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Abstract 

Essay in political science, C-level, by Mikhail Zujev,  

Karlstad University, 2013. 

The thesis examines if the moderate party in Sweden has changed ideologically and if this change 

can explain their success in the recent elections. It conducts an argumentation analysis of their 

party programs from the year of 1978 until 2011 and to see if any differences have occurred in 

the party programs during this period and if these changes are so crucial that the thesis can claim 

that an ideological change has happened. 

The Toulmin model is applied on three different political areas that they have in the party 

programs. The areas are the following: view on the individual and his freedom, role of the state in 

the society and finally how the market should operate and what regulations it should have.  

The results of this review are the following: the party has changed their ideological views which 

can be seen in the party program of 2011 when you compare it to the ones that was made before.  

However, results indicate that official claims on change are slightly overstated, since they have 

some old statements left in the program of 2011.  At the same time, they have adopted their 

politics into a more realistic view to present for the voters, which supports the claim that recent 

success depend more on ideological change in the party than in changed voter preferences. 
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1. Inledning 

 

1.1 Ämnesval 

Moderata samlingspartiet har det senaste decenniet ökat i väljarstöd från 15% i valet 2002 till 

26% i valet 2006. Under valet 2010 gjorde partiet ett av sina bättre val historiskt sett då man 

nästan tangerade socialdemokraterna i antalet väljare. (Valmyndigheten 2011) 

 

Hur kunde moderaterna öka så starkt på kort tid om man jämför deras resultat med valet 2002 och 

2006. Detta är vad jag vill ha svar på. Kan det vara så att dagens väljare associerar sig mer med 

den moderata politiken till skillnad från vad väljarna gjorde för 10-20 år sedan? Detta är en 

möjlig förklaring till partiets framgångar. Nämligen att väljarna har börjat tycka och tänka 

annorlunda. Eller har partiet förändrat sig ideologiskt och rört sig mot mitten som ett nytt 

strategiskt drag på den politiska skalan där de flesta väljarna finns. Kan det i sådana fall vara 

detta som är förklaringen till framgångerna, att ett idelogiskt skifte inom partiet har inträffat? 

Partiet har framstått i bland annat sina valkampanjer på ett sätt som antyder en ideologisk 

förändring. Det kan alltså vara intressant att utreda moderaternas idéutveckling för att ta reda på i 

fall partiet har valt att förändra sina grundvärderingar. Har ideologin i den moderata politiken 

förändrats och partiet med detta blivit Sveriges nya ”arbetarparti”, som moderaterna påstår att de 

är. Denna frågeställning har redan blivit undersökt av tidigare forskare. Bl.a. boken av Forstorp & 

Palmer(Forstorp & Palmer 2006) och texterna som Torbjörn Nilsson(Nilsson 2003) samt Anders 

Lindbom(Lindblom 2010) skrivit. Den här studien tar deras undersökningar vidare och tar med 

information som forskarna inte hade tillgång till när de skrev sina texter. Vart moderaterna anser 

att de själva står ideologiskt och förändringsmässigt i jämförelse med texterna skiljer sig vid flera 

tillfällen. Därför finns det belägg för mina antaganden om att partiet inte alltid utger sig för att 

vara vad de själva påstår och detta är ett ämne som jag vill undersöka och besvara. 
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1.2 Syfte 

Syftet med min undersökning är att förstå utvecklingen av det moderata samlingspartiet. Hur de 

lyckats nå samma storlek som socialdemokraterna. Som jag tog upp i mitt ämnesval kan detta 

bero på två olika faktorer antigen förändring i väljarnas preferens eller ideologiskt som man kan 

fördjupa sig i. Men jag har valt att undersöka om de har förändrats ideologiskt. Partiet har 

propagerat för en ny slogan med deras argument att de är Sveriges arbetarparti. Med tanke på 

vilken stämpel och syn på sig själv som partiet hade tidigare bl.a. denna förändring markant och 

bör undersökas genom att titta vilken syn partiet har haft på individen, marknaden och ekonomin 

och hur den ser ut efter 2011 års ideprograms utgivelse.  

 

Det övergripande syftet med denna uppsats att få reda på om partiet är ett annat parti ideologiskt 

som inte längre har en lika självklar koppling till sina tidigare kärnväljare.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

De frågor som min C-uppsats kommer att grundas på är: 

-Finns förändringar i moderata partiprogram från 1978 fram tills 2011? 

