som vi kommer att se i de flesta partiers redogörelser över sina 
kulturpolitiska utgångspunkter. Detta är emellertid en frihet som i praktiken beläggs med 

                                                 
149 ibid.: s 3. Även om dessa instrumentella resonemang inte främjar någon uppfattning om det goda när det 
gäller just idén om kulturens närvaro inom vården innebär inte detta att Kristdemo-kraternas intrinsikala 
kulturvärde ändå skulle kunna vara inblandat. Man kan mycket väl tänka sig att Kristdemokraterna just på grund 
av det inneboende värde de tillmäter kulturen är särskild intresserade av att lyfta fram forskningsresultat som 
skulle kunna användas som förevändning för breda kulturpolitiska satsningar vilka ytterst grundar sig på partiets 
ontologiska övertygelser. Men ur neutralitetssynpunkt är sådana eventuella baktankar irrelevanta, eftersom detta 
handlar om huruvida partiet tillhandahåller ett uttryckligt rättfärdigande som är neutralt eller perfektionistiskt. 
Frågan är med andra ord om kristdemokraterna för en politik vars uttryckliga motivering människor kan godta 
oavsett vilka uppfattningar om det goda som de själva råkar ha. Och i fallet med sambandet mellan kultur och 
hälsa finns det alltså en solid instrumentellt orienterad grund för resonemanget. 
150 Kristdemokraterna (2001), s 5. 
151 Tjernberg m. fl. (2004), s 1. 
152 Kristdemokraterna (2001), s 28. 
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vissa restriktioner, vilket i Kristdemokraternas fall knappast är förvånande mot bakgrund av 
vilket stort och inneboende värde de tillskriver kulturen.  
 
Att värna om kultur för alla överallt innebär också att se till varje enskild människas behov av kultur. Vi är alla 
skapande människor med kulturella behov, men vi är också alla olika och alla har vi rätt till kulturupplevelser 
som är anpassade efter våra förutsättningar och intressen.153

 
I detta citat lyfter kristdemokraterna fram sin uppfattning om människans natur och det 
inneboende värdet i kulturen (”vi är alla skapande människor med kulturella behov”) 
samtidigt som den individuella valfriheten i den kulturella konsumtionen försvaras. Individens 
val är således viktig för kristdemokraterna, men bara inom ramen för den grundläggande 
premissen att människor har ett ”behov” av kultur. 
  Vid sidan av de vanliga kulturella verksamheterna slår Kristdemokraterna även vakt om 
kulturarvet. I motion 2004/05:Kr362 (”Arkiv, bibliotek och museer”) hävdar partiet att 
 
Alla människor i hela samhället har ett gemensamt ansvar för att värna vårt kulturarv. Det gäller lika väl det 
immateriella värdet av värderingar och traditioner som det materiella av byggnader och föremål. Vi är alla 
medskapare av vår kultur och med det följer också ansvaret att föra den vidare som ett arv till kommande 
generationer.154

 
Även här återfinns således uppfattningen om ett mycket brett och omfattande samhällsansvar 
för bevarandet och utvecklandet av kulturen. Det generella problemet med ett sådant 
perspektiv i kulturarvsrelaterade sammanhang (åtminstone när frågan rör immateriella 
kulturella aspekter) är att det riskerar att etablera en statisk syn på kulturen samt att göra våra 
”värderingar och traditioner” oberoende av vilket konkret behov enskilda individer har av de 
specifika kulturella uttrycken som ska bevaras.155 Utan att utveckla någon utförlig (och 
potentiellt diskutabel) teori om hur kulturella sedvänjor skapas, är det förmodligen rimligt att 
anta att sådana sedvänjor åtminstone delvis uppstår därför att det finns ett konkret behov av 
denna specifika form av kulturella yttringar. Vid något senare tillfälle kan det tänkas att det 
behovet försvinner och man istället utvecklar andra kulturella uttryckssätt. Enligt ett synsätt 
som det Kristdemokraterna förespråkar är emellertid frågan om människor vill bevara en 
värdering, sedvänja eller annan tradition i grund och botten inget relevant kriterium för 
kulturpolitiken; allt som sägs är att hela samhället har ett gemensamt ansvar för att föra 
kulturen vidare till kommande generationer. Som den andra meningen i det ovan nämnda 
citatet indikerar finns möjligheten att förändra och påverka kulturarvet (eftersom vi är 
”medskapare” av kulturen) innan det överförs till kommande generationer, vilket minskar 
graden av dominans i partiets kulturarvspolitiska grundsyn. Men att avfärda stora delar av sitt 
kulturella arv om dessa skulle härbärgera värderingar som uttrycker samhälleliga orättvisor 
eller bär på idéer som är diskutabla (och istället exempelvis försöka värna nya idéer, kulturella 
yttringar och förhållningssätt) tycks inte vara acceptabelt utifrån den kristdemokratiska 
kulturarvssynen, som följaktligen tycks basera sig på en uppfattning om det goda i 
kulturarvet; att kulturarvet är något gott i sig. 
  Trots detta avsteg från neutraliteten kan den potentiella bredden i begreppet ”kulturarv” vid 
första anblicken tänkas möjliggöra någon form av utfallsneutralitet, i vilket alla delar av 
kulturarvet får ta del av det statliga stödet och ingen specifik kulturarvsaspekt gynnas på 
bekostnad av någon annan (vilket innebär att åtminstone inga uppfattningar om vilken del av 
kulturarvet som är speciellt värdefullt gynnas på bekostnad av andra; så länge man tillmäter 
kulturarvet ett värde över huvud taget blir man därmed neutralt behandlad). Men just bredden 

                                                 
153 Tjernberg m. fl. (2004), s 2. 
154 Tjernberg m. fl. (2004), s 1. 
155 För en diskussion kring denna problematik i ett multikulturalistiskt sammanhang, se Barry (2001). 
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i begreppet innebär i själva verket tvärtom att politiken i praktiken omöjligen kan vara neutral. 
De begränsade ekonomiska resurserna i kombination med de många potentiella aktiviteter och 
verksamheter som skulle kunna erhålla statligt stöd samt de uppenbara svårigheterna att 
utarbeta objektiva kriterier för vad som är speciellt värdefulla delar av vårt kulturarv, innebär 
sammanfattningsvis att det är mycket svårt att fatta neutrala beslut vid det slutgiltiga valet av 
stödmottagare. Det grundläggande problemet är detsamma som utgör grunden för kritiken av 
Dworkins försök att utarbeta liberala, neutralistiska grunder för statligt stöd till konst.156

  Av detta följer att en kulturarvspolitik inte kan undvika att vara icke-neutral i ett antal 
väsentliga avseenden; något som därmed också gäller Kristdemokraternas politik. Den viktiga 
frågan är, i denna fråga liksom alla andra som rör graden av neutralitet i kulturpolitiken, om 
denna politik också rättfärdigas på ett icke-neutralt sätt, eller om det förekommer en mer 
neutral argumentation. 
  I motionen som citerades ovan beskrivs kulturarvets betydelse som följer. 
 
Endast genom att studera historien kan vi säga något om framtiden. Det är därför glädjande att insikten om vårt 
eget kulturarvs betydelse ökat i samhället. Att ha god kännedom om sitt eget kulturarv är både en förutsättning 
för att bygga upp sin egen identitet och för att kunna respektera andras kultur och värden. I mötet mellan kulturer 
krävs förståelse för att kulturarvet inte är givet en gång för alla, utan ständigt berikas av nya upplevelser, 
erfarenheter och kontakter med andra länder och kulturer. Att värna och värdera sin egen kultur och samtidigt 
bejaka mångfald och värdesätta andra kulturer är förutsättningen för en positiv integration.157

 
I samma motion återfinns också nedanstående resonemang kring kulturen. 
 
Det för ögat osynliga kulturarvet i form av gemensamma värderingar, traditioner, religion, livsåskådning, språk, 
folkminnen, ortsnamn och mycket mer är viktiga element i det immateriella kulturarvet. Det är i detta 
immateriella kulturarv som vi har vår kulturella identitet. Kunskap om det immateriella kulturarvet är därför 
nödvändig för att vi skall stå trygga i vår egen kultur. En trygghet som är nödvändig för att med öppenhet kunna 
möta och känna respekt för andras kulturer och traditioner. Det immateriella kulturarvet blir därigenom ett 
viktigt vapen i kampen mot rasism och främlingsfientlighet.158

 
Ur detta resonemang kan två huvudsakliga och inbördes relaterade motiveringar för värnandet 
av kulturarvet urskiljas; dels att kunna möta andra kulturer på ett lämpligt sätt och kunna 
hantera en kulturell mångfald och dels att ”bygga upp sin identitet” och kunna ”stå trygga i 
vår egen kultur”. Här finns en tydlig hänvisning till ett slags instrumentellt stabilitets-
argument; om vi inte har en egen, stabil kulturell identitet att stå på menar partiet att risken till 
intolerans mot främmande kulturer ökar. Kulturarvet framstår i detta avseende inte som gott i 
sig utan enbart som ett medel för att uppnå fredliga och välfungerande relationer mellan olika 
grupper i samhället. Men det är trots detta högst tvivelaktigt om Kristdemokraterna kan anses 
förespråka en neutral, instrumentell syn på kulturarvets betydelse. Orsaken till detta är att 
påståendet om att kulturarvet lägger grunden till en trygg och mångfaldsbejakande identitet 
ingalunda är ett självklart och obestridligt påstående. I själva verket är detta synsätt närmast 
att betrakta som härstammande från en specifik människosyn. Det är exempelvis lika troligt 
att man skulle kunna argumentera för att värnandet av kulturarv tvärtom kan tänkas leda till 
en inåtvänd och självtillräcklig attityd, till ett försvar av sina egna kulturella uttryck från yttre 
impulser, till en starkare uppdelning i ”Vi” och ”Dem” samt i värsta fall en regelrätt 
främlingsfientlighet. Detta är ett synsätt på kulturens roll och effekter som Kristdemokraterna 
uttryckligen och med stor emfas avfärdar, men poängen med resonemanget är att det inte går 
att fastslå med säkerhet att deras mer positiva synsätt är det ”rätta”. På ett mer generellt plan 

                                                 
156 Se kapitel 3.3.2 och 3.4.5 för en utförligare diskussion kring denna aspekt. 
157 Tjernberg m. fl. (2004), s. 2. 
158 ibid.: s. 4. 
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är därtill också själva den grundläggande idén att kulturarvet är en nödvändig byggsten i den 
egna identiteten också det ett uttalande som bygger på en viss människosyn. 
  Sammanfattningsvis vilar den kristdemokratiska kulturarvspolitiken inte i första hand på 
rättfärdigandeneutrala premisser. Det tydliga försöket till instrumentellt rättfärdigande av 
kulturarvspolitiken misslyckas därför att det vilar på en människosyn som i sig inte bygger på 
neutrala komponenter, utan tillmäter kulturarvet en avgörande betydelse för uppbyggnaden av 
den egna identiteten, på ett sätt som inte bygger på rimliga och uppenbart obestridliga 
grundstipulationer. 
 
4.2.2 Slutsatser: Kristdemokraternas uppfattning om det goda i kulturen 
Kristdemokraterna har sammanfattningsvis en abstrakt och omfattande uppfattning om det 
goda när det gäller politikområdet kultur. Denna syn bygger i första hand på att partiets 
föreställning om värden i kulturen utgörs av ett mycket påtagligt intrinsikalt värde, samtidigt 
som det enligt partiet utöver detta finns rent instrumentella orsaker till att främja kulturell 
verksamhet. 
  Kristdemokraterna använder sig av en bred definition av kulturen när de beskriver det som 
kulturpolitiken är till för att stödja. Partiets uppfattning om det goda är abstrakt och 
omfattande med likvärdiga alternativ, därför att kulturens självständighet och rätt att definiera 
sig självt samt individens rätt att välja kulturkonsumtion (det vill säga intern valfrihet) hela 
tiden betonas. Den externa valfriheten; det vill säga möjligheten att agera i enlighet med sin 
uppfattning om det goda (om denna strider mot kristdemokraternas) vid sidan av agerandet i 
enlighet med den föreställning om värden som den kristdemokratiska staten främjar, torde 
emellertid vara förenad med vissa svårigheter på grund av partiets vilja att låta kulturen 
”genomsyra hela samhället”. Partiets uppfattning om det goda kan man med andra ord inte 
undvika särskilt lätt. Möjligheten (eller risken) att ens uppfattning om det goda avviker från 
kristdemokraternas när de arbetar utifrån en så bred och närmast allomfattande definition av 
kulturen är emellertid inte särskilt stor, varför dominansen i partiets föreställning om det goda 
trots detta inte är särskilt stark. 
  En klassificering av kristdemokraterna utifrån förekomsten av uppfattningar om det goda 
måste, på grund av den framträdande position som ges åt kulturens intrinsikala värde, alltså 
placera partiet närmare en perfektionistisk syn på människan och politiken, än ett synsätt som 
grundar sig på principen om statlig neutralitet. Kultur i många former och närvarande inom 
samtliga av samhällets sektorer är enligt kristdemokraterna först och främst någonting gott i 
sig som alla människor antas behöva, och vid sidan av detta något som bidrar till att ett antal 
viktiga indirekta neutrala mål kan uppnås. Människan är och bör enligt det kristdemokratiska 
synsättet vara en kulturell varelse, men hur, på vilket sätt och i vilken utsträckning är något 
som det, på grund av de tydliga icke-dominanta inslagen i kultursynen, i huvudsak är upp till 
den enskilde individen att avgöra. 
 
4.3 Folkpartiet 
4.3.1 Analys och tolkning 
Mot bakgrund av denna första genomgång av ett riksdagspartis kultursyn kan vi gå vidare till 
övriga partier och undersöka i vilken mån liknande ståndpunkter återfinns även i dessa fall, 
eller om istället en helt annan syn på kulturen framträder. 
  I det folkpartistiska partiprogrammet tilldelas kulturen en mycket viktig roll för samhälls-
gemenskapen i stort, men den huvudsakliga betydelsen anknyter inte, som exempelvis i 
kristdemokraternas resonemang, från intrinsikala värden hos kulturen utan tvärtom till 
utpräglat instrumentella sådana. Kulturen framstår visserligen som ovärderlig, men detta 
påstående bygger inte i första hand på uppfattningar om människans behov av kulturen för att 
leva ett verkligt gott liv och nå självförverkligande. Istället är det i det folkpartistiska 
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resonemanget själva (den liberala, demokratiska) samhällsgemenskapen som är beroende av 
att kulturen existerar; utan ett samhälle som till stor del präglas av kulturell produktion och 
konsumtion kommer liberalismen inte att kunna upprätthållas. I partiprogrammet återfinns 
följande formuleringar kring kulturens betydelse. 
 
Ett liberalt samhälle överlever inte utan en kulturell och moralisk tradition som präglas av tilltro till den enskilde 
människans möjligheter, medkänsla med de svaga och beredskap att ta strid för öppenhet, mångfald och tolerans. 
Humanismens och demokratins ideal kan bara hållas levande genom att ständigt hävdas i en öppen kamp om 
människans övertygelser. […] Kulturpolitikens uppgift är att stärka förutsättningarna för humanismens ideal att 
leva vidare och utvecklas. Våra moraliska val kan aldrig göras i ett tomrum. De förutsätter en bakgrund av 
erfarenheter, tolkningsmönster och problemställningar som kulturen gör levande.159

 
I motion 2004/05:Kr368 (”Liberal kulturpolitik”) är det likaledes påtagligt att syftet med att 
föra en kulturpolitik är att detta i sin tur främjar andra betydelsefulla värden. 
 
Den enskilde människan är utgångspunken för liberal tanke och politik. Hennes frihet, livskvalitet och 
utveckling är det centrala syftet. Kulturen erbjuder individen möjlighet till bildning, reflektion och personlig 
utveckling. Kulturen bidrar till nya sätt att förstå och påverka det samhälle vi lever i. Frihetstanken är djupt 
förankrad i den liberala själen; frihet att röra sig över stora avstånd i tankarnas och drömmarnas värld; möjlighet 
att slippa instängdhet, begränsningar och trångsynta mönster för tanke och handlingar. För att fortsätta forma 
demokratin krävs ett levande offentligt samtal. Kultur i form av konst, litteratur och teater är ofta det som ger 
stoff, kunskap och inspiration till detta samhälle.160

 
Värdet antas inom ramen för detta resonemang inte ligga inom kulturen i sig och dess 
specifika verksamheter och möjligheter till aktiviteter och engagemang, utan i gynnandet av 
den individuella friheten och upprätthållandet av det livskraftiga demokratiska samhället. Mot 
bakgrund av de mycket starka formuleringarna kring frihetens fundamentala betydelse för den 
folkpartistiska politiken (”djupt förankrad” som den är i ”den liberala själen”), är det tydligt 
att just friheten har ett vagt definierat men mycket framträdande egenvärde för Folkpartiet 
(vilket, mot bakgrund av partiets liberala idétradition, knappast är förvånande). Kulturen, 
däremot, är endast ett av sätten på vilket målet ska nås; det utgör inte målet i sig. Kopplingen 
mellan de konkreta kulturella verksamhetsområdena och Folkpartiets uppfattning om det goda 
i det abstrakta fenomenet ”frihet” är med andra ord av instrumentell natur. 
  I samma motion är Folkpartiet angelägna om att etablera en tydlig koppling mellan 
ekonomisk tillväxt och kultur, och framhäver därmed ett ytterligare indirekt neutralt mål; 
 
Både musikindustrin och upplevelseindustrin är stora exportframgångar […]. Svensk design uppmärksammas 
internationellt och ger svensk industri möjlighet att nå nya marknader. Även inom Sverige har olika former av 
kulturyttringar inneburit en god tillväxt utanför de stora städerna […]. Festivaler och arrangemang samlar folk 
kring film, musik och teater och utgör en stark motor i berömda turistorters utveckling eller placerar tidigare 
okända samhällen på de internationella resornas kartor. För att nå detta krävs en god samhällelig kulturinsats, 
vilket kan jämföras med det offentligas ansvar för grundförutsättningarna i andra verksamheter […].161

 
Här bemödar sig textförfattarna att framställa kulturen som en tillväxtdrivande närings-
livssektor bland många andra liknande sektorer. Att stödja kulturen motiveras i detta 
sammanhang således inte utifrån några icke-neutrala hänsynstaganden, utan är enbart en del i 
målet att främja tillväxt och därmed samtliga medborgares ekonomiska välfärd. 
  I samband med ett resonemang om kulturens betydelse i skolvärlden lanseras ännu en 
instrumentellt orienterad orsak till att kulturen bör stödjas; nämligen att den underlättar 

                                                 
159 Folkpartiet (2003). Frihet att växa, s. 15. Denna tolkning ligger i själva verket mycket nära det synsätt som 
den liberale teoretikern William Galston företräder, och som diskuterades i kap 3.2. 
160 Leijonborg, Lars m. fl. (2004). Liberal kulturpolitik, (Motion 2004/05:Kr368), Rixlex, s. 3. 
161 Leijonborg (2004), s. 4. 
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kunskapsförmedling och lärande. Också när den högre utbildningen i Sverige diskuteras slår 
Folkpartiet fast att kunskap har ett egenvärde oberoende av ”kortsiktiga nyttotermer” (och, 
som den yttersta konsekvensen, av medborgarnas uppfattningar om kunskapens värde).162 Vid 
sidan av ”frihet” har vi således identifierat ett ytterligare fenomen (eller egenskap eller 
aktivitet, beroende på i vilket sammanhang begreppet används) som Folkpartiet anser har ett 
inneboende värde. Den folkpartistiska synen på värdet av kunskap tycks, precis som synen på 
frihet, vara en abstrakt och begränsad föreställning, som därmed framstår som en icke-
dominant uppfattning om det goda. Det antyds, i samband med ett resonemang kring skolans 
kulturella roll, emellertid också att kunskap kanske i sig i grund och botten bara är ett sätt för 
individen att uppnå frihet. 
 
