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Sammandrag 

Författare: Carl Wålfors, Handledare: Idris Ahmedi, Statsvetenskap II (B), HT 18, ”Jordbruket är inte vilken 

industri som helst”: Centerpartiets krispaket till lantbruket 2018.  

Uppsatsens syfte är att undersöka varför Centerpartiet förordar ett krispaket på fem miljarder 

kronor till lantbruket, trots deras marknadsliberala ideologiska utgångspunkt. Frågeställningen 

är: utifrån Centerpartiets marknadsliberala ideologiska grund, hur kommer det sig att partiet 

främjar ett krispaket till lantbrukarna? 

Valet av en metod är en idéanalys och teorin är dagordningsteorin. Teorin är hämtad ur boken 

Makt, medier och samhälle. Det huvudsakliga materialet som byggt upp uppsatsen är 

Centerpartiets politiska förordnanden inom företagande, byråkrati samt lantbruket i sin helhet. 

Även en motion om livsmedelsstrategi och partiets krispaket till lantbruket. Nyhetsartiklar från 

Jönköpings – Posten, Aftonbladet, Sveriges Radio, Expressen, Land Lantbrukaren och Mises – 

institutet används för att tydliggöra vissa frågor. Exempelvis att belysa den mediala 

uppmärksamheten under sommarens torka. Avgränsning i uppsatsen är det krispaket som 

Centerpartiet föreslår.  

Slutsatsen är att Centerpartiet inte ser lantbruket som en vanlig del av marknaden. Lantbruket 

bör istället upprätthållas genom offentliga krispaket för att klara torkan. Partiet valde att 

förmedla sin förordnande genom en pressträff efter den mediala uppmärksamheten av torkan.  
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1. Problemformulering 

Sommaren 2018 stod Sverige inför en enorm utmaning. Vi hade en långvarig torka som slog 

hårt mot bönderna. Torkan resulterade i att bönder blev tvungna att nödslakta sitt kreatur. På 

grund av spannmålsbristen kommer priserna på livsmedelsråvaror att öka med cirka fem 

procent under 2019.  

Sommaren hade i historiska avseenden beskrivits som ett nödår.  I efterhand talar flera partier 

om att ge ett stödpaket till bönderna. Centerpartiet, det mest marknadsvänliga1 partiet enligt 

GAL – TAN skalan23, föreslår ett krispaket på fem miljarder kronor till lantbruket. Samtidigt 

porträtterar sig Centerpartiet som att vara det mest småföretagarvänliga partiet i riksdagen. De 

vill göra det enklare och mer lönsamt att starta företag i Sverige.  

Hur kommer det sig att Centerpartiet står bakom detta krispaket om de är det mest 

marknadsliberala partiet i riksdagen?  

2. Syfte och frågeställning 

Uppsatsen undersöker varför Centerpartiet förespråkar ett krispaket på fem miljarder kronor till 

lantbruket, i konstrast till deras entreprenörsdrivna marknadsliberala ideologiska utgångspunkt. 

Frågeställningen för denna uppsats är: utifrån Centerpartiets marknadsliberala ideologiska 

grund, hur kommer det sig att partiet främjar ett krispaket till lantbrukarna?  

3. Forskningsöversikt  

Den mest omfattande uppsatsen om Centerpartiets ideologi är Carl-Johan Mölstads uppsats 

Centerpartiets ideologiska vandring från 2013. I den redogör författaren om partiets 

ideologiska vandring, från 1970 till 2013. Han fokuserar på tre områden: skatter, privatisering 

och bidrag.  

                                                           
1 En idé om att staten ska ha en begränsad roll inom ekonomin. Istället ska marknaden sköta stora delar av 

samhället.  
2 En politisk indelningsdimension. GAL – TAN är en förkortning på motsatserna i indelningen. Grön, alternativ, 

libertariansk mot traditionell, auktoritär och nationell. Indelningen kan även ske ekonomiskt på en höger och 

vänsterskala. Skalan förklarar då vilken roll staten ska ha i samhället genom skatt, privatisering och offentlig 

sektor.   
3 Grafik: Det här är GAL-TAN skalan. Sveriges Radio. 2018-04-05 
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Under 70-talet ansåg Centerpartiet att skatt var ett styrmedel som kunde styra mänskligt 

handlande. Den skulle kunna användas för att avvärja en överhettad ekonomi. Skattepolitikens 

syfte under 70-talet var att stimulera ekonomisk tillväxt.4  

Under 1980-talet resonerar partiet på samma vis. De menade att det vore bra för samhället att 

beskatta miljöfarligt beteende. Samtidigt fanns det mycket som skulle betalas genom skatt, 

därför krävde partiet ett fortsatt högt skattetryck. Mölstad visar att Centerpartiet resonerade att 

stora infrastruktursatsningar, för bil och tåg, skulle finansieras genom ett ökat skattetryck.5  

Under 90-talet främjade Centerpartiet en mer miljövänlig marknadsekonomi. Företag som hade 

en miljöpolicy skulle gynnas genom skattesänkningar och företag som bidrog till miljöutsläpp 

skulle straffas med högre skatt. Skattesänkningar fick ett större fokus, främst hos studerande 

och de familjerna med barn.  

I partiprogrammet från 2001 visar författaren att Centerpartiet starkt främjade skattesänkningar 

åt små och medelstora företag. För att få en tillväxt som gynnade alla talade partiet om att det 

skulle ske med ansvar. Därför skulle inkomstklyftor på lång sikt minska genom ekonomisk 

tillväxt.6  

Partiprogrammet 2013 tydliggör skiljelinjen mellan skatt och arbete. Skattemedel måste 

användas varsamt menade partiet. Detta eftersom stora satsningar i samhället grundar sig i skatt 

från medborgarnas plånböcker. Mölstad påvisar att Centerpartiet även förespråkade 

skattelättnader för unga och äldre.7 När författaren har analyserat skattefrågan, och de 

resterande områdena, drar han en slutsats. Han menar att partiets syn på skatter förflyttades 

högerut mellan 1981 och 1990. Men inte bara skatter, hela partiet rörde sig högerut. Partiet har 

alltså blivit mer nyliberalt konstaterar Mölstad.  

Anna-Karin Eklunds uppsats Idéanalys av Centerpartiets partiideologi 2001–2013 visar också 

att nyliberalismen8 inom Centerpartiet har tagit en större roll. Främst genom retorik, och partiets 

relation till frihet. Ett ord som ofta förekommer i deras idéprogram.9  

                                                           
4 Mölstad, Carl-Johan. Centerpartiets ideologiska vandring: En idéanalys av centerpartiets partiprogram 1970–

2013. Lunds universitet. Statsvetenskapliga institutionen. 2013, s. 16 
5 Mölstad, Carl-Johan. Centerpartiets ideologiska vandring: En idéanalys av centerpartiets partiprogram 1970–

2013. 2013, s.19 
6 Mölstad, Carl-Johan. 2013, s. 23 
7 Mölstad, Carl-Johan. 2013, s. 25 
8 En ideologi som tag plats i västvärlden efter 1970-talet. Ideologin syftar till att minska statens inflytande över 

individen. Nedskärningar inom det offentliga och skattesänkningar är framstående förordnanden inom teorin.  
9 Eklund, Anna-Karin. Idéanalys av Centerpartiets partiideologi 2001–2013: är det medlemmar eller väljare som 

bestämmer Centerpartiets ideologi? Högskolan i Gävle. Avdelning för humaniora. 2013, s. 34 
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Hon förklarar att det pågår en intern strid i Centerpartiet sedan 2001. En strid mellan 

socialliberalism10 och nyliberalism. Socialliberalismen är fortfarande partiets ideologiska grund 

men har på senare år utmanats av nyliberalismen. Eklunds förklaring till denna förändring är 

det minskade väljarstödet som partiet upplevde 2010. Partiet var tvungna att locka tillbaka 

väljare. Det skulle dem göra genom en nyliberal politik.11 

Det nuvarande forskningsläget har fokuserat på Centerpartiets ideologiska förflyttning. De har 

inte undersökt en sakpolitisk fråga utifrån partiets ideologiska utgångspunkt. Här tillför 

uppsatsen ett komplement till det rådande forskningsläget. Uppsatsen undersöker en sakpolitisk 

fråga och utgår från partiets marknadsliberala ekonomiska grund.  