-Är den eventuella förändringen som kan utläsas  ur programmen av så grundläggande karaktär 

att det kan tolkas som en ideologisk förändring?  

-Kan ett skifte i moderaternas ideologi förklara varför partiet har fått kraftigt ökat väljarstöd? 

 

Jag utgår ifrån denna frågeställning för min undersökning och kommer under uppsatsens gång att 

försöka besvara ovanstående.  

 

1.4 Avgränsningar/ Studie design 

Min fråga kommer att besvaras med hjälp fallstudiedesign eftersom den passar min 

forskningfråga genom att den fördjupar sig inom ett konkret område. Den passar väl till mindre 

undersökningar. Jag vill veta mer om hur moderaternas ideologiska förändring har skett under en 

viss tidsperiod. Genom att samla in deras idé och partiprogram från specifik tidsram och därefter 

analysera data genom argumentationsanalys kommer jag på så sätt få fram ett svar. 

(Denscombe,M.2009:59) Det  jag kommer diskutera i min uppsats är följande. Först och främst 

kommer min undersökning grunda sig på moderaternas idé- och handlingsprogram vilka jag ska 
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jämföra, dessa kommer att vara 1978 års idéprogram, 1993 års handlingsprogram och 2011 års 

idéprogram. En viktig faktor som jag har i åtanke är när jag ska jämföra partiprogrammen vill jag 

på något sätt göra dem mätbara, vilket innebär att jag inte kan titta på hela programmet utan 

måste välja ut relevanta delar. Det som ska mätas är partiets ideologiska förändringar som står i 

de texter som jag kommer att undersöka. Vad är det i texterna som signalerar att de har förändrats 

ideologiskt. Har moderaterna t.ex. börjat förespråka statliga eller ickestatliga institutioner på 

någon nivå. Hur relaterar partiet till välfärden före och efter en viss period. Detta är vad som min 

mätning koncentreras på, att undersöka ideologiska förändringar i tre avseenden:  

 Synen på individen och dess frihet 

 Synen på staten 

 Synen på marknaden 

Genom att se om en text innehåller mer påståenden om någon av dessa kan jag mäta dem mot 

varandra och genom följande sätt komma fram till en slutsats. Då moderaterna traditionellt har 

varit Sveriges högerparti som haft de mer välbärgade inom vårat samhälle som sina huvudväljare 

får jag även utgå från denna bakgrund. Frågorna som partiet ofta har koncentrerat sig på är 

följande: välfärden, skatter samt hur mycket staten borde få lägga sig i individens egen 

sfär.(Forstorp&Palmer 2006:9) Metoden som ska hitta skillnaderna i partiprogrammen är 

Toulmins modell för argumentationsanalys, den är preciserad för att hitta bakomliggande fakta 

vilket jag behöver att se om programmen har förändrats ideologiskt. Jag vill även uppmana 

läsaren att ideologiska utryck i min undersökning inte är av väsentlig art. Ofta används samma 

uttryck av tidigare forskning och då väljer jag att utrycka mig på ett liknande sätt.   

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd genom att jag först ger en bakgrund till undersökningen, vilken tidigare 

forskning som har gjorts och kan beröra mitt tema samt frågeställning. Efter detta kommer jag att 

ta upp mitt val av metod och beskriva närmare hur jag ska applicera den på moderaternas 

partiprogram. Nästa del är själva analysen av de olika partiprogrammen där jag använder mig av 

mitt verktyg som jag tog upp i metodkapitlet. Jag summerar även alla de premisserna som min 

analys resulterar i för att därefter få till en slutsats. 
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2. Teori 

 

2.1 Teori och tidigare forskning 

Iden till vad denna undersökning skulle kretsa kring började ta form på allvar efter att jag har läst 

boken George W. Reinfeldt Konsten att göra en politisk extreme makeover där författarna påstod 

att moderaterna i vårt land hade skiftat sin högerpolitik så att den var mer tilltalande, för den 

vanliga arbetaren än den tidigare hade varit. Enligt Forstorp och Palmer så har partiet inte 

förändrats alls ideologiskt utan enbart retoriskt. Partiet var samma gamla moderater fast i ett nytt 

omslag. Jag blev intresserad av att undersöka om följande faktiskt stämmer och partiet verkligen 

förändrat sig retoriskt bara för att passa in i ”medelsvenssons” ögon som i tidigare skeden oftast 

