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Abstract 

 

Med utgångspunkt i teoribildningen kring ett partis agerande på olika arenor och den för-
ändring som har kunnat noteras kring centerpartiets agerande på väljararenan under senare år, 
är syftet med denna studie att se ifall vi idag kan förstå centerpartiets kommunikation på den 
interna arenan utifrån deras idéprogram från 2001 och med detta uttala oss kring en eventuell 
förnyelse av partiet på denna arena. Utifrån ett idéanalytiskt angreppssätt baserat på ideal-
typer, skapade för ny- respektive socialliberalism samt konservatism, studeras material från 
partiets riksstämmor i relation till idéprogrammet från 2001. Detta genomförs för de fyra 
funktionerna; syn på människans natur, syn på frihet, viktigaste enhet i samhället samt syn på 
människors välfärd.  

Resultatet visar att vi idag kan förstå centerpartiets interna kommunikation relativt väl uti-
från idéprogrammet från 2001 men att det samtidigt kan noteras en förändring kring synen på 
samhällets viktigaste enhet i riktning mot en ökad fokusering på individen. 

 

Nyckelord: centerpartiet, idéanalys, ideologier, idealtyper, arenor 
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1 Inledning 
 

 

 

 

Centerns nya nyliberalism är en fara för alliansen.1 

 

Även om folkpartisten Erik Ullenhag senare gjorde en ”pudel” gällande sina anklagelser kring 

centerpartiets fiskande i nyliberala vatten2 är detta bara en i mängden av indikationer under 

senare år utifrån vilka vi har kunnat identifiera centerpartiet som ett parti i förändring och i 

färd med en ideologisk högersväng.3 Samtidigt har detta ofta beskrivits som ett svek mot 

partiets kärnväljare på landsbygden.4 Denna förnyelse och den roll detta kan ha spelat internt 

för partiet idag är vad jag kommer att röra mig kring i denna C-uppsats och för vilken grund-

tanken uppkom just med ovanstående uttalande. 

 
 

1.1 Problemområde/ämnesval 
 

Ofta kan vi likna dagens partipolitik vid en tävlan. Få går förmodligen med i denna utan en 

strävan att vinna, eller för att uttrycka det i politiska termer – att maximera sitt väljarstöd vid 

de politiska valen.5 Heywood formulerar detta på följande sätt: 

 

Without doubt, all politicians want power. This forces them to be pragmatic, to adopt those policies and 
ideas that are electorally popular.6 

 

Den bild av partipolitiken som Heywood återger är nära liggande Downs aktörsinriktade 

partiteori, vilken utgår från strategiskt handlande aktörer7 och där ”politiska partier [ses] som 

monolitiska grupper av egenintresserade individer, som enbart strävar efter makt.”8 Detta kan 

                                                           
1
 Ullenhag 2007-03-12 

2
 Sköld 2007-04-07 

3
 Besara 2008-02-04, online, Jonsgården 2007-07-18, online, Bodén 2007-03-13, online 

4
 Wennberg 2008-01-17, online, Programinformation för Agenda 2007-09-02, online, Besara 2008-02-04, online 

5
 Thulin 2006-09-11 

6
 Heywood 2003, s.3  

7
 Loxbo 2007, s.18f 

8
 Loxbo 2007, s.19 
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ställas mot det perspektiv som utgår från en mer strukturell inriktning kring de partier, vilka 

av Duverger benämns masspartier, och där det är partiets struktur snarare än enskilda aktörer 

som är i fokus. Strukturer ses här som relativt oföränderliga och det är partiets ideologiska 

grund och ursprung som på detta sätt styr deras utveckling snarare än de enskilda aktörernas 

maktsträvan.9 Ovanstående utdrag från Heywood visar dock på den förstnämnda teori-

bildningen i synen på politik och partier.  

I nära relation till detta har forskningen presenterat en samling strategier kring konsten att 

lyckas i de politiska valen för att på så vis nå makten. I Väljare – Svenskt väljarbeteende 

under 50 år diskuterar Holmberg och Oscarsson kring ett antal av de strategier som kan 

relateras till denna maktsträvan.10 En av dessa strategier anges som konsten att vinna val på 

ideologisk närhet och utgår från att vi som väljare röstar på det parti som står oss närmast 

ideologiskt. Holmberg och Oscarsson formulerar denna strategi som att ”[p]artierna ökar sitt 

väljarstöd genom att manövrera till [...] positioner där det finns många väljare.”11 Detta är ett 

förfarande som stämmer väl med Heywood och den maktsträvan vi kunde identifiera ovan 

gällande den aktörsinriktade teorin. 

Utifrån denna strategi kan vi förstå att ett parti kan sägas lyckas i de politiska valen 

beroende på väljarnas och partiets ideologiska överensstämmelse i de budskap som partiet 

sänder ut i kommunikationen till väljarna. I Sverige och motsvarande länder med ett pro-

portionellt valsystem kan vi utifrån litteraturen förstå att ett sådant ideologiskt röstande är 

särskilt centralt och vanligt förekommande12, samtidigt som det har kommit att spela en allt 

större roll för väljarnas partival under efterkrigstiden.13 Grundat på ovanstående förefaller 

alltså denna strategi vara ett säkert kort för att partiet ska lyckas i de politiska valen. 

Detta är dock en maktsträvan vilken främst kan sägas äga rum inom det som utifrån ett 

arenaperspektiv benämns väljararenan och där målet är just att maximera partiets röstetal i 

valen. Denna arena är emellertid inte ensam skådeplats för partiernas agerande och 

kommunikation, utan samsas tillsammans med den interna arenan - med målet att maximera 

den interna enigheten; den parlamentariska arenan - med målet att maximera inflytandet samt 

mediearenan - med målet att maximera den positiva uppmärksamheten.14 Att ett parti alltför 

ensidigt fokuserar på att lyckas på väljararenan i en strävan att därigenom maximera 

                                                           
9
 Loxbo 2007, s.19 

10
 Holmberg & Oscarsson 2004, 102ff 

11
 Holmberg & Oscarsson 2004, s.102 

12
 Holmberg & Oscarsson 2004, s.105ff 

13
 Lewin 2002, s.436 

14
 Strömbäck 2004, Loxbo 2007, s.21 
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röstetalen, exempelvis genom ett användande av ovanstående strategi, innebär inte att allt är 

väl. Ett alltför stort fokus på väljararenan och att på så vis söka opinionsvindens läge i de 

politiska valen, på bekostnad av sammanhållningen på den interna arenan, kan komma att 

medföra ett nederlag på mediearenan. Mediernas fokus på den nu potentiellt uppkomna 

interna splittringen kan på detta sätt komma att innebära att partiet i slutänden framstår som 

förlorare på samtliga dessa arenor.15 Istället är det så att ”[n]yckeln till framgång ligger i hur 

skickligt ett parti är på att balansera de ofta motstridiga krav som ställs på de olika 

arenorna.”16 Ett parti som lyckas med att anpassa sig till väljaropinionen men samtidigt kan 

behålla den interna enigheten har stora förutsättningar för framgång. 

Med ovanstående i åtanke noterar vi att Sverige under senare år har sett ett antal exempel 

på partier som har genomgått mer eller mindre tydliga förnyelser utifrån en förmodad strategi 

att vinna röster på ideologisk närhet i sitt agerande på väljararenan. Det som flest förmodligen 

kommer att tänka på, är när ”de nya moderaterna” presenterades av Fredrik Reinfeldt sen-

sommaren 200517 och då partiet enligt många gjorde en ideologisk vänstersväng.18 Att stor 

uppmärksamhet har riktats mot de nya moderaterna och deras förnyelse kan säkert förstås uti-

från att de är landets näst största riksdagsparti och att förändringen skedde relativt snabbt till-

sammans med en omfattande annonskampanj. Vem minns inte en slogan som: ”Sverige har 

fått ett nytt arbetarparti. Vi heter moderaterna.”19 Just moderaterna och deras förnyelse ses av 

Strömbäck som ett gott exempel på ett parti som klarade av ovanstående balansgång och 

”visade att de lyssnar till opinionen [...] utan att svika de egna grundläggande värderingarna 

eller politikens långsiktiga mål.”20 På detta sätt lyckades moderaterna att behålla de gamla 

sympatisörerna men samtidigt vinna nya i samband med partiets förnyelse.21 

Vid sidan av moderaterna har även centerpartiet genomgått en förnyelse under senare år 

men där detta i ofta hårda ordalag har anklagats för att ha inneburit en ideologisk högersväng 

och att partiet på så vis har övergivit sina rötter, vilket vi också inledningsvis kunde se. Även 

om detta är en förnyelse som inte har varit lika uppmärksammad som moderaternas dito är 

centerpartiet förmodligen det av dessa två partier som tydligast har använt sig av den ovan 

angivna strategin att vinna på ideologisk närhet genom att förflytta sig dit väljarna finns.  

                                                           
15

 Strömbäck 2004 
16

 Strömbäck 2004 
17

 ”Reinfeldt lanserar ”nya” moderaterna” 2005-08-25, online 
18

 Andersson 2005, Kratz 2006-05-19, online 
19

 Flygblad för nya moderaterna, online 
20

 Strömbäck 2004 
21

 Strömbäck 2004 
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Länge sågs förmodligen få andra partier inom den svenska rikspolitiken som så nära för-

knippade med en särskild väljarbas eller yrkeskår som just centerpartiet och lantbrukarna. I 

takt med denna yrkeskårs minskande i antal sjönk även partiets stöd i de nationella valen.22 

Ifall den väljargrupp som länge röstat på och stått centerpartiet nära, nu sakta men säkert 

minskar, innebär detta att partiet, utifrån ovanstående resonemang, måste förflytta sig till 

åsiktspositioner där det finns ”nya väljare”. Detta för att partiet ska kunna hävda sig politiskt i 

valen. På detta sätt kan centerpartiet förmodligen ses som mer av ett aktörsparti än ett mass-

parti utifrån deras agerande på väljararenan i samband med deras förnyelse. 

Om vi utgår från att partiets förnyelse startade i perioden mellan riksdagsvalen 1998 och 

2002 under Lennart Daléus tid som partiledare23 kan vi konstatera att denna förnyelse fyllde 

sitt syfte. För första gången sedan 1973 ökar centerpartiet sitt väljarstöd i riksdagsvalet 2002 

och detta höll även i sig i samband med valet 2006.24 Dock är det inte enbart i valresultatet 

eller diverse anklagelser som en förnyelse riktad mot väljararenan kan noteras. Även med ut-

gångspunkt i två frågeställningar i svensk valforsknings stora mängd material kan jag 

motivera denna förnyelse enligt följande. 

För det första: I avhandlingen Bakom socialdemokraternas beslut utgår Loxbo från ett 

arenatänkande och anger väljararenan till att bland annat röra ”[v]äljarnas uppfattning om 

budskapet”.25 En förnyelse av centerpartiets kommunikation riktad mot väljararenan kan 

utifrån detta studeras genom väljarnas uppfattning av partiets budskap. I Oscarsson och Holm-

bergs nyligen presenterade valresultatundersökning Alliansseger, gällande valet 2006, om-

beds väljarna att placera in de politiska partierna på en ideologisk höger-vänsterskala.26 Vi 

kan här se att kring det Loxbo benämner väljarnas uppfattning av partiets budskap har center-

partiet rört på sig ordentligt under de senaste mandatperioderna. Partiets förflyttning på höger-

vänsterskalan, vilken kan förmodas utgöra indikator på förändring utifrån strategin att vinna 

på ideologisk närhet, är för perioden 2002 till 2006 den fjärde största som har noterats för 

något riksdagsparti mellan två på varandra följande val i det publicerade materialet.27 På detta 

sätt har en förnyelse på väljararenan utifrån väljarnas uppfattning kring partiets budskap 

kunnat påvisas. En invändning kunde här vara att väljarnas uppfattning av partiets budskap 

inte måste stämma överens med det faktiska budskapet. Utifrån Holmberg och Oscarsson kan 

                                                           
22

 Partistyrelsens yttrande vid partistämman 2001, avsnitt 8, s.3 
23

 Forsman 2008-02-21, online, Brors 2008-02-25, online 
24

 Hadenius 2003, s.278f, Valmyndigheten, online 
25

 Loxbo 2007, s.23 
26

 Oscarsson & Holmberg 2008, s.252 
27

 Oscarsson & Holmberg 2008, s.252, mellan 2002 och 2006 valde väljarna att flytta centerpartiets placering 

från 5,7 till 6,2 på en 10-gradig skala.  