Respekten för kunskap måste få en renässans. En reformation av skolan är en hörnsten i detta arbete, en aktiv 
kulturpolitik en annan. Kunskap är frihet, såväl för den enskilde som slipper lita på auktoriteter som för 
samhället i stort som kan ta upp kampen mot populism och auktoritära läror.163

 
Här återkommer folkpartistiska tankar om det goda livet som ett fritt liv, liksom hänvisningar 
till frihetens samhällsnyttiga konsekvenser. Men i relation till denna empiriska studies 
undersökningsobjekt går det att konstatera, att kulturen i sig inte heller här utgör det 
huvudsakliga och intrinsikala värdet. Kulturpolitiken fungerar även i detta fall som ett verktyg 
för att uppnå målsättningar av en helt annan art. 
  Den instrumentella tolkningen stärks delvis av det faktum att till och med när diskussionen 
rör de grundläggande individuella rättigheterna relaterade till kultursfären anknyts det i den 
uttryckliga motiveringen bakom sådana inslag till instrumentella skäl, närmare bestämt görs 
en hänvisning till ett stabilitetsargument. 
 
Grunden för idé- och normbildningen måste vara en omfattande andlig frihet. Rätten att skildra verkligheten och 
fritt uttrycka åsikter, erfarenheter och värderingar ska ha starkt grundlagsskydd. Endast då kan människor i 
fredliga former påverka och låta sig påverkas av andra. Ett utbyte av tankar, idéer och argument är grunden för 
varje samhälle som präglas av växande.164

 
Det instrumentella resonemanget kring kulturen är emellertid inte helt entydigt, något som 
både den vaga, svårtydda sista meningen i förra citatet samt det avslutande stycket i samma 
motion visar. 
 
Ur kulturen ska den enskilde kunna växa genom att ta emot inspiration, kunskap och stimulans. Vi menar att en 
aktiv kulturpolitik leder till ökad livskvalitet för människor i vårt land. Kulturpolitikens övergripande mål är att 
stärka humanismens och demokratins ideal i vårt samhälle. Ett samhälle med ett rikt kulturliv leder till fria och 
medvetna medborgare och får genom dessa ett motgift mot totalitarism.165

 
De sista meningarna bekräftar kulturens instrumentella värde (för att upprätthålla demokrati, 
humanism och ett liberalt samhälle är kulturell verksamhet enligt Folkpartiet nödvändigt). De 
två förstnämnda betonar emellertid betydelsen av kultur för individen utifrån ett mycket 
generellt resonemang. I diskussionen av kopplingen mellan kultur och fysisk hälsa (som alltså 
även finns i Folkpartiets framställning och utgår från ett utpräglat instrumentellt värde i 
kulturen)  återkommer en annan och starkare formulering. som istället snarare liknar ett 
påstående om förekomsten av mänskliga behov av kulturen. 
 

                                                 
162 Leijonborg m. fl. (2004), s. 15. 
163 ibid. 
164 Folkpartiet (2003), s. 15. 
165 Leijonborg m. fl. (2004), s. 18. 
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Kultur kan läka och stärka. Vi behöver sjukvård för att överleva, men kulturen har vi för att det ska vara någon 
mening att överleva.166

 
Dessa formuleringar visar att det instrumentella värde som Folkpartiet ser i kulturen må vara 
det dominerande inslaget i den politik de avser att föra, men att det trots detta inte är det enda 
värdet i det här sammanhanget. Som tidigare nämnts är närheten till tolkningar baserade på 
inneboende värden i kulturen en som det verkar närmast oundviklig del av själva 
kulturbegreppet och dess motsvarande politikområde som sådant. Det är ett historiskt faktum 
att det som vi allmänt betraktar som kultur och kulturella aktiviteter av de allra flesta har 
betraktats och fortsätter att betraktas som något som i första hand är värdefullt i sig. Det kan 
snarare ses som överraskande att ett parti över huvud taget bemödar sig att dels hitta 
instrumentella värden som kan motivera kulturstöd samt dels bygga upp resonemang som 
hänvisar till andra, i partiets mening mer grundläggande värden som kulturen är till för att 
främja. 
  Mot bakgrund av det övriga material som citerats och kommenterats framstår den 
instrumentella typen av värde emellertid som det mest betydelsefulla för Folkpartiets 
uppfattning om det goda i kulturen, även om påståenden om det inneboende goda i kulturen 
också återfinns i argumentationen och måste vägas in i den slutgiltiga bedömningen. 
  Ett ytterligare intressant exempel på Folkpartiets generella kultursyn återfinns i diskussionen 
av barn och ungdomars kulturintresse. 
 
Barn och ungdomar ska ha en god tillgång till ett rikt kulturutbud och vara prioriterade i kulturpolitiken. Genom 
barnen kan vi lägga grunden för framtidens nya kulturmönster. Bland dem som är unga i dag finns den kulturellt 
medvetna publiken i framtiden och här finns framtidens kulturskapare. För många ungdomar är kultur intimt 
förknippad med en livsstil. Kultur blir därför en del av identiteten.167

 
Implikationerna av de sista två meningarna är särskilt intressanta. Om kulturen blir en ”del av 
identiteten” för många ungdomar torde detta innebära att Folkpartiet också menar att kulturen 
inte behöver vara en del av identiteten och det som definierar en som människa, vilket 
företrädesvis intrinsikala synsätt på kulturen brukar utgå ifrån (och, vilket vi kommer att se, 
förekommer i andra partiers diskussioner av kulturpolitiken). Att Folkpartiet menar att man 
ska ”lägga grunden till framtidens nya kulturmönster” och att understödja framväxten av nya 
generationer av kulturkonsumenter och producenter visar samtidigt att partiet (i enlighet med 
sin föreställning om värden i kulturen) är angelägna om att den statligt stödda kulturen också 
verkligen når ut till de unga och har en effekt på deras liv. Avsnittets själva rubrik är också 
”Stimulera barns och ungdomars kulturintresse” (egen kursivering), men hur man rent 
generellt vill gå tillväga berörs inte. 
  Liknande inslag återfinns inom andra områden där partiet trots allt ytterst är intresserade av 
att främja vissa aktiviteter. Partiet skriver i motion 2004/05:Kr368 att man bör främja 
läsandet. Det hävdas att 
 
Det behövs satsningar på litteratur och läsande eftersom läsandet och läsförståelsen minskar i dag. […] 
[Bibliotek] har en nyckelfunktion när det gäller att motverka segregation och kunskapsklyftor. Vi slår vakt om 
alla människors möjlighet till kostnadsfria boklån ur ett rikt bestånd. Folkpartiet vill ge folk- och skolbiblioteken 
ytterligare 13 miljoner kronor i utökade resurser för bokinköp. […] En del av medlen skulle kunna användas till 
att skapa en bättre balans i bibliotekens spegling av samhällsfrågor. I deras, för demokratin så utomordentligt 
viktiga, uppgift att vara en källa till kunskap om skeenden och företeelser i vår omvärld kan dessvärre en 
medborgare inte alltid vänta sig att finna ett åsiktsneutralt urval av titlar, som en undersökning av utbudet 
nyligen har visat. 

                                                 
166 Leijonborg m. fl. (2004), s. 16. 
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Den vikt som läggs vid en mångfald av olika åsikter och perspektiv inom biblioteks-
litteraturen kan ses som en indikator på intern valfrihet och därmed icke-dominans i partiets 
föreställning om värden i kulturen. Inom det läsande som Folkpartiet trots allt verkar vilja att 
man som medborgare ska ta del av ska det följaktligen finnas många möjligheter till urval 
efter egna preferenser och uppfattningar om det goda, vilket självfallet påverkar graden av 
dominans i synen på partiets kultursyn. 
  Även Folkpartiet räknar in åtskilliga yrken och aktiviteter som en del av sin definition av 
”kultur” och det som bör stödjas med politiska medel. Det är visserligen, understryker man, 
särskilt viktigt att stödja sådana aktiviteter som inte har egen ekonomisk bärkraft under 
marknadsmässiga former och som ”ingen annan kan väntas ta ansvar för”168, men den grupp 
verksamheter som man avser att satsa offentliga resurser på inbegriper allt från Nordiska 
Akvarellmuséet till fria dansgrupper och amatörteatrar. Kulturen ska enligt Folkpartiet därtill 
vara tillgänglig för alla medborgare, på både nationell, regional och lokal nivå, men däremot 
omnämns inga specifika samhällssektorer utöver kulturproduktionens egen sfär (som i och för 
sig med nödvändighet är ganska omfångsrik när så många olika aktiviteter ryms inom samma 
begrepp), där kulturella aktiviteter och kulturell konsumtion måste vara åtkomliga och 
närvarande. En kulturverksamhet som i hög grad håller sig inom sina traditionellt avgränsade 
arenor och forum (teatrar, bibliotek, gallerier osv.) tycks därför vara fullt godtagbart för 
partiet trots den betydelse som man anser att kulturen har för samhället i stort. I den 
folkpartistiska staten är det sammanfattningsvis möjligt att i viss mån undvika kulturens 
verksamheter och kulturlivet, om medborgaren så önskar. Samtidigt förespråkar man en större 
mångfald av aktörer (och därmed ett bredare samhälleligt engagemang i de här frågorna) när 
det gäller just finansieringen av kulturen. Detta hänger samman med att partiet med emfas 
värnar om ett fristående kulturliv, och ser förbättrade möjligheter till exempelvis sponsring 
som en del i sin strävan att undvika att kulturen hamnar i situationer med alltför få finansiärer. 
 
Att kulturlivet är fritt från ingripanden och begränsningar är en förutsättning för att uppnå det livaktiga offentliga 
samtalet. Få områden lämpar sig så illa för lagstiftning och anvisningar som kulturen. Alla försök att med lagar 
snäva in kulturen, vars inneboende kraft finns just i att vara fri, dynamisk och ifrågasättande, måste avvärjas. 
[…] Konsten har sin styrka i att vara en motvikt till makthavarna och till etablerade föreställningar om livet. 
Därför kan det vara speciellt viktigt att det som inte får allmänt gillande uttrycks. Så slipar vi våra argument eller 
finner att de inte bär. Frihet är en nödvändighet för ett levande kulturliv. Frihet innebär i grunden respekt för den 
konstnärliga kompetensen. Konsten har sin styrka i att vara en motvikt till makthavarna och till etablerade 
föreställningar om livet. Ett alltför starkt beroende av få finansiärer riskerar att leda till likformighet. […] [D]e 
självständiga kulturstiftelserna vi föreslår kan trygga kulturens möjlighet att säkra finansiering för projekt som 
varken ryms i den för tillfället rådande kulturpolitiska opinionen, eller som kan komma i åtnjutande av 
företagssponsring. […] Sponsring av kulturen ska underlättas. Det är nödvändigt att Sverige får mer aktiva 
medborgare och företag vad gäller att långsiktigt stödja kulturlivet.169

 
Att värna kulturproduktionens självständighet (i synnerhet genom förslag till konkreta 
åtgärder) är som vi sett ett annat betydelsefullt kulturpolitiskt inslag för att undvika att ett 
partis stöd för kulturen resulterar i en politik som innebär att medborgare tvingas acceptera att 
utsättas för ett smalt utbud av statligt sanktionerade ”goda” kulturformer (vilket alltså i 
praktiken resulterar i en konkret och därmed dominant föreställning om värdet av kulturen). 
Men det finns också en annan viktig och helt motsatt aspekt av detta, som utgör det mest 
kontroversiella i Folkpartiets kultursyn, och som är en direkt konsekvens av den framträdande 
roll som partiet tilldelar den grundläggande frihetstanken och värnande om självständighets-
aspekten. För när särskild tyngdvikt läggs vid vikten att stödja kultur som utmanar ”etablerade 
föreställningar om livet”, preciserar man dels vad (åtminstone viss) kultur rent konkret borde 
innehålla, och torde dessutom betyda att de allra mest kontroversiella uppfattningarna (såsom 
                                                 
168 ibid.: s. 5. 
169 ibid.: s. 3. 
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de framträder inom ramen för kulturella yttringar) är de som kommer att prioriteras. Detta 
skulle kunna vara ett problem om de etablerade föreställningarna om livet är de mest 
odiskutabla och de kontroversiella inte är det. Detta kan i det här sammanhanget bara förbli en 
öppen fråga, men om det faktiskt skulle vara så tycks förutsättningarna för statlig neutralitet 
med utgångspunkt i Folkpartiets kulturpolitik trots allt vara ganska små. Men då det är 
skillnad på övergripande principiella ställningstaganden och praktisk kulturpolitisk praktik är 
det oklart i vilken utsträckning denna syn på kulturstödet faktiskt får genomslag i partiets 
förda politik. I de förslag till konkreta kulturstödsåtgärder som presenteras i motion 
2004/05:Kr368 återfinns inga iögonfallande förslag som uttryckligen stöder verksamhet som 
direkt utmanar etablerade föreställningar om livet i samhället; precis som när det gäller övriga 
partier är det rent generella insatser inom områdena museer, måleri, dans, musik och andra 
liknande aktiviteter som Folkpartiet anser bör stödjas. Spänningen på det principiella planet 
mellan oviljan att från central politisk nivå styra och bestämma innehållet i kultur-
produktionen å ena sidan och engagemanget för avvikande ståndpunkter och åsikter å den 
andra måste emellertid noteras och vägas in i den slutgiltiga bedömningen av partiets 
kulturpolitik, i synnerhet som det bakomliggande värdet även i detta sammanhang skulle 
kunna vara det för Folkpartiet intrinsikala värdet frihet, då främjandet av kontroversiella 
uppfattningar kan ses som ett sätt att öka den mentala friheten hos de som kommer i kontakt 
med dem och får sina vyer vidgade. Vad som är lika viktigt att komma ihåg i detta 
sammanhang är att den kulturella självständigheten kan begränsas av att Folkpartiet är så 
måna om att kulturen ska främja värderingar kring demokrati och humanism på vilka det 
demokratiska samhället vilar. Detta kan innebära att partiet i praktiken blir tvungna att sätta 
vissa gränser för vilken sorts konst som kan tänka sig att stödja. Detta har betydelse för 
graden av dominans, men inte för graden av instrumentella respektive intrinsikala värden, då 
demokratin i sig som vi sett ingår bland de mål som denna studie definierat som neutrala. I 
själva verket tycks Folkpartiets politik i det avseendet överensstämma med det neutrala 
rättfärdigande för kulturpolitiken som presenterades i kap. 3.4.4. 
  Även Folkpartiet lägger stor vikt vid värnandet av kulturarvet. Liksom Kristdemokraterna 
ägnar Folkpartiet stort utrymme åt att räkna upp olika verksamheter och aktiviteter som bör 
stödjas, främst inom museisektorn. Att förvaltande av kulturarvet oundvikligen leder till vissa 
icke-neutrala ställningstaganden framgår av Folkpartiets förslag på området, som riktar 
särskild uppmärksamhet mot bland annat bevarandet av Drottningsholmsteaterns museala 
verksamheten samt den svenska visskatten.170 När det finns så många olika saker som 
potentiellt skulle kunna stödjas blir varje beslut med nödvändighet en prioritering utifrån vad 
politikerna själva anser vara mest värdefullt i kulturarvet, något som uppenbart strider mot 
neutralitetsprincipen. Den centrala frågan är nu liksom tidigare hur detta icke-neutrala 
kulturstöd rättfärdigas. 
  I motion 2003/04:Kr32 skriver Folkpartiet om kulturarvets betydelse. 
 
Att vårda kulturarvet innebär att bevara kunskap, idéer, föremål och miljöer som speglar äldre tiders livs- och 
samhällsformer. Kulturarvet ger perspektiv på vår samtid, nya idéer om hur vi kan forma vår framtid samt styrka 
att kunna möta det nya och främmande.171

 
I motion såväl som i partiprogrammet (och det är det senare som citeras nedan) förekommer 
mot bakgrund av detta också uttalanden kring museers roll i samhället. 
 
Museerna är en del av vårt gemensamma minne. Museerna utvecklas och förmedlar kunskap, bjuder upplevelser 
för alla sinnen och levandegör historien.172

                                                 
170 ibid.: s 9f. 
171 ibid.: s 11. 
172 Folkpartiet (2003), s 16. 
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Den uttryckliga motiveringen av kulturarvets betydelse är kortfattad i de båda undersökta 
texterna, även om ett antal kulturarvsrelaterade företeelser anses värda att stödja. Resone-
manget liknar delvis det som identifierades i Kristdemokraternas dokument, men det finns 
samtidigt små men viktiga skillnader. Det påstås att kulturen bidrar med värdefulla idéer och 
”perspektiv” inför framtiden samt ökar vår möjlighet att konfronteras med nya impulser. Den 
diskutabla idén om att en stark förankring i det egna kulturarvet bidrar med öppenhet mot 
omvärlden återkommer alltså även i detta sammanhang, och innebär därmed ett inslag av en 
specifik människosyn, och på liknande grunder kan kulturarvets betydelse för framväxten av 
nya idéer potentiellt ifrågasättas (att värna gamla idéer kan som tidigare påpekats mycket väl 
tänkas tvärtom cementera diskutabla idéer, tankar och värderingar).  Här återfinns emellertid 
inga idéer om kulturarvets betydelse för människans identitet och andra liknande, djupare 
aspekter av den mänskliga själen och medvetandet, vilket begränsar den redovisade 
uppfattningen i ett litet men mycket väsentligt avseende jämfört med exempelvis 
Kristdemokraternas synsätt. Därtill har även definitionen och preciseringen av kulturarvet 
(och därmed omfattningen av det som via icke-neutrala medel ska stödjas) betydelse för 
helhetsbilden av Folkpartiets kulturarvspolitik. Att enbart definiera kulturarvet i allmänna 
termer som ”kunskap, idéer, föremål och miljöer som speglar äldre tiders livs- och 
samhällsformer” ger möjlighet att lämna viktiga aspekter utanför kulturpolitikens räckvidd, än 
om listan gjorts längre och mer konkret. 
 