röstade på socialdemokraterna. Boken blev en slags gnista till uppsatsens huvudtema formade 

vilket var just att undersöka om en sådan förändring verkligen har skett och hur mycket den kan 

ha påverkat partiets framgång. (Forstorp & Palmer 2006) En forskare som har tittat närmare på 

moderaternas syn under perioden 1976-1991 är Torbjörn Nilsson. Han har undersökt på hur 

moderaterna utvecklades och deras så kallade ”framryckning” under denna period där partiet var 

negativt emot folkhemmet och försökte motarbeta det på olika vis. Man förespråkade avreglering 

till förmån för en mer liberal syn på landets inhemska politik. Författaren har även tittat på vilken 

roll den offentliga sektorn ska spela enligt moderaterna och vilka rättigheter marknaden och 

individen ska ha i det nya moderata samhället.(Nilsson 2003:7-8) Dessa områden som författaren 

väljer att titta på finns även i min uppsats och vi kan här se en relevans min undersökning till som 

det som har gjorts tidigare. Slutsatserna som Torbjörn Nilsson kommer fram till är följande:  

 

1. De förändringar som inträffat har inte varit speciellt omfattande i jämförelse med hur mycket 

partiet har velat framstå som förändrat. Mestadels är det deras ungdomsförbund som har drivit 

fram en mer liberal anda inom partiet då man i vissa avseenden inte ville förändra sig lika mycket 

som man skulle kunna tro att partiet gjorde under perioden som undersöktes.  
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2. Reformerna som inträffar under 80-talet beror på att partiet har fått allt starkare stöd på den 

kommunala nivån och därifrån genomfört förändringar. De som sprider dessa idéer är enligt 

författaren inte partiet själva utan tidningar som är kopplade till näringslivet. Det kan alltså vara 

andra aktörer utanför partiet som har i hög grad bidragit till den förändrade bilden av 

moderaterna.(Nilsson 2003:100-102) 

 

3. Partiet har även haft en intern kamp mellan de liberala och konservativa. Dock blev detta inget 

större problem då man löste denna tvist genom att applicera liberala tankegångar på marknaden 

och lät de konservativa fortfarande ha en påverkan över familjen och individen. På det sättet hade 

båda grupperna sina egna sfärer att verka i och accepterade på så sätt varandra. Dock påpekas 

återigen det faktum att partiet inte ville genomföra allt för snabba förändringar då man har försökt 

att stoppa eller dra ut på de förslag som de mindre traditionella inom partiet ville frambringa. 

Exemplet som ges är uppdelning mellan kyrkan och staten som skedde i början av 90-talet istället 

för tidigare. Partiets liberala politik har dock fortsatt prägla partiet även efter att de förlorade sin 

regeringsställning då även socialdemokraterna tog över den mer liberala och fria synen på 

marknaden.(Nilsson 2003:103-104) 

 

En annan undersökning som vill visa att moderaterna inte har förändrats lika mycket som partiet 

påstår att de har gjort är ’’Moderaterna och välfärdsstaten’’ av Anders Lindbom. Han tittar på 

perioden under 80-talet men även 2003-2010. Under den senare perioden hittar han argument för 

sina påståenden vilka jag summerar på följande vis. Även han anser att partiet han förändrats 

väldigt lite i jämförelse med hur förändringsvänliga de vill framstå att vara. Här kan vi se 

likadana synpunkter från den undersökning som jag skrev om tidigare där författaren tittar på 

perioden 76-91 och kommer fram till ungefär samma slutsats. Även om partiet påstod sig vara 

starkt emot välfärdsstaten genomförde de inte lika kraftiga förändringar när de väl satt i 

regeringsställning. Den andra faktorn kan vara att de helt enkelt inte kunde eller visste hur de 

skulle genomföra dem. De hade tillfälle under 91-93 men valde istället att acceptera välfärden 

och inte jobba emot den. De bytte dock politisk väg efter deras fiasko val 2002 där man insåg att 

befolkningen tvivlade på att man skulle klara av att hantera statens finanser med de kraftiga 

skattesänkningar som man lovade att genomföra. Istället har man nu applicerat en mer verklig 

syn på politiken och inte verka allt för ogenomförbara i sina löften.  
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När man väl fick makten 2006 har man kunnat arbeta vidare på det tidigare socialdemokratiska 