 

5 

vi dock förmoda en sådan överensstämmelse. De svenska väljarna anges vara väl insatta i och 

”duktiga på att hålla reda på partiernas ideologiska positioner.”28 

För det andra: Som vi inledningsvis kunde förstå är ett ideologiskt röstande centralt i den 

svenska politiken. Utifrån Holmberg och Oscarsson förstår vi att svenska väljare är väl för-

trogna med, samt ideologiskt stämmer väl överens med ”sitt partis” ideologiska position.29 

Detta innebär att vi genom att studera ett partis väljare får en god bild av hur partiets budskap 

riktat till väljarna har förändrats ideologiskt. När Oscarsson och Holmberg tillfrågar center-

partiets väljare att ideologiskt placera sig själva på höger-vänsterskalan, är detta, utifrån ovan-

stående resonemang, likvärdigt med att studera partiets ideologiska budskap i sig. Det vi 

noterar är att centerpartiets väljare har genomfört en ideologisk förflyttning mellan 2002 och 

2006 som är den sjätte största som har noterats för något riksdagspartis väljare mellan två på 

varandra följande val i det presenterade materialet.30 Den ideologiska överensstämmelse vi 

har pekat på mellan ett partis väljare och partiets budskap visar på detta sätt ytterligare att 

centerpartiet har genomfört en förnyelse på väljararenan. Genom ovanstående resonemang 

och operationalisering har jag, trots avsaknad av eget forskningsmaterial kring centerpartiets 

faktiska budskap, ytterligare kunnat påvisa deras förnyelse på väljararenan under senare år. 

Parallellt med väljararenan agerar ett parti även på en intern arena och följden av denna 

balansgång mellan olika mål på dessa arenor kan bli ”mer eller mindre oförenliga roller”.31 

Detta kan leda till att partiet kan komma att agera på så sätt att de särkopplar och skiljer den 

retorik de för internt i organisationen från den faktiska politik som förs och talas för i det 

offentliga.32 Genom att partiet ”samtidigt försöker maximera stöd från omgivningen och den 

egna organisationen”33 kan det i kommunikationen med sina medlemmar komma att föra en 

retorik internt som ”har lite med partiets faktiska politik att göra”.34 En förnyelse på väljar-

arenan måste alltså inte ske parallellt med en motsvarande förändring på den interna arenan. 

Samtidigt med detta har centerpartiet idag ett idéprogram från 2001, vilket kan förstås 

som en ideologisk vägvisare och utgångspunkt för partiet.35 Detta idéprogram tillsammans 

med den förnyelse som ovan har kunnat påvisas gällande väljararenan väckte en undran hos 

mig kring partiets interna kommunikation. Med utgångspunkt i detta kommer jag här att 

                                                           
28

 Holmberg & Oscarsson 2004, s.105 
29

 Holmberg & Oscarsson 2004, s.105ff 
30

 Oscarsson & Holmberg 2008, s.253, mellan 2002 och 2006 har självplaceringarna bland centerpartiets väljare 

ändrats från 5,8 till 6,2 på en 10-gradig skala. 
31

 Loxbo 2007, s.22 
32

 Loxbo 2007, s.31f 
33

 Loxbo 2007, s.32 
34

 Loxbo 2007, s.32 
35

 ”Där människor får växa”, centerpartiets idéprogram 2001, s.2, Centerpartiets historia, online  
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undersöka ifall vi idag kan förstå partiets kommunikation på den interna arenan utifrån deras 

idéprogram från 2001 och med detta notera ifall en förnyelse har ägt rum på denna arena. 

 

 

1.2 Syfte 
 

Grundat på ovanstående anger och preciserar jag mitt syfte till att svara på ifall vi kan förstå 

centerpartiets kommunikation på den interna arenan idag, utifrån deras idéprogram från 2001, 

trots den förnyelse som ägt rum på väljararenan. Utifrån detta kommer jag att uttala mig kring 

en eventuell förnyelse under motsvarande tidsperiod för den interna arenan. 

 

 

1.3 Frågeställningar 
 

Den övergripande frågeställning som jag kommer att använda mig av i studien är följande: 

 

1. Kan vi förstå centerpartiets interna kommunikation idag utifrån deras idéprogram 

från 2001, gällande de under metodavsnittet angivna funktionerna? 

 

För att kunna besvara denna huvudfråga kommer jag att arbeta med följande underfrågor: 

 

2. Var kan centerpartiets kommunikation placeras ideologiskt i ett analysverktyg utifrån 

deras idéprogram från 2001, gällande de under metodavsnittet angivna funktionerna? 

 

3. Var kan centerpartiets kommunikation placeras ideologiskt i ett analysverktyg utifrån 

aktuella interna dokument36, gällande de under metodavsnittet angivna funktionerna? 

 

Finner jag att partiets kommunikation utifrån ovanstående fråga två och tre förefaller vara 

liknande, grundat på mitt analysverktyg, kan partiets interna kommunikation idag förstås uti-

från idéprogrammet från 2001. Detta kan i sin tur säga något om att den ovan påtalade för-

nyelsen inte rört den interna arenan för den aktuella tidsperioden och de studerade funk-

tionerna. 

                                                           
36

 En förtydligande diskussion kring dessa interna dokument kommer att ske i avsnitt 2.1. 
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  Utöver detta kommer jag att genomföra en analys av ett material motsvarande det i fråga 

tre ovan, men där detta material nu istället rör partiintern kommunikation som är samtida med 

idéprogrammets antagande från 2001. Syftet med detta är att förvissa mig om att partiets 

kommunikation på den interna arenan i samband med idéprogrammets antagande kunde för-

stås utifrån detsamma. Detta är en förutsättning för det aktuella upplägget i form av att jag ska 

kunna uttala mig kring en förnyelse av den interna arenan utifrån idéprogrammet. Om idé-

programmet inte fungerade som en ideologisk utgångspunkt för, och på så vis stämde överens 

med kommunikationen på den interna arenan i samband med idéprogrammets antagande kan 

vi inte heller säga något kring en förnyelse av den interna arenan fram till idag, utifrån detta 

dokument. Grundat på detta kommer jag att komplettera min studie med följande fråge-

ställning: 

 
4. Var kan centerpartiets kommunikation placeras ideologiskt i ett analysverktyg utifrån 

interna dokument37 samtida med idéprogrammets antagande 2001, gällande de under 

metodavsnittet angivna funktionerna? 

 
Studiens upplägg utifrån dessa underfrågor kan nu presenteras i form av nedanstående figur. 

 

 

Figur 1.1 Studiens upplägg 

 

 

1.4 Disposition 
 

I det nästföljande andra kapitlet, benämnt metodologi, kommer jag att presentera studiens 

metod och material tillsammans med de tolknings- och slutsatsdiskussioner som måste till. 

Detta följs av kapitel tre vilket behandlar studiens teori och där diskussioner förs kring vad 

som menas med en ideologi och dess innehåll tillsammans med en redogörelse kring tidigare 

forskning på området. Detta kapitel avslutas sedan med det för studien relevanta analys-

verktyget. När vi efter detta går in på studiens fjärde kapitel kommer själva analysen att 

genomföras innan studien avslutas i form av det femte kapitlet benämnt resultat och av-

slutande reflektioner. 

                                                           
37

 En förtydligande diskussion kring dessa interna dokument kommer att ske i avsnitt 2.1. 
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2 Metodologi 
 

 

 

 

Jag kommer inledningsvis i detta kapitel under avsnitt 2.1 att redogöra för studiens material 

tillsammans med de avgränsningar som måste till i genomförandet. Detta följs under 2.2 av 

studiens metodavsnitt. Kapitlet avslutas sedan med kriterier för slutsatsdragning under 2.3 till-

sammans med en relevant reliabilitets- och validitetsdiskussion under 2.4 kring de tolkningar 

och val som jag har kommit att ställas inför. 

 

 

2.1 Avgränsningar och material 
 

För att kunna ge så bra svar som möjligt på de ovan angivna frågorna måste vissa av-

gränsningar till. Att det undersökta materialet inledningsvis rör centerpartiets idéprogram från 

2001 bör framstå som klart. Utöver detta måste jag avgränsa mig till vad som skall utgöra 

material för att bestämma partiets position på den interna arenan för de resterande frågorna. 

För att inte utsättas för samma kritik som Esaiasson riktar mot Ljunggren i sin recension 

av dennes avhandling i Statsvetenskaplig Tidsskrift kommer jag ägna inledningen av detta av-

snitt till att ”precisera bärarna av de aktuella idéerna.”38 Detta innebär att ett avvägande görs 

mellan aktörs- och idéfokus. Ljunggren misslyckas enligt Esaiasson med detta och kan på så 

vis ”rita och berätta ungefär vad han vill”.39 Jag kommer i denna studie att avgränsa materialet 

till vad jag menar kan sägas utgöra en central aktör i partiet för att på så vis kunna besvara 

mina frågor. Utifrån Loxbo kan vi förstå att en sådan lämplig aktör och därmed material för 

att studera den interna arenans kommunikation är partistyrelsen i samband med parti-

stämmorna.40 På detta sätt och utifrån mina frågeställningar väljer jag att studera parti-

styrelsens yttranden i samband med partiets riksstämmor 2001 respektive 2007.41 Samlade 

dokument kring detta finns publicerade på centerparitets hemsida och är på så vis lättill-

gängliga. Då idéprogrammet vidare kan förmodas innehålla basala snarare än operativa 

                                                           
38

 Esaiasson 1993, s.207, kursiv i original 
39

 Esaiasson 1993, s.207 
40

 Loxbo 2007, s.23 
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 Då någon partistämma inte äger rum under 2008 är 2007 års material det mest aktuella 
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ideologiska nivåer42, vars innebörd ska vidareutvecklas i nedanstående teoriavsnitt, är det uti-

från dessa som analysen kommer att genomföras. På detta sätt kommer studien att avgränsas 

till ett antal grundläggande ideologiska funktioner i kommunikationen, snarare än ställnings-

taganden i mer konkret sakpolitik, och det är en studie av dessa, utifrån idéprogrammet, som 

syftet gäller. 

 

 

2.2 Metod 
 

Gällande denna studies genomförande i samband med analysen av centerpartiet kommer jag 

att använda mig av en idéanalys för att kunna ge svar på de inledningsvis ställda frågorna. Vi 

kan i metodlitteraturen identifiera ett antal inriktningar kring det vi känner till som idéanalys 

och här kommer jag att arbeta utifrån den inriktning som anges med syfte ”att analysera och 

bestämma en grupps eller enskild aktörs ideologi”43, vilket stämmer väl med studiens syfte. 

Denna inriktning preciseras till att utgå ”mer specifikt från ett grupp- eller aktörs-

perspektiv”44 men kan även kombineras med andra inriktningar av idéanalys till att exempel-

vis studera vissa typer av idéer hos en specifik aktör eller grupp.45  

Grundat på detta kommer jag i studien att utgå från ett antal idealtyper av olika ideologier. 

Dessa idealtyper kan ses som motsägelsefria tankekonstruktioner som inte skall sökas att 

finnas i den verkliga världen, vilket inte heller är deras syfte.46 Istället kommer de här att 

”fungera som ett raster som sorterar olika formuleringar i texten”47 med följden att jag för-

hoppningsvis kommer att kunna placera in centerpartiet hos dessa idealtyper genom att nog-

grant studera det aktuella materialet. Det vi kan få fram ur en idealtyp är på detta sätt vad som 

är typiskt för den aktuella ideologin.48  

Det är nu grundläggande att utforma dessa idealtyper efter ideologier som rimligtvis har 

något relevant att säga gällande centerpartiet. Just valet av de ideologier som ska användas i 

analysen blir på så vis centralt då exempelvis fascism eller kommunism förmodligen inte 

skulle bidra med mycket till min analys. I skapandet av idealtyperna gäller sedan att formulera 

dessa utifrån vad som brukar anges som utmärkande egenskaper för de aktuella ideologierna, 

                                                           
42

 ”Där människor får växa”, centerpartiets idéprogram 2001, s.2 
43

 Bergström & Boréus 2005, s.159 
44

 Bergström & Boréus 2005, s.155 
45

 Bergström & Boréus 2005, s.155 
46

 Bergström & Boréus 2005, s.159 
47

 Bergström & Boréus 2005, s.160 
48

 Esaiasson m.fl. 2004, s.154 
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grundat på tidigare arbeten och central forskning på området och att på så vis skapa en ideal-

typisk bild av kärnan kring den aktuella ideologin.49 

De ideologier som på detta sätt är relevanta för denna studie, och vilka jag nedan kommer 

att motivera som utgångspunkter för analysen och skapandet av mitt analysverktyg, är social-

liberalism, nyliberalism och konservatism. 