4.3.2 Slutsatser: Folkpartiets föreställning om värden i kulturen 
Efter denna genomgång är det dags att summera den folkpartistiska föreställning om värden i 
kulturen, som den framgått i det undersökta materialet. Att kultur av Folkpartiet över huvud 
taget anses ha ett värde och måste stödjas med statliga medel innebär att vi trots allt har att 
göra med en föreställning om värden, vilket som sagt utesluter målneutralitet. Men mot 
bakgrund av diskussionen i analysavsnittet klassificeras alltså det värde som partiet 
identifierar som huvudsakligen instrumentellt. Däremot innebär detta som vi sett inte att 
uppfattningar om kulturens inneboende värde helt lyser med sin frånvaro i Folkpartiets 
kultursyn (se exempelvis kulturarvsdiskussionen); bara att de indirekta, mer neutrala målen 
dominerar och sammanlagt utgör den grundläggande utgångspunkten för kulturpolitikens 
rättfärdigande. 
  På frågan om huruvida denna uppfattning är dominant eller icke-dominant blir svaret det 
sistnämnda, närmare bestämt abstrakt och omfattande med likvärdiga alternativ; dock inte 
utan vissa kvalifikationer. Många uppfattningar om det goda torde vara kompatibla med det 
breda kulturbegreppet och de många olika aktiviteterna som i Folkpartiets texter nämns som 
betydelsefulla och värda att stödja, och individens frihet och eget val av kulturell aktivitet som 
passar de egna preferenserna och önskemålen betonas  (således existerar intern valfrihet), i 
kombination med vikten av ett från staten fristående kulturliv. Det faktum att den 
folkpartistiska kultursynen inte innehåller några påståenden om betydelsen av kulturens 
spridning inom samhällets alla nivåer och områden har stor betydelse då det understryker de 
icke-dominanta dragen i partiets föreställning om värden i kulturen (och torde gynna den 
externa valfriheten; det vill säga möjligheten att ”undvika” kulturen om man så önskar). 
Däremot kan det framträdande demokratimålet och vikten som läggs vid kontroversiella 
uppfattningar inom konsten tänkas innebära att vissa konstarter missgynnas på grund av sitt 
innehåll. 
  Den avgörande skillnaden i detta jämfört med det föregående fallet (Kristdemokraterna) är 
alltså att kulturen har ett starkt instrumentellt värde enligt Folkpartiets synsätt, som utgör 
grunden för de flesta av partiets rättfärdiganden av kulturpolitiken. Detta betyder att kulturella 
verksamheter ytterst ses som värdefulla främst i den utsträckning som de bakomliggande 
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värdena frihet, kunskap och demokrati främjas genom den kulturella verksamheten. Då dessa 
värden i grund och botten är oberoende av kulturell verksamhet (de kan exempelvis enligt 
Folkpartiet främjas via andra medel än kultur, såsom utbildning) utgör de ingen uppfattning 
om det goda i kulturen. Men dessa framstår samtidigt i högsta grad som indirekta icke-
neutrala mål; det vill säga intrinsikala värden som utgör komponenter i Folkpartiets 
övergripande uppfattning om det goda.173 Då det bara är föreställningar om värden i kulturen 
i sig som undersöks i detta sammanhang är detta emellertid av mindre intresse för denna 
tydligt avgränsade empiriska studie. 
  Den slutgiltiga klassificeringen måste bli att partiets kulturpolitik stämmer bättre överens 
med idealtypen om statlig neutralitet än idealtypen om politisk perfektionism. I jämförelse 
med Kristdemokraternas begränsade perfektionism (med dess starkare inslag av dominans och 
dess intrinsikala kulturbegrepp) är Folkpartiets syn på detta politikområde snarare att betrakta 
som i huvudsak neutralistiskt. 
 
4.4 Moderaterna 
4.4.1 Analys och tolkning 
Det Moderata Samlingspartiet är förmodligen inte ett av de svenska riksdagspartierna som 
mest påtagligt brukar förknippas just med sin kulturpolitik. Men som vi kommer att se betyder 
detta inte att partiet saknar en föreställning om värden rörande kulturen. 
  Till viss del tycks det vara värnandet av det liberala demokratiska samhället och kulturens 
övriga positiva effekter som är den moderata kulturpolitikens främsta syfte, och därmed är vi 
inne på en i huvudsak instrumentell tolkning av värdet av kulturell verksamhet, där det 
neutrala indirekta målet är att upprätthålla demokratin. I motion 2004/05:Kr233 
(”Kulturpolitikens möjligheter”) formulerar Kent Olsson m. fl. kulturens vikt i dessa ordalag, 
som tillsammans förmedlar bilden av en kultur som förutom sin betydelse för ett demokratiskt 
samhälle är användbar därför att den kan tillföra något i individers och samhällets strävan 
efter att uppnå andra mål. 
 
Kulturen betonar andra värden än vad vi vanligen betraktar som strikt materiella och har därför stor betydelse för 
ett humanistiskt och demokratiskt samhälle. Ett rikt kulturliv har också en vitaliserande effekt på samhället som 
helhet; på vetenskap och forskning, på näringsliv, hälsa och ekonomi. Nya idéer och associationer väcks av 
litteratur, musik, konst, dans, arkitektur och design.174

 
Kulturen knyts följaktligen till konkreta (och som det verkar huvudsakligen neutrala) mål och 
textförfattarna undviker samtidigt att etablera något samband mellan den goda, andligt rika 
människans natur och kulturen. Det starkaste inslaget i moderaternas uppfattning inom detta 
område tycks alltså vara en instrumentell syn på kulturen. 
  Det finns emellertid ett betydligt mer framträdande drag i Moderaternas kulturpolitik, och 
detta är att värnandet av det kulturella arvet har en mycket betydande roll och att detta ses 
som ett av de allra viktigaste (förmodligen det viktigaste) målet för partiet inom detta 
politikområde. I partiets idéprogram uttrycks dessa idéer kortfattat men tydligt. 
 
Kulturen speglar ett folks själ. Här förenas det mest livskraftiga i det nationella arvet med det bästa som skapas i 
andra länder och av andra folk. Det mångfacetterade kulturlivet antyder hur hela samhället borde vara. Det 

                                                 
173 Något uttalande kring deras enskilda såväl som sammanlagda betydelse för Folkpartiets övergripande syn på 
vad som gör livet värt att leva (om dessa värden i sig är intrinsikala eller instrumentella) kan inte göras inom 
ramen för denna empiriska studies mer begränsade syfte att undersöka uppfattningar om det goda inom 
politikområdet kulturpolitiken. 
174 Olsson, Kent m. fl. (2003), s. 2. 
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förenar förankringen i tradition och historia med nya tiders utmaningar. […] Statens uppgift är att särskilt svara 
för att kulturarvet vårdas och att skapa förutsättningar för det nyskapande att utvecklas på sina egna villkor.175

 
Motion 2004/05:Kr233 ägnas stort intresse åt frågor som organiseringen av musei-
verksamheten och bevarandet av landets många anrika orkestrar (att jämföra med de relativt 
få sidor som flera av de övriga partierna tilldelar dessa kulturpolitiska komponenter) Kent 
Olsson m. fl. menar att 
 
Kulturarvet i dess många former är ett samhälles gemensamma minne. Därför har staten ett extra ansvar på detta 
område. Kulturarvets kontinuitet är legitimitetsskapande för ett folk. […] Kulturarvet handlar om vad människor 
gör och tänker, och om allt som omger oss. Kulturarvet är grunden vi står på. Genom att känna till våra rötter 
kan vi bygga upp trygghet och identitet, veta var vi kommer ifrån och kanske inse vart på vi är på väg. 
Kunskapen om det förflutna ger också perspektiv på vår egen tid och respekt för gångna och kommande 
generationers liv och arbete. Kunskapen skapar också tolerans och förståelse för andras kulturarv.176

 
Det blir här tydligt att det inte i första hand är från de liberala idéerna som Moderaterna 
hämtat sina grundläggande tankar kring kulturens betydelse för samhället (vilka som vi sett i 
Folkpartiets fall i första hand betonar kulturens roll för att främja andra). Liksom hos 
Kristdemokraterna och Folkpartiet understryks kulturarvets betydelse för tolerans och för att 
ge perspektiv på tillvaron, men den avgörande betydelse kulturarvet anses ha för den 
mänskliga identiteten är en åsikt som partiet främst har gemensamt med det förstnämnda 
partiet. Själva definitionen av begreppet är uttryckligen mycket omfattande (här ses det ytterst 
som själva ”grunden vi står på”) och ligger därför också i sin helhet närmast den 
kristdemokratiska synen på kulturarvet. 
  Just synen på individens behov i relation till kulturarvet framgår i samband med att motionen 
berör det folkliga och ideella engagemanget för den lokala kulturen. 
 
Det lokala kulturarvet brukar […] skapa det största intresset och engagemanget. […] Vad det ytterst handlar om 
är att de flesta människor – förr eller senare – får en längtan efter att söka sina rötter. Man vill veta vem man är 
och bevara fragmenten av allt det som format den egna generationen. Det skapar trygghet i nutiden och hjälper 
till att ge perspektiv på världen runt omkring. Det lokala perspektivet ska vara vägledande t. ex. när man väljer 
de kulturmiljöer som bör vårdas och skyddas.177

 
I partiets Handlingsprogram finns tydligare formuleringar kring kulturens intrinsikala värden, 
vilka emellertid uttrycks i mer generella termer än vad resonemanget egentligen tycks syfta 
på. 
 
Ett rikt kulturliv befodrar mångfasetterade, reflekterande personligheter och skapar förutsättningar för ett rikare 
liv. Kulturell torftighet leder till historielöshet och intellektuell utarmning. Kultur är utveckling, en 
mognadsprocess som startar i hemmet, fortsätter genom skolan och pågår livet ut. Genom kulturella upplevelser 
kan den enskilda människan möta och tillgodogöra sig tidigare generationers erfarenheter och insikter. Genom 
dessa möten stimuleras också människors intellektuella nyfikenhet och upptäckarglädje, liksom viljan att på ett 
konstruktivt sätt ifrågasätta det etablerade och invanda. Kulturen föder den kreativitet som är avgörande för ett 
samhälles vitalitet och utveckling. Kultur är förändring - men också förankring, identitet och självkänsla. Det 
egna kulturarvet är en plattform från vilken man kan söka sig ut i det okända.178

 
Just påståendena att ”kulturell torftighet” leder till ”historielöshet”, att ”kulturella 
upplevelser” gör att individen kan ”tillgodogöra sig tidigare generationers erfarenheter” (egen 
kursivering) samt att kultur i mångt och mycket är ”förankring” är samtliga mycket 

                                                 
175 Moderaterna (2001), s. 14. 
176 Olsson m. fl. (2004), s. 2f. 
177 ibid.: s. 3. 
178 ibid.: s 2. 
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upplysande. Dessa formuleringar indikerar att det just är de kulturarvsrelaterade aspekter av 
kulturen, som Moderaterna i första hand syftar på kulturarvet i detta sammanhang (eller, för 
att uttrycka det annorlunda; på kulturens kulturarvsrelaterade funktioner), även om man 
inledningsvis använder sig av mer generella termer och tycks tala om kultur i allmänhet. 
  Samtidigt som någon typ av syn på människan och samhället gör sig påmind i Moderaternas 
dokument är formuleringarna mycket allmänt hållna. Moderaterna är alltså (föga förvånande) 
måna om att avhålla sig från alltför starka skrivningar om kulturarvets betydelse, vilket bland 
annat innebär att texterna blir svårare att tolka. Min tolkning är emellertid följande. Angående 
kulturen i sin helhet anger Moderaterna samma instrumentella skäl som Folkpartiet, men de 
förstnämnda tillmäter alltså kulturarvet en speciell betydelse för den enskilde individen och 
samhället, och ger det därtill en i samband med kulturpolitikens mål allt annat överskuggande 
ställning. Här genomförs därmed en speciell kombination av intrinsinkala och instrumentella 
synsätt på kulturen. Kulturarvet är enligt Moderaterna av central betydelse för människan, en 
idé som ytterst härstammar från partiets människosyn och därmed utgör en uppfattning om det 
goda. Människan behöver kulturarvet därför att hon enligt partiet behöver tillgång till sina 
”rötter”, och om hon inte har detta lever hon helt enkelt ett sämre liv och är utan möjlighet att 
tillfredsställa ett grundläggande mänskligt behov. Denna grundläggande kombination av olika 
synsätt är knappast förvånande med tanke på Moderaternas tudelade och delvis motstridiga 
liberalkonservativa ideologiska fundament. Det intrinsikala inslaget gör, i motsats till i det 
föregående fallet, att vi följaktligen kan tala om en faktisk uppfattning om det goda. 
  De tidigare undersökta partierna har betonat individens egen frihet i valet av kulturella 
aktiviteter, och tydliga formuleringar av denna aspekt av kulturkonsumtionen återfinns även i 
Moderaternas partiprogram. 
 
Vuxna har förmåga att göra egna val när det gäller kulturaktiviteter. Det är inte det offentligas uppgift att styra 
kulturvalen, men däremot att stödja delar av kulturverksamheten. Förvaltandet av kulturarvet betalas gemensamt, 
men bruket av kulturutbudet måste vara vars och ens eget beslut och ekonomiska prioritering.179

 
Sambandet mellan valfrihet och icke-dominans handlar om graden av konkretion i 
uppfattningen om det goda. En hög grad av valfrihet innebär per definition att det är omöjligt 
att precisera det exakta innehållet i det man anser bör stödjas för att främja sin uppfattning om 
det goda, vilket i sin tur betyder att få andra uppfattningar riskerar att bli motarbetade och 
kränkas av den förda politiken. 
  När det gäller barns kulturella konsumtion är Moderaterna det enda partiet som uttryckligen 
nämner vikten av att skolutbildningen lär ut kritiskt granskande just i syfte att (bland annat) 
möjliggöra det egna valet av kulturkonsumtion. 
 
I skolan kan elever bibringas kunskaper om den egna kulturen – och andras. Traditioner och händelser i 
vardagssamhället kan ges en förklaring. Samtidigt är det viktigt att eleverna tränas i kritisk granskning och 
kritiska värderingar, även av kultur. Med sådana grundläggande kunskaper blir det lättare att göra egna val när 
det gäller kulturutbudet.180

 
Problemet ur neutralitetssynpunkt är att främjandet av kritiskt granskande har ett märkbart 
icke-neutralt inslag och är kopplat till en uppfattning om det goda i individuell frihet. Att lära 
ut kritiskt granskande och kritiska värderingar i samband med kulturkonsumtionsval är inte 
detsamma som att erkänna och acceptera människors förmåga till självständigt val av 
kulturkonsumtion; det förstnämnda främjar aktivt ett visst förhållningssätt och handlings-
mönster framför andra medan det sistnämnda enbart tillhandahåller möjligheten till att anta ett 
sådant förhållningssätt och tillämpa ett sådant handlingsmönster. Här visar Moderaterna att de 
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ser ett värde i självständiga val, och detta värde ges ingen närmare motivering och anknyter 
inte till något specifikt mål utöver att underlätta det egna valet. Individuell frihet är således 
som väntat ett intrinsikalt värde även för Moderaterna. Det är emellertid inte kulturpolitikens 
uppgift att främja denna frihet, varför värdet inte ingår i Moderaternas uppfattning om det 
goda i kulturen. 
  Moderaternas politiska grundsyn; att statlig inblandning i vad som kan (eller skulle kunna) 
betraktas som privata och civilsamhälleliga aktiviteter ska begränsas till ett minimum, 
återfinns även inom det kulturpolitiska området, vilket redan betydelsen av individens eget val 
visar. Redan i inledningen till motion 2004/05:Kr233 slås det fast att 
 
Staten måste renodla sitt kulturansvar. Vår utgångspunkt är att staten skall koncentrera sina kulturpolitiska 
insatser till i princip tre områden. Främja barn- och ungdomskultur. Värna vårt gemensamma kulturarv. Ge 
landets kulturskapare goda förutsättningar för sitt konstnärsarbete. Staten ska göra mindre, men det som den 
skall göra skall göras mycket bättre än vad fallet är i dag och med inriktning på sådant som ingen annan kan 
göra.181

 
Även om Moderaterna inte uttryckligen tar ställning i den frågan i detta sammanhang, skulle 
denna grundläggande ståndpunkt delvis kunna tänkas härledas just från den liberala viljan att 
staten ska hålla sig borta från ställningstaganden som rör uppfattningar om det goda, i det här 
fallet vilken typ av kultur som är bra och därför måste stödjas med statliga medel, och, i 
enlighet med sin syn på betydelsen av individens fria val, helt överlåta sådana överväganden 
åt medborgarna själva. Mot bakgrund av denna hypotes skulle man förvänta sig att 
omfattningen av statligt stödda kulturaktiviteter skulle vara färre i Moderaternas 
kulturpolitiska vision än i flera andra, mer icke-liberala partiers. 
  Så är emellertid inte fallet. Precis som andra partier är Moderaterna måna om att staten ska 
hjälpa till att skapa bra förutsättningar för såväl opera, teater, dans, musik som film; 
grundläggande kulturverksamheter som återkommer i samtliga undersökta partiprogram, och 
som tyder på mot en ”omfattande” syn på värdefulla verksamheter som kulturpolitiken ska 
stödja. 
  Noterbart i detta sammanhang är att tillväxtdimensionen är mycket nedtonad i Moderaternas 
dokument. Detta kan tyckas paradoxalt mot bakgrund av partiets uppenbara vilja att i alla 
sammanhang framstå som det främsta och mest konsekvent tillväxtorienterade partiet i svensk 
politik. Men detta är en direkt och naturlig konsekvens av Moderaternas vilja att begränsa 
statens roll i samhället och ekonomin, samt sitt mål att avgränsa kulturpolitiken till sådant 
som inte kan existera på egen hand. Den kultur som bidrar till ekonomisk tillväxt och klarar 
sig på marknaden är inget som partiet ser någon mening i att aktivt stödja. En konsekvens av 
detta är emellertid att det stöd som Moderaterna vill att staten ska ägna sig åt är stöd som i 
huvudsak går till aktiviteter som inte kan motiveras utifrån en av de starkaste neutralistiska 
argumenten som finns att tillgå, nämligen att den stödda verksamheten gynnar den 
ekonomiska tillväxten. 
  Mot bakgrund av detta är det kanske mest intressanta och paradoxala, att Moderaternas vilja 
att koncentrera det statliga stödet till ”sådant som ingen annan kan göra” i praktiken innebär, 
att partiet samtidigt medvetet eller omedvetet blottlägger en mycket tydlig syn på vilken typ 
av kultur som är av betydelse oavsett om folk är villiga att betala för det eller ej, då det just är 
sådant som man i praktiken syftar på med benämningen ”sådant som ingen annan kan göra” 
(det vill säga under marknadsmässiga förhållanden). Detta ställningstagande innebär inte i sig 
i praktiken någon mer intrinsikal syn på kulturen än vad de övriga partierna företräder, men 
tydliggör förekomsten av en föreställning om värden på ett något speciellt sätt. 

                                                 
181 iid.: s. 1. 
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  I motion 2004/05:Kr233 återfinns bara ett enda och dessutom ganska begränsat kultur-
relaterat område vars tillväxtrelaterade betydelse framhävs, närmare bestämt form- och 
design, men detta inslag av ett indirekt neutralt mål motverkas av att påståendet sker direkt i 
samband med ett resonemang kring människans ”behov” av formmässig skönhet som snarare 
för tankarna till idéer om form- och design som bygger på vissa (möjligen diskutabla) 
uppfattningar om estetiska värden. 
 
Att skönhet är ett fundamentalt mänskligt behov visar historien. Människans förmåga att formge har varit en 
förutsättning för att förbättra tillvaron och till överlevnad. Föremål är också symboler för kulturen […] Med 
dagens stora utbud av likartade produkter får design och form en ökad betydelse, och produktutvecklingen 
handlar b. l. a. om funktion och budskap. Design är också ett viktigt konkurrensmedel. En duktig industri-
designer kan bli det strategiska verktyg som gör att det lilla företaget lyckas på marknaden.182

 
Detta begränsade inslag av instrumentella rättfärdiganden till trots är exemplen på att 
moderata kulturpolitikens främsta roll är som värnare av det icke-kommersiella kulturutbudet 
betydligt fler, och återfinns bland annat i Moderaternas syn på bibliotekens roll. 
 
Biblioteken, både folkbiblioteken och skolbiblioteken, är viktiga kulturinstitutioner. En av 
bibliotekens viktigaste roller är att agera folkbildare och därmed verka för utlåning även av 
den "smalare" litteraturen.183

 
Mot bakgrund av ett sådant konkret exempel är det lättare att uppmärksamma en viss 
motsättning mellan betonandet av individens möjlighet till eget val av kultur och stödjandet 
av icke marknadsmässig kulturproduktion. Denna motsättning är (vilket vi kommer att se) 
knappast enbart begränsad till den moderata kulturpolitiken, men just i samband med starka 
skrivningar kring båda aspekterna blir den särskilt tydlig i detta sammanhang. Att som i detta 
fall ”verka för utlåning” (av det som annars inte skulle bli utlånat i samma utsträckning) är 
naturligtvis inte förenligt med ett strikt neutralitetstänkande. Med denna studies terminologi 
handlar frågan om graden av ”icke-dominans” i Moderaternas uppfattning om det goda. 
  Här måste emellertid också andra tendenser i Moderaternas dokument framhävas, som 
tydligare pekar mot en icke-dominant och valfrihetsorienterad kulturpolitik. I samband med 
en redogörelse för teaterpolitiken i motion 2004/05:Kr233 sägs följande om vad äkta 
scenkonst är för Moderaterna. 
 