politiken, då dessa hade gjort grovjobbet under 90-talet. Socialdemokraterna kunde därmed inte 

kritisera moderaterna för deras nedskärningar. Slutsatsen blir att dagens moderater inte har en 

negativ bild av välfärden som generationen före dem. De anser att kvinnor inte hör hemma i 

hushållet och de själva har använt sig av den offentliga sektor som välfärden har skapat. De vill 

istället förändra den efter sin egen bild av en optimal välfärd men absolut inte avveckla 

den.(Lindblom 2010) Därför finns det en teori om att partiet inte verkar vara speciellt förändrat i 

det korta loppet men det finns potential för stora förändringar i det långa. Välfärden tog lång tid 

att skapa och den kommer att ta långt tid att förändra.(Lindblom 2010) Eftersom jag genomför 

min undersökning efter 2010 och ett nytt idéprogram 2011 har tillkommit kan se i fall detta 

program innehåller några förändringar i jämförelse vad som man tidigare har påstått.  

 

Genom att titta på tidigare forskning har jag nu fått den grund som min undersökning behöver för 

att ställa de mer fördjupande frågorna om moderaternas utveckling. Jag nämnde att Lindbloms 

studie var fram tills 2010 och jag genomförde min under 2012 och däremellan utkom ett nytt 

idéprogram. Därför ska jag givetvis ha med detta program i min undersökning för att se vad som 

är nytt och därmed försöka besvara frågan som jag ställde i början om det uppkommer potentiella 

förändringar inom partiet från 1978 till 2011. 

 

Jag vill även använda en annan metod för att testa påståendet om hur mycket partiet har 

förändrats jämfört med tidigare där de undersökningar i föregående skede anser att de inte har 

genomgått några större förändringar alls och vi har i stort sett samma parti som vi hade tidigare. 

Jag vill jämföra den tidigare forskningen med min egen och se om jag själv kommer till samma 

slutsats. Eller om det slutliga resultatet blir ett annat eftersom jag använder en annan metod än 

vad de tidigare undersökningarna gjorde. Vinkeln som jag angriper problemet från är annorlunda 

än föregående forskning. Genom att kombinera nytt forskningsmaterial och ett annat 

tillvägagångssätt ska detta hjälpa mig att få fram ett svar på den andra forskningfrågan, som 

undrar om eventuella förändringar i programmen av så grundläggande karaktär att de tolkas som 

ideologisk förändring.  
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Andra anledningar till varför jag valde att ta upp dessa tre undersökningarna om moderaterna är 

på grund av att de tar upp de tre möjliga anledningarna till deras framgångar som jag skrev om i 

ämnesval och syfte i början. Forstorp & Palmer anser att partiet i sin helhet inte har förändrats 

alls utan har gjort en bild av sig genom retorik och kosmetik för att på så sätt inge väljarna en 

annan bild av partiet. Detta skulle i sin tur tillhöra de strategiska förändringar där man söker sig 

mot mitten där de flesta väljarna finns men annars är partiet detsamma. Nilsson tar upp att det 

fanns en intern kamp i partiet mellan de reformvänliga och traditionella, detta skulle kunna vara 

att partiet har genomgått en ideologisk förändring från denna period då de reformvänliga 

tankegångarna har fått mer mark och på så sätt ändrat partiets ideologi. Åter igen är detta en av 

möjliga förklaringarna till framgångarna som jag beskrev i början. 

 

Lindblom skriver om att partiet har blivit mer realistiskt och på så sätt vunnit väljare genom att 

röra sig mot mitten. Både han och Nilsson drar slutsatsen att partiet inte alls är så förändrat sett 

till den grad som de själva påstår. Men att förändringen finns. Lindblom trycker på detta 

argument mer än Nilsson gör och anser att de förändringar som har skett inom partiet är ett måste 

för att man ska vinna väljare men är inte lika ideologiskt betingade. Här finns både en strategisk 

förändring men även en väljarmässig. Man förändrade sin strategi men även väljarna har börjat 

tro på partiet då man fick fortsätta regeringsbärande ställning även efter sin första mandatperiod. 

Medan Forstorp och Palmer anser att ändringen endast är strategisk finns det inslag av 

ideologiska förändringar i de undersökningar Lindblom och Nilsson gjort. Förhållandet till 

välfärden är en av dessa, som Lindblom och Nilsson understryker började de reformvänliga 

tankarna göra sig aktiva i 80-90 talet. Dessa moderater är nu den nya generationen och sitter inom 

partiets ledning. Är det deras idéer och tankar som har förändrat moderaterna under 2000-talet? 