4. Avgränsningar 

Uppsatsen avser undersöka tiden då Centerpartiet presenterade sitt krispaket till lantbruket. 

Orsaken är att partiet är det mest marknadsliberala partiet i riksdagen.12 Hade exempelvis 

Moderaterna varit det mest marknadsliberala partiet enligt GAL – TAN skalan hade deras 

krispaket analyserats utifrån samma premisser.  

Eftersom den mediala bevakningen under denna tid var omfattande presenteras även 

tidningsartiklar som ytterligare belyser situationen. I syfte att förstå vilket läge Centerpartiet 

agerade efter. Samtidigt används partiets politik, dels från deras hemsida men även motioner, 

rörande ekonomi, entreprenörskap och lantbruk för att få en korrekt bild av deras ideologi. 

Materialet avser förse analysen med en betydande förståelse om partiets samfälliga politik.  

Uppsatsen använder sig av en idéanalys eftersom metoden syftar till att förstå det latenta13 

innehållet i en given text. Något som blir centralt, eftersom syftet är att förstå skiljelinjen som 

uppstått mellan partiets ideologi och deras politiska förordnande om lantbruket.  

I samband med uppsatsens mediala material används dagordningsteorin. Detta eftersom den 

belyser mediernas inverkan på att sätta agendan för dagen. Ett verktyg som används av politiker 

för att förmedla sina budskap.  

                                                           
10 En ideologi som till hög grad anammar liberalismens retorik om frihet. Den sociala delen avser förse 

invånarna med offentliga skyddsnät.  
11 Eklund, Anna-Karin. Idéanalys av Centerpartiets partiideologi 2001–2013: är det medlemmar eller väljare som 

bestämmer Centerpartiets ideologi? 2013, s. 39 
12 Detta i enlighet med GAL – TAN skalan. Se fotnot 2 för beskrivning.  
13 Det underförstådda budskapet.   
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5.1 Metod 

För att uppnå den önskvärda nivån av transparens krävs en insyn i tillvägagångssättet. Denna 

uppsats använder sig av en idéanalys. Metoden förknippas med professor i statsvetenskap 

Herbert Tingsten (1896 – 1973). För att granska olika partiers förslag krävs det av forskaren att 

plocka isär olika delar av partiets budskap, i syfte att tolka det latenta innehållet. Genom att 

plocka isär enskilda politiska partiers förslag kan forskaren förstå deras verklighetsomdömen, 

värdepremisser och handlingsrekommendationer.14 Hur agerar partiet i enlighet med deras 

rådande omgivning?  

Det är sällan helt enkelt att analysera partiers värdepremisser i en särskild fråga. Genom att 

förstå ett partiets inneboende innehåll i deras beslut är det enklare att legitimera en särskild 

kritik. Detta eftersom en text kan uttryckas på ett sätt som forskaren får analysera. Oftast genom 

en direkt text. Forskarens uppgift är då att undersöka det som står mellan raderna. Uttrycker sig 

texten genom det latenta innehållet på ett annat vis än vad den uttryckligen skriver? 

Den grundläggande uppgiften i en idéanalys har bäring på hållbarheten i politisk argumentation. 

För uppsatsens syfte handlar detta om huruvida Centerpartiets argumentation är konsekvent. 

Göran Bergström och Per – Anders Svärd förklarar: ”Används de centrala begreppen på ett 

konsekvent sätt eller förekommer det oklarheter eller betydelseglidningar…förekommer det 

motsägelser, luckor eller logiska felslut i resonemanget?”15 Hur använder partiet ord som 

exempelvis marknadsliberalism? Används begreppet alltid i positiva ordalag? Detta blir centralt 

för analysen som bygger på partiets ideologiska utgångspunkt. Är de konsekventa i sin 

användning av begrepp och dess innebörd?  

Analysen syftar även till att undersöka meningsbyggnationen. Hur har en mening blivit 

formulerad? Vilka ord använder partiet för att legitimera sina förslag? Eftersom politik till viss 

del syftar till att övertyga väljare blir språkanvändningen central i deras sätt att uttrycka sin 

åsikt. Problematiserar dem ordval som blir centrala i förståelsen av dess innebörd?  

Anledningen till att jag använder mig av en idéanalys är att den förenklar arbetet i att bearbeta 

olika relevanta propositioner från Centerpartiet. Att kunna plocka isär deras resonemang i en 

given fråga och analysera kärnan i innehållet.   

                                                           
14 Boréus, Kristina & Bergström, Göran (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys, Fjärde [omarbetade och aktualiserade] upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2018, s. 143 
15 Boréus, Kristina & Bergström, Göran (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys, Lund, 2018, s. 143–144 
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Jag kommer även att skicka in två frågor16 till Centerpartiet för att få ett direkt svar om deras 

beslut. Detta eftersom min idéanalys kan riskera att präglas av en subjektivitet. Något som 

uppsatsen söker undvika genom dess validitet. Ett begrepp som förknippas med tre villkor: 

överrensstämmelse mellan teoretisk definition och operationella indikatorer, frånvaro av 

systematiska fel samt att vi mäter det vi säger att vi mäter.17  

Grunden för denna validitet är således en god samstämmighet mellan metoden och slutsatsen. 

Men även den rådande teorin; därför tillhandahåller analysen en metodologisk triangulering. 

Ett tillvägagångssätt som använder sig av flera metoder i syfte att undersöka samma fall. 

Konsekvensen av denna metod, förankrad i dess triangulering är att tillsammans med validiteten 

stärka uppsatsens reliabilitet. Ett begrepp vars innebörd är att söka eliminera osystematiska eller 

slumpmässiga fel. Exempelvis genom att göra om analysen med samma metod och teori och 

uppnå samma resultat.18 

5.2 Material 

Som underlag för denna uppsats kommer jag använda mig av Centerpartiets politiska 

förordnanden, idéprogram från 2013, svar på min inskickade fråga, motion om 

livsmedelsstrategi samt deras krispaket till lantbrukarna.  

Centerpartiets politiska förordnanden används för att få en helhetsbild av deras ideologiska 

utgångspunkt, med fokus på företagande, företagsklimat, byråkrati inom företagande samt 

lantbruk. Deras politiska ståndpunkter får betydelse för denna uppsats av följande anledning. 

Centerpartiet talar om en entreprenörsdriven ekonomi, ser dem lantbrukare som vanliga 

entreprenörer? 

Motion om livsmedelsstrategi syftar till att redogöra för Centerpartiets lantbrukspolitik.19 En 

ståndpunkt som blir relevant för uppsatsen. Krispaketet är den ekonomiska satsning som partiet 

förordar och utgör kärnan i forskningsproblemet.  

                                                           
16 Hur kommer det sig att ni förespråkar ett krispaket på fem miljarder till bönderna? Konkurs är väl en viktig del 

av marknaden? 

Hur har ni resonerat kring de uteblivna investeringar som hade skett om de fem miljarder ni avser förse bönderna 

fått spridas ut på marknaden genom exempelvis en skattesänkning? 
17 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 5., [rev.] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2017, s. 58 
18 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 2017, s. 65 
19 Användandet av idéprogrammet avser dels att förklara partiets politik inom lantbruk – men även deras 

marknadsliberala ekonomiska utgångspunkt.  
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Uppsatsen använder sig även av nyhetsartiklar från Jönköpings-posten, Aftonbladet, Sveriges 

Radio, Expressen, Land Lantbrukaren, fPlus, Sydsvenskan och Dagens Nyheter. Syftet är att 

tydliggöra vissa frågor som Centerpartiet driver, exempelvis i kommunerna. Men även att 

påvisa den mediala uppmärksamheten av torkan och lyfta in ekonomiska resonemang som 

belyser marknadsliberalismens teorier.  