Teater är det som uppstår i mötet mellan de agerande och publiken. Spel för mer eller mindre tomma salonger är 
inte teater. Det är alltså viktigt för båda parter att de som producerar teater känner sin publik och dess 
förväntningar, samtidigt som man skapar utifrån egna konstnärliga utgångspunkter. Teater måste spela både 
smalt och brett.184

 
Citatet framstår som en uppmaning till (och möjligen implicit kritik av) de som ansvarar för 
teaterproduktion, att åtminstone delvis anpassa sitt utbud efter vad folk faktiskt vill se när de 
själva får välja. Detta har självfallet betydelse för kulturpolitikens grad av icke-dominans, 
som måste vägas in i den slutgiltiga bedömningen. 
 

                                                 
182 ibid.: s. 9. 
183 ibid.: s. 6.. Biblioteksersättningens ekonomiska betydelse för författare betonas i både motion 2004/05:Kr233 
och den närmast föregående övergripande motionen på området, 2002/03:Kr236, men i den sistnämnda motionen 
finns också ett förslag om att ersättningen ska variera med utgångspunkt i hur utlånad en bok är. Detta system, 
som inför ett marknadsmässigt valfrihetsinslag i och med att det statliga stödet delvis avgörs på grundval av 
allmänhetens efterfrågan istället för eventuella bedömningar om konstnärlig kvalitet från staten och dess 
institutioners sida. Varför detta inslag har tagits bort inför den senaste motionen framgår inte av materialet. 
184 ibid. 
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4.4.2 Slutsatser: Föreställningar om värden i Moderata Samlingspartiets kulturpolitik 
Det konservativa ideologiska arvet sätter sin märkbara prägel på större delen av den moderata 
föreställningen om värden i kulturpolitiken och därmed även på den konkreta kulturpolitiken. 
Inget av de undersökta partierna har ett så tydligt fokus på ett specifikt kulturområde, som 
Moderaterna har när de betonar vikten av att värna kulturarvet. Kulturarvstankarna som 
partiet framför grundar sig ytterst på föreställningar som bara kan karaktäriseras som utgör-
ande en specifik människosyn, och det tycks vara frågan om en potentiellt diskutabel sådan, 
då det mycket väl går att argumentera för att kulturarvet inte korresponderar mot ett väsentligt 
mänskligt behov utan kanske till och med är en åtminstone i vissa avseenden negativ 
samhällelig företeelse som i huvudsak bär på tvivelaktigt tankegods från svunna tider. 
  I detta sammanhang blir även själva definitionen av kulturarvets omfång viktig; för det 
intrinsikala och diskutabla värdet i kulturen, som återfinns i Moderaternas kulturarvsidéer, är 
bara verkligt betydelsefullt för helhetsbedömningen av partiets kultursyn om kulturarvet 
definieras brett som omfattande många delar och aspekter av den mänskliga tillvaron. Och 
som vi sett vittnar det generella språkbruket om att Moderaterna just utgår från en mycket 
bred definition av begreppet, där det tycks vara de kulturarvsrelaterade aspekterna av all 
kulturell verksamhet som Moderaterna värnar om. 
  Slutsatsen måste därför bli att Moderaterna via sin kulturarvsbetonande kulturpolitik i 
huvudsak syftar till att främja ett indirekt, icke-neutralt mål i vilket människans tillgång till 
sitt kulturarv ses som mycket viktigt för den enskilde individen såväl som för samhället. Ett 
annat indirekt, icke-neutralt mål tycks vara främjandet av den individuella friheten, vilket 
ytterligare stärker de åtminstone delvis perfektionistiska inslagen, även om friheten som värde 
i princip är oberoende av kulturen och därför inte ingår i uppfattningen om det goda i kultur-
politiken. 
  Samtidigt finns andra inslag, i huvudsak icke-dominanta sådana men även några 
instrumentella. Trots att tillväxtinslagen lyser med sin frånvaro återfinns demokratifrämjande 
som mål i Moderaternas kulturpolitik, och deras övergripande kultursyn tycks mindre 
omfattande i fråga om maximal utbredning i samhället (även om kulturarvsrelaterade aspekter 
förvisso utifrån partiets breda definition går att finna nästan överallt) än exempelvis 
Kristdemokraternas (vilket påverkar den externa valfriheten), och när det gäller den generella 
kulturen är valfrihetsaspekten mycket starkt betonad (vilket ger den interna valfriheten stort 
spelrum). Däremot är de typer av kulturella verksamheter och aktiviteterna som ska stödjas 
många till antalet, även om valet mellan dem är upp till individen. 
  Sammanfattningsvis har Moderaterna alltså dels betydande intrinsikala komponenter i sin 
kultursyn i kombination med icke-dominanta aspekter. Partiets kulturpolitik har något fler 
perfektionistiska inslag än neutralistiska, men samtidigt alldeles för många neutralistiska och 
icke-dominanta sidor för att kunna kategoriseras i enlighet med den renodlade intrinsikala 
idealtypen. 
 
4.5 Centerpartiet 
4.5.1 Analys och tolkning 
Ur de liberala och konservativa ideologierna kan man direkt hämta inställningar till principen 
om statlig neutralitet, men när det gäller ett parti vars ståndpunkter inte primärt härstammar 
från en av de klassiska ideologierna, är det betydligt svårare att förutsäga vilket synsätt som 
kommer att återfinnas i materialet, vilket gör Centerpartiet till ett intressant fall. 
  Redan i inledningsstyckena till motion 2004/05:Kr354 (”Kultur”) är Birgitta Sellén m. fl. 
noga med att understryka kulturens egenvärde och instrumentella nytta. 
 
Förutom kulturens självklara egenvärde handlar det om demokrati och identitet, vårt arv och vår historia, men 
också om morgondagens kultur. […] Vi menar att satsningar på kultur är samhällsekonomiskt lönsamma och ger 
många positiva bieffekter. Alla människor i landet skall kunna ta del av ett levande kulturliv. Kulturen skall 
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finnas i vardagslivet – i folkrörelser, föreningsliv, skolan, på arbetsplatser, i bostadsområden etc. Centerpartiet 
anser att kulturpolitiken i huvudsak skall styras lokalt och regionalt. Människor måste få vara med och bestämma 
hur de vill utforma och ta del av kulturen. Om människor får mer makt över hur de kan påverka och ta del av 
kulturutbudet på sin ort kan ett levande kulturliv i hela landet skapas.185

 
Kulturen tillmäts omedelbart en delvis intrinsikal roll (ett ”självklart egenvärde”). 
Formuleringarna kring sambandet mellan kultur och olika samhällsområden är i detta stycke 
mycket vaga, men kulturen anses vara bra för demokratin och ekonomin och därtill spela en 
viktig roll i vår ”identitet”, vårt kulturarv och vår historia (samt för utvecklandet av 
morgondagens kultur). Åtminstone de två förstnämnda aspekterna pekar på utpräglat 
instrumentella orsaker till att stödja kulturen. De övriga fenomenen (arv, identitet, historia 
osv.) utgör istället icke-neutrala inslag i synen på kulturens värde. Samma oskiljbara 
kombination av olika värden ligger till grund för det följande, närliggande stycket. 
 
Centerpartiet vet att ett levande kulturliv är nödvändigt för människors möjlighet att växa. Vår välfärd beror inte 
bara på tekniska och ekonomiska faktorer. Kulturen utvecklar det civila samhället och håller det demokratiska 
samtalet levande. Förutom att kulturen har ett värde i sig, som inte nog kan betonas, är den kreativitet som 
stimuleras ur kulturen avgörande för samhällets utveckling.186

 
Både det intrinsikala inslaget och förekomsten av indirekta, neutrala mål återkommer även i 
partiets idéprogram. 
 
Människan ska både ha möjlighet att själva skapa och att ta del av kulturupplevelser. Det är ett gemensamt 
ansvar att värna både bredd och djup i kulturutbudet utifrån människornas olika villkor; kvinnor som män, unga 
som gamla, traditionsbärare som nyskapare har detta ansvar. […] Människan ska ha tillgång till ett rikt kulturliv, 
oavsett social och ekonomisk status eller bostadsort. Kulturen utvecklar det civila samhället och håller det 
demokratiska samtalet levande. Den bidrar också till ekonomisk utveckling.187

 
I detta citats första stycke, vars budskap återkommer i snarlika ordalag i ett kort stycke om 
kultur i den ovan nämnda motionen (vilket understryker resonemangets centrala betydelse), 
försvinner distinktionen mellan kulturens producenter respektive konsumenter; båda grupper 
tycks ha ett ansvar för att värna ”bredd och djup i kulturutbudet” (vilket gör valmöjligheterna 
många och varierade och därmed ökar den interna valfriheten och minskar graden av 
dominans i denna kulturpolitiska föreställning om värde). Att ta tillvara mångfalden blir 
emellertid samtidigt en skyldighet som åläggs alla medborgare ”gemensamt”. Detta är 
ytterligare ett tecken på ett annat viktigt inslag, som även var framträdande i det citerade 
inledningsstycket till motion 2004/05:Kr354 ovan; nämligen den centerpartistiska synen på 
kulturens omfattning i samhället, vilken följaktligen tycks grunda sig i ett holistiskt, 
allomfattande synsätt som påminner starkt om kristdemokraternas. Partiet menar att ”kulturen 
skall finnas i vardagslivet” och gör sedan den vidast möjliga tolkningen av detta begrepp. Här 
minskas den externa valfriheten (och därmed graden av icke-dominans) i partiets föreställning 
om värden i kulturen, då kulturpolitiken tycks svår att undvika om medborgaren skulle vilja 
detta, och då främjandet av kulturens mångfald och utveckling enligt deras synsätt alltså kan 
karaktäriseras som en medborgerlig plikt (som kan konkurrera med medborgares övriga 
potentiella mål och val). Eller som det uttrycks i samma motion; 
 
Ett levande kulturliv är beroende av många människors engagemang, intresse och delaktig. […] Ingen, varken 
människa eller organisation/institution, kan ensamt axla ansvaret för att kulturlivet ska vara rikt och levande i 
varje lokal miljö. Aktörerna på kulturområdet är – och ska vara – många.188

                                                 
185 Sellén, Birgitta m. fl. (2004). Kultur, (Motion 2004/05:Kr354), s 1. 
186 ibid.: s. 2. 
187 ibid. 
188 ibid.: s. 4. 
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Här handlar det alltså inte enbart om att med politiska medel stödja mångfald genom att 
förbättra förutsättningarna för mindre traditionella och fler icke-statliga aktörer i rollen som 
finansiärer och producenter, även om detta också är ett viktigt inslag även i Centerpartiets 
kulturpolitiken.189 Det handlar lika mycket om att kulturpolitiken i sig förutsätter ett brett 
samhälleligt engagemang av staten såväl som av medborgarna. 
  Men det finns också renodlat indirekta, neutrala mål i Centerpartiets kulturpolitik. Tillväxt-
argumentet återkommer delvis i en i detta sammanhang unik version, synbarligen inspirerad 
av partiets intresse för genuint lokala förhållanden. 
 
Turismen är en av Sveriges starkaste exportindustrier och den basnäring som har den starkaste tillväxten. 
Kulturturism är ett sätt att utveckla turismen och tänka i andra banor än de traditionella. Turismen behöver inte 
bara ge upplevelser för stunden utan även ge fördjupade kunskaper och nya intressen. När upplevelsen blir det 
viktiga kommer lokala initiativ bli betydelsefulla. Platser med genuina unika upplevelser i natur och kultur blir 
starka konkurrensmedel. Genom att lyfta den lokala historien och kulturen på rätt sätt kan många fler ortter än 
idag bli intressanta ur turistsynpunkt. […] Medvetna satsningar på kulturturism är en drivkraft för den lokala 
ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen.190

 
Detta neutrala indirekta mål är inte det enda i Centerpartiets politik som relateras till 
ekonomin. Utöver detta betonar man också hur just den specifika marknaden för renodlad 
kulturell produktion kan utvecklas. 
 
Många konstnärer har en ansträngd ekonomisk situation och har speciella arbetsvillkor och livssituationer. För 
att ge konstnärer en fördelaktigare marknadssituation och bidra till ett ökat entreprenörsskap hos konstnärer bör 
incitament och uppmuntran för företag att köpa konst ges. Ett sätt är att ge företag avdragsrätt, vid köp av konst. 
Det kan ge flera positiva effekter. Konstnärers försäljning kan öka, vilket bidrar till en utveckling av 
konstmarknaden. Fler människor får också möjlighet att njuta av konst på sina arbetsplatser.191

 
Samtidigt som detta är ett neutralt rättfärdigande av kulturpolitiska åtgärder går det också att 
koppla denna aspekt till den framträdande roll som Centerpartiet liksom Kristdemokraterna 
(som har liknande förslag) vill att kultur ska ha inom alla delar av samhället (inklusive 
näringslivet), vilket indikerar att det kan finnas en bakomliggande koppling till mer 
intrinsikala och dominanta perspektiv på kulturen. 
  Inom ramen för denna uppsats och har vi tolkat en icke-målneutral politik som motiveras av 
behovet att upprätthålla och stärka demokratin som ett instrumentellt orienterat rättfärdigande. 
Det demokratiska statsskicket är utgångspunkten för all liberalt influerad politik och antas i 
grunden vara rationellt för alla medborgare att vilja eftersträva och upprätthålla. Det är också 
utifrån ett demokratiperspektiv som Centerpartiet motiverar behovet av att stödja folk-
bildning. Inga hänvisningar görs till ett egenvärde hos kunskap och utbildning (som man 
mycket väl kan förmoda sig att deltagarna i själva folkbildningverksamheten utgår ifrån), utan 
utgångspunkten är vad stöd till sådan verksamhet anses innebära för statsskickets bevarande 
och utveckling, samt även för integration och ökad förståelse mellan kulturella grupper i 
samhället. 
 
En levande demokrati förutsätter många mötesplatser där människor kan träffas och skaffa sig nya kunskaper 
och erfarenheter. De många mötesplatser som erbjuds medborgarna i Sverige genom föreningsliv, studieförbund 
och partier är oerhört värdefulla för den svenska demokratin. Studieförbunden erbjuder omistliga mötesplatser 
för det demokratiska samtalet i studiecirklar, kulturarrangemang och föreläsningar. Mötesplatserna ger 
                                                 
189 Detta tillför inget till diskussionen om den relativa betydelsen av kulturens intrinsikala respektive instrum-
entella värde i partiets kultursyn, eftersom det är argumentationen och motiven bakom den medborgerliga 
plikten att stödja kulturell mångfald som avgör den frågan. 
190 Sellén m. fl. (2004), s 7. 
191 Sellén m. fl. (2004), s 10. 
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människor redskap för att påverka samhällsutvecklingen. Med en god folkbildning får vi också ett rikt 
medborgarinflytande. […] Folkbildningen har en viktigt integrationsskapande roll som måste tillvaratas. Om 
människor träffas kring likartade intressen, erbjuds tillfällen till förbättrade språkkunskaper, söker kunskaper och 
insikter om andra människors kultur och bakgrund – kan positiva möten och ökad förståelse uppstå.192

 
Centerpartiet betonar också att den regionala och lokala politiska nivån bör ges huvudansvaret 
för den specifika utformningen av kulturpolitiken ute i landet, vilket mot bakgrund av den 
ideologiska såväl som profilmässiga betydelse som decentraliseringspolitiken har för partiet 
knappast är förvånande. 
 
Centerpartiet vill vända perspektivet i kulturpolitiken. Vi vill att kulturpolitiken skall växa underifrån, till 
skillnad från idag där staten i stor utsträckning bestämmer vilket kulturutbud som skall finnas. Centerpartiets 
politik bygger på tilltro till den enskilda människans förmåga och vilja att ta ansvar, både för sig själv och för 
andra. […] Vi eftersträvar en ordning där det lokala självstyret tillåts spela en verklig roll, även vad gäller 
utformningen av kulturpolitiken, där verksamheter och beslutsbefogenheter decentraliseras så långt det är 
möjligt. […] [Vi tror] att människor själva är kapabla att tala om vilken kultur som ska prioriteras, staten 
behöver inte ta på sig det ansvaret. Kanske [skulle] vi till och med se […] ett helt annat kulturutbud, om 
människor själva fick bestämma, än det vi ser idag.193

 
Kulturpolitikens lokala förankring går som en röd tråd genom partiets resonemang i motionen 
kring så skilda aspekter av kulturpolitiken som behovet av allmänna samlingslokaler överallt i 
landet samt läns- och hembygdsmuséernas verksamhet. Alla partier betonar att kulturen ska 
vara tillgänglig överallt och för individer i samtliga samhällsklasser, men i anslutning till 
Centerpartiets övergripande decentraliseringstanke blir i synnerhet den geografiska 
dimensionen extra framträdande här.  
  Mot bakgrund av detta är det emellertid också relevant att ställa sig frågan huruvida den 
konkreta effekten på kulturproduktionen och konsumtionen, som utvecklingen mot en mindre 
centralstyrd innebär, kan komma i konflikt med Centerpartiets syn på vad kulturen bör 
innehålla. Ett ganska skruvat och medvetet överdrivet men klargörande exempel kan tydlig-
göra denna aspekt. Antag att tämligen välbärgade men socioekonomiskt segregerade kom-
munen X bestämde sig för att den kommunala teaterverksamheten enbart skulle sätta upp 
”finkulturella” pjäser vilka uteslutande behandlar medelklassens erfarenheter och som till 
hundra procent skrivits av ”smala” och ”svåra” västerländska och medelålders manliga 
manusförfattare och regissörer. Detta skulle stå i strid med den centerpartistiska kultursynen 
som värnar om kulturell mångfald på alla nivåer (såväl som med deras 
jämställdhetsperspektiv). Syftet med detta exempel är inte att försöka påvisa att mångfalds- 
och jämställdhetsaspekterna av Centerpartiets kulturpolitik är icke-neutrala inslag; tvärtom är 
detta inriktningar som mycket väl torde kunna motiveras utifrån rent neutrala skäl. Poängen 
med resonemanget är istället att belysa att den centerpartistiska kulturpolitikens grad av 
dominans i praktiken skulle kunna vara större än deras decentraliseringstankar kan ge 
intrycket av. Om vad som rent konkret skulle ske i situationer av den typ som det nyss gavs 
exempel på (det vill säga om staten trots allt skulle ha rätt att rycka in och börja styra 
kulturpolitiken i en mer ”passande” fåra igen) är inget som de centerpartistiska dokumenten 
berör, varför vi inte kan uttala oss med säkerhet kring vilket värde (maktdecentralisering eller 
partiets kulturpolitiska mål) som skulle prioriteras i sådana hypotetiska målkonflikter. 
  I början av analysavsnittet nämndes det att Centerpartiet liksom övriga riksdagspartier 
nämner kulturarvet i sina kulturpolitiska dokument, och frågan ställdes då huruvida man gav 
arvet en instrumentell eller intrinsikal betydelse. Motion 2004/05:Kr354 kastar i ett av sina 
underavsnitt ett visst ljus över denna fråga. 
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En viktig del av den regionala kulturen är länsmuséerna. Dessa sprider information och intresse för den egna 
regionens kulturarv och historia. Vi behöver dem för att lagra erfarenheter och för att kunna analysera och förstå 
de orsakssammanhang som ligger till grund för vår egen tids komplexa verklighet. Det är angeläget att muséerna 
utvecklar sin pedagogik så att de motsvarar behov och önskemål som allmänheten har och som t. ex. skolan kan 
ställa. Muséernas stora kunskapsbank […] hade kunnat lämna viktiga bidrag till belysning av olika 
samhällsfrågor. 
 