Om nu är så är fallet vill jag fånga upp denna ändring och förklara den genom min analys av 

deras partiprograms utveckling och se om det har skiftat synen på staten, individen och 

ekonomin? Tidigare forskning antar vissa förändringar som har skett inom partiet men ännu inte 

blomstrat ut till fullo och detta har jag möjlighet bevisa om deras antaganden stämmer eller ej. 

Partiets mer praktiska tillvägagångssätt har även kunnat attrahera fler väljare men om nu partiet 

inte förändrats så nämnvärt som alla tre författarna påstår så ligger kanske ändringen hos väljarna 

trots allt, och är anledningen till framgångarna.  
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Dock finns det även argument för att partiet har förändrats i grund och botten, och i detta fall talar 

vi om ideologiska ändringar. Jag vill ta reda på om min tolkning utav moderaternas genom att 

applicera ett annat verktyg på deras partiprogram gör att jag kommer till en liknande slutsats eller 

en annan. Forstrop & Palmer anser att det inte finns några förändringar alls. Nilsson samt 

Lindblom anser att det finns förändringar i partiet både strategiska men även ideologiska dock 

inte så väsentliga som partiet själva vill framställa. Om nu partiet har nått den framgång den har 

fått måste detta bero på någonting och jag vill ta reda på om detta beror på ideologin. Har den 

förändrats överhuvudtaget? Det finns argument som talar emot en förändring inträffat 

överhuvudtaget. Men om den inträffat har till vilken grad? Jag kan jämföra vad jag får fram med 

de tidigare undersökningarna och på så sätt försöka förklara varför och hur partiet har nått sin 

framgång och om den nu beror på den ideologiska aspekten. Som jag redan har påpekat är även 

metodiken som används  i min undersökning annorlunda, ingen av de tidigare texterna använde 

sig av Toulmin-schemat för att komma fram till en slutsats. Man försökte inte komma till botten 

av den bakomligganden i texterna på samma sätt som jag har försökt att göra det. Visserligen gör 

boken George W. Reinfeldt Konsten att göra en politisk extreme makeover ett försök att analysera 

moderaterna och förstå hur de tänkte. Men man tar inga konkreta texterna och jämför dem med 

en metod utan tar olika texter och kommer med påståenden. 
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3. Metod & Material 

      

3.1 Val av material 

Jag har redan tagit upp vilka källor jag kommer att begränsa mig till och här vill jag gå in mer 

specifikt vilka det kommer att vara, samt även en argumentation varför jag har valt dessa källor. 

Min undersökning grundar sig på moderaternas parti- och idéprogram från 1978 att jämföra den 

med deras program fram till 2011. Genom detta tillvägagångssätt studerar jag samtliga 

partiprogram som är av betydelse för denna undersökning. Därefter kommer jag att titta på 

utvecklingen efter valet 2006 och slutligen valvinsten 2010. Den föregående forskningen tittar 

delvis på perioden fram till början 90-talet och sedan mellan 2003-2010. Min undersökning blir 

en summering av dessa och tittar mer övergripande på de förändringar som skett inom partiet och 

hur den kan förklara deras framgång. Jag vill komplettera det som tidigare har gjorts med ny 

information och på så sätt tillföra något nytt. De program som jag har valt att titta på är 

idéprogrammet från 1978, handlingsprogrammet från 1993 och idéprogrammet från 2011. 

 

Anledning till varför jag inte har med andra källor som tar upp moderaternas ideologi är att idé-

och partiprogram är de mest konkreta källorna som finns för att finna det material som jag 

behöver. Av allt materia som jag kan få tag på som berör moderaternas ideologi som till exempel 

tidningar och internet är program mest lämpliga för min undersökning. Låt oss säga att jag även 

undersöker vilka politiska händelser som partiet har direkt eller indirekt varit involverade i. Vilka 

förändringar de genomfört som tyder på ett ideologiskt skifte? Detta tema skulle kunna vara ett 

tema för till exempel en D-uppsats där jag kan undersöka hur min slutsats på denna undersökning 

ser ut om man jämför med partiets handlingar och vad moderaterna har åstadkommit under tiden 

partiet har varit vid makten. Dokumenten kommer från partiet själva och man får därför anta att 

de borde ha ganska god validitet om vilken bild partiet vill ge ideologiskt Ovanstående program 

som partiet ger ut kommer att vara grundstommen i min undersökning då den stora delen kommer 

att vara en jämförelse av dessa som ska vara till hjälp av min slutsats.  
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3.2 Val av metod 