Det är viktigt för uppsatsen att påvisa en transparens, som för denna uppsats grundar sig i en 

validitet av det material studenten avser undersöka. Forskningsetiken blir därför central. Därför 

är det viktigt att redogöra de begrepp som blir centrala för uppsatsen: entreprenör, företag och 

marknadsliberalism. Syftet med redogörelsen är att förse läsaren med en objektiv redogörelse i 

de begrepp som används.  

Redogörelsen av de politiska förordnandena måste redovisas för att ge uppsatsen en 

resultatsvaliditet. En term som förklarar att forskaren verkligen undersöker, eller mäter, det han 

säger att han undersöker. Något som grundar sig i ett försök att utesluta systematiska- och 

slumpmässiga fel.20 Exempelvis ett uttalande från en centerpolitiker som inte avspeglar partiets 

enhälliga åsikt.  

6. Teoretisk utgångspunkt - dagordningsteorin 

Dagordningsteorin är en teori som förklarar hur vissa frågor prioriteras i den offentliga debatten. 

Främst genom media, men även genom politikernas och medborgarnas dagordning.21  

Teorin formulerades av Maxwell McCombs och Donald Shaw i deras artikel The Agenda- 

Setting Function of Mass Media från 1972. Bakgrunden till denna teoretiska framväxt är den 

verklighet vi människor lever i. En verklighet, i avseende till media, som ofta är obegränsad 

och omfattande i deras informationsflöde. För att sortera det vi anser är viktigt krävs ett sätt att 

organisera flödet, media. Jesper Strömbäck skriver i sin bok Makt, medier och samhälle: 

Genom att vi använder oss av medier för att hitta ledtrådar om vad som har hänt och vad 

som är viktigt, bidrar medierna till att organisera våra erfarenheter och upplevelser av 

verkligheten. Eller rättare sagt: människor använder sig av medierna för att få hjälp med 

att organisera sina erfarenheter och upplevelser av verkligheten.22 

                                                           
20 Esaiasson, 2017, s. 64 
21 Strömbäck, Jesper, Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation, 1. uppl., SNS 

förlag, Stockholm, 2009, s. 103 
22 Strömbäck, Jesper, Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation, Stockholm, 2009, 

s. 103 
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Medierna blir därför avgörande i att sätta dagordningen för medborgare och politiker. I och med 

detta förtroende, eller legitimitet, får medierna makt. De kan uppmärksamma frågor de själva 

vill att större grupper i samhället ska uppmärksamma. Teorin betonar därför sambandet mellan 

de uppmärksammade frågor i media och de frågor medborgarna finner intressanta.  

Dagordningsteorin förklarar därför att medier kan styra diskursen i en given riktning genom att 

uppmärksamma en fråga under en längre tid. Förutsatt att medierna uppfattas som trovärdiga 

och har en tydlig legitimitet i sin nyhetsbevakning.  

Politikers relation till media är nödvändig för att nå ut med sina budskap. Istället för att 

medborgarna själva ska läsa motioner antagna i riksdagen gör medierna det mer överskådligt. 

Detta genom intervjuer och förklarande analyser. Politikers dagordningar har ofta ett direkt 

samband med mediernas, i syfte att nå ut till medborgarna. Det gör att det finns ett incitament 

hos vissa politiker att påverka nyhetsbevakningen åt ett visst håll.23 

Valet av denna teori är att nyhetsbevakningen om torkan var omfattande. Den mediala 

uppmärksamheten visade de svårigheter som bönderna stod inför. Medierna satte därför 

dagordningen för medborgarna. En sakfråga som hade en given efterfråga på medial bevakning. 

Samtidigt måste de styrande i Sverige visa handlingskraft. En kraft som skänker politiker och 

ämbetsmän legitimitet och trovärdighet i deras roll som styrande organ.  

7. Analys 

För att enklare förstå skiljelinjen mellan entreprenörer och politiker, tillväxt och beskattning 

går jag igenom teoretiska resonemang kring företag. Bakgrunden grundar sig i entreprenöriella 

teorier och logiska resonemang från Per L. Bylund, Joseph Schumpeter och Frédéric Bastiat. 

7.1.1 Definition: vad är ett företag? 

Centerpartiet talar om en entreprenörsdriven ekonomi. En ekonomi som grundar sig i tillväxt 

för företag. Partiet ser marknaden är en spelplan för individer, och därtill entreprenörer, som 

samordnar mänskliga mål. Utifrån deras marknadsliberala ideologiska utgångspunkt blir därför 

entreprenören central i en ekonomi. Centerpartiet skriver: ”För nya jobb skapas inte av politiker, 

de skapas av småföretagare.”24 Partiet redogör aldrig vad de menar med företag. Något som är 

centralt när ett parti söker redogöra för sin subjektiva åsikt. Att förklara sin politiska åsikt 

                                                           
23 Strömbäck, Jesper, 2009, s. 137 
24 Småföretagare. Centerpartiet. (u.å) 
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utifrån en objektiv grund. Per L. Bylund definierar begreppet företag på följande sätt i sin artikel 

The Economic Theory of the Firm: 

The firm is the means through which entrepreneurs establish new and more intense 

divisions of labor, which, when profitable, set in motion an entrepreneur-driven 

competitive discovery process that is uncompromising in thrusting the market toward 

more efficient utilization of scarce resources.25  

7.1.2 Bakgrund – kreativ förstörelse 

Joseph Schumpeter (1883 – 1950) var en ekonom som blev känd för sina entreprenöriella 

studier. Han lärde ut ekonomi vid flera universitet: Graz, London, Oxford, Cambridge och 

Harvard. Schumpeter argumenterade för att entreprenörer är grunden för ekonomisk utveckling 

i samhället. Utveckling sker när nya kombinationer uppstår. Schumpeter pekade på fem olika 

former: lansering av en ny produkt, eller innovativ kvalité av samma produkt. Nytt 

tillvägagångssätt för produktion som förser kunden med varor. Lansera innovativa varor som 

banar vägen för en ny marknad. Förse marknaden med nya råmaterial, oavsett om materialet 

finns sedan tidigare eller om den först nu har skapats. Innovativt tänkande inom ett företags 

organisation.26  

Schumpeter förklarade att entreprenörer på en konkurrensutsatt marknad måste anpassa sina 

varor för konsumenternas ändamål. Entreprenören måste dessutom genom konkurrensen utsätta 

sin produktion för innovativt tänkande. Ett exempel är den japanska ’Lean production’ som 

söker eliminera processer inom tillverkningen som inte skapar värde för konsumenten. Genom 

att ersätta gamla tillverksprocessen med en förbättrad process sker en ’kreativ förstörelse’. 

Fördelaktiga förändringsprocesser kan resultera i naturliga monopol för de företag som lyckats 

efterfråga konsumentens krav efter processen. Men allteftersom andra företagare konkurrerar 

med samma produktionsprocesser utebliver det naturliga monopolet för det enskilda företaget. 

När nya processer resulterar i stor efterfrågan och litet utbud, det vill säga stora vinster för 

entreprenören efterliknar andra aktörer processen och priset sjunker. Syftet med det naturliga 

monopolet är således inte en ägarkoncentration av produktionen utan en incitamentsstruktur för 

andra företagares förmåga att utvecklas.  