Jämfört med exempelvis Moderaternas argumentation för bevarandet av kulturarvet ligger 
fokus i detta sammanhang i betydligt högre grad på kulturarvets betydelse för utbildning och 
fördjupad förståelse, något som kan ses som en oumbärlig förutsättning när vi samlar och 
bearbetar information som underlag till de individuella val vi gör. På det sättet har vi en 
instrumentell nytta av kulturarvet. Denna instrumentella dimension återfinns visserligen också 
i Moderaternas dokument, men här är kopplingen till utbildningen starkare och mer konkret 
formulerad och kulturarvet är inte alls på samma sätt kopplat till människans basala behov 
och självförverkligande. 
  Centerpartiet utgår därutöver också, liksom tidigare undersökta partier, från ett hälso-
perspektiv i motiveringen av kulturens roll i näringslivet. 
 
Då kulturell stimulans visar sig ha goda effekter för folkhälsan anser vi att kulturaktiviteter, liksom 
friskvårdsaktiviteter, bör prioriteras i människors liv. Ett sätt att öka välbefinnandet hos människor kan vara att 
prioritera kulturella aktiviteter på arbetsplatserna genom att låta kulturaktiviteter för anställda vara en avdragsgill 
kostnad för arbetsgivarna. Då kultur ger en positiv inverkan på livskvaliteten anser vi att arbetsgivarna ska kunna 
erbjuda sina anställda kulturella aktiviteter, på samma sätt som man idag erbjuder friskvård.194

 
Hälsoperspektivet återkommet, som i de övriga partiernas kulturpolitiska dokument, även i 
diskussionen av sjukvården. 
 
I dag bedrivs ett flertal forskningsprojekt om sambandet mellan kulturell stimulans och hälsa. Forskning kring 
kulturens effekter på sjuka människor visar att det råder tydliga samband mellan konstupplevelser, musik-
upplevelser, imaginationer och förbättrad hälsa. Kulturverksamhet och kulturella upplevelser skänker glädje och 
skapar mening i tillvaron, något som är oerhört viktigt för sjuka människor. Det finns flera exempel på hur 
kulturella upplevelser bidrar till ökad livskvalitet för vårdtagare. Centerpartiet anser att kulturen är en viktig 
bestämningsfaktor för folkhälsan och att kulturen kan ge ett värdefullt bidrag till både läkningsprocessen och 
livskvaliteten hos vårdtagarna. Satsningar på kultur i vården bör uppmuntras och stödjas.195

 
Viktiga motiv för satsningar på kultur är således även i detta fall att det finns ett bevisat 
samband mellan kultur och hälsa. Då man inte enbart talar om förbättrad fysisk och mental 
hälsa utan också om att kulturverksamhet rent allmänt har en ”positiv inverkan på 
livskvaliteten” samt, framför allt, kan göra så mycket som att ”skapa mening i tillvaron” 
(vilket i sig utgör ett ofta förekommande perfektionistiskt påstående), är det dock inte 
självklart att det är forskningsresultaten är det enda skälet för Centerpartiet att stödja kultur. 
Uttalanden om kulturens egenvärde tycks således aldrig långt borta. 
 
4.5.2 Slutsatser: Föreställningar om värden i Centerpartiets kulturpolitik 
På punkt efter punkt har de centerpartistiska kulturpolitiska dokumenten kombinerat 
intrinsikala och instrumentella synsätt på kulturen. En kombination av inneboende värden och 
neutralt nyttorelaterade perspektiv har även präglat de övriga undersökta riksdagspartierna, 
men denna aspekt är mer framträdande och konsekvent genomförd i Centerpartiets dokument 
än i något av de tidigare undersökta partierna. 
. Intrinsikala inslag som påminner om Kristdemokraternas värdegrund såväl som 
Moderaternas socialkonservativa tendenser har blandats med instrumentella inslag vilka 
                                                 
194 ibid.: s. 9. 
195 ibid.: s. 8f. 

 - 82 -



 

annars får sina tydligaste uttryck i Folkpartiets dokument, men vilka även återfinns i övriga 
riksdagspartiers texter. 
  Centerpartiet har som vi sett en rad idémässiga inslag som går att koppla till den ena 
respektive den andra tankeskolan, och som till viss del tycks motverka varandra. Betonandet 
av det intrinsikala, inneboendet värdet av kultur balanserar märkbart mot det instrumentella 
synsättet och ger ett samlat rättfärdigande som visserligen delvis bygger på potentiellt 
kontroversiella premisser, men som hela tiden har ett nyttobaserat resonemang nära till hands. 
Den centerpartistiska kultursynen bygger på grundelement som gör att knappast alla kan 
acceptera det grundläggande synsättet fullt ut, men som ändå innehåller ett starkt inslag av 
argumentation som inte utgår från icke-neutrala premisser. Genom denna balansakt hamnar 
partiet således någonstans mitt mellan neutralism och perfektionism, vilket gör det omöjligt 
att klassificera partiet i enlighet med endera av studiens idealtyper. 
  Rörande dominans och icke-dominans i Centerpartiets kulturpolitiska syn finns också här 
framträdande inslag av bådadera; dels den tydligt formulerade synen på att kulturen ska vara 
närvarande överallt i samhället (som motverkar extern valfrihet) och dels decentraliserings-
tankens mycket starka betoning av att utformningen av kulturen inte är statens uppgift (som 
gynnar intern valfrihet). På den individuella och lokala nivån finns visserligen friheten att 
välja kulturaktiviteter, men en omfattande kulturdefinition tillsammans med de kulturella 
verksamheternas ovan nämnda omfång och ständiga närvaro i alla delar av samhället och allas 
skyldighet att bidra med att främja kulturen betyder att inslagen av dominans till stor del 
motverkar den annars så starka valfrihetsdimensionen. 
 
4.6. Socialdemokraterna 
4.6.1 Analys och tolkning 
Analysen av de tre resterande riksdagspartierna skiljer sig till viss del materialmässigt från 
analyserna av de borgerliga partierna, vilket är en direkt konsekvens av den parlamentariska 
situationen som när detta skrivs råder sedan ett antal år tillbaka. Eftersom (s), (v) och (mp) 
samarbetar innebär detta att de presenterar sina huvudsakliga politiska förslag på 
kulturområdet ihop inom ramen för regeringens budgetproposition. Detta dokument är alltså 
det färdiga resultatet av långa förhandlingar och kompromisser mellan de tre partierna, och 
följaktligen är det inte möjligt att på ett verkligt reliabelt sätt skilja det ena partiets åsikter från 
det andra. Därför får man söka sig till andra källor, där de specifika upphovsmännen är 
enklare att identifiera och koppla från ett specifikt parti. 
  Det material som kommer att användas i de följande tre partianalyserna kommer således att 
vara ideologiska program och motioner vilka enbart det aktuella partiet står bakom, med ett 
undantag i denna inledning till analysen av socialdemokraterna. Riksdagsmajoriteten 
fastställde 1996 (och då som en uppföljning av de mål som ursprungligen formulerades redan 
1974) vissa generella mål för kulturpolitiken, vilka är av särskilt intresse att undersöka 
eftersom de utgör själva grunden för den svenska kulturpolitik som i skrivande stund faktiskt 
förs i det här landet. I detta fall var det också inledningsvis socialdemokraterna som själva i en 
proposition presenterade de kulturpolitiska mål, som en majoritet i riksdagen sedan ställde sig 
bakom. 
  De nationella målen är;196

 
• Värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den 
• Verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser 

samt till eget skapande 
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• Främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka 
kommersialismens negativa verkningar 

• Ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i 
samhället 

• Bevara och bruka kulturarvet 
• Främja bildningssträvanden 
• Främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet 

 
Det första målet är, strängt taget, inget direkt kulturpolitiskt mål alls, utan hänvisar till ett 
neutralt mål i att även på kulturens område upprätthålla lagstiftade rättigheter. Den specifika 
kopplingen till kulturpolitiken är främst att man vill betona kulturens självständighet från 
exempelvis den politiska makten.197  
  Det andra målet är det hos svenska rikdagspartier ofta återkommande målet att utvidga 
möjligheterna för i synnerhet socioekonomiskt svaga grupper och etniska och kulturella 
minoriteter. Som tidigare uppmärksammats är det mest intressanta i detta sammanhang i 
vilken utsträckning ett parti vill att kulturen ska genomsyra många eller till och med alla 
samhällssektorer samt vilka krav ett specifikt parti verkar ställa på individens kulturella 
aktivitetsgrad. Av de ytterligare förtydligandena och preciseringarna i Kultur-departementets 
faktablad att döma framkommer i detta sammanhang inga av de mer ambitiösa 
målsättningarna på detta område, utan bara ett allmänt anammande av allas möjlighet att ta 
del av kulturen om de vill.198 Vi kommer dock att återkomma till denna fråga.  
  Det tredje målet formulerar utgångspunkter för det kulturstöd som går direkt till 
kulturarbetarna, och noterbart är här den uttryckligen negativa inställningen till kommersiell 
kultur, som vi kommer att se att partiet delar med i första hand Vänsterpartiet. men som 
däremot inte återfinns inom de borgerliga partiernas partiprogram. I kulturdepartementets 
faktablad kan man läsa att 
 
Kommersialismens negativa verkningar avspeglar sig i likriktning, förytligande och centralisering, men också i 
växande klyftor mellan olika människor och grupper. Kulturpolitikens uppgift är att motverka dessa negativa 
verkningar på kulturens alla områden. Det är särskilt viktigt att barn och unga har alternativ till det kommersiella 
kulturutbudet. Ungdomars egna mötesplatser och skapande bör sättas främst.199

 
Detta får således konsekvenser för kulturdefinitionens grad av konkretion (och därmed dess 
dominans). Om vissa kulturformer bedöms som problematiska innebär detta att partiet dels 
gör ett uttalande om något så subjektivt som konstnärlig kvalitet, och dels att man därmed 
åtminstone till viss del gör en avgränsning i vilken kultur de anser att medborgare bör ägna 
sig åt (och vilken kultur som ska stödjas). Också detta kommer vi få anledning att återkomma 
till. 
  Det fjärde nationella kulturpolitiska målet anknyter mer direkt till kulturens närvaro i olika 
delar av samhället. Målet preciseras på följande vis. 
 
Kulturen är ett omistligt medel för att levandegöra människornas mångfald och okränkbara värde. I 
samhällsutvecklingen prövas och utmanas invanda mönster. Kulturskapandet fyller därvid ofta en kritisk 
funktion. Konstnärlig verksamhet öppnar nya perspektiv och kombinerar ofta kunskaper från skilda fält på ett 
nytt sätt. En viktig uppgift för kulturpolitiken är att stimulera samspelet mellan konst, vetenskap och teknik och 
främja möten mellan konstnärer, forskare och tekniker. Att skapa förutsättningar för dynamik är därvid mycket 
betydelsefullt. Konstnärer erbjuder visioner och stimulerar samhällsdebatten genom att ifrågasätta värderingar, 
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företeelser och tendenser i samhället. […] Kulturalster bör prägla samhällsbilden och samhällslivet på ett helt 
annat sätt än idag. […] Kulturperspektivet bör genomsyra alla samhällssektorer.200

 
Kulturen ges således en betydande roll även utanför sina egna domäner, men det är viktigt att 
kontrastera detta synsätt med exempelvis kristdemokraternas holistiska synsätt, vilken alltså i 
större utsträckning betonar människans grundläggande behov av kultur. I socialdemo-
kraternas formuleringar framstår kulturen istället som ett oundgängligt verktyg för att uppnå 
andra mål, och särskilt belysande är just att de exempel (vid sidan av inverkan på 
samhällsdebatten i form av kritiska perspektiv, vilket i stor utsträckning tycks vara ett mål 
som relateras till demokratins upprätthållande och vitalitet) som nämns är forskning och 
teknik; två områden som förknippas med neutrala samhälleliga utvecklingsmål och 
ekonomisk tillväxt. Den ”dynamik” som beskrivs är visserligen inte närmare utredd, men den 
grundläggande idén tycks vara att de perspektiv som kulturen bidrar med kan vara nyttiga för 
andra målsättningar än de kulturella verksamheterna och den individuella kulturella utveck-
lingen i sig. Socialdemokraterna är i sina vaga formuleringar och den breda spridning i 
samhället som partiet förordar nära att här uttala en uppfattning om det goda i kulturen, men 
hänvisar till viktiga neutrala mål vilket motverkar de renodlat perfektionistiska tendenserna. 
  Det femte kulturpolitiska målet berör kulturarvets roll. I Kulturdepartementets syn på det 
som ska stödjas förklaras det att 
 
Historisk kontinuitet bidrar till människors identitet och trygghet. I tider av snabba samhällsförändringar är 
tillgången till kunskap om kulturarvet särskilt betydelsefullt. Museerna skall inte bara bevara utan också aktivt 
medverka till att människor engageras att utnyttja sitt kulturarv.201

 
Här understryks kulturarvets betydelse för människors ”identitet” och ”trygghet”, i 
formuleringar som i första hand faktiskt påminner om Moderaternas och Kristdemokraternas 
resonemang, men som i detta sammanhang är uttryckt i väsentligt försiktigare och mindre 
konkreta ordalag (det talas exempelvis inte om att kulturen och kulturarvet utgör ”förutsät-
tningar” för identitet eller utgör själva grunden i identitetsbildandet). Noterbart är emellertid 
den aktiva roll som tillskrivs museerna; här handlar det således ingalunda bara om att skapa 
möjligheter för människor att möta sitt kulturarv utan också att få medborgarna att faktiskt 
också göra det. 
  Det sjätte målet rör främjandet av bildningssträvanden, vilka definieras och motiveras på 
följande sätt 
 
Bildning kan definieras som en uppsättning av kunskaper, värderingar, normer och ideal. […] Kulturpolitiken 
bör uppmuntra människor att skaffa sig nya kunskaper och erfarenheter utöver vad som krävs för deras 
yrkesroller. Bildningsmålet har sin bakgrund i människors personliga utveckling och identitet. Bildningsmålet 
hör samman med en demokratisk grundsyn. Bildning är en kollektiv angelägenhet och bildningsnivån har ett 
kompetens[-] och symbolvärde för samhällsperspektivet.202

 
Här befinner socialdemokraterna sig till viss del på det fundamentala, individuella planet och 
befinner sig därför som allra närmast uttalanden som rör människans grundläggande natur, 
men noterbart är hur framträdande det samhälleliga och demokratirelaterade målet är. Det går 
således inte att dra slutsatsen att partiet ger något klart besked om att deras kulturpolitik 
baseras på idén om människans behov av bildning och kultur. 
  Det åttonde och sista kulturpolitiska målet handlar om det nödvändiga i kulturutbyten inom 
och utom landet, vilket främst är intressant på grund av viljan att stödja ”kulturella uttryck 
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förankrade i svensk verklighet och svenska värderingar” i konkurrensen från kulturella 
influenser utomlands.203 Vad ”svenska värderingar” rent konkret innebär framgår emellertid 
inte, varför detta är för vagt formulerat för att vi ska kunna uttala oss om det. 
  Efter denna genomgång av de nationella kulturpolitiska målen såsom de tolkas av 
Kulturdepartementet övergår nu diskussionen till övriga socialdemokratiska kulturpolitiska 
ytttringar. I skriften ”Politiska riktlinjer” är presentationen av den socialdemokratiska 
kulturpolitiken kort och koncis och utgör en mycket belysande introduktion till 
socialdemokraternas kultursyn. 
 
Kulturen har ett egenvärde i det goda samhället. Den skapar förutsättningar för en öppen och fri debatt. Den 
hjälper individen att vara skapande och humanistisk. Den ger möjlighet till eftertanke och reflektion. Kulturen 
får en allt större betydelse inom en rad tillväxtområden. Därigenom bidrar en kraftfull politisk satsning på 
kulturen till ett samhälle med kreativa och växande företag och entreprenörer.204

 
Många av de teman som vi redan tidigare observerat i flera olika sammanhang återkommer 
även här, men liksom i dessa tidigare fall framkommer vissa gradskillnader och partispecifika 
egenheter då man gör en närmare granskning av det samlade materialet. Vi kan emellertid 
börja med att fastställa förekomsten av ett uttalande kring kulturens intrinsikala värde. Det 
”goda samhället” definieras som ett samhälle där kulturen har en självklar plats i män-
niskornas liv. Ett demokratirelaterat argument antyds i påståendet att kulturen skapar 
förutsättningar för en ”öppen och fri debatt”, medan mer perfektionistiska inslag återfinns i 
utvecklingstanken i samma stycke. Kreativitet och en humanistisk inställning premieras, 
vilket emellertid inte motiveras närmare. Även i detta sammanhang framhävs kulturens 
betydelse för tillväxten, vilket vi kommer att återkomma till nedan. 
  Också i Motion 2003/04:Kr389 (”Kultur i Västsverige”) och Motion 2004/05:Kr384 (”Barns 
rätt till kultur”) hävdar kulturens betydelse. I den förstnämnda texten skriver man att  
 
Kulturupplevelser kan berika och frigöra, tillgodose behov och känsloupplevelser och inte minst väcka debatt. 
För att kunna leva det goda livet krävs det att vi som invånare har tillgång till ett varierat kulturutbud oberoende 
av bostadsort eller ursprungsland.205

 
Den sistnämnda motionen innehåller minst lika tydliga formuleringar; 
 
Tillgången till kultur har stor betydelse för människors livskvalitet. Därför ska vi aldrig låta kulturen vara en 
angelägenhet för ett fåtal, den ska komma alla till del, i hela landet och i alla samhällsskikt.206

 
Vad som är särskilt viktigt att uppmärksamma här är att kulturen ska ”komma alla till del” 
(egen kursivering). Ofta uttrycker sig socialdemokraterna (vilket vi sett tidigare) såväl som 
andra partier om att politiska insatser ska främja kulturens tillgänglighet och möjligheten för 
människor att ta del av kulturlivet, men då man, som bland andra socialdemokraterna gör, i 
direkt anslutning till detta understryker kulturens starka egenvärde, är den mest rimliga 
tolkningen att det i själva verket handlar om att främja alla medborgares kulturella 
konsumtion, snarare än att enbart ge dem möjlighet till att ägna sig åt kulturen. Detta framgår 
explicit av det sistnämnda citatet, men är i praktiken också tydligt i det första citatet, eftersom 
påståendet om kulturens betydelse för människan indikerar att tillgängligheten som omnämns 
inte bara ska utgöra potentiella möjligheter utan också verkligen är till för utnyttjas. Detta är 
speciellt betydelsefullt mot bakgrund av att det i detta sammanhang inte förekommer några 
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formuleringar, som ger företräde åt individens eget val av hur mycket eller lite kultur denne 
ska ägna sig åt, något som vi sett förekommit i andra partiers dokument. Socialdemokraternas 
kultursyn tycks således inbegripa tanken om att medborgerligt engagemang och delaktighet 
bör vara resultatet av det breda kulturella utbud som partiet ämnar garantera via politiska 
insatser. Detta innebär i sin tur att denna föreställning om värden i kulturen har ett visst 
dominant inslag. 
  Denna uppfattning om kulturen gäller enligt motionsskribenterna även för barn, och här 
formuleras också tydligare vilken roll kulturen spelar i den mänskliga ”livskvaliteten”. 
 