Den metod som tillämpas i denna studie är kvalitativ textanalys dvs. argumentationsanalys. Syftet 

därefter är att uppnå tre mål med argumentationen. Först ska man hitta ett syfte och något i texten 

som står ut som kan bygga vidare en argumentation. Det måste även vara en text som har klara 

ändamål där man kan hitta argument och påståenden, sådan information finns till i exempel i 

partiprogram som jag har valt att analysera och därefter ställa upp normer och regler om vad 

argumentationen ska handla om. Tredje är att bestämma hur mycket belägg det finns för en 

argumentation. Försöker argumenten att underminera eller bygga upp den ståndpunkt som 

argumentationen kretsar kring? I argumentationsanalysen finns två olika vägar att gå där det 

första består av att man ställer upp pro och contra argument för det man undersöker. Det andra är 

att man använder sig av Toulmin-Schemat vilket jag kommer använda för min analys. Pro-Contra 

schemat letar upp olika teser i texten och därefter sätter upp ett för och emot argument för denna 

tes. (Bergström, G. & Boreus, K:95-96) Problemet är att man måste hitta ett konkret tes i texten 

och när man väl har gjort det måste man följa det. Man kan bli låst med ett specifikt påstående 

eftersom det är vad man utgår ifrån vid analysen av texten. Jag vill inte bli fast med bara ett 

argument i en text utan vill kunna avläsa olika faktorer samtidigt. Enkelt uttryck så bygger 

schemat på 3 faktorer. Först så ställer man upp ett argument sedan påstående för argumentet 

vilket i sin tur leder till en premiss. (Bergström, G. & Boreus, K:89-91) 

Varför har jag i sådana fall valt att använda mig av argumentationsanalys? En lite mer fördjupad 

förklaring kommer i nästa stycke där jag visar hur den anpassas till min undersökning och vilka 

’’nyanser’’ den hjälper mig att se. Men rent allmänt valde jag denna form av analys för att den 

hjälper mig att förstå argumenten som partiet vill förmedla i sin text och genom dessa få fram 

budskapet. Jag undersöker vilka möjliga förklaringar det finns till resonemangen och jag väljer 

att studera dessa ur en ideologisk vinkel därav måste jag kunna tolka och förstå dessa argument 

som de ställer i sina ideologiska texter. Men varför använder jag mig i sådana fall inte av en Ide- 

och ideologianalys? Detta borde egentligen vara det naturliga valet med tanke på vilket område 

jag vill undersöka.(Bergström, G. & Boreus, K 2012:91) Jag undersöker partiet på tre olika 

aspekter och ser om de har förändrats genom tiden. Om jag ska kunna se skillnader och utläsa 

dessa måste jag i sådana fall kunna mäta dem på något sätt. Använder jag mig av denna form av 

idéanalys kommer jag bli tvungen att skapa ett extra verktyg för att kunna mäta olika ideologier 

med varandra. Detta kan bli problematiskt. (Bergström, G. & Boreus, K 2012 :172-173) 
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Valet av argumentationsanalys som min metod för denna undersökning finns ytterligare 

anledningar. Den ser på vilka argument som finns i en text och analyserar argumentens styrka i 

jämförelse med hur väl övertygande denna argumentation är. Den är även preciserande och är ett 

lämpligt verktyg vid beskrivning av en argumenterande del inom en text. Detta analysverktyg kan 

även tolka sådant som endast kan utläsas mellan raderna i en text. Med andra ord vill jag komma 

åt vad man tänkte när man skrev ner programmen, finns det dolda eller undermedvetna budskap 

som man vill förmedla i texten men inte skriver rakt ut vad man menar? Jag talade även om 