Att utgå från en idealtyp grundad på socialliberalism kan först och främst motiveras uti-

från det att Maud Olofsson själv anger att ”Vi är ett socialliberalt parti”50 och att spår av detta 

då kan förmodas att finnas på partiets samtliga arenor. Samtidigt anges just social-

liberalismen av Bergström m.fl. vara ”den ideologi som dominerat svenskt partiliv under 

efterkrigstiden”51, vilket ytterligare gör detta till en central enhet i sammanhanget. 

Ett användande av nyliberalism som idealtyp motiverar jag på ett motsvarande sätt utifrån 

att det är i termer av rörelser mot denna ideologi som centerpartiet ofta har kritiserats i sam-

band med sin förnyelse under senare år.52 

Att som tredje idealtyp välja konservatism saknar jag annan motivering för, bortsett från 

att min egen uppfattning av centerpartiet länge var av detta som ett konservativt parti och att 

denna ideologi på så sätt skulle kunna säga något relevant om partiet. 

I ett genomförande av en studie utifrån ovanstående idealtyper kan nu ett antal angrepps-

sätt och fokus gentemot dessa användas. Detta ligger till stora delar nära den diskussion som 

presenteras under nedanstående avsnitt 3.1 och som exempel på detta kan Ball och Daggers 

fyra funktioner hos en ideologi nämnas.53 Vidare finns möjligheten att utgå från Larssons fem 

punkter vilka presenteras under rubriken ”Att jämföra ideologier - några huvudpunkter.”54  

Jag har självfallet studerat dessa modeller tillsammans med en mängd övrig litteratur och 

arbeten på området. Då idéprogrammet explicit anger att det inte är att se som en receptbok på 

konkret sakpolitik55 kommer jag i analysen av samtliga tre material att använda mig av 

funktioner som ofta ligger närmare den basala än den operativa nivån enligt resonemanget 

kring dessa i nedanstående avsnitt 3.2. 

I tidigare arbeten och böcker på området finner jag att delar som ofta har studerats och 

som nämns kring idealtyper och idéanalyser på detta sätt är en (1)människo- och (2)frihetssyn 

tillsammans med (3)viktigaste enheten i samhället och (4)synen på människors välfärd. Att 

                                                           
49

 Esaiasson m.fl. 2004, s.156 
50

 ”Olofsson avfärdar folkpartiets kritik” 2007-03-14 
51

 Bergström m.fl. 2005, s.400 
52

 Ullenhag 2007-03-12, Besara 2008-02-04, online, Bodén 2007-03-13, online  
53

 Ball & Dagger 2004, s.4ff 
54

 Larsson 2006, s.21 
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 ”Där människor får växa”, centerpartiets idéprogram 2001, s.2 
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studera just människo- samt frihetssynen hos en ideologi kan motiveras utifrån Ball och 

Dagger då en uppfattning kring båda dessa funktioner anges vara närvarande i en ideologi och 

på så vis gör dem lämpliga att studera.56 De resterande två funktionerna motiverar jag dels uti-

från att grunden för dessa går att finna i Larssons jämförelse av ideologier och på så vis kan 

förmodas vara vanliga studieobjekt vid liknande arbeten.57 Dels utifrån att de ingår i 

Bergströms m.fl. metodexempel på genomförandet av en idéanalys.58 Samtidigt med detta är 

mina funktioner ofta använda i delar av de arbeten jag diskuterar under nedanstående avsnitt 

3.4 gällande tidigare forskning på området. 

De delar som jag på detta sätt kommer använda för att placera in centerpartiets 

kommunikation är alltså följande fyra funktioner, varav samtliga kan föras till en ideologis 

basala nivå. Utifrån den beskrivning jag ger av den basala nivån i nedanstående avsnitt 3.2, 

kan de två första funktionerna huvudsakligen föras till kategorin ideologiska postulat medan 

de resterande förmodligen ligger närmare vad som anges vara grundläggande värderingar.59 

 

• Syn på människans natur  

• Syn på frihet 

• Viktigaste enhet i samhället  

• Syn på människors välfärd  

 

Samtliga dessa funktioner rör områden som inte är mer konkreta än att de kan förväntas finnas 

i ett idéprogram som motiveras på det sätt som görs i centerpartiets fall och en närmare 

diskussion kring vad varje funktion innehåller följer naturligt i samband med konstruktionen 

av analysverktyget och idealtyperna i avsnitt 3.5.   

 

 

2.3 Slutsatsdragning och poängplaceringar  

 

I samband med studiens analys kommer materialet att placeras in i analysverktyget efter en 

bedömning av varje funktions innehåll i den aktuella texten på en skala från 0 till 5 för 

samtliga idealtyper. Kriterier för dessa slutsatsdragningar framgår nedan samt i samband med 
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 Ball & Dagger 2004, s.8 
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 Larsson 2006, s.25f 
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presentationen av idealtyperna och analysverktyget. Att på detta sätt använda mig av en 

graderad skala innebär att jag förhoppningsvis kommer att kunna notera finare nyanser i 

materialet än vad som hade varit fallet ifall jag endast skulle placera in varje funktion under 

den idealtyp som passade bäst. På detta sätt kan jag ange att ett material har en viss nivå av 

exempelvis socialliberalism men samtidigt en något mindre nivå av exempelvis konservatism. 

Jag ska nu beskriva mina utgångspunkter i konstruktionen av detta system och kommer att 

använda synen på människans natur som exempel. Givetvis är ett motsvarande tillvägagångs-

sätt även aktuellt när det gäller en funktion där det är skillnad mellan samtliga idealtyper och 

inte enbart på det sätt som gäller mellan positiv och negativ syn på människans natur.  

Ett material som jag bedömer som enbart innehållande en positiv människosyn samtidigt 

som inget tyder på en negativ sådan anges med värdet 5 för den idealtyp som stämmer 

överens med detta samtidigt som resterande idealtyper anges med värdet 0. Tyder däremot 

materialet på att exempelvis en negativ människosyn kan anas i materialet trots att en positiv 

människosyn är dominerande anges detta med värdet 4 i positiv människosyn och mot-

svarande värde 1 till 3 gällande en negativ sådan beroende på den betoning som görs kring 

denna. Är det endast en mindre del, anges detta med värde 1, samtidigt som en betoning på en 

negativ människosyn i nästan samma omfattning som en positiv sådan anges med värde 3 för 

denna. Ett mellanting av dessa bedömningar blir följaktligen värdet 2. På ett motsvarande sätt 

kommer bedömningen att ske i de fall när funktionen inte enbart består av två poler. En 

dominerande hållning i funktionen kommer även här att anges med värdet 4 medan de 

resterande anges med 1 till 3 utifrån min bedömning av dessa. Avslutningsvis vill jag nämna 

att genomgående i analysen kommer denna att utgå från devisen, syns du inte - finns du inte. 

En ickenämnd poängplacering och idealtyp innebär alltså noll poäng.  

Även om innehållet i detta avsnitt till viss del kan sägas ligga nära nedanstående 

diskussion gällande de tolkningar och avvägningar som uppkommer i denna studie menar jag 

att det är relevant att den för studien högst centrala poängskalan ges plats i ett eget avsnitt. 
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2.4 Reliabilitet och validitet 
 

I en studie av detta slag är en stor del tolkningsarbete aktuellt. Esaiasson anger detta som att 

”[i]déanalysen förutsätter en mer eller mindre avancerad tolkning av arbetsmaterialet.”60 Detta 

kan innebära att de avsnitt som av mig bedöms att tillhöra den ena idealtypen mer än den 

andra, av en annan uttolkare kan komma att placeras annorlunda. För att förhoppningsvis 

kunna förekomma viss kritik kring detta samt stärka mina tolkningar kommer jag att genom-

föra en andra genomläsning och ”kodning” av materialet i form av ett intrakodarreliabilitets-

test.61 Givetvis är detta inte någon garanti för studiens stärkta reliabilitet men något utöver 

detta är svårt för den enskilde forskaren att genomföra. 

Som Esaiasson anger rör de funktioner som jag undersöker ofta de latenta delarna i ett 

material, exempelvis människosyn och att dessa på så sätt måste ”läsas mellan raderna.” Det 

anges att det är för en sådan latent idéanalys som särskilda validitets- och reliabilitetsproblem 

kan uppkomma och måste hanteras.62 Som vi kan förstå inställer sig med detta ”[p]roblemet 

för idéanalytikern […] att belägga den egna tolkningen.”63 Beckman anger detta som att 

forskaren måste ”argumentera för sina tolkningar och slutsatser.”64 Utifrån detta kommer jag i 

min analys av materialet i stor utsträckning att använda mig av citat tillsammans med frekvent 

förekommande referenser och noter till källan. Detta kommer särskilt att göras i de fall då 

materialet kan ge upphov till tveksamheter och jag står i valet och kvalet av bedömningar. 

Samtidigt med ovanstående varnas för oärligheten att använda citat från skilda samman-

hang för att tillsammans belägga en viss tolkning.65 Detta är dock ett mindre problem för min 

studie då sammanhanget och aktören som studeras för de olika materialen är väl avgränsade. 

Istället innebär möjligheten att belägga mina tolkningar med citat att jag förhoppningsvis i 

största möjliga utsträckning kommer att kunna visa på min bedömning av vilken idealtyp de 

olika funktionerna ligger närmast i form av placeringar på den aktuella skalan.  

I själva beslutsprocessen att på detta sätt föra materialet till den ena eller andra idealtypen 

i olika grad anges av Esaiasson möjligheten att använda sig av ”preussisk precision eller 

österrikisk charm”.66 Den förstnämnda av dessa tekniker kan förstås som att bedömningen av 

materialet grundas på formella villkor genom att i extremen räkna ord och blir på så vis 
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kvantitativ i sin inriktning. I det andra fallet är det ett resonerande och en fingerspetskänsla 

som avgör.67 Vid tolkningen och bedömningarna kring denna studie menar jag att båda dessa 

tillvägagångssätt kommer att användas. Först och främst kommer den omfattning i vilken ett 

budskap framförs att till stor del spela in för mina bedömningar, exempelvis genom att ett in-

slag som givits mindre plats i materialet kommer att ges mindre vikt i slutsatserna. Detta till-

vägagångssätt i bedömningarna kan sägas ligga nära den preussiska precisionen. Samtidigt 

kommer slutsatsdragningen även att handla om en fingerspetskänsla grundat på det förda 

resonemanget, kalla det för österrikisk charm, och även den förda argumentationen i sig spelar 

på detta sätt in i bedömningarna. 

Grundat på detta är det förhoppningsvis det bästa från två världar som används i be-

dömningarna i form av att det är en helhetsbild av materialet som i slutänden har fått avgöra. 