                                                           
25 Bylund. Per. L. The Economist Theory of the Firm. Mises Institute. 2018- 08-02.  
26 Schumpeter, Joseph Alois, The theory of economic development: an inquiry into profits, capital, credit, 

interest, and the business cycle, Oxford University Press. 1974, s. 66 
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Låt oss ta ett exempel. 1987 kostade en 26-tums- TV cirka 6 500 kronor. Idag hade vi fått betala 

cirka 12 500 kronor. Istället kostar en 26-tums TV, som dessutom är mer tekniskt avancerad än 

den från 1987, cirka 2 500 kronor.27 Ett genomgående tema för hemelektronik. Vi ser den 

kreativa förstörelsen överallt omkring oss.  

Entreprenören är därför central i en marknadsekonomi. Av den anledning att den aktivt söker 

nya sätt att skapa värde för konsumenten. Men även värde för de anställda som genom innovativ 

produktionsstruktur kan ta arbete. Något som Centerpartiet talar om.  

Entreprenören agerar efter andra entreprenörers okunskap på marknaden, i syfte att skapa värde. 

Centerpartiet betonar vikten av en entreprenörsdriven ekonomi. Där de framhäver 

konsumentens möjlighet till ökat materiellt välstånd och arbetarnas möjlighet att erhålla jobb.  

7.1.3 Bakgrund – Det man ser och det man inte ser 

Frédéric Bastiat (1801 – 1850) var en fransk ekonom under 1800-talets första hälft. Han 

inspirerades av den skottländska ekonomen Adam Smith. Under 1700-talet argumenterade 

Smith för att marknaden var ett bättre sätt att öka landets välstånd än dåtidens idéer om 

protektionism.28  

Under hela sitt liv argumenterade Bastiat för privat egendom, fria marknader och en begränsad 

statsmakt. Hans kanske mest kända verk Det man ser och det man inte ser syftar till att avfärda 

ekonomiska myter. Exempelvis att statliga utgifter sätter fart på ekonomin, tullar gör ett land 

rikt eller att robotarna tar våra arbeten.  

I kapitlet ”Den krossade fönsterrutan” skriver Bastiat om oförutsedda kostnader och inverkan 

de har på vårt välstånd. Han gör skillnad på direkta kostnader och alternativkostnader. Bastiat 

förklarar på följande vis. En person har sönder en glasruta genom att kasta en sten igenom den. 

En folksamling uppstår kort därefter och resonerar att en sådana olyckor håller igång industrin. 

För vad skulle en glasmästare göra om inga fönsterrutor behövdes bytas ut? Glasmästaren 

kommer och byter fönsterrutan. Ägaren av fönsterrutan betalar honom sex francs för arbetet. 

Hantverkaren är nu sex francs rikare. Det är det man ser. Men det är det man inte ser som är 

intressant menar Bastiat. När fönsterägaren lagt sex francs på att byta ut fönsterrutan betyder 

det att han inte kan lägga den summan på något annat. Han hade tänkt köpa ett par skor innan 

                                                           
27 Svensson, Kinna. Kolla priserna för 30 år sen. Jönköpings-Posten. 2017-07-08 
28 Ett ekonomiskt system som i korthet går ut på att skydda de inhemska producerade varor och tjänster mot 

konkurrens från andra länder. 
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han fick sin fönsterruta förstörd. Han hade därför gynnat skoindustrin framför 

glasmästarindustrin. När man slår ihop det man ser med det man inte ser inser man snabbt 

Bastiats resonemang. Hade fönsterägaren inte fått sin fönsterruta förstörd och istället köpt ett 

par skor hade han haft en intakt fönsterruta och ett par skor. Hans välstånd hade därmed ökat 

och skoindustrin hade gynnats.29  

Översätt detta till nutidens näringsliv.30 Ett företag som står inför en ökad bolagsskatt måste 

samtidigt ändra sina preferenser. Vi förutsätter att den ökade skatten går till subventionerade 

byggarbeten. Det är det man ser. Det man inte ser är den uteblivna efterfrågan på den reella 

marknaden. Företaget hade innan bolagsskatten tänkt rekrytera datatekniker. Efterfrågan på 

datatekniker hade inneburit en ökad allokering av resurser till området. Det vill säga, den reella 

efterfrågan är inte subventionerade byggarbeten utan datatekniker.  

Analogin väcker därför misstanke mot omfattande finansiella omfördelningar. Om 

Centerpartiet med sin marknadsliberala utgångspunkt tar kapital från en del av marknaden och 

ger det till en annan blir utvecklingen på marknaden skev och felaktigt. Detta eftersom 

förflyttningen av kapitalet inte avser den reella allokeringen av resurser. Annars hade 

entreprenörer sett en möjlighet till investering i den del av marknaden som partiet flyttat kapital 

till. Då hade partiets allokering inte ansetts vara nödvändig. Förutsatt att entreprenören och 

konsumenten fortfarandet sett ett värde i produktionen i den avsedda delen av marknaden. 

Utifrån ett marknadsliberalt perspektiv blir därför agerandet en oxymoron.31  

Centerpartiet föreslår skattesänkningar för små- och medelstora företag. Orsaken är, enligt den 

ekonomiska teorin, att entreprenörer har mer kapital till egna investeringar. Investeringar som 

grundar sig i den rådande materiella eller serviceinriktade efterfrågan. Ju mer kapital en 

entreprenör kan tillhandahålla desto mer kan produktionsstrukturen utvecklas i en reell takt.32 

Det skulle ta mycket resurser för en bonde att ställa om hela sitt djurskydd, i enlighet med ett 

EU- direktiv, om skattesatsen från början är hög. Detta eftersom det inte finns tillräckligt med 

kapital för vidare investeringar. Den kreativa förstörelsen försummas och den krossade 

fönsterrutan förbises.  

                                                           
29 Bastiat, Frédéric, Det man ser och det man inte ser, Timbro, Stockholm, 1999, s. 32 - 34 
30 När man hänvisar till ”Den krossade fönsterrutan” idag talar man antigen om förstörelse i sin rätta bemärkelse 

eller reell allokering av resurser.  
31 Se: Karlson, Nils, Sandström, Christian, Wennberg, Karl. De statliga företagsstöden är dyra och löser inga 

problem. Dagens Nyheter. 2018-12-28 
32 Se exempelvis: Mellwing, Daniel. Momskrångel stoppar budföretag att köra grönt. fPlus. 2019-01-07.  

                             Mellwing, Daniel. Momshöjning får turismföretagare att se rött. fPlus. 2018-12-19. 
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7.2 Centerpartiets marknadsekonomiska utgångspunkt 

Centerpartiet är enligt GAL- TAN skalan det mest marknadsliberala partiet i riksdagen. En 

definition av marknadsliberalism är ett system där fri konkurrens råder. Marknadsekonomi är 

ofta synonym med fri marknad. Ett system som historiskt sett motsätter sig protektionism, 

privilegier, skråväsenden och statlig inblandning i ekonomin. Istället ser teorin 

marknadsprocessen som en samlingspunkt för individer som fritt handlar med varandra. Priset 

på en vara sätts därför mellan individers värde av den givna varan, istället för ett centralt beslut, 

det vill säga staten via pris - fixering. Ett system där individer är helt fria att ingå handel med 

varandra, i varje del av samhället. Samhällen som präglas av marknadsekonomiska egenskaper 

tenderar dock att ha statliga monopol. Främst polis-, domstol- och försvarsväsendet. Det är inga 

länder som helt agerar enligt denna princip om total fri marknad. Oftast är den statliga 

inblandningen mer omfattande än de tre kärnuppgifterna. I Sverige innehar staten monopol på 

detaljhandel för spritdrycker, Systembolaget, men även för spel, AB Svenska spel. Tidigare 

hade svenska staten monopol på bland annat apoteksverksamheter, järnvägen, bilprovningen 

och televerket. Även om avregleringar har skett, från 1980-talet och framåt, är staten fortfarande 

en central del inom ekonomin.  