’’nyanser’’ i föregående stycke och vill här förklara för läsaren vad jag menar med det. Tidigare 

forskning påstår att det finns få märkbara ideologiska skillnader inom partiet dock ska dessa 

skillnader även om de är små möjligtvis existera. Jag vill kunna se dessa förändringar utav en 

liten art. Detta kan vara att partiet har förändrats enbart rörande någon idé-inriktning och inte en 

helt ideologisk förflyttning. Det som jag vill utläsa är djupgående förändringar på en liten skala, 

ideologianalysen som jag talade om tidigare mäter mer på bredden. Vill jag ha en djupare 

förståelse för detta ämne måste jag kunna mäta med ett mer konkret verktyg vilket 

argumentationsanalysen ger mig möjlighet till att göra. Toulmin-schemat tillåter min 

undersökning att ha ett bredare spelrum för att förstå och läsa av texten men inom regelramarna 

för just argumentationsanalysen. Då jag vill titta på något som inte finns att utläsa konkret måste 

jag kunna göra tolkningar och diskutera fram ett svar genom logiska slutsatser.  Detta ger mig 

möjlighet att undersöka skillnader som finns fastän de kanske inte syns direkt. För att jämföra 

med ideologianalysen som inte ger mig möjligheter att titta på vilka små förändringar som skett i 

texten utan bara undersöker stora vilket inte skulle ge mig den förståelse för vilka tankar som 

ligger bakom den. Men hur ska jag i sådana fall utläsa dessa skillnader? Argumenten som finns i 

texterna prövas mot varandra genom att argumentationsanalysen appliceras på dem för att se hur 

väl de står sig i sammanhanget och i den övergripande helheten. Min forskning bygger på att titta 

och jämföra även med vad tidigare undersökningar har kommit fram till i relevans med min 

uppsats. Jag har valt att undersöka om partiet har förändrat sig på dessa områden och hur stor 

förändring har skett i jämförelse med föregående forskning eller om det skett någon alls. Har 

argumenten och sättet som partiet tidigare har förespråkat sin syn på staten, individen och 

marknaden skiftat? (Bergström, G. & Boreus, K 2012 :135-136) 
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Argumentationsanalysen bygger på logos vilket betyder att man genom retorik vill övertyga och 

nå mottagarens intellektuella och logiska slutsatstagande. Den bygger på att se vilka tendenser 

det finns i en text för ett visst ideologiskt mönster. Ideologianalysen hade inte möjliggjort att 

komma åt nyanserna i texterna. Men med Toulmin-analysen tar man upp vikten av det 

underförstådda vilket jag redan argumenterat för är en viktig del i min undersökning. (Bergström, 

G. & Boreus, K:89-91) 

 

Toulmin-schemat kan enkelt beskrivas på följande sätt. Den består av tre komponenter vilka 

kallas för argument, påstående och premisser. Argument är schemats grundpelare och det är efter 

att man har funnit argumenten som man kan få fram påstående och premiss. 

Argumentet är vad man som skrivare vill få läsaren att acceptera i den fråga som man har satt 

upp. Nästa steg är att man övertygar eller visar varför denna fråga som jag vill få dig att hålla 

med mig om är. Varför ska jag hålla med dig om ditt argument kan läsaren ställa som motfråga 

till skrivaren efter att man har försökt att övertyga denne med första argumentet? För att slutligen 

övertyga läsaren om vad jag vill få fram använder man premissen. Detta är varför jag vill 

använda mig av just Toulmin är för att premissen inte behöver vara uppenbar i texten. Tvärtom, 

den ligger gömd mellan raderna och denna måste man finna och presentera fram. Jag baserar min 

analys på att hitta underliggande budskap eller information som man inte kan se i texten genom 

vanlig läsning utan man måste tänka ett steg längre. Här kommer ett exempel för läsaren. 

När man tagit upp väsentliga argument kan man koncentrera sig på påstående. Detta är 

”effekterna” av argumenten som framförts tidigare. Ett exempel som finns i denna uppsats är 

moderaternas syn på individens frihet i 1978 års ideprogram. Argumenten påstår att individen 

måste ha stor frihet och själv ansvara för sina handlingar. Påståendet blir att staten har för stor 

makt över inviduell frihet och på grund av detta inte ger oss chansen att ta ansvar. Premissen är 

vad man får fram efter argumenten och påståenden. Det är en fördjupning av ett argument. För att 