Detta förfarande kan medföra att en opponent gör en mer skild bedömning av materialet än 

vad som varit aktuellt ifall enbart den preussiska precisionen hade använts som metod för 

slutsatsdragning. Jag menar dock att detta till slut ändå blir vad som sker i samband med en 

idéanalys och för att återigen anknyta till Esaiasson kan avgörandet och tolknings-

problematiken, efter det att en ordentlig arbetsinsats genomförts av forskaren i form av analys 

och slutsatsdragning, placeras hos opponenten i form av två alternativ: 1:”[S]å länge du inte 

kan visa att jag har fel så får du acceptera min tolkning.”68 2:”[D]et här är min tolkning och nu 

får ni tillsammans avgöra dess bärighet.”69 

Innan vi lämnar detta avsnitt vill jag här nämna något av problematiken kring skapandet 

av idealtyper utifrån olika ideologier och vad som kanske kan förstås som ett validitets-

problem gällande ifall jag faktiskt undersöker det jag påstår att jag undersöker. Som Ball och 

Dagger anger är det ”impossible to define liberalism or conservatism or any other ideology 

with mathematical precision.”70 Den som bestämmer sig för det, kan utifrån den samlade 

litteraturen på området säkerligen i slutänden visa på att det inte finns någon skillnad mellan 

de olika ideologierna överhuvudtaget. Den bild av ideologierna i form av de idealtyper som 

jag kommer att presentera är så som jag har uppfattat kärnan i dessa tre ideologier och den 

bild som jag har kommit att arbeta utifrån. Att genomföra en replikering av denna studie med 

annorlunda konstruerade idealtyper kan säkerligen ge något annorlunda placeringar i mitt 

analysverktyg, men detta hade varit att bruka våld på denna studies upplägg. 
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Som en avslutande diskussion i detta avsnitt vill jag nämna något ytterligare kring 

resultaten vi kan få fram i en studie av detta slag. En fråga kring vad sanning innebär kan här 

komma att infinna sig hos läsaren. För att gå i strid med Esaiassons ”vanlig lögn, förbannad 

lögn och – idéanalys”71 menar jag att sanningen förhåller sig till idéanalysen på samma sätt 

som den förhåller sig till den renodlat statistiska undersökningen. Ingen studie presenterar en 

absolut sanning i sig själv utan denna är alltid beroende av de val som forskaren gör. På detta 

sätt presenterar denna idéanalys sanningen i form av dess resultat, utifrån de val av material, 

tolkningstekniker och metoder som jag gör. 
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3 Teori 
 

 

 

 

I detta kapitel kommer jag inledningsvis i avsnitt 3.1 föra en diskussion kring vad som menas 

med en ideologi. Efter detta går jag in djupare i forskningen kring ideologier och diskuterar 

runt den uppdelning som kan göras av en ideologis olika nivåer under avsnitt 3.2 tillsammans 

med den motsättning som kan finnas mellan ett partis ideologiska grund och praktiska 

ageranden i avsnitt 3.3. Därefter följer i avsnitt 3.4 en samlad redogörelse kring tidigare 

forskning som kan relateras till min studie. Kapitlet avslutas sedan med en presentation av 

studiens idealtyper tillsammans med det aktuella analysverktyget i avsnitt 3.5. 

 

 

3.1 Vad är en ideologi? 
 

Då ideologier är ett centralt inslag i min studie kommer jag här att presentera den bild av vad 

en ideologi är, så som jag har kommit att uppfatta det, samt arbetat utifrån. För detta kommer 

jag först att ge ett mer allmänt hållet svar för att sedan gå djupare in kring de mer statsveten-

skapliga resonemangen. 

Ifall vi vänder oss till SAOL och slår på ideologi får vi följande svar: ”system av upp-

fattningar och värderingar.” 72 Bergström och Boréus å sin sida anger en ideologi till att gälla 

”samlingar av idéer som rör samhället och politiken.”73 

Ett grundligare men inte säkert klarare svar får vi ifall vi vänder oss till mer ämnesspecifik 

statsvetenskaplig litteratur på området. Att svaret inte med säkerhet blir klarare beror på att 

ideologi på samma sätt som demokrati förmodligen kan sägas vara ”i grunden omstritt.” Som 

Heywood anger finns det idag inte någon klar definition av vad som menas med ideologi.74 

Den bild som han ändå väljer att presentera stämmer dock till stora delar väl överens med Ball 

och Daggers motsvarande beskrivning i det att en ideologi anges vara en samling idéer för 

människor, utifrån vilka de kan förhålla sig till omvärlden.75 
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Heywood anger samtidigt med detta innehållet i en ideologi till att gälla följande tre 

funktioner: Är - hur ser saker och ting ut; Bör - hur ser det för den aktuella ideologin önsk-

värda samhället ut; samt Gör - handlingsrekommendationer, hur menar ideologin att vi ska ta 

oss från Är till Bör.76 Ball och Dagger å sin sida är förmodligen mest kända för sin beskriv-

ning av innehållet i en ideologi till att för det första gälla en förklaring till varför samhället ser 

ut som det gör. För det andra en utvärdering gällande ifall dessa förhållanden är bra eller 

dåliga. För det tredje en orientering för människan som anhängare av en ideologi i form av en 

identitet. Vem är jag som anhängare av exempelvis socialismen? Samt för det fjärde och av-

slutningsvis, ett politiskt program eller handlingsrekommendationer för hur ideologin menar 

att vi ska agera för att samhället skall kunna förbli eller förändras i enlighet med ideologin.77 

På den svenska arenan har Tingsten formulerat innehållet i en ideologi till att gälla (1)grund-

läggande värdepremisser, (2)verklighetsomdömen samt (3)konkreta rekommendationer. Med 

utgångspunkt i dessa verklighetsomdömen menade Tingsten att en ideologi kunde utsättas för 

en systematisk prövning och detta utgjorde grunden för hans länge fruktade idékritik.78 Det 

som Tingsten på detta sätt benämner grundläggande värdepremisser kan på ett motsvarande 

sätt även avläsas hos Ball och Dagger då de anger att varje ideologi för att kunna utgöra de 

fyra ovan angivna funktionerna måste innehålla en uppfattning om människans natur samt 

frihetsbegreppet.79 

 

 

3.2 En ideologis operativa och basala nivå 
 

I sin avhandling Konservatism och demokrati diskuterar Aronson kring en uppdelning av en 

ideologi som jag menar är av vikt för denna studie och de funktioner som ingår i analysen. 

Aronson menar att en ideologi kan struktureras i två nivåer enligt följande. Dels en basal nivå 

som utgör ideologins kärna och innehåller dess grundläggande föreställningar. Dels en 

operativ nivå vilken istället rör ställningstaganden i konkreta politiska sakfrågor.80 

Den basala nivån kan enligt Aronson i sin tur ses i form av en ytterligare uppdelning 

gällande ideologiska postulat och grundläggande värderingar. För de ideologiska postulaten 

gäller att dessa närmast motsvarar Tingstens grundläggande värdepremisser och alltså även 

                                                           
76

 Heywood 2003, s.12 
77

 Ball & Dagger 2004, s.4ff 
78

 Bergström & Boréus 2005, s.151f, Esaiasson m.fl 2004, s.235 
79

 Ball & Dagger 2004, s.8 
80

 Aronson 1990, s.27, 31 



 

18 

Ball och Daggers motsvarigheter och rör exempelvis ideologins människosyn. De grund-

läggande värderingarna fungerar sedan som en följd av dessa postulat och utgör ett mellanled 

till den operativa nivån och hanterar exempelvis ideologins metoder för samhällsförändring 

och motsättningen mellan individ och kollektiv.81 

 

 

3.3 Idépolitik vs. realpolitik 
 

På det sätt som jag har diskuterat ovan i samband med ämnesvalet kan vi ofta möta en 

skillnad i den politik som riktas mot väljarna respektive de egna inre leden. Larsson anger 

detta som att vi måste vara uppmärksamma på åtskillnaden mellan idépolitik i form av 

ideologier i exempelvis ett idé- och partiprogram och ”politiska handlingar i konkreta 

situationer.”82 Detta då ett styrdokument i form av ett idéprogram endast utgör en av flera 

faktorer som avgör den faktiska politiken på väljararenan eller den parlamentariska arenan.83 

I sin bok Ideologi och strategi diskuterar Lewin just kring förhållandet mellan den roll 

som ideologin spelar hos ett parti och den faktiskt förda politiken i konkreta situationer. 

Partierna och politikerna anges i första hand vilja agera ideologiskt utifrån sina partiprogram 

men samtidigt får de allt som oftast kompromissa och snarare agera utifrån strategiska motiv i 

den förda politiken.84 Det resonemang som Lewin för ligger nära den distinktion som 

beskrevs inledningsvis kring strukturellt styrda masspartier och maktstyrda aktörspartier och 

detta avsnitt skall därför i viss mån ses som en komplettering till studiens inledande avsnitt. 

 

 

3.4 Tidigare forskning 
 

När det gäller tidigare forskning på området kan olika förhållningssätt intas. Gäller detta den 

tidigare forskning som genomförts kring centerpartiet under senare år är skörden runt detta 

väldigt tunnsådd. Det enda jag har funnit som kan relateras till centerpartiet efter millennie-

skiftet är en uppsats där partiet behandlas som en av beståndsdelarna som ingår i det vi känner 

till som alliansen. Här studeras förutsättningarna för dessa partiers samarbete och en eventuell 
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partisammanslagning utifrån en idéanalytisk metodansats, baserad på idealtyper för social-

liberalism och nykonservatism. Resultatet som uppnås är att vissa av dessa partier har större 

likheter sinsemellan än andra gällande förutsättningarna kring en tänkbar partifusion.85 

Om vi däremot med tidigare forskning menar sådan som genomförts utifrån en ideologisk 

utgångspunkt i studier av partier, finns ett stort antal arbeten. Givetvis kan inte samtliga, eller 

ens huvuddelen av dessa räknas upp och detta skulle inte heller fylla någon funktion för detta 

avsnitt. Istället kommer jag här att redogöra för vad jag anser är de centrala verken som be-

handlar detta ämne och/eller de som jag har stött på vid arbetet med min studie. 

När jag ovan diskuterar kring arenabegreppet gör jag detta till stor del utifrån det sätt som 

detta har använts av Loxbo i dennes avhandling Bakom socialdemokraternas beslut. Loxbo 

utgår här från arenabegreppet och studerar den socialdemokratiska partiledningens olika roller 

och ageranden på väljararenan, den parlamentariska arenan samt den interna arenan i samband 

med en rad beslut kring pensionsfrågan på 1950- respektive 1990-talet.86  

I ovan nämnde Aronsons avhandling Konservatism och demokrati studeras fem svenska 

högerledare ideologiskt utifrån sex olika idealtyper som samtliga i olika former utgår från 

konservatismen. Det Aronson studerar, är dessa aktörers syn på demokrati utifrån den distink-

tion mellan basal och operativ ideologisk nivå som presenterats ovan.87 Den svenska högern 

är även vad Ljunggren studerar i sin avhandling Folkhemskapitalismen. Högerns program-

utveckling under efterkrigstiden. Denna avhandling är Esaiassons studieobjekt i en recension i 

Statsvetenskaplig Tidsskrift och där detta verk, då kritiken ofta är svidande, får utgöra 

exempel på hur en idéanalys förmodligen inte skall gå till.88 Den kritiska granskning som 

Esaiasson genomför är för övrigt en bättre metodbeskrivning av en idéanalys än vad Berg-

ström och Boréus förmår att presentera i sin Textens mening och makt.89  

Vidare kan nämnas Lewin som diskuteras ovan under 3.3 och som i sin Ideologi och 

strategi, på det sätt som beskrivits ovan, arbetar med strategiska förklaringar till varför vissa 

politiska beslut fattades just som de gjordes. Den ansats som används är att söka förklara 

dessa beslut utifrån ”de enskilda aktörernas ideologiska och strategiska motiv.”90 

I form av mer aktuella arbeten som jag har studerat och som förtjänar att nämnas finns 

Thorstenssons magisteruppsats Det talade ordet gäller – Välkommen till de nya moderaterna. 
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Författaren studerar här moderaterna och Fredrik Reinfeldt i samband med partiets förnyelse 

2005 och jämför Reinfeldts tal med vad som anges vara en traditionell moderat ideologi. 