Alla barn och ungdomar måste få rätten och möjligheten att utvecklas till självständiga och kreativa individer. 
Barn ska aktivt skapa och ta del av andra[s] skapande för att tidigt få en naturlig relation till kulturen. Kulturen 
underlättar för barn och ungdomar att förstå sig själva och se sin relation till omvärlden och är en hjälp i att 
utveckla kreativt tänkande. Den har också en roll som motvikt till kommersiella intressen, som ofta romantiserar 
våld och droger och som ofta står för stereotypa könsroller.207

 
I det här resonemanget är socialdemokraterna tydligare med vilka värden som förespråkas; det 
vill säga hur de vill att människor ska vara. Att barn ska ha såväl ”rätt” som ”möjlighet” att bli 
självständiga och kreativa torde i praktiken vara ett försiktigt sätt att uttrycka åsikten att 
människor ska bli självständiga och kreativa. Detta ger uttryck för en speciell (om än inte 
heller i det här fallet kontroversiell) människosyn, men kulturens roll tycks begränsad till att 
”underlätta” den positiva utvecklingsprocessen; engagemanget i kulturella aktiviteter utgör 
inte i sig det huvudsakliga värdefulla målet som ska uppnås. Tydligt är emellertid att det i 
detta sammanhang finns ett indirekt, icke-neutralt mål bakom Socialdemokraternas 
kulturpolitik, närmare bestämt att främja egenskaperna kreativitet och självständighet hos 
medborgarna. 
  Frågan om det finns ”bra” och ”dålig” kultur (som alltså anknyter till dominans/icke-
dominansdimensionen genom att potentiellt utesluta vissa uppfattningar om det goda som ser 
ett värde i de typer av kultur som det specifika partiet av en eller annan anledning inte 
värderar) blir också relevant i detta sammanhang. Motionsskribenterna förknippar 
”kommersiella intressen” med ämnen och värderingar som de anser olämpliga. Resonemanget 
handlar i första hand om barn, men man får anta att partiet inte heller tycker att vuxna bör 
ägna sig åt den typ av kultur som man anser romantiserar våld och pornografi och 
reproducerar stereotypa könsroller. Detta är ett av de kraftfullare anklagelserna riktad mot 
specifika former av kulturella företeelser, och inte ens det mer marknadskritiska och 
antikommersialistiska partiet Vänsterpartiet uttrycker sig i riktigt så tydliga ordalag. 
  Mot bakgrund av det anti-elitistiska inslaget i socialdemokraternas resonemang som det 
redogjordes för ovan, är det inte överraskande att kulturdefinitionen samtidigt är bred (vilket 
alltså betyder att en icke-dominant tendens att prata i generella, abstrakta termer om vad 
kulturen innehåller är närvarande i diskussionen), och partiet är angelägna om att inte 
exkludera några kulturella uttryckssätt, vilket således mildrar det ovan nämnda dominanta 
inslaget. 
 
Kultur rymmer många dimensioner, som inte får ställas mot varandra. Den rymmer både det ljusa och det lätta 
och det tunga och svåra. Kultur ställer krav på eget tänkande och eget engagemang, men ger också möjlighet till 
avkoppling och förströelse.208

 
I partiprogrammet finns ytterligare belysande uttalanden kring socialdemokraternas syn på 
kulturen och dess värde för människan. 
 

                                                 
207 Kjörnsberg (2003), s 2. 
208 Socialdemokraterna (2001). Partiprogram för Socialdemokraterna, s 32. 
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Kultur ger människor möjlighet att gå utanför den egna vardagen, men den får aldrig upphöjas till något ovanför 
det vanliga livet. Kulturens värden får inte definieras av begränsade elitgrupper och bli en mur mot alla dem som 
inte behärskar dess etablerade uttryck. Då ställs alltför många utanför, och därmed förlorar också kulturen sin 
kraft och dynamik. Att göra alla delaktiga i det som är kulturlivets kärna – möjligheten att frigöra den egna 
tankens kraft – är en central uppgift för demokratin, när en växande kommersiell styrning hotar att leda till 
likriktning och tankens begränsning.209

 
Kulturens närvaro och förankring i vardagslivet betonas, vilket antyder att kulturen inte får 
separeras och göras oberoende av den breda allmänheten. Om kulturen förlorar kontakten med 
vanligt folk är det enligt Socialdemokraterna ingen fullvärdig kultur längre. Det uttalat anti-
elitistiska inslaget fungerar delvis som en garanti för icke-dominansen i partiets kultursyn; det 
ska enligt detta synsätt inte gå att definiera ”kulturens värden” oberoende av allmänhetens 
egna åsikter om kulturen samt individuella preferenser för olika sorters kultur. Noterbart är 
emellertid att det skäl som partiet anger för att kulturen inte ska avskiljas från vardagslivet 
och dess erfarenheter och impulser, är att kulturen i så fall inte skulle komma alla till del och 
därmed förlora ”sin kraft och dynamik”. Det är således värnandet om kulturen i sig (och inte 
främst vad medborgarna vill att kulturen bör vara) som är det primära målet i detta 
sammanhang, och som föranleder Socialdemokraterna att uttrycka sin motvilja mot kulturell 
elitism. Kulturen kan inte ha det värde för medborgarna som partiet tillskriver det om den inte 
har en ordentlig förankring i folks vardag. 
   Att ”kulturens kärna” skulle vara att ”frigöra den egna tankens kraft” är en intressant 
formulering, eftersom det framstår som ett mycket konkret uttalande om vari, exakt, kulturens 
värde för människorna består. Det vi har att göra med är alltså ett slags frihetsargument som 
vid första anblicken framstår som mer liberalt än socialistiskt, fast med tydligare skrivningar 
kring att kommersialiseringens krafter har en begränsande inverkan på denna mentala frihet. 
Inte heller här utgör kulturen det intrinsikala värdet i sammanhanget, utan att det är kulturens 
primära uppgift att främja ett annat värde och mål, det vill säga (den mentala) friheten.210 Det 
är förmodligen också mot bakgrund av detta som man ska se värnandet av självständighet och 
kreativiteten vilken nämndes ovan. 
  Främjandet av det substantiella värdet ”frihet” är inte det enda skäl som socialdemokraterna 
anger i sin argumentation kring kulturens betydelse. Liksom fallet varit med flera av de partier 
som undersökts tidigare uppmärksammas även hos socialdemokraterna såväl tillväxt- som 
folkhälsorelaterade motiveringar av kulturens värde. 
 
Kulturen ger livskvalitet och är ett kitt som svetsar samman människor från olika generationer och länder. 
Kulturen har kraft att hålla samman hembygden och är därmed en viktig faktor för regional utveckling och 
tillväxt. Kulturpolitiken ska utformas för att ge breda möjligheter till eget kulturskapande och bildnings-
strävanden, samtidigt som den stöder ett professionellt kulturliv av hög konstnärlig kvalitet.211

 
Här görs bland annat en tydlig koppling mellan kultur och tillväxt. Men är detta verkligen ett 
rättfärdigandeneutralt påstående? Som vi sett måste ett sådant antagande kunna uppvisa en 
tydlig och övertygande koppling mellan det värde som ska främjas och den företeelse som ska 
användas för att främja värdet. Det som sägs i detta sammanhang är mycket kortfattat och 
vagt formulerat, och utgör därutöver ett något märkligt och ganska oväntat exempel på 

                                                 
209 ibid. 
210  Då målet för de flesta ideologier på ett eller annat sätt tenderar att vara just främja frihet av någon form och i 
något syfte, är det inte förvånande att hitta detta ideal även i detta sammanhang I den revolutionära såväl som 
reformistiska socialismens fall är det just frihet från det förtryckande kapitalistiska systemet som utgör det 
huvudsakliga målet för politiken, något som i detta sammanhang framför allt blir tydligt i formuleringarna kring 
kommersialismens negativa effekter, något som återkommer i värnandet av ”mötesplatser för samtal och 
reflexion utan ekonomiska avkastningskrav och utan den styrning, som sådana krav alltid medför”. 
211 Socialdemokraterna (2001), s 32. 
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argumentation kring sambandet mellan tillväxt och kultur. Tillväxten främjas enligt 
socialdemokraterna genom att kulturen förmår att ”hålla samman hembygden”, vilket snarare 
framstår som ett uttryck för socialkonservativa tankegångar kring kulturens roll för det lokala 
samhällets sammanhållning, än som något som härstammar ur en socialistisk idétradition. 
Knapphändigheten i motiveringen och den originella kopplingen mellan kultur och tillväxt 
gör att detta uttalande inte uppfyller kriterierna för att kunna klassificeras som ett 
rättfärdigandeneutralt antagande. När det gäller kulturens betydelse för den övergripande 
sammanhållningen eller stabiliteten i samhället (som citatet också hänvisar till) tycks 
påståendena emellertid mer rimliga, och har därtill sina motsvarigheter inom andra partiers 
resonemang. 
  I andra sammanhang förekommer det dock mer renodlade tillväxtrelaterade resonemang i 
socialdemokraternas politiska program. 
 
Föreningsliv, kultur- och idrottsverksamhet har en kompetenshöjande, förebyggande och rehabiliterande effekt 
på arbetskraften och är viktiga faktorer för tillväxten.212

 
I motion 2003/04:Kr241 (”Kultur och tillväxt”) lyfts denna aspekt fram och ett av de samband 
mellan kultur och tillväxt som motionsskribenterna ser framträder mer i detalj. 
 
En förutsättning för att kunna öka sysselsättningen i landets glest bebyggda delar är att skapa gynnsamt klimat 
för företagande. Ett bra företagarklimat är ett vitt begrepp som omfattar samhällsservice, infrastruktur och 
liknande frågor, men även kultur. Ett rikt kulturliv gör en bygd levande och attraktiv såväl för de boende som för 
dem som har i avsikt att starta ett företag.Kulturen gör det lättare att få unga och välutbildade personer att stanna 
kvar och få nya att flytta in. Det blir lättare att locka arbetskraft och besökare till en ort med många och 
varierande kulturaktiviteter. Därför ska kulturen vägas in i all samhällsplanering och göras tillgänglig för alla, 
oavsett bostadsort i landet.213

 
I motion 2003/04:Kr389 betonas kulturens betydelse för tillväxten ytterligare och i ett bredare 
perspektiv, samt kopplas till ett konkret exempel. 
 
Ett rikt kulturliv bidrar till livaktigt näringsliv. Att satsa på kultur är en god investering som ger långsiktigt goda 
resultat. En satsning på Göteborgs Symfoniker, Konserthuset, Göteborgsoperan eller internationellt uppmärk-
sammade utställningar har ett stort värde inte bara för Västsverige utan även utanför Västsverige. […] Under de 
senaste fyra åren har antalet personer som arbetar inom kultursektorn, privat och offentligt, ökat från 17000 till 
29000. […] Film i Väst bedriver sedan flera år ett medvetet arbete med att utveckla ett internationellt starkt 
audiovisuellt kluster. Det mediekluster som är under utveckling är ett av de tydligaste exemplen i landet på hur 
kulturpolitik och näringspolitik kan gå hand i hand för ömsesidig nytta.214

 
Alltså finns även hos Socialdemokraterna ett tillväxtargument för den förda kulturpolitiken, 
och därmed har ett av de starkare neutrala indirekta målen identifierats även i detta 
sammanhanget, även om det inledningsvis formulerades i väl diffusa termer. 
  Det andra starka neutralistiska målet som återkommit i analysen av nästan varenda parti,  
hälsoperspektivet, finns också det representerat i den socialdemokratiska kulturpolitiken, som 
i motion 2003/04:So626 (”Konstens och kulturens betydelse för hälsan”). Det är emellertid 
tydligt att det inte är ett riktigt lika framträdande mål hos socialdemokraterna som hos ett 
antal andra partier, varför detta bara nämns avslutningsvis i denna analys. 
 
 
 

                                                 
212 Socialdemokraterna (2004), s 34. 
213 Kristiansson Karlstedt, Kerstin och Eberstein, Susanne (2003), Kultur och tillväxt (Motion 2003/04:Kr241). 
214 Kjörnsberg (2003), s 1f. 
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4.6.2 Slutsatser: Föreställningar om värden i Socialdemokraternas kulturpolitik 
Precis som de tidigare partier som analyserats ser Socialdemokraterna ett visst egenvärde i 
kulturen, även om detta resonemang ofta kompletteras med målsättningar som i vid mening 
berör upprätthållandet av det demokratiska styrelseskicket och det fria samhället. Det 
indirekta neutrala mål som tillväxtaspekten innebär framgår även här tydligt. I ett 
helhetsperspektiv framstår egenvärdet som viktigt för partiet men inte avgörande för 
rättfärdigandena av kulturpolitiken, och det antyds också att en form av frihet kan vara det 
bakomliggande, verkligt viktiga målet. 
  Att Socialdemokraterna har åsikter om att vissa former av kultur (närmare bestämt den 
kommersiella) är eller åtminstone kan vara sämre än andra har som vi sett betydelse för 
kulturuppfattningens grad av dominans. Att partiet inte heller i samma utsträckning som 
övriga partier betonar individens kulturella valfrihet i det undersökta materialet är också en 
viktig indikator. Då inga närmare definitioner görs av bra och dålig kultur än så är partiets 
föreställning om värden i kulturpolitiken, i likhet med de övriga partierna, emellertid ändå 
främst att betrakta som abstrakt och omfattande med likvärdiga alternativ, även om de 
avvikelser som finns är tydligare än när det gäller många andra av de undersökta partierna. 
  Socialdemokraterna står sammanfattningsvis liksom Centerpartiet för en kultursyn som 
något tydligare än vissa andra partier förenar uppfattningar om intrinsikala och instrumentella 
värden (och därmed hamnar mellan idealtyperna), men har alltså en mindre framträdande 
valfrihetsaspekt än exempelvis detta parti. 
 
4.7 Vänsterpartiet 
4.7.1 Analys och tolkning 
Vänsterpartiet är det enda svenska riksdagsparti som inte tilldelar kulturpolitiken något eget 
avsnitt i sitt partiprogram. De kulturpolitiska yttringarna inskränker sig inom detta dokument 
till mindre kommentarer här och där, med tankar som förekommer mer utförligt och tydligt 
presenterade på annat håll. 
  För att undersöka den vänsterpartistiska kultursynen är det därför nödvändigt att vända sig 
till övriga källor. Vänsterpartiets mer omfattande och via sin hemsida lätt tillgängliga 
dokument kring kulturpolitiken är 12 år gammalt antogs således av partiprogrammet redan 
1993. Om det skett några förändringar och förskjutningar i partiets grundläggande kultursyn 
och kulturpolitiska uppfattningar sedan dess har dessa åtminstone inte föranlett partiet att 
upprätta ett nytt program inom politikområdet. 
  Som de flesta andra partier har Vänsterpartiet dock skrivit ett flertal motioner i mindre 
kulturpolitiska frågor och även en mer omfattande övergripande motion, Motion 
2004/05:Kr274 (”Kulturpolitiken”) av Lars Ohly m. fl.  
  För att inleda på den högsta abstraktionsnivån med det kulturpolitiska programmet går det 
här att identifiera partiets kulturdefinition några av de inledande styckena. 
 
Ordet kultur kan betyda livsmönster – hur vi lever våra liv. I denna mening handlar all politik om kultur. Det 
finns de som vill avgränsa kulturpolitiken till att enbart behandla ’de sköna konsterna’. För oss är detta 
oacceptabelt. Men vi hävdar inte heller att kulturpolitiken ska omfatta allt. Vår utgångspunkt är individers behov 
av att behärska sina uttrycksmedel och sådant konstnärligt skapande som berikar våra liv.215

 
Precis som det andra socialistiska partiet vilket undersökts i denna studie tar Vänsterpartiet i 
samband med sin definition av kulturen tillfället i akt att rikta kritik mot en elitistisk syn på 
kulturen, som inskränker politikområdet såväl som företeelsen till vad som brukar benämnas 
finkulturen, och därmed angelägna om att utarbeta en bred, inklusiv och därmed omfattande 
precisering av kulturen. Samtidigt är partiet noga med att inte låta kulturpolitiken ”omfatta 
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allt”, vilket kan betyda både att man inte vill avgränsa kulturens innehåll närmare och att man 
vill undvika att utsätta kulturen för alltför mycket styrning. I alla händelser är detta en 
indikator på icke-dominans i partiets föreställning om värden i kulturen. 
  En mer kraftfullt formulerad motvilja mot politisk styrning av kulturen uttrycks också i det 
kulturpolitiska programmet. 
 
Kulturlivets utveckling främjas av motsättningar, av kontroversiella och förargelseväckande uttryck. Kritisk 
vaksamhet behövs mot all slätstrukenhet. Vi ska slå ner på maktens; såväl statens som marknadens; försök att 
integrera och oskadliggöra kulturens sprängkraft, likrikta den eller ställa den i någons tjänst.216

 
Här återfinns dock också en motstridig impuls; närmare bestämt en precisering av vad 
Vänsterpartiet förväntar sig av kulturens innehåll. Kultur som inte kritiserar makten och/eller 
är ”slätstruken” är inget som partiet förordar. Vi får anledning att återkomma till kulturens 
innehåll nedan. 
   Icke-dominansen återkommer emellertid också i en diskussion kring kulturarvet. 
 
Det Svenska Kulturarvet talar man gärna om med stora bokstäver. Vad som avses är dock inte självklart. En 
riksspelman associerar till hembygdens polska på fiol, en violinist i hovkapellet talar lyriskt om Ingmar 
Bergmans version av Mozarts Trollflöjten medan en rockmusiker nämner några låtar från Eldkvarns senaste 
platta. Kan alla tre ha rätt? Självklart. Det svenska kulturarvet är sammansatt av delkulturer […]. Inom alla dessa 
delkulturer har det skapats unika uttryck i musik, sång, dans, teater, ord, bild, film, design, arkitektur och 
miljöer. Både inom invandrarkulturer och övriga delturer skapas genuint svenska former som bara kan bevaras 
och utvecklas här. Därför värnar vi om kulturarvet med alla dess delkulturer.217

 
Trots sin vilja att inte exkludera några kulturella uttryckssätt finns det en tydlig spänning i 
Vänsterpartiets kultursyn, vilken troligen härstammar från den övergripande ideologiska 
synen på förhållandet mellan samhället och marknaden. Detta återspeglas i sättet att se på å 
ena sidan den icke-kommersiella och å andra sidan den kommersiella kulturen. Sin 
inkluderande kulturdefinition till trots framgår det att partiet helst ser att kommersialismen 
åtminstone inte flyttar fram sina positioner inom politikområdet. 
 
Kulturlivet är beroende av marknaden och den kommersiella kulturindustrin. […] Marknaden är både kulturens 
moder och dess fiende. Nya medier och jakten på nyheter bidrar till kulturens masspridning och utvecklar ny 
estetik. Marknaden är en förutsättning för den kvalificerade kulturen samtidigt som den massproducerar 
kommersiella uttryck som sprids av världsomspännande kommunikationsnät. Men även inom populärkulturen 
bearbetas samhälleliga motsättningar och problem. Nya strömningar sprids via marknaden och bidrar b. la. till 
ungdomsfrigörelse och framväxten av proteströrelser. Den svenska kulturpolitiken har skapat vägar förbi 
marknadstorget för att distribuera kulturen. […] När samhällets institutioner trycks tillbaka genom minskade 
anslag, ökar åter marknadens inflytande och friheten inskränks. Inom kulturlivet finns ett område som är relativt 
opåverkat av marknadens konjunkturer; amatörkulturen. Skaparglädje i gemenskap utanför marknadstorget gör 
denna kultur till en vital och unik kulturform.218

 
En mycket försiktigt formulerad motvilja mot massproducerade kommersiella uttryck 
framträder i dessa formuleringar, vilket innebär att det åtminstone finns en antydan till en 
distinktion mellan ”bra” och ”dålig” kultur. 
 
Populärkulturen söker upp, formulerar och exploaterar behov, som andra kulturformer ofta försummat eller inte 
funnit värdefulla.. […] Genom att negligera genuina behov har den etablerade kulturen mer eller mindre 
överlämnat sådant som rör kärlek och erotik, sentimentalitet eller spänning till populärkulturen. I dess utkanter 
frodas underhållningsvåld, fördjupas könsförtrycket och underblåses rasism. Existensen av populärkultur kan 
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inte negligeras. Den ska värderas och kritiseras på samma sätt som konst och folkkultur med utgångspunkten att 
den har både goda sidor och dåliga.219

 
Att Vänsterpartiets förhållande till populärkulturen är problematiskt framgår också här, men 
som tydligast av motion 2004/05:Kr274. 
 