Kritiken mot marknadsekonomi är oftast i form av ojämlikhet. Inom marknaden växer 

klassklyftor fram. Klyftor som ofta har kritiserats. Karl Marx (1818 – 1889) talade om att 

kapitalismen, det vill säga den fria marknaden, suger ut arbetarklassen på deras berättigade 

andel av vinsten. För att få bukt med problemet argumenterade Marx för en centralplanerad 

ekonomi som skulle förse alla arbetare med en dräglig vardag, främst genom konsumtionsvaror.  

I likhet med den fria marknaden argumenterar Centerpartiet för fritt företagande. Partiet 

påpekar att marknadsekonomin under 1800-talet banade vägen för en förbättrad livssituation 

för befolkningen. Samtidigt påpekar partiet de negativa effekterna av en globaliserad värld. De 

skriver: 

Men effekterna för dem som upplever sig som globaliseringens förlorare – genom att 

arbetsplatser läggs ned, service dras in i mindre orter och i förorter, människor flyttar 

från landsbygden – är mycket påtagliga. En känsla av att det är en liten elit som är de 

stora vinnarna kan leda till minskad tillit och ökad misstro mot både styrande politiker 

och hur de demokratiska systemen fungerar.33 

                                                           
33 Agenda 2025: Nytt ledarskap för Sverige. Centerpartiets förtroenderåd. 2016, s. 3 
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Låt oss undersöka detta stycke utifrån en idéanalys. Redan här etablerar partiet en 

grundläggande premiss. De utgår från en självklarhet att inflyttning till städerna från landet 

onekligen medför sig en känsla av misstro mot politiker. Försöker partiet å ena sidan främja 

marknadsekonomi, men å andra sidan fokusera på dess negativa effekter i form av att 

landsbygden blir alltmer glesbefolkad? Deras egna problematisering av deras ekonomiska 

utgångspunkt, marknadsliberalism, grundar sig i att förse landsbygden med likvärdiga 

möjligheter som resten av landet tillhandahåller. Deras svar på problematiseringen är således 

förankrad i deras egna politik.  

De talar om en entreprenörsdriven ekonomi. En ekonomi som sätter entreprenören i centrum. 

De förklarar att småföretag är en viktig del av jobbskapandet. Centerpartiet förklarar att jobben 

är ” grunden för hela samhällets utveckling; för jämlikhet, jämställdhet, välfärdens finansiering, 

förebyggande av utanförskap och inte minst för tillväxt i hela landet”.34 För att möjliggöra 

tillväxt av jobb hos småföretag argumenterar partiet för att minska den administrativa bördan 

för företagen och att sänka skatterna. Dessutom främjar de ett konkurrensneutralt regelverk som 

ska möjliggöra konkurrens på världsmarknaden. Men ett regelverk räcker bara så långt. 

Centerpartiet förklarar även att Sverige måste se den internationella skattenivån utifrån ett 

konkurrensmässigt perspektiv. Skattenivån ska stärka företagandet och innovation förklarar 

partiet.35 

En central del för marknadsliberalismen är privatisering. Centerpartiet driver på flera nivåer 

frågan om privatisering. De vill att den arbetsförmedlande delen av Arbetsförmedlingen ska 

läggas ned.36 I Stockholm har ett borgarråd tillhörande Centerpartiet föreslagit att privatisera 

biblioteken.37 I Storfors vill Centerpartiet privatisera det kommunala vägunderhållet, 

mathållning, parkskötsel och delar av vård och omsorgen.38 Deras marknadsekonomiska 

utgångspunkt visar på tydliga likheter med rådande marknadsliberala teorier.  

 

 

                                                           
34 En hållbar framtid: våra idéer gör skillnad. Centerpartiets idéprogram. 2013, s. 11 
35 En hållbar framtid: våra idéer gör skillnad. Centerpartiets idéprogram. 2013, s.12 
36 Arbetsförmedling: inför arbetsförmedlarpeng. Centerpartiet. (u.å.) 
37 Svensson, Olof. Vill privatisera biblioteken – stoppas av MP. Aftonbladet. 2018-10-19 
38 Hedin, Bengt. Centern vill privatisera kommunal verksamhet. Sveriges Television. 2018-08-15. 
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7.3 Centerpartiets syn på företagande 

Centerpartiet anser att ekonomin bör vara entreprenörsdriven. Entreprenörerna är de som i hög 

grad bidrar till Sveriges ekonomiska tillväxt, men även som ett medel för att skapa arbete. 

Orsaken är småföretags innovativa specialisering och teknologi. Något som kan härledas till 

Schumpeters ’kreativa förstörelse’. Partiet förklarar att det måste bli enklare att starta företag. 

De talar bland annat om att göra det billigare att starta aktiebolag.39 Det är en naturlig del i 

ekonomin. Detta eftersom marknaden hela tiden anpassar sig och omstrukturerar sina 

sammansättningar, det vill säga produktionsstrukturer. Gamla industriföretag minskar i sin 

omfattning samtidigt som tjänsteföretag tar över arbetskraften. En reell allokering av resurser. 

Att göra det enklare att starta företag påskyndar denna allokering.  

För att främja dessa företag, oftast små och medelstora, motsätter sig Centerpartiet ’snedvridna’ 

skatter och regelhinder.40 Partiets förhållning gentemot skatt förklaras på följande sätt:  

Beskattning är vårt sätt att finansiera gemensamma offentliga angelägenheter. 

Beskattning begränsar dock människors självbestämmande, därför bör skattemedel 

användas sparsamt så att de bidrar till att stärka människors livsmöjligheter och 

egenmakt.41 

Utifrån uppsatsens valda metod, idéanalys, kan vi här försöka tolka denna passage. Partiets 

premiss är att skatt och självbestämmande har ett inneboende förhållningssätt gentemot 

varandra. Höjd skatt leder till att individens självbestämmande försummas. Sänkt skatt ökar 

däremot individens självständighet. För att lyckas med detta vill partiet att beskattning ska vara 

sparsam; ett ord som blir centralt. Två synonymer till ordet sparsam är kostnadsmedveten och 

återhållsam, två ord som i praktiken innebär att partiet förordar en försiktighet i att använda sig 

av offentliga medel. Men vart går gränsen för att underminera individens självbestämmande 

gentemot att stärka den? Att partiet inte valt att förklara ordets innebörd har resulterat i att det 

framstår som en tom självklarhet.  

För att förhindra byråkratiskt krångel föreslår Centerpartiet att skattesystemet ska bli mer 

transparent, de hävdar till och med att vissa regler ska utgå från småföretag.42 Att förenkla 

reglerna för företag är därför centralt för Centerpartiets partilinje. Istället för att sitta i timmar 

                                                           
39 Nyföretagande. Centerpartiet. (u.å.) 
40 Företagande. Centerpartiet. (u.å.).  
41 En hållbar framtid: våra idéer gör skillnad. Centerpartiets idéprogram. 2013, s.12 
42 Minskat regelkrångel. Centerpartiet. (u.å.) 
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och redovisa siffror enligt krångliga regelverk kan företagaren tillbringa mer tid med sina 

kunder.  

Den kreativa förstörelsen gör sig påmind i partiets förslagslista. De talar om automatiseringar, 

digitaliseringar och robotiseringar som en utmaning. En utmaning för personer som har en 

svagare ställning på arbetsmarknaden och riskerar att stängas ute.43 För att få dessa personer i 

arbete förespråkar partiet att staten ska göra stora satsningar. Exempelvis genom att bygga ut 

högskolan med 5000 fler platser, starta fler lärarhögskolor, genomföra ett nationellt 

järnvägslyft, bygga höghastighetståg och förbättra bredbandsstrukturen.44 Skiljelinjen gör sig 

därför synlig inom partiets politik. Hur partiet resonerar i frågan kring statliga investeringar och 

företagstillväxt finns inte. Något som är centralt inom marknadsliberalismen.  