Thorstensson använder sig här av Aronsons distinktion kring en ideologis basala och 

operativa nivåer. Resultatet som nås är att det i Reinfeldts tal inte finns en entydigt moderat 

ideologi närvarande.91 Moderaterna studeras även i en C-uppsats från Karlstads universitet där 

Ljung genomför en studie under titeln Det nya arbetarpartiet? Hon avgränsar denna studie 

mer än Thorstensson ovan och kommer till att studera moderaternas arbetsmarknadspolitik 

tillsammans med den liberala tankesmedjan Timbros ideologiska position. Båda dessa aktörer 

studeras på detta sätt för åren 1991 och 2006 och för moderaternas arbetsmarknadspolitik kan 

en något mer socialliberal inriktning skönjas idag.92 Från Karlstads universitet kommer även 

Holmbergs C-uppsats Ideologiska likheter mellan socialdemokraterna och moderaterna, 

vilken lägger fokus på att utifrån ett idéanalytiskt angreppssätt studera just de ideologiska 

likheter som kan finnas mellan socialdemokraterna och moderaterna. Resultatet som nås är att 

den skillnad som kan spåras snarare gäller verktygen och inte målen i politiken.93 

Trots att detta enbart är en del av de arbeten som finns på området ger det en bild av den 

forskning jag har kommit att studera samt utgått från i arbetet med min uppsats. Samtidigt 

visar detta att fokus ofta läggs på de stora aktörerna och att ett parti som centerpartiet före-

faller ha blivit något styvmoderligt behandlat och placerat i skymundan, vilket motiverar min 

studies genomförande än mer. 

 

 

3.5 Analysverktyg 
 

I detta avsnitt kommer jag att presentera idealtyper för de aktuella ideologierna gällande ny- 

respektive socialliberalism tillsammans med konservatism. Detta kommer att genomföras för 

var och en av ideologierna utifrån de för studien aktuella funktionerna, tillsammans med en 

sammanfattning. Dessa idealtyper har skapats utifrån central litteratur på området och då 

samtliga utgår från två av de stora ideologierna94 har brist på material för sammanställning 

och insamling inte varit några problem. 
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3.5.1 Nyliberalism 
 

För både ny- och socialliberalism är tilltron till individen som en rationell varelse som vet vad 

som är bäst för henne själv en central utgångspunkt tillsammans med synen på individen som 

samhällets viktigaste enhet. Individen anses vidare kunna se följderna av sina handlingar och 

ha förmågan att agera utifrån den egna viljan och förnuftet.95  

Trots att både ny- och socialliberalism på detta sätt utgår från det liberala arvet är 

skillnaderna dem emellan ofta stora. Huvudsakligen rör dessa olikheter synen på staten och 

marknaden och dess roll för människors liv och välmående. 

Nyliberalismen placerar sig här i synen på staten där denna är att se som ett nödvändigt 

ont och som ett hinder för den enskilde individens verkliga frigörelse, vilket är det viktigaste 

och att staten därmed bör minskas ned till ett minimum. Frihet är på detta sätt för nylibera-

lismen att beskriva som en negativ frihet och att detta alltså är att se som frihet från hinder 

och tvång.96 Detta skall enligt nyliberalismen uppnås genom att välfärdsstaten minskas ned till 

förmån för nattväktarstaten och att den fria marknaden på så sätt får verka i samhället.97 

Nozick beskriver denna nattväktarstat med en uppgift ”begränsad till [...] att skydda alla sina 

medborgare mot våld, stöld och bedrägeri”.98 På detta sätt vill nyliberalismen begränsa statens 

uppgifter till att gälla fysiskt skydd för individen med följden att övriga uppgifter i samhället 

skall hanteras och finansieras i privat regi genom marknadsmekanismerna, utifrån tillgång och 

efterfrågan.99 Grundat på detta hyllar nyliberalismen marknaden som det system där individen 

kan vara unik och få förbli detta trots att somliga då kommer att misslyckas. Detta accepteras 

dock av nyliberaler till priset av att just marknadskrafterna fått råda och att individen skyddas 

från att bli fråntagen sina tillgångar genom beskattning.100 Att direkt avskaffa välfärdsstaten är 

dock inte vad nyliberalismen eftersträvar utan istället önskas att ”samhället självt gradvis 

minskar sin efterfrågan på statliga åtgärder.”101 

 

Nyliberalism som idealtyp 

Syn på människans natur: Positiv människosyn innebärande en stor tilltro till individen som 

en rationell varelse som vet vad som är bäst för henne själv och hur hon ska uppnå detta. 
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Syn på frihet: Negativ frihetssyn då frihet innebär frihet från hinder och tvång för individen. 

Viktigaste enhet i samhället: Individen. 

Syn på människors välfärd: Staten skall endast fungera som en ”nattväktarstat” och ombesörja 

människors skydd från våld, invasion mm. Resterande uppgifter skall lämnas till den fria 

marknaden genom tillgång och efterfrågan. 

 

 

3.5.2 Socialliberalism 
 

Även om socialliberalism har likheter med nyliberalism genom att båda placerar en stor tilltro 

till den förnuftige individen med hennes stora inneboende potential till agerande och ansvars-

tagande samt att individen hos båda ses som samhällets viktigaste enhet, är det ofta stora 

skillnader mellan dessa två former av liberalism.102 Detta förhållande mellan två så skilda 

delar inom samma ideologi beskrivs av Ball & Dagger som att: 

 

These two schools of liberalism now offer rival political programs, not because their goals are different 
but because they disagree on how best to achieve those goals. The dispute is over means, not ends. This is 
why we believe that liberalism, divided as it is by the intramural dispute between its neoclassical and 
welfare camps, remains a single, albeit fragmented, ideology.103 

 

För socialliberalismen är inte staten sedd som det nödvändiga onda för människors fysiska 

skydd, vilket nyliberalismen anser. Istället ses staten och dess funktioner som nära kopplad till 

och som ett medel för att uppfylla socialliberalismens syn på frihet. Detta innebär för social-

liberalismen inte enbart frånvaro av hinder utan snarare det att möjligheter till agerande måste 

finnas för att individen ska vara verkligt fri och klassas alltså på detta sätt som en positiv syn 

på frihet. För socialliberalismen fyller staten och dess allmänfinansierade tjänster på detta sätt 

viktiga funktioner i ett samhälle.104 Precis som nyliberaler är socialliberaler förespråkare av 

marknadsekonomin och inte av en allsmäktigt ägande stat utan menar endast att den annars 

allt som oftast positiva marknaden ibland måste regleras politiskt ifall dess agerande sker på 

bekostnad av den enskilde individens välmående.105 Då socialliberalismen på senare år har 

kommit att se statens och det offentligas roll som främst gällande finansieringen av 

människors välfärd och inte nödvändigtvis produktionen av densamma är det i distinktionen 
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mellan marknaden och den offentliga finansieringen av välfärden som en åtskillnad mellan 

ny- och socialliberalism huvudsakligen kommer att kunna ske.106 

 

Socialliberalism som idealtyp 

Syn på människans natur: Positiv människosyn innebärande en stor tilltro till individen som 

en rationell varelse som vet vad som är bäst för henne själv och hur hon ska uppnå detta. 

Syn på frihet: En positiv frihetssyn innebärande att vi som individer måste ha möjligheter och 

verktyg till agerande för att vara verkligt fria. 

Viktigaste enhet i samhället: Individen. 

Syn på människors välfärd: Staten spelar en viktig roll för socialliberalismen innebärande att 

denna skall hjälpa individen i hennes kamp mot fattigdom, sjukdom mm. Huvudsakligen ska 

detta ske i form av offentligt finansierade tjänster. 

 

 

3.5.3 Konservatism 
 

Även om konservatismen ibland kan sägas bestå av sådana delar att den ofta kan komma att 

placeras nära ny- respektive socialliberalism, genom exempelvis ny- och socialkonservatism, 

spelar detta mindre roll för denna studie då det är delar där konservatismen på något sätt 

skiljer sig från ovanstående ny- och socialliberala idealtyper som kommer att användas och 

studeras.107 

Konservatismen vänder sig mot den individualisering och syn på individen framför sam-

hället som åskådliggörs av ny- och socialliberalismen och ser istället den lilla världen/civila 

samhället och de kollektiva värdena och än mer familjen och en nära gemenskap av individer 

som den grundläggande enheten i samhället.108 För konservatismen finns på detta sätt ingen 

individualism på samma sätt som hos ny- och socialliberalismen utan istället ses samhället 

som en komplett organism där viktiga delar för makten att samlas kring är ”little platoons”.109 

Detta innebär att all makt inte skall samlas centralt utan istället att denna skall finnas hos den 

lilla världen i form av exempelvis lokala föreningar och familjen genom att ”[l]ocal concerns 

should be dealt with at the local level, not the national”.110  
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Konservatismen ser samtidigt den offentliga finansieringens roll som viktig för 

människors välmående och välfärd men menar att utförandet av välfärden bör föras närmare 

människorna i form av exempelvis familjen, kyrkor och lokala föreningar.111 Även om det på 

detta sätt finns likheter med socialliberalismen gällande den offentligt finansierade välfärdens 

roll kommer en åtskillnad ändå att kunna göras mellan dessa två. För att klassa en funktion 

som konservativ kommer jag att utgå från nivån på utförandet av tjänster för människors väl-

färd. Talas det enbart om det offentligas och den gemensamma finansieringens roll för vår 

välfärd men utan att denna skall föras mot familjen och den lilla världen/gemenskapen 

kommer detta att ses som socialliberalism. Talas det på samma sätt om den offentliga 

finansieringens roll men att genomförandet av denna skall föras närmare familjen, lokala 

gemenskaper osv. är detta ett konservativt uttalande. Då denna nära gemenskap som nivå 

anges vara just ”ett mellanled mellan staten och individen”112 kommer de delar som före-

språkar att människors välfärd, genom offentlig finansiering eller ej, skall föras till den lilla 

världen att bedömas som konservativa. 

I konservatismens syn på frihet menar Burke att frihet för människor kan vara bra, men att 

detta måste ske i form av en kontroll av densamma så att den inte bringar oreda i samhället.113 

Avslutningsvis skiljer konservatismen sig från ny- och socialliberalismens stora tilltro till 

individens förmåga och pekar istället på hennes ofta bristande förnuft och förmåga att se 

konsekvenserna av sitt handlande.114 Det anges att ”människan är både ond och god, [och] 

hon är varken fullkomlig eller möjlig att göra fullkomlig.”115 På detta sätt är det inte för inte 

som konservatismen ofta anges som ”the political philosophy of imperfection.”116 

 

Konservatism som idealtyp 

Syn på människans natur: Negativ människosyn. Människan är inte på långa vägar så bra och 

förnuftig som ny- och socialliberalismen påstår. 

Syn på frihet: Frihet kan vara bra i de fall den är ordentligt kontrollerad, enligt Burke. 

Viktigaste enhet i samhället: Framförallt familjen och den nära gemenskapen i den lilla 

världen är det viktigaste. 
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Syn på människors välfärd: Den offentliga finansieringen spelar in för människans välfärd 

men lösningarna ska föras närmare människorna genom det civila samhället i form av 

exempelvis lokala föreningar, kyrkan samt familjen vilka utgör ”ett mellanled mellan staten 

och individen.”117 

 
 
3.5.4 Det färdiga analysverktyget 
 

Det analysverktyg som jag kommer att arbeta utifrån i min analys kan nu presenteras i form 

av nedanstående tabell. 

 

Tabell 3.1 Det för studien aktuella analysverktyget 

Funktioner   Idealtyper 

                                                              Nyliberalism Socialliberalism Konservatism 

Syn på människans 

natur 

Positiv människosyn. Positiv människosyn. Negativ människo- 

syn. 

Syn på frihet Negativ frihet. Positiv frihet. Frihet kan enligt 

Burke vara bra om 

den är kontrollerad. 

Viktigaste enhet i 

 samhället 

Individen. Individen. Familjen och den 

nära gemenskapen. 

Syn på 

människors välfärd 

Minska staten till 

förmån för 

marknaden. Statens 

roll rör ”nattväktar- 

staten” och inget 

annat. 

Offentligt 

finansierade tjänster 

spelar en viktig roll 

för människors väl-

färd då marknadens 

agerande ofta går ut 

över människors 

välmående. 

Offentligt finansierad 

välfärd spelar roll för 

människors väl- 

mående men makten 

över denna bör föras 

närmare familjen och 

den lilla världen. 
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4 Analys 
 

 

 

 

I detta kapitel kommer studiens analys äga rum och denna kommer att presenteras i följande 

ordning. Först analyseras idéprogrammet från 2001 under 4.1, vilket följs av partistyrelsens 

yttranden vid partistämman 2001 under 4.2 och avslutningsvis motsvarande dokument för 

partistämman 2007 under 4.3. För dessa material kommer de fyra funktionerna att presenteras 

var för sig och samtliga avsnitt kommer sedan att återges i form av en sammanfattning med 

det aktuella materialets plats i analysverktyget. 