Stora sektorer inom kulturen existerar på en kommersiell marknad […] – därmed inte sagt att detta i sig innebär 
att kulturen tar skada. Ändå rymmer kommersialiseringen en rad hot mot kulturens fria växt. Det gäller 
exempelvis privatiseringen av olika verksamheter, det gäller sponsring, det gäller pornografins växande 
ambitioner att bli samhälleligt accepterad som konstform, det gäller sexualiseringen av det offentliga rummet 
och stora delar av ungdomskulturen.220

 
Vänsterpartiets förhållandet till populärkulturen är således ambivalent. Som företrädare för en 
inkluderande och med denna studies terminologi icke-dominant kulturdefinition är partiet 
alltså angeläget om att inte avfärda några former av kulturyttringar, och samtidigt är man det 
parti som starkast vill betona marknadens negativa sidor, och därför inte kan undvika att rikta 
kritik mot vissa aspekter av den breda ungdoms- och populärkulturen. Noterbart men ur det 
ideologiska perspektivet knappast förvånande är att Vänsterpartiet dessutom, tvärtemot de 
borgerliga partierna, ser sponsring som närmast uteslutande ett hinder mot konstnärligt 
oberoende istället som en möjlig resurskälla. 
  I detta sammanhang framträder emellertid också i praktiken en mer tydlig syn på kulturens 
specifika roll i samhället (och därmed också en motivering för kulturpolitiska insatser) än 
tidigare. Skälet till att den globaliserade och likriktade kulturen inte uttryckligen avfärdas av 
partiet är som vi sett att ”även” den bidrar till att ”bearbeta samhälleliga motsättningar och 
problem” samt till ”ungdomsfrigörelse” och ”framväxten av proteströrelser”. Alltså tycks vi 
ha att göra med en syn på kulturen i vilken dess betydelse för i vid mening politisk 
medvetenhet framstår som ett mycket viktigt mål. Då har vi således att göra med en 
framträdande instrumentell syn på kulturen som i första hand kan tolkas som det neutralistiska 
demokratimålet, vilket kräver kritiska och just politiska medvetna medborgare. 
  Detta inslag formuleras som allra tydligast i det kulturpolitiska programmets avslutande 
avsnitt. 
 
Individer med stark och självständig identitet utgör garantin för att vi får leva i ett tolerant, dynamiskt och 
solidariskt mångkulturellt samhälle. Kulturpolitiken ska göra det möjligt för alla att utveckla en identitet med 
förankring i det internationella, i den sociala gruppen och i de personliga erfarenheterna. Alla ska ha rätt till 
vederhäftiga kunskaper om historia, hembygd, klass, den egna etniska gruppen, politik och andra livaspekter. 
Alla ska kunna tillägna sig ett brett spektrum av uttrycksmedel.221

 
Således finns ett mycket viktigt neutralt indirekt mål för den vänsterpartistiska politiken. Men 
bilden är inte helt entydig, då oberoende och självständighet som bekant också har en 
koppling till den mer grundläggande tanken om frihet, vilket vi kommer att återkomma till 
nedan. 
  Angående frågan om kulturen hänvisas till sin egen samhällssektor eller om Vänsterpartiet 
förespråkar en syn på kulturen som preciserar en starkare närvaro i hela samhället lutar min 
tolkning åt det förstnämnda. Detta beror i första hand på partiets uttalade och återkommande 
vilja att ge fler aktörer en större roll i kulturlivet än förut (i synnerhet arbetarrörelsen och 
andra föreningar) samt att involvera fler befolkningsgrupper (och då främst människor från 
andra samhällsklasser än de som idag utgör det ”kulturbärande” skiktet) i kulturella 
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produktionen och konsumtionen.222 Partiets ambitioner framkommer bland annat i avsnittet 
”Folkrörelserna” i det kulturpolitiska programmet: 
 
Folkbildningsorganisationer, fackliga organisationer, gamla och nya folkrörelser måste aktivera sig inom 
kulturpolitiken och erövra en ny roll i kulturlivet.223

 
Vilka är de huvudsakliga rättfärdigandena bakom en sådan politik (eller med andra ord, vad är 
det som gör kulturen värd att stödja)? Uttalandena tidigare (i det allra första citatet) om 
”individers behov av att behärska sina uttrycksmedel” och, i synnerhet, hur ”konstnärligt 
skapande berikar våra liv” tyder på en syn på kulturella verksamheter som besittandes ett 
inneboende värde i förhållandet till människans natur, och detta förstärks av ytterligare 
påståenden i inledningen av det kulturpolitiska programmet. 
 
Att vara hemmastadd i språket, i kulturen, i historien och i samtiden förutsätter kunskaper, nyfikenhet, 
inlevelseförmåga och lust att vidga horisonterna.224

 
Här ställer Vänsterpartiet indirekta krav på bland andra medborgares egenskaper (ex. 
kunskaper och nyfikenhet), och skälen till dessa (att man ska vara ”hemmastadd” i språk, 
kultur, historia och samtid) är så oklara att de inte kan godtas som vilandes på 
rättfärdigandeneutralitet. Kopplingen till kultursynen och kulturpolitiken är därtill otydlig, och 
det krävs därför mer underlag för att precisera Vänsterpartiets ståndpunkter. 
  Antydningar till huvudsakliga intrinsikala uppfattningar återfinns på en rad platser i det 
kulturpolitiska programmet. 
 
[…] [I]dag förefaller den formella kunskapen som återfinns i böckerna vara otillräcklig, medan sådant som 
folkbildarna såg som sidoaktiviteter har fått ökad betydelse. Allt fler inser kulturutövandets betydelse för 
bildning och självrespekt, för att kämpa ned tomhetskänslor och erövra en helhetsupplevelse.225

 
Amatörkulturens pedagoger måste kunna stimulera aktivitet, tillvarata erfarenheter och mobiliserar maktlösa till 
konstruktiv handling. Via kollektivt skapande ska amatörkultur bidra till deltagarnas individuella självförverk-
ligande.226

 
Dessa påståenden berör fundamentala sidor av den mänskliga naturen som ”självrespekt”, 
”självförverkligande” samt känslor av mening respektive tomhet i tillvaron, och kopplar detta 
till kulturella verksamheter utan att förklara och motivera detta med mer än allmänna 
uttalanaden om ”insikter”. Detta tyder sammantaget på att Vänsterpartiet åtminstone delvis 
ser ett intrinsikalt värde i kulturen samt i detta sammanhang utgår från en uppfattning om det 
goda. 
  Det är emellertid i Motion 2002/03:Kr373 (”Scenkonsten – Teater och dans”) som det 
tydligaste uttrycket för Vänsterpartiets kultursyn framträder (även om liknande formuleringar 
återfinns även i andra sammanhang). 
 
När det gäller att upprätthålla demokratin, värna yttrandefriheten och jämställdheten är kulturen en omistlig 
faktor i samhället. Detta är inga dåliga argument för att samhället ska stå för de verktyg och den infrastruktur 
som krävs för att alla människor ska ha tillgång till kulturen - som upplevelse och som aktivt deltagande och 
skapande. Kulturupplevelser får människor att fylla på med ny energi men ger dem också utlopp för energi och 
känslor som annars kan vändas inåt, i passivitet, eller utåt i destruktivitet. Men sist och slutligen är konstarternas 
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egenvärde argument nog för att berättiga samhällets insatser. Kulturen är den näring och den växtkraft som 
samhället behöver för det goda livets bestånd och växt.227

 
Här uttrycks alltså egenvärdet i kulturen som en grundläggande utgångspunkt för den 
vänsterpartistiska kulturpolitiken; närmare bestämt som ett fullt tillräckligt underlag för 
kulturpolitiska stödåtgärder. Men här bör man observera skillnaden mellan å ena sidan 
kultursyn och å andra sidan rättfärdigandena av politiken. Även om intrinsikala värden 
förekommer i Vänsterpartiets kultursyn kan ett partis rättfärdiganden av kulturpolitiken i 
huvudsak vila på andra, mer neutrala faktorer. Kultursynen är endast betydelsefull i rent 
politisk mening i den utsträckning som den faktiskt ligger till grund för de konkreta 
rättfärdigandena för de politiska åtgärder som förordas. Därför måste den här frågan 
analyseras mer i detalj. 
  En liknande kombination av instrumentella och intrinsikala inslag återfinns även under 
rubriken ”Kultursamhället” i det kulturpolitiska programmet. 
 
Det demokratiska samhället är ett kultursamhälle. […] Kulturen spränger gränser och skapar möten mellan 
människor från olika nationer och kontinenter. Kulturen tillför samhället, regionen eller kommunen näring för 
det goda livets bestånd och växt. Kulturell utveckling skapar samhällsdynamik. Insikten växer också om 
kulturlivets roll som resurs i ekonomin, som konkurrensmedel vid personalrekrytering och lokaliseringsbeslut. 
Kulturen ger arbete åt många människor, men föder också mängder av arbete i helt andra verksamheter, i handel, 
industri, transportväsendet etc. Kulturen har också en betydelsefull roll för turismen.228

 
Av de kulturpolitiska dokument som undersökts i denna studie utgör detta ett av de mer 
konkreta uttalandena både kring kulturens ekonomiska betydelse (då specifika näringslivs-
sektorer och andra områden pekas ut som gynnade av kulturell verksamhet), samtidigt som 
det intrinsikala inslaget också det är påtagligt (i formuleringarna om ”det goda livets bestånd 
och växt”). Det återstår emellertid att se om något av dessa inslag i praktiken dominerar sett 
ur ett helhetsperspektiv. 
  Den ekonomiska tillväxten är också mycket konkret i motion 2002/03:Kr373 som författarna 
Tasso Stafilidis m. fl. inleder med ett direkt tillväxtrelaterat resonemang. 
 
Vänsterpartiet ser scenkonsten som ett självklart tillväxtområde där samhället ska ta ett brett och fördjupat 
ansvar genom en stark offentlig finansiering samt skapa de strukturella förutsättningar som ger scenkonsten 
möjlighet att utvecklas och expandera.229

 
I partiets syn på bibliotekens roll i samhället och för individen återkommer demokratimålet, 
vilket ytterligare stärker tolkningen av detta mål som mycket framträdande som indirekt 
neutralt mål i Vänsterpartiets kulturpolitik. 
 
Bibliotek, möteslokaler och annan kulturell basservice ska vara avgiftsfri. Bra folkbibliotek är källflöden till 
kunskap, tummelplats för lust och fantasi men också av stor betydelse för utvecklingen av vår demokrati.230

 
I motion 2004/05:Kr274 anknyter skribenterna också redan inledningsvis till det fastslagna 
nationella målet att kulturpolitiken ska ”värna yttrandefrihet och skapa reella förutsättningar 
för alla att använda den” såväl som målet om att alla ska ha möjlighet att på olika sätt ta del 
av kulturen.231 I synnerhet det första är ett renodlat neutralt indirekt mål, nära förknippat som 
det (i synnerhet i partiets eget resonemang) är med demokratin (samtidigt som det inte 
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rymmer något uttalande om huruvida det är bättre att säga sin åsikt eller uttrycka sig genom 
konst än att inte göra det). 
  Motionen ägnas i huvudsak åt olika former av rättvisefrågor inom kulturen förknippade med 
kön, klass, etnicitet och sexuell läggning; frågor som inte torde ha någon förankring i 
specifika uppfattningar om det goda. Det vid det här laget välbekanta sambandet mellan 
kultur och hälsa tilldelas emellertid viss uppmärksamhet. 
 
Vi vet också att arbetarklassen generellt sett har sämre hälsa. Detta gäller givetvis alla underpriviligierade 
grupper. Samtidigt har på senare år en rad forskare kunnat visa, att det finns ett samband just mellan kultur och 
hälsa. Vänsterpartiet anser att regeringen bör ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att bättre än idag utnyttja 
kulturens kapacitet i arbetet för en bättre folkhälsa och för bättre resultat inom vård och omsorg.232

 
Ett ytterligare neutralt indirekt mål, också det bekant från tidigare undersökningar i denna 
studie, som partiet anser att kulturpolitiska åtgärder ska främja är integrationspolitiken. 
 
Kulturgränser går inte bara mellan olika samhällsklasser utan också tvärs igenom generationer och 
åldersgrupper. Kulturen är ett medel för att knyta samman individer, grupper och klasser och nationaliteter, men 
också för att markera identitet och skillnader. Inte minst de nya svenskar som fört med sig sin kultur hit behöver 
särskild uppmärksamhet och stöd.233

 
I samband med ytterligare formuleringar kring behovet av en självständig kultur glider 
Vänsterpartiet sedan emellertid över i att tala mer i termer av intrinsikala värden, och ett icke-
neutralt indirekt mål framträder som en motivering bakom kulturpolitiken. 
 
Friheten att själv forma sin kultur, friheten att utan inblandning och censuringrepp formulera sina konstnärliga 
uttryck är ett liberalt ideal och en grundbult i arbetarrörelsens kulturkamp. Idag är det marknadens och kapitalets 
förtryck som hotar denna frihet. Vänsterns uppgift är att bekämpa all inblandning i den konstnärliga friheten, 
oberoende av om deras ursprung är partier, stat eller kapital.234

 
Självständighetskravet återkommer men kombineras med en syn på att friheten i sig är värd 
att värna om. Det är som vi sett en sak att försvara kulturens oberoende och en helt annan sak 
att lyfta fram själva valfriheten (i synnerhet den individuella) som ett ideal. Även i citatet 
ovan om kommersiell kultur hävdas det att ett problem med marknadsdominerad kultur just är 
att ”friheten inskränks”. Det tycks här som om vi, liksom hos Folkpartiet, kan urskilja en 
uppfattning om ett intrinsikalt värde i frihet bakom Vänsterpartiets syn på kulturpolitikens 
värden. Då frihet som tidigare nämnts är ett vagt begrepp som på ett eller annat sätt kan sägas 
ligga till grund för samtliga ideologier, är det viktigt att understryka att det kan vara (och 
troligen är) helt olika sorters frihetsdefinitioner som ligger till grund för de båda partiernas 
liknande slutsatser. Detta är emellertid mindre viktigt i detta sammanhang, då syftet inte är att 
undersöka hur de specifika intrinsikala värdena har definierats, bara att undersöka i vilken 
utsträckning värden av den specifika typen återfinns i materialet. 
  I samband med detta återkommer ännu en gång Vänsterpartiets vilja att kulturen ska ha ett 
visst innehåll och ett visst syfte. 
 
Bra konst befriar. Den bearbetar eviga värden och återkommande konfliktämnen. Konstnärer är ofta samhällets 
känselspröt. De forskar i gränslandet till det forskningsbara. De griper det ofattbara. De hjälper oss att förstå oss 
själva och andra. De är de första att formulera sådant som forskare sedan etablerar som sanningar. 
Uttrycksformer som kan förefalla oförståeliga idag, kan synas som självklara imorgon. De offentliga 
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institutionerna […] har också ansvaret att föra fram det nya, experimentera och utveckla konstformerna, även om 
detta i hög grad genomförs också av andra; fristående grupper, ensembler och föreningar.235

 
I utpräglat instrumentellt inriktade kulturpolitiska föreställningar om värden, som exempelvis 
Folkpartiets, finns det naturliga orsaker till att det man anser att kulturen ska innehålla till viss 
del preciseras. Om syftet med den icke-neutrala politiken är att främja vissa neutrala mål 
måste detta också framgå tydligt i de kulturpolitiska åtgärderna. I Vänsterpartiets fall finns det 
som vi sett visserligen också betydelsefulla kopplingar till exempelvis demokratimålet, men 
liksom i de senaste citaten är det ofta inte klart vilka mål, om några, som över huvud taget 
eftersträvas. Därför ligger det närmare till hands att tolka friheten som ett intrinsikalt värde i 
Vänsterpartiets övergripande uppfattning om det goda, även om denna tolkning inte kan  
betraktas som helt säker. 
   
4.7.2 Slutsatser: Föreställningar om värden i Vänsterpartiets kulturpolitik 
Det råder ingen tvekan om att tydliga uttalanden kring kulturens intrinsikala värde 
förekommer i Vänsterpartiets kulturpolitiska program. I de mest explicita formuleringarna 
beskrivs kulturens egenvärde som ett fullt tillräckligt rättfärdigande av kulturpolitiken (vilket 
det också är ur en renodlat perfektionistisk synvinkel). Dessutom går det förmodligen att 
urskilja ett indirekt, icke-neutralt mål i form av värdet ”frihet” bland Vänsterpartiets 
kulturpolitiska grundpelare. 
  Men instrumentella skäl för att stödja kulturen återfinns också, och är ofta sammanlagt 
mycket tydligare formulerade och betonade. Övergripande, indirekta neutrala mål som tillväxt 
och flera olika former av främjande av förutsättningarna för demokrati återfinns inom ett 
flertal delar av partiets olika kulturpolitiska manifest. 
  Trots spänningen mellan synen på kommersiell respektive icke-kommersiell kultur som 
Vänsterpartiet inte helt lyckas övervinna är den vänsterpartistiska kulturdefinitionen på grund 
av sin betoning av kulturdefinitionens bredd, valfrihetens betydelse och kulturens själv-
ständighet främst att betrakta som icke-dominant i betydelsen abstrakt och omfattande med 
(nästan) likvärdiga alternativ. 
  Min slutsats är att Vänsterpartiet, liksom Centerpartiet och Socialdemokraterna, hamnar 
mellan de båda idealtyperna i sin syn på kulturen, men att de instrumentella inslagen är något 
mer framträdande här än i de andra partierna. 
 
4.8 Miljöpartiet 
4.8.1 Analys och tolkningar 
Precis som Centerpartiet representerar Miljöpartiet en politisk rörelse som inte är direkt 
uppbyggd kring någon av de traditionella politiska ideologierna. Då miljöpolitiken har en så 
framträdande roll i partiets politik kan man åtminstone förvänta sig en övergripande 
uppfattning om det goda som inspirerats av icke-antropocentriska föreställningar (det vill säga 
idéer om livet på Jorden som inte nödvändigtvis sätter människan och hennes behov främst), 
men i vilken utsträckning har detta något inflytande just över kulturpolitiken? 
  På grund av att partiet saknar stora och övergripande motioner inom det kulturrelaterade 
politikområdet finns det väsentligt mindre material att tillgå när det gäller Miljöpartiet än vad 
fallet var med de övriga riksdagspartierna. Därför måste denna mycket kortfattade analys 
tolkas med stor försiktighet, och mina slutsatser måste anses som mer preliminära i detta fall 
än när det gäller de övriga partierna. 
  Det visar sig att själva partiprogrammet inleds med de starkaste formuleringarna kring 
kulturens inneboende värde som denna studie har kunnat hitta i något parti vid sidan av 
Kristdemokraterna. 
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I ett gott samhälle flödar det fria kulturlivet. Där bryts åsikter och värderingar på ett sätt som gör att vi 
människor kan växa och bli öppna, starka och fria. Musik, måleri, foto, teater, dans, hantverk, trädgårdsodling, 
matlagning och idrott har alla stor betydelse för människans utveckling. Kulturell utveckling skapar ett större 
välbefinnande i samhället och är därför en angelägenhet för alla.236

 
Detta är urtypen av en uppfattning om det goda som den definieras inom ramen för denna 
uppsats. Kulturen ses som nödvändigt i det ”goda” samhället, det talas om att människor 
genom kulturen blir ”öppna, starka och fria” och att en rad olika men mycket specifikt 
definierade kulturella verksamheter helt enkelt har en ”stor betydelse för människans 
utveckling” och därmed skapar ”välbefinnande i samhället”. Detta är det grundläggande 
rättfärdigandet för Miljöpartiets kulturpolitik, och ingenstans i texten återfinns några egentliga 
förklaringar till på vilket sätt kulturen bidrar till mänskligt välbefinnande, till utveckling och 
till lycka; att det är så förutsätts och ses som självklart; som något man inte behöver 
argumentera för. Då kulturen dessutom är en ”angelägenhet för alla” tycks dessutom vissa 
krav i förhållande till kulturen ställas på samtliga medborgare. 
  Liknande formuleringar återkommer exempelvis i Motion 2002/03:Kr300 (”Amatör-
kulturen”) av Leif Björnlod och Ulf Holm. 
 