En central del i denna uppsats är att analysera Centerpartiets syn på lantbrukare. Främst genom 

deras marknadsliberala utgångspunkt. Intressant nog finner analysen ingen skrivelse från partiet 

där de definierar vad en företagare är. Är en köttbonde lika mycket företagare som en 

entreprenör verksam inom klädeshandeln? I debattartikeln ”Svenska lantbrukare ska inte vara 

helt beroende av stöd och bidrag från EU” från 2018 skriver Fredric Federlay, 

europaparlamentariker, Kristina Yngwe, ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet, och Eskil 

Erlandsson, landsbygdspolitisk talesperson, att:  

Pengar från direkta inkomststöd till lantbrukare måste styras om så att de utvecklar 

företagande. Det kan handla om allt från bredbandsutbyggnad, så att 

landsbygdsföretagen kan dra nytta av de fördelar som den digitala tekniken för med sig, 

till stöd för miljöinsatser för att stärka biologisk mångfald 

Vad menar Federlay, Yngwe och Erlandsson med detta stycke? Det latenta innehållet förefaller 

innehålla en mycket intressant premiss. I nuläget definieras inte lantbrukare som regelrätta 

företagare. Inte om de ser på lantbrukare utifrån ett EU- perspektiv. Men syftet är att de ska 

definieras som företagare. Definitionen förefaller vara baserade på riktade medel. Eftersom 

Federlay, Yngwe och Erlandsson vill att det direkta inkomststödet ska styras om i enlighet med 

att omfatta lantbrukare som företagare tyder deras premiss på att lantbrukare ännu inte är 

regelrätta företagare.  

                                                           
43 Företagen för Sverige framåt: 40 förslag för företagsamhet, jobb och tillväxt under nästa mandatperiod. 

Centerpartiet. 2018-06-06, s.1   
44 Företagen för Sverige framåt: 40 förslag för företagsamhet, jobb och tillväxt under nästa mandatperiod. 

Centerpartiet. 2018-06-06, s.4,6 
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7.4 Torkan 2018, Centerpartiets krispaket  

2018 kommer gå till historien som den varmaste sommaren på 260 år. Med denna värme stod 

bönderna inför en enorm utmaning. Skörden resulterade i ett enormt underskott. Med ett mindre 

utbud och en jämn efterfråga kommer priset på spannmål att öka. Hela livsmedelsindustrin står 

inför en utmaning. Företag som köper in spannmålsbaserade varor har redan påverkats av 

situationen. Det handlar främst om havre, vete och maltkorn. För ett av fyra företag har 

kostnaden för råvaror ökat med 30 procent.45 

Torkan påverkade inte bara spannmålsbönder. I och med torkan växte det inget gräs. Ett enormt 

problem för köttbönder. När gräset inte växte var de tvungen att använda sig av spannmål, något 

som nu var en bristvara. För vissa bönder gick situationen inte ihop. De var tvungna att 

nödslakta sitt kreatur. Hela lantbruket stod inför en enorm utmaning sommaren 2018. 

Centerpartisten Kristina Yngwe betonade vikten av en kriskommission. Den skulle bestå av 

politiker, myndigheter, bönder, företagare och konsumenter, i syfte att finna långsiktiga 

lösningar för lantbruket. 46  

Redan 2017 hade regeringen Löfven släppt en handlingsplan för Sveriges 

livsmedelsproduktion. En produktion som till stor del är beroende av svenska lantbrukare. 

Propositionens syfte var att redogöra för ett långsiktigt arbete om att nå en konkurrenskraftig 

livsmedelskedja, med fokus på miljömål och ekologisk produktion. Fram till 2019 skulle planen 

avsätta 484 miljoner kronor för livsmedelssektorns ändamål, något som sträcker sig till 2030. 

Vid den tiden ska 30 procent av Sveriges jordbruksmark utgöras av ekologiska jord. 

Satsningarna med de avsedda medlen hade fokus på bland annat: regelförenkling, offentlig 

konsumtion, export, ekologisk produktion, matsvinn, kompetensutveckling samt uppföljning 

och utvärdering.47  

Kristina Yngwe var inte nöjd med handlingsplanen. Ett bekymmer hon hade med planen var att 

den inte förordade sänkta kostnader för producenterna. Det skulle gynna deras 

konkurrensmässiga ställning på marknaden. Dessutom var häften av de satsade pengarna gamla 

investeringar. Yngwe förklarade att det var en ”tunn handlingsplan”.48  

                                                           
45 Sedenius, Johan. Industrin vill höja matpriserna med 5 procent. Land Lantbrukaren. 2018-12-05 
46 Centerpartiet kräver besked från landsbygdsministern. Centerpartiet. 2018-07-26 
47 Regeringskansliet: Näringsdepartementet. En livsmedelsstrategi för Sverige: -fler jobb och hållbar tillväxt i 

landet. Regeringens handlingsplan. 2017, s. 3–10 
48 Yngwe om Bucht handlingsplan: ”Väldigt tunn”. Centerpartiet. 2017-02-08 
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Hon lade senare fram en motion i riksdagen med samma avseende, en livsmedelsstrategi. 

Motionen innehöll 90 förslag om att förbättra livsmedelsindustrin. Motionen innehöll bland 

annat: slopad arbetsgivaravgift för mjölkbönder, miljöhänsyn i produktionen, högt djurskydd, 

låg antibiotikaanvändning, konkurrenskraftiga livsmedelsföretag, detta genom sänkta skatter i 

hänsyn till EU:s inre marknad. Samt ett motstånd till punktskatter, exempelvis förslaget på 

handelsgödselskatt.49  

Det framgår därför tydligt att Centerpartiet vill se ett konkurrenskraftigt lantbruk genom 

regelförenklingar och låga skatter. Något som är förankrad i deras marknadsliberala ideologiska 

utgångspunkt. De föreslog redan 2016 ett bondepaket på 300 miljoner kronor som skulle främja 

utvecklingen. Innehållet bestod av bland annat återbetalning av dieselskatten och satsning på 

grön omställning. Resurser som är avsedda för att förse Sverige med ett konkurrenskraftigt 

lantbruk.50 Vad händer när lantbruket utsätts för svåra prövningar?  

Efter torkan 2018 föreslog Centerpartiets partiledare Annie Lööf på en pressträff på Tarby Gård 

i Vallentuna ett krispaket till bönderna.51 Detta samtidigt som Sveriges Television rapporterade 

om böndernas situation. Under sommaren 2018 skrev SVT mycket om värmens negativa 

effekter på köttböndernas industri: ”Torkan: Bönderna tvingas nödslakta sina djur”, ”Torkan 

slår hårt mot djuren på gården”, ”Lantbrukaren: Ingen har något foder att sälja”, ”Här är 

effekterna av torkan” och ”Extremtorkan gör att bönder riskerar att slakta sina djur”. Den 

mediala uppmärksamheten tvingade partierna att agera. Efter sin pressträff uttalade sig Annie 

Lööf i SVT om varför de förordade krispaketet, hon sa: ”Extremvädret och torkan har drabbat 

bönderna obarmhärtigt hårt och bönderna är ju ryggraden på den svenska landsbygden”52 

På pressträffen betonade Annie Lööf satsningar som riktar sig direkt till lantbrukare med lamm, 

nöt, ko och växtodling. Krispaketet skulle kosta 5,3 miljarder kronor och sträcka sig över tre 

år.53 Satsningen ser ut på följande vis:  

 

 

                                                           
49 Yngwe, Kristina. Med anledning av prop. 2016/17: 104 En livsmedelsstrategi för Sverige: fler jobb och 

tillväxt i hela landet Motion 2016/17: 3618, s. 7–8, 12 
50 Lantbruket en prioritet för Centerpartiet. Centerpartiet. 2016- 10-07 
51 Över 5 miljarder i krispaket till lantbruket. Centerpartiet. 2018-08-01 
52 Mathillas, Linda. Centerpartiet vill öka stödet till bönderna. Sveriges Television. 2018-08-09 
53 Lantbruket för Sverige framåt. Centerpartiet. 2018. S, 2 
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Tabell 1.0 Centerpartiets krispaket till lantbruket sommaren 2018 

Centerpartiets reformförslag Kostnad 

Generellt stöd till lantbrukare med ko, nöt, 

lamm och växtodling 

1,8 miljarder kronor 

Statsstödsansökan till EU- kommissionen 2,25 miljarder kronor 

Sänkta kontrollavgifter för slakterier 160 miljoner kronor 

Höjd återbetalning av dieselskatt 770 miljoner kronor 

Transportbidrag för foder 50 miljoner kronor 

Förenkla lantbrukarens skatteadministration 30 miljoner kronor 

Mer pengar till Jordbruksverket för snabba 

stödutdelningar 

90 miljoner kronor 

Grön omställning inom lantbruket 125 miljoner kronor 

Prioritera och öka antalet 

landsgodkännanden 

30 miljoner kronor 

Placera livsmedelsattachéer på strategiskt 

viktiga marknader för svensk 

livsmedelsexport.  