 

 

4.1 Idéprogrammet 2001 
 

 

4.1.1 Syn på människans natur 
 

Vid en studie av centerpartiets idéprogram Där människor får växa framkommer att partiet 

betonar en positiv syn på människans natur och individen genom ”en stark tro på människans 

vilja och förmåga att ta ansvar och vara delaktig”.118 Människan anges på detta sätt vara en 

varelse med ett stort inneboende förnuft med möjlighet och förmåga till utveckling. Detta 

innebär en tilltro till den enskilde individen ”att bli något utöver det hon är – att spränga 

gränser och utvecklas som person och medmänniska.”119 Bilden av individen målas på detta 

sätt upp i form av en varelse med en stor inneboende potential och detta tar sig bland annat 

formen av en tro på individens förmåga att inrätta sitt eget liv.120 

Dock är det inte en helt entydigt positiv tro på människan som visar sig, utan även ten-

denser för vad som kan ses som en negativ människosyn uppenbarar sig ibland då det anges 

att ”[m]änniskan kan inte bedöma de fulla långsiktiga effekterna av sina handlingar”.121 Ett 

                                                           
118

 ”Där människor får växa”, centerpartiets idéprogram 2001, s.2 
119

 ”Där människor får växa”, centerpartiets idéprogram 2001, s.3 
120

 ”Där människor får växa”, centerpartiets idéprogram 2001, s.3 
121

 ”Där människor får växa”, centerpartiets idéprogram 2001, s.20 



 

27 

uttalande som detta visar på att även en negativ människosyn är närvarande i texten. 

Materialet är dock till en övervägande del fyllt med argument för en positiv människosyn. 

 

 

4.1.2 Syn på frihet 
 

Frihet kräver både självbestämmande och redskap för att vi faktiskt ska kunna använda vår frihet.122 
 

Om vi i föregående avsnitt trots en klar övervikt för den positiva människosynen ändå kunde 

skönja något av en negativ sådan, är partiets syn på frihetsbegreppet i materialet desto klarare 

och mer ensidigt riktat på det sätt som ovanstående utdrag visar. Genomgående framgår att 

det för människorna är möjligheterna som betonas. När det anges att ”[m]änniskor föds och 

växer upp under olika villkor, men måste få lika möjligheter”123 samt att verklig frihet kräver 

att människan är rustad för att kunna göra de egna valen124 förstår vi att det är en positiv syn 

på frihet som betonas där denna är att se som närvaro av möjligheter och redskap. 

 

 

4.1.3 Viktigaste enhet i samhället 
 

Materialet anger människan och dess värde som ”överordnat andra värden”125 och att makten 

ska utgå från den enskilda människan.126 Detta kan tas som intyg på idéprogrammets syn på 

den enskilde individen som viktigaste enhet i samhället. Samtidigt anges att utgångspunkten 

för makten även är människors gemenskaper i det civila samhället vilket är mer inriktat på en 

nära gemenskap som viktigast.127 Vidare anges att ”[v]arje människa ingår i ett socialt 

sammanhang. Det är i relationerna med andra som individen hämtar mening och trygghet.”128 

På detta sätt kan vi förmoda att den viktigaste enheten utifrån idéprogrammet inte är den en-

skilde individen utan framförallt dessa individer tillsammans i en samverkan då det ”[i] små 

grupper och sammanhang är […] lättare för människor att vara delaktiga och ha in-

flytande.”129 
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I texten nämns vidare att ”[d]en samhällssyn som präglar centerpartiet är en stark tilltro 

till individer i samverkan”130 vilket kan förstås som en betoning av vad som anses vara sam-

hällets viktigaste enhet. Denna gemenskap och samverkan anges vara ett mellanting av 

”vänsterns anonyma kollektiv [och][…] ekonomismens syn på människan som enbart 

kund”.131 På detta sätt kan vi förstå att den enskilde individen i sig inte är viktigast men ej 

heller det anonyma kollektiv som staten utgör, utan snarare ett mellanting av dessa två i form 

av en nära gemenskap mellan människor. En mer konkret formulering av dessa individer i en 

nära samverkan anges av idéprogrammet som det civila samhället i form av ”informella nät-

verk och sammanslutningar som till exempel föreningar, [och] kooperationer”.132 Som 

viktigaste enhet i idéprogrammet betonas alltså huvudsakligen individer i ett nära socialt 

sammanhang, vilket alltså inte utgörs av enskilda individer utan just i form av en nära 

gemenskap av dessa individer tillsammans. Dock finns även en del inslag som kan tolkas som 

en mer individorienterad syn närvarande. 

 

 

4.1.4 Syn på människors välfärd 
 

Även om det betonas att marknadsekonomin är central i samhället anges samtidigt att mark-

naden måste kompletteras med en politisk reglering på ett antal områden133, vilket kan förstås 

i samband med att staten och politiken spelar in för människors välfärd och att samhället tar ut 

skatt ”för att finansiera gemensamma angelägenheter.”134 Samtidigt anger idéprogrammet att 

lösningen för människors välfärd förmodligen inte finns hos vare sig den rena marknaden 

eller hos staten. Istället menas att det är mot insatserna och agerandena hos de sociala nät-

verken och en frivillig samverkan som olika samhälleliga lösningar ska sökas.135 Tillsammans 

med detta anges dock att staten spelar in för välfärden i form av en roll som det civila sam-

hällets skydd mot marknaden och att staten skall tillgodose människors välfärd och grund-

läggande rättigheter närhelst det civila samhället uppvisar brister i sitt tillhandahållande av 
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dessa.136 På detta sätt skall ”[m]änniskans trygghet […] framförallt bygga på hennes sociala 

nätverk”137 men med staten som bakomliggande garant.138 

I materialet förespråkas alltså statens existens men att rollen för denna minskas ned till att 

gälla ett antal huvuduppgifter.139 Samma sak gäller den rena marknaden som måste 

kontrolleras för sina negativa sidor och istället är det de frivilliga nätverken som betonas och 

det är utifrån dessa som människors huvudsakliga välfärd uppnås. Samtidigt med detta 

betonas dock staten som en viktig bakomliggande garant för människors välfärd.140 

 

 

4.1.5 Idéprogrammet 2001 i analysverktyget 
 

Syn på människans natur 

Den människosyn vi möts av i idéprogrammet stämmer väl med en positiv ny- och social-

liberal syn av människan som en varelse med förnuft och en förmåga att nyttja detta till ut-

veckling och ansvarstagande. Dock var det inte en helt positiv människosyn som kunde anas 

då det även angavs en viss misstro mot människans förmåga att bedöma effekterna av sina 

handlingar.141 Detta var dock en mindre invändning som riktades mot individens förnuft och 

förmåga i materialet. 

Utifrån den argumentation och vikt som läggs vid det som kan förstås som en positiv syn 

på människans natur samt det inslag som kan skönjas i form av en mer negativ sådan bedömer 

jag denna funktion till konservativ:1, ny- och socialliberal:4. 

 

Syn på frihet 

När det gäller synen på frihet i idéprogrammet är ett avgörande lätt att fatta. Partiets fokus på 

frihet gäller inte i form av frånvaro av hinder utan snarare det att verklig frihet ”handlar om att 

ha faktiska möjligheter till självbestämmande.”142 

Detta genomgående fokus i idéprogrammet på att se frihet som möjligheter gör att jag be-

dömer denna funktion som en entydigt positiv socialliberal syn på frihet:5. 
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Viktigaste enhet i samhället 

Utifrån idéprogrammets diskussioner om gemenskaper av individer tolkar jag detta som att 

det är dessa gemenskaper som är att se som den viktigaste enheten i samhället. Detta i motsats 

till det som anges vara ”vänsterns anonyma kollektiv [och][…] ekonomismens syn på 

människan som enbart kund”.143 Det är alltså varken den enskilda individen eller det anonyma 

kollektiv som staten utgör som är den viktigaste enheten i samhället. Istället är det de 

frivilliga gemenskaperna i det civila samhället i form av familjen och motsvarande former av 

gemenskaper som är viktigast, vilket också stämmer väl överens med konservatismens syn på 

familjen och motsvarande sammanslutningar som viktigast i samhället. 

Då texten domineras av ett fokus och en argumentation  som främst kan tolkas som att den 

nära gemenskapen är den viktigaste enheten bedömer jag denna funktion som konservativ:4. 

Eftersom det samtidigt med detta finns inslag i materialet som kan förstås som en mer ny- och 

socialliberal individcentrering anges funktionen även till ny- och socialliberal:1. 

 

Syn på människors välfärd 

När jag nu ska placera in idéprogrammets syn på människors välfärd i analysverktyget kan 

denna i viss mån föras till samtliga idealtyper som jag arbetar med, dock i klart skild 

omfattning. Ett uttalande som att ”centerpartiet eftersträvar en mindre men starkare stat”144 

kan eventuellt förstås som en nyliberal likväl som en konservativ tanke.145 Samtidig före-

språkas ett skatteuttag ”för att finansiera gemensamma angelägenheter”146 gällande exempel-

vis vård, skola och omsorg147, vilket utgör ett välfärdsskydd för människor och motsäger 

nyliberalismen och är mer socialliberalt eller konservativt. Konservativa inslag framträder 

även i form av uttalanden som att ”[m]änniskors trygghet måste framför allt bygga på hennes 

sociala nätverk”148 tillsammans med det fokus som partiet placerar i rummet mellan stat och 

marknad. Samtidigt anges att välfärden inte genomgående skall föras till den lilla världen utan 

att staten även fortsättningsvis skall spela en viktig roll för att säkerställa och garantera vår 

välfärd, vilket är mer socialliberalt än konservativt. 

Eventuellt kan vi på detta sätt förstå något inslag i materialet som nyliberalt. Huvuddelen 

är dock mer socialliberalt och konservativt med en viss övervikt mot det senare i form av 
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argument och omfång. Utifrån ovanstående resonemang bedömer jag denna funktion till 

socialliberal:3, nyliberal:1, konservativ:4. 

 

Tabell 4.1 Idéprogrammet 2001 i analysverktyget 

Funktioner Idealtyper 

 Nyliberalism Socialliberalism Konservatism 

Syn på människans 

natur 

4 4 1 

Syn på frihet 0 5 0 

Viktigaste enhet i 

samhället 

1 1 4 

Syn på människors 

välfärd 

1 3 4 

 

 

4.2 Partistyrelsens yttranden vid partistämman 2001 
 

 

4.2.1 Syn på människans natur 
 

I materialet framkommer en syn på människan och hennes natur som i stora drag målas upp i 

ljusa färger. Den enskilde individen anges ha förmågan att bedöma och utforma önskningarna 

och målen kring det egna livets inriktning samt en förmåga till ett förverkligande av dessa 

mål.149 Samtidigt med denna tro på ”människans förmåga att själv förvalta sina möjlig-

heter”150 anges en förmåga hos individen att ta ansvar gemensamt med sina medmänniskor för 

både sin egen och omgivningens bästa.151 Människan är inte bara kapabel till detta ansvar för 

sig själv och sin omgivning utan detta är även något som ligger i hennes egen vilja.152 Får 
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bara individen möjligheterna förefaller det inte finnas några gränser för vad hon kan åstad-

komma utifrån sin förmåga att växa.153 

Samtidigt med ovanstående finns dock något inslag kring att människan inte alltid kan 

överskåda konsekvenserna av sina ageranden vilket kan ses som en tendens till en mer negativ 

människosyn.154 Detta utgör dock endast en mindre del i materialet.  

 

 

4.2.2 Syn på frihet 

 

I materialet förstår vi att de skilda möjligheterna som finns mellan människor eller kanske 

snarare frånvaron av möjligheter utgör stora utmaningar.155 Denna betoning på möjligheter 

och inte enbart frånvaro av hinder och rättigheter, ligger nära partiets fokus och tilltro till 

individens förmåga att växa som människa156 och kan främst ses som en positiv frihetssyn. 

För partiet anges att målet på detta sätt är att få ”människor att växa och förverkliga sina 

drömmar”.157 Samtidigt betonas att detta mål inte är möjligt utan de rätta verktygen och att ett 

samhälle för alla människor förutsätter möjligheter.158 Detta manifesterar ytterligare det fokus 

som partiet lägger i närvaron av möjligheter och en positiv syn på frihet. 