Alltfler människor njuter kultur i dag medan alltfärre människor skapar själva. I regeringens skrivelse 
2001/02:176 beskrivs den negativa trenden under hela 1980- och 1990- talet. Den egna handens skapande kraft 
torde vara den största källan till egen andlig utveckling, varför Miljöpartiet ser utomordentligt allvarligt på 
pågående negativa trend.237

 
Nu liksom vid tidigare analyser måste man emellertid vara försiktig med att dra alltför 
långtgående slutsatser utifrån enstaka citat. Också på sin hemsida beskriver partiet sin 
övergripande syn på kulturpolitiken. Här är emellertid formuleringarna mer återhållsamma 
både när det gäller kulturens betydelse och de politiska implikationerna av partiets kultursyn. 
 
Vi kräver ett flödande och rikt kulturliv. […] Vi anser att den del av kulturen som har svårt att bära sina 
kostnader ska få möjlighet till ekonomiskt stöd från det allmänna. […] Vår utgångspunkt är att ett rikt 
kulturutbud är avhängigt klassiska institutioner, fria grupper och alla de människor som finner lust i att vara 
kulturellt aktiva. För att motverka att kommersiella intressen tar över den fria kulturen måste tydliga regler gälla 
vid all sponsring.238

 
Trots den tydliga, inledande positionsbestämningen (att ett rikt kulturliv är något Miljöpartiet 
”kräver”) är formuleringarna i övrigt mer försiktiga, och visar sig vara mer representativa för 
den generella synen på kulturpolitiken som Miljöpartiet tycks företräda. Det talas exempelvis 
om ”möjligheten” för icke-kommersiell kultur att få statligt stöd, och att kulturen ska 
produceras bland andra av dem som ”finner lust i att vara kulturellt aktiva”, vilket implicerar 
att partiet erkänner att det finns folk som inte vill vara kulturellt aktiva och samtidigt tycks 
avlägsna partiet från de mer tvingande, dominanta tolkningarna av kulturen som en 
”angelägenhet för alla”. 
   Kulturen som (enbart) en möjlighet för de som önskar använda sig av den återkommer även 
i partiprogrammet (direkt i anslutning till de tidigare påståendena om intrinsikala värden). 
 
Speciellt för barn och ungdomar är det viktigt att få många möjligheter att uttrycka sig. Därför vill vi att 
skapande verksamhet ska få ett betydligt större utrymme i förskolor och skolor. Skapande verksamhet har också 
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en läkande kraft och bör därför användas som terapi i olika vårdinsatser. Människor i alla åldrar ska ha möjlighet 
att i större utsträckning än idag utöva kulturella aktiviteter och ges tillfälle att ta del av andras skapande.239

 
Samtidigt kvarstår inslag av uppfattningar om intrinsikala värden, då exempelvis ”läkande 
kraft” inte är närmare definierat. Vi vet sedan tidigare analyser att det finns gott om neutrala 
utgångspunkter (framför allt forskningsresultat) för ett resonemang kring sambandet mellan 
kultur och hälsa, men utan tillgång till sådan information är det rättfärdigande resonemang 
som Miljöpartiet väl kortfattat och opreciserat. I motion 2003/04:Ub504 (”Kultur i 
vårdutbildningar”) lyfter Miljöpartiet emellertid liksom de flesta partier fram forsknings-
resultat och tidigare erfarenheter som underlag för sin bedömning om kulturens betydelse 
inom vården.240

 
Ett samhällsekonomiskt värde är svårt att uppskatta, men kulturella insatser har stor betydelse för vår egen 
uppfattning om livskvalitet och hälsa. Det är mycket troligt att konsumtionen av insatser inom vård och omsorg 
minskar om vi upplever en större tillfredsställelse i livet. På olika håll i landet pågår kulturprojekt inom vården. 
Exempel finns inom psykiatrin. Man vet också att barn som vistas på sjukhus och får tillgång till kultur 
tillfrisknar mycket fortare. Det har till och med gjorts en undersökning som visade på att det var färre i 
personalen som var sjuka den dag då det var kultur på arbetet. Kulturdepartementet har i "Dagordning för 
kulturpolitiken 2003-2006" framhållit sambanden mellan kultur och hälsa och då speciellt vikten av kultur i 
arbetslivet. Det finns också många långtidssjukskrivna som på sin väg tillbaka till yrkeslivet igen skulle vara 
hjälpta av kultur i sitt rehabiliteringsarbete.241

 
  Det är emellertid inte bara icke-dominans som framträder i det övriga materialet. Antyd-
ningar till renodlat instrumentella inslag finns också, som i partiprogrammets diskussion kring 
bibliotek och museer. 
 
Biblioteken är en viktig källa för fri information och en omistlig förutsättning för det offentliga samtalet. Vi 
anser att välförsedda och offentligt finansierade bibliotek över hela landet ska garantera allmänheten tilgång till 
ett brett kulturutbud. […] Museer är en naturlig mötesplats mellan framtid och forntid, mellan kulturer och skilda 
folkslag, och för människor med specialintressen.242

 
Biblioteksverksamhet skulle kunna motiveras exempelvis utifrån egenvärdet i kunskap och 
museer med anknytning till kulturarvets betydelse för de flesta människor (som hos 
Moderaterna), men istället är det som ren informationskälla samt som en utgångspunkt för det 
offentliga samtalet (något som i sin tur har ett starkt samband med demokratimålet). En annan 
indikator på instrumentella skäl att stödja kulturen är att det bidrar till stabiliteten i ett 
samhälle. 
 
Den mångfacetterade bild av kulturyttringar som uppbärs av lokala folkrörelser i form av bygdespel, marknader, 
bygdedagar, levande rollspel med mera stärker sammanhållningen mellan människor. Det är viktigt att den 
lokala kulturen fortlever och kan utvecklas.243

 
På grund av den relativa bristen på material i vilket Miljöpartiet ger mer omfattande positions-
bestämningar kring sin föreställning om värden i kulturen i allmänhet och sina rättfärdiganden 
av kulturpolitiken i synnerhet finns det ingen möjlighet att genomföra någon mer djuplodande 
analyser av partiets kultursyn. Trots detta har vissa generella inslag kunnat uppmärksammas. 
 
 

                                                 
239 Miljöpartiet (2002). 
240 Jönsson, Mona (2003), Kultur i vårdutbildningar (Motion 2003/04:Ub504), Rixlex. 
241 ibid. 
242 Miljöpartiet (2002). 
243 ibid. 
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4.8.2 Slutsatser: Föreställningar om värden i Miljöpartiets kulturpolitik 
Trots den mer begränsade synen på kulturen som framkommer i vissa delar av Miljöpartiets 
grundläggande rättfärdiganden av kulturpolitiken tycks de tillsammans med Kristdemo-
kraterna vara de främsta företrädarna i svensk politik för en uppfattning om kulturen som ser 
tydliga intrinsikala värden i de kulturella verksamheterna. De eventuellt instrumentella 
inslagen är otydligt formulerade och partiprogrammets centrala yttranden kring kulturens 
betydelse mycket starka. Det ska emellertid understrykas båda att materialet som sagt har 
varit mer begränsat i Miljöpartiets fall än när det gäller de övriga riksdagspartierna, samt att 
den övergripande skillnaden i graden av instrumentell och intrinsikal syn på kulturen som vi 
sett i många avseenden är ganska liten i svensk politik. När det gäller graden av dominans 
eller icke-dominans tycks Miljöpartiet dessutom befinna sig i den breda, icke-dominanta 
mittfåran i svensk kulturpolitik. 
 
4.9 Jämförelse och sammanfattning 
Som avslutning på denna empiriska undersökning kommer nu de samlade resultaten att 
summeras. Detta kommer att genomföras i två steg; först med hjälp av en kortfattad 
redogörelse för de likheter och skillnader som framträtt i analysen, och sedan i en avslutande 
sammanfattande figur, vilken, mycket schematiskt, försöker att placera in de sju partierna i 
enlighet med deras grad av intrinsikala och instrumentella värden i rättfärdiganden av 
kulturpolitiken respektive grad av dominans/icke-dominans i deras föreställningar om värden 
i den aktuella frågan. 
  Det kan inte nog understrykas att det åtminstone på det ideologiska planet och i de 
övergripande motionerna i överlag har visat sig finnas en tydlig konsensus kring synen på 
kulturen samt kulturpolitikens innehåll. Varje parti sätter naturligtvis sin egen prägel på de 
konkreta förslagen till politiska åtgärder och har sin egen infallsvinkel samt lyfter fram 
specifika kulturella verksamheter och aktiviteter som speciellt viktiga. Men när det gäller de 
generella dragen är partierna slående lika, ofta ända ned till det specifika ordvalet. Detta har 
förhoppningsvis också framgått av analyserna, även om målet hela tiden har varit att i första 
hand lyfta fram de skillnader som observerats, för att se om det trots allt ligger vissa små men 
väsentliga perspektivskillnader mellan de olika partierna. På grund av de övergripande över-
ensstämmelserna mellan de olika partiernas kultursyn och kulturpolitik ligger det därför nära 
till hands att först lyfta fram alla de likheter som uppmärksammats mellan de olika partierna; 
 

• Samtliga partier har på något sätt kombinerat uppfattningar om intrinsikala värden i 
kulturen med instrumentella rättfärdiganden (det vill säga hänvisningar till indirekta, 
neutrala mål) av sina kulturpolitiska stödåtgärder. Denna starka partigränsöver-
skridande överensstämmelse innebär alltså att det inte finns några partier som 
förespråkar en renodlat neutralistisk respektive perfektionistisk stat. 

• Alla partier har i någon mån lyft fram de neutrala, instrumentella målen hälsa och 
ekonomisk tillväxt som centrala skäl till att stödja kulturella verksamheter och 
aktiviteter. 

• Alla partier har också i varierande grad och mer eller mindre uttryckligt hänvisat till 
ett samband mellan kultur och demokrati, vilket alltså också tolkas som ett neutralt 
mål utifrån denna uppsats begreppsutredningar. 

• Nästan alla partier har arbetat utifrån en abstrakt och omfattande definition av det som 
de anser vara värt att stödja och för medborgarna att engagera sig i, där valfriheten för 
varje enskild individ att själv välja sin kulturella konsumtion utifrån egna preferenser 
har betonats i de flesta sammanhang, och där de kulturella verksamheterna har 
betraktats som likvärdiga alternativ för medborgarna att engagera sig i. Inga partier har 
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dock i praktiken varit villiga att tillhandahålla reella möjligheter för medborgaren att, 
om denne så önskar, medvetet undvika kulturella verksamheter i alla dess former. 

 
Även om skillnaderna partierna emellan varit betydligt mindre framträdande har de ingalunda 
helt lyst med sin frånvaro, är ur ett jämförande perspektiv knappast mindre intressanta att lyfta 
fram; 
 

• Förekomsten av synen på kulturen i sig som en samhällelig företeelse med ett 
självklart och starkt inneboende värde har varit något mer framträdande hos vissa 
partier (närmare bestämt Kristdemokraterna och möjligtvis även Miljöpartiet) än hos 
andra (främst Folkpartiet). Noterbart är att såväl likheterna som skillnaderna i detta 
avseende skär över de traditionella politiska blockgränserna. 

• Även om de flesta partier har betonat kulturens betydelse även utanför sina tradition-
ella områden har vissa varit tydligare med detta än andra; framför allt Kristdemo-
kraterna och Centerpartiet men i viss mån också (fast med en liten annan 
utgångspunkt) Socialdemokraterna. En viktig aspekt av graden av dominans har såled-
es varierat märkbart mellan partierna. 

 
Resultatet av den empiriska analysen ska nu avslutningsvis summeras i en figur. Det ska 
återigen understrykas att detta enbart kan bli en stiliserad, skissartad förenkling av den 
sammansatta verkligheten, vilket alltså till stor del beror på att det på grund av partiernas 
många likheter varit svårt att klassificera de olika partierna utifrån studiens idealtyper. Trots 
det kan en förenklande bedömning av detta slag bidra med en översiktlig helhetsbild som 
kastar ytterligare något ljus över den empiriska studiens resultat. 
 
Figur 4.1 Schematisk bedömning av föreställningar om värden i svensk kulturpolitik 
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5. Sammanfattning 
 
 
 
 
 
Såhär långt komna i vår studie av statlig neutralitet och politisk perfektionism i teori, ideologi 
och praktik har vi genomfört den teoretiska såväl som den empiriska analysen. Det som 
kvarstår är emellertid inte heller detta någon vidare lätt uppgift; det vill säga att på ett kort, 
koncist och tydligt sätt försöka sammanfatta det som sagts och gjorts hittills, och därmed 
kunna redogöra för vad vi inom ramen för denna tämligen omfattande uppsats faktiskt har 
kommit fram till. 
  Låt oss, i vårt försök att bena ut hur vi kom dit vi är nu och vad vi har lärt oss på vägen, 
inledningsvis återvända till det första kapitlets frågeställningar och syftesmässiga såväl som i 
vid mening metodologiska positionsbestämningar. Det som skulle genomföras i denna studie 
var en såväl teoretisk som empirisk textanalytisk undersökning av begreppen statlig neutralitet 
och politisk perfektionism, med huvudsakligt fokus riktat mot det förstnämnda samt 
utforskandet av spänningsfältet mellan de båda principiella ytterligheterna. 
  I den teoretiska delen av uppsatsen kunde vi först visa att samtliga av de riktigt framträdande 
argumenten för statlig neutralitet har betydande brister, vilket öppnade för möjligheten att, 
neutralitetsargumenten till trots, bedriva perfektionistiska politik som kunde rättfärdigas 
utifrån de betydande ”kryphålen” i den neutralistiska resonemangen. 
  Efter att ha urskiljt de huvudsakliga argumenten för neutralism och perfektionism ledde en 
första översiktlig begreppsmässig undersökning fram till slutsatsen att det finns flera sorters 
neutralism och perfektionism (närmare bestämt rättfärdigandeneutralitet och målneutralitet), 
och att det i princip var möjligt att kombinera olika former av perfektionism och neutralism. 
Utrymmet mellan begreppen vidgades därmed, och vi hade därtill uppnått det första steget 
mot en närmare precisering av sådant som skulle kunna undersökas inom ramen för den 
empiriska analysen. 
  Den största teoretiskt orienterade analysuppgiften återstod dock, och det var tillika den fråga 
som, olikt de tidigare analyserna, skulle kräva ett konkret ställningstagande för en viss typ av 
definition och precisering eftersom det fanns olika synsätt. Frågan gällde situationer i vilka 
”föreställningar om värden” förekommer, det vill säga då det finns en av staten 
uppmärksammad uppfattning om att vissa mänskliga egenskaper eller aktiviteter bör stödjas 
med politiska medel. Delvis för att senare kunna genomföra en analys av konkreta politiska 
åtgärder inom ramen för en empirisk analys utifrån idealtyperna statlig neutralitet och 
perfektionism krävdes en konkret definitionen av å ena sidan uppfattningar om det goda (i 
betydelsen sådana ontologiska premisser och påståenden vilka en perfektionistisk politik 
skulle kunna baseras på) och å andra sidan rättfärdigandeneutrala antangaden (i betydelsen 
sådana påståenden vilka kan rättfärdigas utan hänvisning till uppfattningar om det goda). Att 
den slutgiltiga definitionen innebar att rättfärdigandeneutralitet (i enlighet med somliga 
definitioner och i strid med andra) åtskiljdes från tillståndet ”kontroversiell” och gavs en 
”objektiv” precisering i vilken avsaknaden av hänvisning till det goda ansågs existera i de fall 
där påståenda kunde rättfärdigas med grund i fundamentala premisser som alla rimliga, 
rättvisa och rationella individer skulle vara tvungna att på goda grunder acceptera som 
odiskutabla, oavsett om dessa var kontroversiella eller ej, är i sig en delvis kontroversiell 
lösning på problemet. I denna sammanfattning ska inte de tämligen långrandiga 
resonemangen kring denna tolkning av begreppen återupprepas (delvis för att de ändå inte 
utgör ett helt fullödigt försvar av den egna tolkningen), utan vad som återigen ska 
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understrykas är att denna studies definition av rättfärdigandeneutralitet och uppfattningar om 
det goda i första hand hade en analytisk roll att spela (inte minst som en utgångspunkt för en 
efterföljande empiriska analys) inte som en lösning på hur statlig neutralitet i praktiken ska 
eller bör fungera när det utnyttjas av neutralistiskt lagda politiker. 
  I den andra analysen, vilken följde efter den teoretiska begreppsutredningen, tillfördes 
slutligen det empiriska material som, om något, bekräftade den faktiskt existerande gråzonen 
mellan neutralism och perfektionism. Politiska partier över hela det ideologiska spektrat 
utgick samtliga samtidigt både från resonemang som grundade sig på intrinsikala värden och 
instrumentella skäl (alltså indirekta neutrala mål) i sina rättfärdiganden av sina kulturpolitiska 
program. Inte ens det parti som man kan anta står närmast den liberala idétraditionen i vilken 
statlig neutralitet har sin upprinnelse, Folkpartiet, kunde karaktäriseras som mer än ett 
övervägande neutralistiskt inriktat parti, och då enbart inom detta specifika, kulturrelaterade 
politikområde (eftersom tydliga formuleringar kring bakomliggande, intrinsikala värden av 
frihet och kunskap återfanns i materialet). När det gäller den andra undersökta dimensionen, 
dominant/icke-dominant, företrädde samtliga partier någon form abstrakt och omfattande 
kultursyn i vilka kulturella aktiviteter ses som (åtminstone i stort sett) likvärdiga alternativ 
vilka individen själv gavs möjlighet att välja mellan. Detta är knappast förvånande med tanke 
på att det rimmar illa med hela den modern västerländsk demokratitraditionen att i tydligare 
ordalag kräva att medborgare ska ägna sig åt vissa specifika, klart avgränsade verksamheter 
och aktiviteter. Det går med andra ord an att hävda att människor (av ett eller annat skäl) 
måste ta del av kulturen; att specifiera vad denna kultur ska utgöras av är betydligt mindre 
accepterat, något som gång på gång visade sig i den empiriska analysen (även om också vissa 
undantag eller åtminstone motstridiga tendenser också identifierades vid ett antal tillfällen). 
  Sammanfattningsvis har det varit mitt syfte att via den teoretiska såväl som den empiriska 
analysen att på ett självständigt och kritiskt sätt och från olika synvinklar närma mig de 
övergripande analytiska frågorna kring skiljelinjen mellan statlig neutralitet och politisk 
perfektionism, och, inom ramen för den empiriska analysen, bidra till att (utifrån åtminstone 
ett begreppsmässigt perspektiv) ge en mer konkret empirisk förankring till den politologiskt 
mycket väsentliga men tämligen abstrakta frågan kring huruvida staten bör främja en 
uppfattning om det goda eller ej. 
  Och därmed är vi således tillbaka i den fråga som inledde denna uppsats; det vill säga om det 
är rätt av staten så väl i ord som handling främjar sin egen uppfattning om vad som gör livet 
som människa värt att leva? Min förhoppning är att den betydande komplexiteten i svaret på 
denna skenbart enkla fråga har framgått av denna uppsats, men också att den mångfasetterade 
verklighetens potentiella teoretiska såväl som högst konkreta empiriska möjligheter framträtt 
bortom de i många avseenden och konkreta situationer principiellt och praktiskt ouppnåeliga 
idealtyper, som statlig neutralitet och politisk perfektionism utgör. 
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