30 miljoner kronor 

Källa: Lantbruket för Sverige framåt. Centerpartiet. 2018, s. 2–6 

Utöver dessa satsningar talar partiet om andra åtgärder. Att avbryta planerandet av en 

kommande kilometerskatt, möjliggöra för lantbruk och livsmedelskedja att för större roll i 

klimatanpassningsarbetet, utreda uppbyggnad av spannmålslager och utsädeslager, utredning 

om skadeförsäkring med statlig grundplåt, utredning om skördeskadeförsäkring med statlig 

grundplåt samt att de offentliga verksamheterna måste leva upp till de krav de har på sina 

lantbrukare i sina upphandlingar.54 Utifrån deras ideologiska utgångspunkt problematiserar 

partiet aldrig satsningarna. Med retorik om att skatt ska användas sparsamt tydliggörs aldrig 

den artificiella allokeringen av resurser. Någon hänsyn till Basiats analogi om 

alternativkostnader tar partiet inte hänsyn till.   

Med vetskap om direkta anslag kan ett omedvetet beroende uppstå. För att vidmakthålla sin 

ställning på marknaden efter torkan anses det rimligt att förlita sig på statliga bidrag. Politikers 

handlingsförmåga i frågan kan bland annat härledas till nytta. Att en folkvald politiker med 

löften om förbättring på lantbruket levererar sina löften för att vidmakthålla makten. Politiker 

                                                           
54 Lantbruket för Sverige framåt. Centerpartiet. 2018, s. 6-7 
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kan även bibehålla det väljarstöd som finns hos lantbrukare genom aktiva satsningar. Det sker 

ofta genom medier som väljer att belysa ett problem. Ett problem som politiker söker lösa 

genom propositioner, i syfte att visa sig handlingskraftig gentemot sin väljarbasis.   

Dagordningsteorin talar om medborgarnas urval. Jag åberopar ett tidigare citat i syfte att belysa 

dess innebörd: ” människor använder sig av medierna för att få hjälp med att organisera sina 

erfarenheter och upplevelser av verkligheten”55 Genom att visa sig handlingskraftig kan den 

förda politiken ge avtryck i en kommande valrörelse. Beslutet påvisar även en slags lojalitet 

mot den grupp individer som från början var med och startade Centerpartiet, bönderna. Det kan 

därför vara naturligt för partiet att bönderna har en given särställning inom deras organisation.  

På frågan om hur det kommer sig att Centerpartiet förordar ett krispaket svarar dem följande:  

Jordbruket är inte vilken industri som helst. Den torka som uppstått i sommar har skapat 

en kris hos de svenska bönderna – och därmed ett problem för hela det svenska samhället. 

Livsmedelsförsörjningen handlar om vår säkerhet. Vi måste alla ha mat för att överleva 

och fungera. Ett jordbruk som slås ut har små möjligheter att starta igen. Ett uteblivet 

krisstöd skulle därmed innebära en hård stöt mot svenska livsmedel.56  

Det latenta innehållet tyder på att Centerpartiet förordar ett mer protektionistiskt synsätt på det 

svenska lantbruket. En kris hos bönderna idag behöver nödvändigtvis inte betyda en kris för 

befolkningen. Detta eftersom Sverige är inordnad i den globala marknaden och importerar 

tonvis med mat från andra länder. Om utbudet hos svenska lantbruksproducenter minskar men 

efterfrågan består stiger priserna på de svenska varorna. Antingen kan konsumenten välja att 

betala ett högre pris för de svenska råvarorna eller byta till en billigare råvara som är importerad.  

De skriver att ett jordbruk som slås ut har små möjligheter att starta igen. Frågan är varför. Är 

det på grund av den rådande regleringar som den Europeiska Unionen (EU) har bestämt? Hur 

reglerat, eller hur enkelt, förordar Centerpartiet att det ska vara för att agera inom 

livsmedelsindustrin? Genom Yngwes och Erlandsson artikel i Sydsvenskan påvisar de trots allt 

en vilja att inkludera lantbrukare i deras definition av företagare. En retorik de applicerat på den 

politik partiet vill se i EU.  

De talar om en säkerhet för det svenska samhället. Vad de sannolikt menar är att vid katastrofer 

eller krig kan Sverige inte längre vara beroende av andra länders livsmedelshandel. Vid ett 

                                                           
55 Strömbäck, Jesper, Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation, s. 103 
56 Wahlberg, Esbjörn. Politisk sakkunnig inom landsbygds -, jordbruks- och skogsfrågor för Miljö och 

jordbruksutskottet. Centerpartiets Riksdagskansli. 2018. E-mail, skriftliga frågor. 2018-12-21 
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sådant tillfälle är det därför viktigt att ha en fungerande livsmedelsproduktion som kan förse 

samhället med mat. Är detta Centerpartiets utgångspunkt för svenskt lantbruk? Vid en kris, och 

en sannolik ransonering som en direkt följd, blir flera varor centrala. Gäller Centerpartiets 

politiska förordnanden för all typ av matindustri eller är det bara lantbruket?  

Här påvisar idéanalysen sin fördel. Om ett parti har sin ekonomiska utgångspunkt i 

marknadsliberalismen och särskiljer en given industri; hur långt är partiet villig att dra den 

skiljelinjen? Om det latenta innehållet påvisar en oxymoron i partiets grundläggande 

ekonomiska premisser, hur verkar denna motsägelse inom andra politiska frågor? 

Ett svar vi kan få från Centerpartiet om varför de främjar ett krispaket handlar om förtroendet 

för politikerna. I kapitel 7.2 ”Centerpartiets marknadsekonomiska utgångspunkt” talar partiet 

om de negativa effekterna av globalismen. Att arbetsplatser läggs ned, folk som flyttar från 

landsbygden som kan skapa misstro mot politiker och det demokratiska styrelseskicket. 

Centerpartiet grundar sig i att vara ett intresseparti för bönder, Bondeförbundet. Något som 

fortfarande finns kvar i partiet idag. De skriver till och med på sin hemsida att: ”Landsbygden 

är själen i vårt parti”.57 Om Centerpartiet inte hade föreslagit detta krispaket för böndernas 

ändamål, hade väljarstödet för partiet sannolikt minskat. Partiet måste agera i enlighet med 

deras legitimitet om politik till landsbygden. Det blev speciellt viktigt på grund av medias 

omfattande rapportering av händelsen. Partiet måste leverera politiska förslag i enlighet med 

mediernas dagordning. 