På något ställe anger materialet vad som kan ses som en avstickare mot en negativ syn på 

frihet som viktigast, då ett ”sänkt skattetryck [är] ett ideologiskt ställningstagande, eftersom vi 

anser att det är nödvändigt att sänka skatterna för att skapa utrymme för människor och 

företag att växa och utvecklas.”159 Denna betoning av vad som kan förstås som en negativ 

frihet är ett tecken på att frihet inte alltid ses i termer av närvaro av möjligheter utan även att 

frihet kan innebära och fokusera på frånvaro av hinder. Dock är det mot den positiva frihets-

synen som huvuddelen av fokus och argument i materialet riktas. 
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4.2.3 Viktigaste enhet i samhället 
 

Materialet anger att makten skall flyttas nedåt i beslutshierarkin, från stat till kommun osv. 

och att det är i dessa samlingar av individer som tillväxten sker.160 Samtidigt slutar denna ned-

flyttning av makten vid ”människor i samverkan”161 snarare än hos den enskilde individen, 

vilket kan förstås som att människor i samverkan är en mer central enhet i samhället än den 

enskilde individen. Även om det anges att besluten också ska fattas så nära varje individ som 

möjligt162 kan ovanstående tas som intyg på att det är gemenskapen av individer som är det 

centrala i samhället. Fokus i den demokratiska arenan placeras på detta sätt inte ensamt hos 

den enskilde utan framförallt hos det civila samhället i form av ”familjen, kvarteret, vän-

kretsen, [och] föreningarna.”163 På detta sätt anges att det är utifrån dessa arenor i det civila 

samhället som ”ett förnyat folkstyre”164 ska utgå. Samtidigt med detta kan även individen i sig 

förstås som viktigast då det är den enskilde människan som ska skyddas mot övergrepp.165 

Fokus i texten förefaller dock ligga på gemenskapen av människor vilket talar för synen 

på denna enhet som den centrala i samhället. Det är även i dessa sammanslutningar av 

människor som samhällets problem kan komma att lösas.166 Denna syn på familjen eller den 

nära gemenskapen i form av det civila samhället som den centrala enheten stärks ytterligare 

av att det är i denna gemenskap med andra människor och i familjens närvaro som individen 

formas och att detta inte sker av sig själv.167 

 
 

4.2.4 Syn på människors välfärd 
 

I materialet framkommer att staten och den gemensamma finansieringen spelar en viktig roll 

för att kunna tillgodose välfärdens kvalitet och funktioner gällande vård, skola och omsorg. 168  

Det anges att detta inte enbart kan grunda sig på markandsmekanismerna, utifrån tillgång och 
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efterfrågan, eftersom människor i ett sådant system obönhörligen skulle hamna utanför.169 

Utifrån detta kan förstås att ”[s]taten, landstingen och kommunerna har det yttersta ansvaret 

för att alla samhällsmedborgare ges god vård och att tillgängligheten är lika för alla”170 samt 

att ”[v]ård och omsorg skall ges efter behov och vara solidariskt och rättvist fördelad. Vårt 

samhälle måste [således] vara tillgängligt för alla.”171  

Dock är det inte så att all välfärd skall utgå från staten och det offentliga utan även ko-

operativ och ideella organisationer spelar en viktig roll för vården och omsorgens kvalitet och 

människors känsla av självbestämmande kring detta.172 På detta sätt betonas att det civila 

samhället spelar en viktig roll för individen och hennes upplevelse av välmående och att de 

politiska besluten kring människors liv och välfärd skall föras närmare människorna i form av 

familjen och det civila samhället. I bakgrunden av detta skall dock staten finnas för att 

garantera likvärdiga funktionerna för människor i de fall detta inte kan tillgodoses av det 

civila samhällets insatser.173 I de fall staten på detta sätt ansvarar för välfärden skall denna 

även här föras nära människorna genom att den kommunala nivån prioriteras före den centrala 

och att det inte är en centralt styrd välfärd som fördelas utan att denna utgår lokalt och på så 

vis syftar till att skapa livskraft där den behövs.174 Detta är dock ett uttalande som fortfarande 

betonar stat och kommun i ansvaret för välfärden snarare än att denna skall föras till den lilla 

världen. 

 

 

4.2.5 Partistyrelsens yttranden vid partistämman 2001 i analysverktyget 
 

Syn på människans natur 

Textens fokus på människans förnuft ligger nära en ny- och socialliberal syn på människans 

natur. Tillsammans med tron på individens förmåga att själv bedöma och utforma sina 

drömmar samt en förmåga att uppnå dessa gör att den ny- och socialliberala synen på 

människan och individen dominerar.  
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Detta dras dock med något bakslag i materialet då en negativ människosyn nära liggande 

konservatismen kan skönjas. Dock är argumentationen och omfånget klart inriktat mot 

människans stora förnuft och utifrån detta bedömer jag denna funktion till ny- och social-

liberal:4, konservativ:1. 

 

Syn på frihet 

Att på det sätt som texten gör, betona människorna och deras skilda möjligheter och brist på 

verktyg som utmaningar gör att materialet kan klassas som en positiv syn på frihet och nära 

liggande den socialliberala frihetssynen. Texten talar även på något ställe på ett sätt som kan 

tolkas som att en negativ frihetssyn är det som räknas. Dock utgör detta endast en mindre del i 

resonemanget och utifrån detta bedömer jag materialet som i huvudsak socialliberalt i sin syn 

på frihet. Socialliberal:4, nyliberal:1. 

 

Viktigaste enhet i samhället 

Att texten visar på den enskilde individens betydelse gör att vi kan förstå detta som den 

viktigaste enheten i samhället. Samtidigt gör det fokus som riktas mot individer i olika former 

av sociala sammanhang och gemenskaper att detta förefaller vara den viktigaste enheten 

vilket ligger nära konservatismen. På det hela framställs en gemenskap av människor som det 

viktigaste, snarare än individen i sig själv, då det främst är utifrån dessa som samhället och 

dess uppbyggnad utgår. Dock finns även ett visst innehåll av individcentrering i materialet. 

Grundat på detta bedömer jag funktionen till konservativ:4, ny- och socialliberal:2. 

 

Syn på människors välfärd 

Texten betonar staten och den offentligt finansierade välfärden som viktig eftersom 

marknadskrafterna själva inte kan tillgodose människors behov av välfärd. Samtidigt betonas 

en välfärd som ofta bör utgå från den lilla världen hos människor i en gemenskap, vilket 

ligger nära konservatismen. Att sedan stat, kommun och landsting har det yttersta ansvaret för 

vår välfärd och att dessa skall finnas där när den lilla världen misslyckas med att tillgodose 

denna välfärd är snarare ett socialliberalt inslag. På det hela taget kan funktionen förstås i 

form av ett något större fokus på en välfärd som placeras hos stat och kommun snarare än hos 

den lilla världen. Denna funktion bedömer jag därav till socialliberal:4, konservativ:3. 
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Tabell 4.2 Partistyrelsens yttranden vid partistämman 2001 i analysverktyget 

Funktioner Idealtyper 

 Nyliberalism Socialliberalism Konservatism 

Syn på människans 

natur 

4 4 1 

Syn på frihet 1 4 0 

Viktigaste enhet i  

samhället 

2 2 4 

Syn på människors 

välfärd 

0 4 3 

 

 

4.3 Partistyrelsens yttranden vid partistämman 2007 
 

 

4.3.1 Syn på människans natur 
 

I texten framgår en positiv tro på människans förmåga till självbestämmande kring den egna 

livssituationen175 och ”förmågan att skapa och ta ansvar för sig själv och för andra.”176 Denna 

tro utgår från allas vår strävan och förmåga att växa och förverkliga oss själva och de egna 

drömmarna tillsammans med en tro på allas vilja och förmåga att vara delaktiga i gemen-

samma ageranden.177 På detta sätt kan texten sägas vara tydligt inriktad mot en positiv syn på 

människans natur. 

 

 

4.3.2 Syn på frihet 
 

När det anges att ”[s]amhället måste vara tillgängligt för alla”178 kan detta förstås som att det 

är möjligheterna som betonas i materialet kring vad som kan sägas vara en positiv syn på 
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frihet. Dessa lika möjligheter är också vad som anges vara partiets vision i politiken.179 Det är 

på detta sätt inte mycket värt att du får göra vad du vill om du saknar möjligheterna och 

redskapen för detta.180 Istället är det ”av största vikt att alla individer ges likvärdiga möjlig-

heter att vara med och bidra”181 tillsammans med en ”möjlighet att styra över sina egna 

liv.” 182  

En viss del innehållande en negativ frihet som viktigast kan samtidigt skönjas i materialet 

när det anges att höga skatter kan komma att ses som en begränsning för individen.183 Dock är 

det i huvudsak en positiv frihetssyn som framkommer. 

 

 

4.3.3 Viktigaste enhet i samhället 
 

Vi kan förstå materialet som att individen sätts i främsta rummet. Det anges att politiken 

vänder sig till och utgår från ”varje enskild medborgare”184 samt att ”[a]llt börjar hos dig.”185 

Detta kan förstås som att den enskilde individen är den viktigaste enheten i samhället. 

Samtidigt anges att sociala nätverk spelar en viktig roll för allas vår känsla av trygghet och 

att ett välmående för individen på så sätt inte enbart utgår från den egna personen utan även 

från den nära gemenskapen.186 På detta sätt betonas det civila samhället och gemenskapen i 

samband med detta som ”en viktig hörnsten i vårt demokratiska samhälle”.187 

Dock finns en klar övervikt i argumentationen för att förstå den enskilde individen som 

den grundläggande enheten i samhället då partiets strävan anges vara att ”individen står i 

centrum för de politiska besluten.”188 Istället för att motivera politiken för att denna skall 

finnas där för, och utgå från de nära gemenskaperna eller familjen anges att ”centerpartiets 

politik [börjar] hos den enskilda människan”189 och att hon ”måste stå i centrum för den 

politiska processen […] genom att fler beslut tas närmare människan.”190 Även ett utdrag i 
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form av att ”den representativa makten [måste] ligga så nära individen som möjligt”191 kan tas 

som indikation på var materialets fokus ligger kring denna funktion. På ett liknande sätt anges 

på ett antal ställen att centerpartiets politik ”sätter individen i fokus”192 och att partiet vill 

”[s]tärka individen i samhället”193 vilket kan ses som att den enskilde individen är den 

viktigaste enheten i samhället. Att makten på detta sätt ska utgå från den enskilde individen 

anges till och med vara den centerpartistiska drömmen.194 

 

 

4.3.4 Syn på människors välfärd 
 

Att texten menar att vi ska ha offentligt finansierade välfärdstjänster och skyddsnät i form av 

vård och omsorg samt en trygghet vid arbetslöshet och sjukdom framgår tidigt och anges vara 

en självklarhet då vi alla har ett gemensamt ansvar för varandras välmående och välfärd.195 På 

detta sätt ska vi alla kunna ”garanteras vård på lika villkor.”196 Tillsammans med detta anges 

det vara en självklarhet för partiet att ta hand om samhällets mest utsatta grupper.197  

Samtidigt framgår att lokala kooperativ, ideella föreningar och människor i en nära 

gemenskap fyller viktiga funktioner för välfärden i samhället då denna inte alltid lyckas till-

godoses av stat och kommun. Dessa verksamheter i det civila samhället kan på detta sätt ses i 

form av viktiga delar i en nära samverkan med den statliga välfärden.198 På detta sätt anges att 

en förnyelse av välfärden ofta behövs.199 I materialet framkommer även en betoning av den 

välfärd och de tjänster som utgår från stat, kommun och landsting i form av hjälp till 

funktionshindrade, psykiskt sjuka, barnföräldrar och äldre.200 Överlag förefaller materialet 

dock placera ett något större fokus på välfärden som utgår från den lilla världen än på den 

statliga och kommunala motsvarigheten. 
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4.3.5 Partistyrelsens yttranden vid partistämman 2007 i analysverktyget 
 

Syn på människans natur 

Att föra textens syn på människans natur till något annat än en klart ny- och socialliberal 

sådan är inte möjligt. Genomgående kan materialet förstås utifrån resonemang och utformning 

som att en positiv människosyn är dominerande. Härav bedömer jag denna funktion till ny- 

och socialliberal:5. 