Om Centerpartiet ser lantbruket som en sådan central del i samhället, att de i någon mån skyddas 

från marknadskrafterna, hur ser dem då på dem uteblivna investeringar som sannolikt hade 

gjorts på marknaden om krispaketet inte främjats? Centerpartiet svarade på följande vis:  

Inom ramen för EU-regelverk är det inte möjligt att särskilt gynna en industri med 

skattesänkningar. Det som är möjligt att genomföra faller inom ramen för EU:s så kallade 

de minimis stöd. Enligt detta kan jordbruket gynnas men då med maximalt ett stöd på 

upp till 15 000 euro över en treårsperiod utan att notifiera kommissionen. Av denna 

anledning är vårt paket brett, med ett flertal olika reformer inriktat på att säkra svensk 

livsmedelsförsörjning.58 

                                                           
57 Landsbygd. Centerpartiet. (u.å) 
58 Wahlberg, Esbjörn. Politisk sakkunnig inom landsbygds -, jordbruks- och skogsfrågor för Miljö och 

jordbruksutskottet. Centerpartiets Riksdagskansli. 2018. E-mail, skriftliga frågor. 2018-12-21 
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EU:s regelverk går därför emot de marknadsliberala ekonomiska teorierna om 

skattesänkningar. Istället främjar EU jordbruket med finansiellt stöd. Ett direktiv som 

Centerpartiet måste följa. De kan därför inte driva frågan om näringsfrihet inom 

livsmedelsindustrin eftersom den enda stödet de har till hands är ett finansiellt. Vidare forskning 

kan därför analysera hur Centerpartiets driver denna fråga i EU, i enlighet med deras egna 

marknadsliberala ekonomiska utgångspunkt.  

8. Avslutande diskussion 

I Centerpartiets politik finns det ett flertal förslag som söker förenkla situationen för 

entreprenörer. De mest återkommande förslagen är sänkt skatt och minskad byråkrati. I enlighet 

med rådande marknadsliberala teorier om företagsutveckling, inom dess produktionsstruktur 

men även introduceringen av nya varor, har partiets retorik och politik visat sig vara kompatibla 

med de rådande teorierna.  

Det är det mest marknadsliberala partiet i riksdagen. Det är därför märkligt att partiet 

förespråkar ett krispaket på fem miljarder kronor till en särskild industrin. Analysen tar hjälp 

av metoden idéanalys och teorin dagordningsteorin för att besvara uppsatsens frågeställning.59  

Centerpartiet ser marknadsliberalismen som en kraft som har lyft miljontals människor ur 

fattigdom. Men samtidigt talar de om globaliseringens negativa sida. I och med globaliseringen 

har arbetskraft förflyttats mellan olika arbetsområden. När en fabrik lämnar en ort tar det ofta 

hårt på invånarna som nu står utan arbete. Det tar samtidigt en stund för invånarna i orten att 

hitta nya arbeten, antingen genom att skola om sig eller att flytta dit arbete finns. Risken med 

det är att invånarna kan se politiker som något negativt. En slags egendomlig klass som inte 

avser att förse orten med arbete. Det kan leda till misstro mot politikerna. För att undvika detta 

måste partier agera som resulterar i bibehållen legitimitet gentemot medborgarna.  

Även om automatisering och allokeringar är naturliga inom marknadsliberalismen ser 

Centerpartiet lantbruket som något avskilt gentemot den fria företagsamheten och 

entreprenörer. Partiet svarar i frågan om deras krispaket att jordbruket inte är som vilken 

industri som helst. Det kan uppfattas som att partiet inte vill applicera sina marknadsliberala 

idéer på det svenska jordbruket. Den har en särställning inom partiet. En särställning som 

möjligtvis grundar sig i paritets historia, i avseende till deras relation med lantbrukarna.  

                                                           
59 Utifrån Centerpartiets marknadsliberala ideologiska grund, hur kommer det sig att partiet främjar ett krispaket 

till lantbrukarna? 
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Det ger partiet incitament att vidmakthålla dessa väljare genom att förorda ett krispaket. De ser 

helt enkelt inte jordbruket som vanliga företagare utan en väljarbasis som ska upprätthållas 

genom protektionistiska åtgärder. Genom debattartikeln ”Svenska lantbrukare ska inte vara helt 

beroende av stöd och bidrag från EU” av Fredric Federlay, Kristina Yngwe och Eskil 

Erlandsson talar de om att lantbrukare, i sin nuvarande form, grundat i de inkomststöd de får 

från EU, inte kan klassas som företagare. Även om de anser att lantbrukare ska klassas som 

företagare i framtiden. I komplement till det latenta innehållet i frågan till partiets riksdagskansli 

tydliggör debattartikeln deras förhållningssätt gentemot lantbrukare. De är inte företagare och 

bör därför inte omfattas av de rådande marknadsliberala teorierna.  

Dagordningsteorin betonar medias inverkan på medborgarnas uppfattning om en sakfråga eller 

händelse. I och med böndernas svåra situation, tillsammans med den mediala 

uppmärksamheten, blev det därför viktigt för Centerpartiet att visa handlingskraft. Partiet var, 

och är fortfarande i alla andra frågor, beroende av medier. I syfte att nå ut med sina budskap till 

befolkningen. Det ger incitament för Centerpartiet att driva en given fråga som kan resultera i 

ett högre valresultat. Med sina rötter inom jord- och lantbruket förefaller sig det vara naturligt 

att stödja denna industri. Partiet kan även ge intryck till de väjare som inte anser sig vara 

centerpartister men anser att lantbruket är viktigt att rösta på partiet. Den konkurrensen som 

finns inom riksdagen upprätthålls genom dagordningen och partiernas proposition gentemot 

den. Partier måste agera.  

Dagordningsteorin och idéanalysen har kompletterat varandra väl. Detta genom att 

dagordningsteorin undersöker partiets mediala kommunikation och idéanalysen plockar isär 

deras budskap i syfte att förstå vad de verkligen menar. Det har varit centralt för att undersöka 

partiets tillvägagångssätt, främst genom att undersöka det latenta innehållet. Därför har det varit 

viktigt att problematisera det partiet skriver på sin hemsida och de svar jag fick på frågan om 

deras krispaket. Materialet har därför fungerat bra och varit behjälplig med att förankra i 

metoden och teorin.  
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9. Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att undersöka varför Centerpartiet förordar ett krispaket på fem 

miljarder kronor till bönderna trots deras marknadsliberala ideologiska utgångspunkt. I deras 

generella ekonomiska politik är deras retorik i enlighet med rådande marknadsliberala teorier.  

Analysen påvisar dock att partiets generella marknadsliberala utgångspunkt inte omfattar 

lantbrukspolitiken. Visserligen vill partiet se lägre skatter och mindre byråkrati inom lantbruket. 

Men att förorda ett omfattande krispaket till en given industri är inte i enlighet med rådande 

ekonomiska teorier. I ett svar från riksdagskansliet konstaterar analysen att Centerpartiets 

latenta retorik, genom en idéanalys, handlar om att skydda lantbruket från marknadskrafterna. 

I komplement till detta påvisar analysen återigen den viktiga latenta premissen som redogörs 

av Fredrick Federlay, Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson i deras debattartikel ”Svenska 

bönder ska inte vara helt beroende av stöd och bidrag från EU”. Där framgår det att lantbrukare 

idag inte omfattas av definitionen som företagare.  

Med Centerpartiets rådande premiss om lantbruket är det då naturligt att främja krispaketet. 

Något som partiet gjorde genom en pressträff på Tarby Gård i Vallentuna tidigare i år, där bland 

annat Sveriges Television och Aftonbladet närvarade. Genom detta agerande kan partiledaren 

Annie Lööf och partiet visa sin legitimitet gentemot lantbruket. Något som blir centralt inom 

dagordningsteorin. Hon måste agera i enlighet med medias mediala uppmärksamhet. Partiets 

legitimitet grundar sig i deras grundläggande negativa premiss om globalisering. Det vill säga 

misstro mot politiker. Det är betydande för partiet eftersom förslaget avser förse deras 

grundläggande väljarbasis, bönderna, med ekonomiska medel för att klara krisen. Landsbygden 

är själen inom Centerpartiet, att då överlämna bönderna till marknadskrafterna där de riskerar 

att gå i konkurs, skulle resultera i att partiet förlorade en del av sin historiska identitet.
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