 

Syn på frihet 

Även i materialets syn på frihet är det en klar övervikt åt ena sidan. Att texten främst kan 

föras till en positiv frihetssyn förefaller klart. Dock kan vissa inslag i riktning mot ett fokus på 

en negativ frihetssyn noteras och jag bedömer därav denna funktion till socialliberal:4, 

nyliberal:1. 

 

Viktigaste enhet i samhället 

I texten kan synen på den viktigaste enheten i samhället förstås som att detta är individen och 

att funktionen på så vis är nära liggande ny- och socialliberalismen. Även om det förekommer 

en viss betoning på den nära gemenskapen i den lilla världen som central i samhället bedömer 

jag detta som underordnat det fokus som riktas mot den enskilde individen i form av 

materialets resonemang och omfång. Detta gör att jag bedömer denna funktion till 

konservativ:2, ny- och socialliberal:4.  

 

Syn på människors välfärd 

Den funktion som gäller människors välfärd kan i viss mån föras till både socialliberalism och 

konservatism genom sitt fokus på både välfärdens funktion generellt vilken jag placerar i det 

socialliberala facket och att välfärden skall föras till den lilla världen i form av kooperativ och 

lokala föreningar vilket är mer konservativt.  

Att materialet förefaller placera ett något större fokus på välfärden riktat mot den lilla 

världen i form av familjen och de lokala föreningarna, gör att jag bedömer denna funktion till 

socialliberal:3, konservativ:4. 
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Tabell 4.3 Partistyrelsens yttranden vid partistämman 2007 i analysverktyget 

Funktioner                                       Idealtyper 

 Nyliberalism Socialliberalism Konservatism 

Syn på människans 

natur 

5 5 0 

Syn på frihet 1 4 0 

Viktigaste enhet i 

samhället 

4 4 2 

Syn på människors 

välfärd 

0 3 4 
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5 Resultat och avslutande reflektioner 
 
 
 
 
I detta avslutande kapitel kommer resultaten för studien att presenteras i samband med att de 

inledningsvis ställda frågorna besvaras under avsnitt 5.1. Säcken knyts sedan ihop genom en 

avslutande diskussion med ett antal reflektioner kring denna studies innehåll i avsnitt 5.2. 

 
 

5.1 Resultat 
 

Det som var denna studies syfte var att svara på ifall vi, utifrån centerpartiets idéprogram från 

2001 och trots den förnyelse som noterats och påvisats för väljararenan, kunde förstå partiets 

kommunikation på den interna arenan idag och med detta uttala oss kring en förnyelse på 

denna arena. 

Innan jag går in på diskussionen om de resultat och slutsatser som kan dras utifrån denna 

studie och nedanstående figur vill jag nämna att då två av mina fyra undersökta funktioner gör 

en åtskillnad mellan ny- och socialliberalism som ett stycke gentemot konservatismen, snarare 

än mellan samtliga tre idealtyper kan de skillnader som nämns nedan komma att uppfattas 

som i viss mån överdrivna. En skillnad gällande en funktion som rör konservatism mot ny- 

och socialliberalism i stort kommer att anges som en skillnad på två skalor trots att detta följer 

på upplägget. Då jag är medveten om detta kommer jag istället, när skillnader kan konstateras, 

diskutera kring dessa på idealtypsnivå i form av funktionerna snarare än enbart utifrån 

figurens placeringar. 
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Figur 5.1 Studiens resultat utifrån analysverktyget201 

 

Om vi börjar med att studera fråga två och fyra så kan vi se ifall vi kan förstå partistyrelsens 

yttranden i samband med idéprogrammets antagande utifrån detsamma, vilket är en förut-

sättning för studiens genomförande i form av det aktuella upplägget. Vi studerar nu figuren 

ovan och kan konstatera att idéprogrammet och partistyrelsens yttranden från 2001 följer 

varandra väl. För samtliga funktioner är skillnaden gällande dessa placeringar och funktioner 

aldrig större än att det gäller två på varandra följande värden. Detta kan sammantaget för-

modligen sägas ligga inom ”felmarginalen”, sett ur ett tolkningsperspektiv. Gällande synen på 

människans natur är idéprogrammet och partistyrelsens yttranden från 2001 dessutom helt 

identiska. 
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Utifrån den kontrollfunktion som jag placerade i användandet av den fjärde fråge-

ställningen ovan lämnar jag nu denna med vetskapen om att vi kan förstå partistyrelsens 

kommunikation vid tidpunkten för idéprogrammets antagande utifrån detsamma och att idé-

programmet på så vis fungerade som den ideologiska vägvisare det syftade till och att en för-

nyelse kring den interna arenan nu kommer att kunna identifieras utifrån detta dokument. 

För att nu i samma moment besvara fråga ett, två och tre kan vi se att partistyrelsens 

yttranden från 2007 förhåller sig relativt väl till idéprogrammet gällande funktionerna och 

idealtyperna i figuren ovan. Av dessa är det endast gällande synen på den viktigaste enheten i 

samhället som vi kan notera en skillnad mellan idéprogrammet och partistyrelsens yttranden 

från 2007 som är större än en enhet. Som vi kan förstå utifrån den tolkningsdiskussion jag 

förde ovan kan förmodligen de övriga avvikelserna gällande ett enstaka enhetsvärde, trots den 

intrakodarreliabilitet som har eftersträvats, sägas ligga inom någon form av ”felmarginal” sett 

ur tolkningshänseende. Kvarstår gör då en märkbar, kalla det för ”signifikant”, förändring 

kring samhällets viktigaste enhet, vilken har markerats med pilar i figur 5.1 ovan. Mellan de 

ny- och socialliberala inslagen och de konservativa motsvarigheterna i denna funktion 

förefaller en rockad ha ägt rum, vilket vi också kan notera i ovanstående figur. 

På detta sätt kan alltså vissa förändringar utifrån idéprogrammet identifieras och jag kan 

nu besvara min huvudfråga och samtidigt återkoppla till studiens syfte. 

 

1. Kan vi förstå centerpartiets interna kommunikation idag utifrån deras idéprogram 

från 2001, gällande de under metodavsnittet angivna funktionerna? 

 

Ja, det menar jag att vi kan, även om vissa märkbara avvikelser finns. I tre av fyra funktioner 

kan vi förstå den aktuella interna kommunikationen väl utifrån idéprogrammet från 2001. 

Samtidigt finns skillnader gällande synen på samhällets viktigaste enhet där en värderingsför-

flyttning förefaller ha ägt rum från konservatismens fokus på den lilla världen och familjen till 

ny- och socialliberalismens motsvarande fokus på den enskilde individen som viktigaste enhet 

i samhället. Gällande denna funktion kan vi inte förstå den interna kommunikationen idag uti-

från idéprogrammet från 2001. 

Utifrån detta kan jag nu uttala mig kring en förnyelse för partiet i kommunikationen på 

den interna arenan. Då detta resonemang ligger nära det föregående blir mitt svar liknande. Vi 

kan identifiera en förnyelse i synen kring den viktigaste enheten i samhället. Bortsett från 

detta förefaller någon märkbar förändring inte ha ägt rum i den interna kommunikationen hos 

partiet då vi i övrigt kan förstå denna idag utifrån idéprogrammet från 2001.  
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Samtidigt som partiets agerande på väljararenan, vilket vi kunde se i det inledande 

kapitlet, ger sken av ett aktörsparti snarare än ett strukturellt inriktat massparti förefaller den 

interna arenan utifrån ovanstående resultat i huvudsak ligga närmare bilden av ett strukturellt 

styrt massparti som agerar utifrån de ideologiska grunder som ett idéprogram utgör. Eftersom 

vi endast har kunnat konstatera en förnyelse på den interna arenan kring en av de fyra 

funktionerna skulle detta kunna tala för att den mer långsiktiga utveckling som förmodligen 

dominerar hos masspartier är mer närvarande i partiets agerande på den interna arenan än den 

kortsiktigt vinstmaximerande motsvarigheten hos ett aktörsparti. Detta resultat på den interna 

arenan skulle i så fall gå emot den bild jag har givit av partiets agerande på väljararenan vilket 

i sin tur eventuellt skulle kunna tas som tecken på den särkoppling mellan dessa arenor som 

Loxbo diskuterar kring.202 

Dock skall ovanstående resultat förstås utifrån det faktum att studien utgick från ett be-

gränsat antal funktioner med grund i idéprogrammets basala nivåer och att ett annat val av 

funktioner, exempelvis utifrån en mer operativ nivå skulle ha kunnat ge ett annat svar. 

 

 

5.2 Avslutande reflektioner 
 

När jag nu lämnar själva studien i form av dess analys och resultat skall det förstås att detta 

avslutande avsnitt rör mina egna reflektioner utan att detta har en fastare grund i arbetets 

struktur och uppbyggnad. 

Det jag har kunnat ta med mig från arbetet med denna studie är en fördjupad insikt kring 

den outforskade tillvaro som en idéanalytisk forskningsansats ofta förefaller ske i. Inte nog 

med att ideologier, vilka ofta utgör något av en grund för arbetet, är fenomen som ofta före-

faller sakna starkare kärna än att nästan vad som helst kan placeras hos olika idealtyper, 

beroende på vilket material man använder i sitt utvecklande av dessa. Även idéanalysen som 

metod är relativt svårhanterlig som sådan då den ofta förefaller att endast kunna göra över-

gripande kategoriseringar, trots den strävan jag här har visat på utifrån mitt användande av 

graderade skalor i analysen. Det jag efterlyser och önskar för framtiden är en ytterligare ut-

veckling av idéanalysen som vetenskaplig metod utöver den ansats för detta som jag här har 

placerat i form av mitt användande av graderade skalor. Jag kan samtidigt inte se något 
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alternativ till just idéanalysen gällande vissa forskningsfrågor och som metod kommer den 

säkert även i framtiden att användas. 

I slutet av detta arbete vill jag nu nämna något ytterligare kring mitt studieobjekt, center-

partiet. Trots att detta parti, näst efter socialdemokraterna, har suttit längst tid i regerings-

ställning i efterkrigssverige förefaller det vara något åsidosatt inom statsvetenskapen. Detta 

innebär dock en gyllene chans för framtida forskning. Med denna uppsats har jag försökt att 

bidra med en del till en ökad kunskap kring partiet, men samtidigt är det mycket som fort-

farande saknas. Det som skulle vara intressant att företa på förslagsvis D-nivå, är att studera 

partiet ideologiskt på någon av ovanstående arenor under ett längre tidsperspektiv. Kanske 

genom att studera partiets idéprogram under efterkrigstiden och notera hur kommunikationen 

i dessa har ändrat sig över en längre tidsperiod. 

Det kan avslutningsvis sägas vara kutym i sammanhanget att knyta ihop säcken genom att 

återkoppla till studiens inledning. Detta kommer jag att göra i form av några avslutande 

reflektioner kring centerpartiets påstådda svek mot sina kärnväljare på landsbygden. Utifrån 

vad jag har kunnat presentera kring detta gällande denna studies fyra funktioner för den 

interna arenan förefaller dock inte partiet framstå som särdeles svekfullt. Vi kunde dock se en 

förändring kring synen på samhällets viktigaste enhet. Detta måste dock inte utgöra ett svek 

mot landsbygden utan kan kanske istället ligga nära den individualisering som vi kan förmoda 

har ägt rum inom jordbruket. Till skillnad från den syn på jordbruket som antagligen 

dominerade tidigare i form av enskilda små jordbruk syftandes till egenförsörjning och med 

ett stort fokus på den lilla världen är det idag förmodligen få jordbruk som drivs ur detta 

perspektiv. Istället är det i form av stora vinstmaximerande företag som merparten av 

gårdarna drivs, precis som för vilka andra produkter och företag som helst.203 Rimligt är 

kanske också att i samband med detta ana ett minskat fokus hos dessa ”nya” bönder riktat mot 

den lilla världen och se en ökad individcentrering som än viktigare. Kan detta innebära att 

centerpartiets skiftning mot en ökad individualisering inte är ett svek mot bönderna utan 

kanske snarare en ”follow-up” på en motsvarande förändring bland dessa? 
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