återgå till exemplet med individen blir premissen att individens behov att få välja och ta ansvar 

borde komma först och statens sen. (Bergström, G. & Boreus, K:108-110) Toulmin-schemat letar 

efter premisser vilket med andra ord innebär den bakomliggande idén inom en viss text. Vad är 

det egentligen man vill ha sagt med ett visst påstående? Hur ser utgångspunkterna ut från text till 

text och vilka argument finner man i jämförelse med den tidigare texten? Toulmin ger mig 

möjlighet till en fördjupad förståelse av vad texten vill förmedla till läsaren. Till exempel ordet 
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”frihet” kan betyda lika saker. Men genom att applicera Toulmin kan jag titta på hur textens 

premiss ser ut och ifrån den ha en förståelse om vad man vill ha sagt med just detta ord. Om ordet 

nämns i samband med individen kan man fråga sig vilken typ av ”frihet” talar man om? Är det 

total frihet från statlig inblandning eller en frihet som staten själv ger bort till medborgaren om 

den sköter sig? Jag kommer att titta på olika program och i dessa urskilja vad som reflekterar 

politiska ståndpunkter och vilka argument som talar för eller emot en förändring i ideologin. 

Verktyget kommer att baseras på följande faktorer: 

  

De punkter som jag har valt för min undersökning som väsentliga och därefter söka argument för 

de påståenden och frågor som jag har ställt för att ta reda på hur mycket som egentligen har 

förändrats eller inte. Efter att jag har läst igenom texten och tolkat den med hjälp av 

argumentationsanalysen kommer jag använda mig av mina tolkningar för att dra en slutsats.  

 

På ovanstående sätt kommer jag mäta moderaternas relation till tre följande områden: 

 

Synen som partiet har på individen och dess frihet i samhället, synen på staten samt statens 

uppgift och slutligen vad man anser om marknaden och vilken roll den borde ha i det svenska 

samhället. Men varför använder jag just dessa tre punkter som min mätpunkt? Svaret är enkelt det 

är för de återkommer i tidigare forskning. Lindblom tar upp moderaternas nuvarande syn på 

pensionen och välfärden vilket visar att de ser på statens uppgifter i ett samhälle på ett 

annorlunda sätt än de tidigare moderaterna. Han talar om att partiet började se med nya ögon på 

låginkomsttagare efter deras dåliga val 2002 och ändrade sin politik genom att låta skattepengar 

gå till offentlig sektor och inte ifrån den. Hans slutsats blir därmed att de anser att staten borde 

lägga sig i mer och ha en roll när det kommer till välfärden. Hans undersökning kretsar mestadels 

kring moderaternas relation till välfärden samt olika förmåner som a-kassan. Det finns även tal 

om skattesänkningar som kan relateras till marknaden. Lindbloms forskning bygger mycket på att 

ta reda på vilken roll staten har. Han talar även om vilka förändringar som finns i partiets ideologi 

från 80-talet fram tills nu och jämför själv utifall partiet förändrat sig fram tills 2010. (Lindblom 

2010)  
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I Nilssons finns staten med på agendan som en egen punkt på sidorna 71-76. Den individuella 

friheten nämns även här. Vilket vi kan finna i detta citat: ’’Den viktigaste demokratireformen är 

att minska politikernas inflytande och därmed stärka den enskildes makt och frihet att själv 

utforma sitt liv’’ (Nilsson 2003:87)  Givetvis finns även marknaden och ekonomin med i hans 

text då textens namn innehåller ordet marknad. Ekonomin tas upp på sidorna 43-47 men det finns 

inslag av detta ämne som kan relateras till detta område på fler platser i undersökningen.(Nilsson 

2003) I Nilssons text finns alltså alla dessa tre punkter med som jag själv har valt att använda 

som min mätpunkt.  

 

Kapitel fem i boken av Forstorp och Palmer kan man hitta inslag av hur man analyserar 

moderaternas marknadspolitik, syn på ekonomin och partiets relation till välfärden. Här görs 

dock jämförelsen med vad moderaterna själva tidigare har sagt i form av citat och texter av 

Fredrik Reinfeldt respektive ekonomin och välfärden i USA samt EU. Resten av boken innehåller 

citat som handlar om individen i moderaternas politik och vilken strategi de har valt för att 

påverka denne. (Forstorp & Palmer 2006) Som läsaren kan se finns mina mätpunkter i varje 

föregående forskning rörande mitt ämne. Det vore därför naturligt att använda mig av dessa sätt 

att mäta de förändringar som skett eftersom dessa återfinns i tidigare forskning. 

 

I tidigare forskning står även välfärden i fokus när man tittar på hur partiet förhåller sig till 

Sveriges inhemska politik och vilka förändringar som har skett inom partiet. Min undersökning 

kretsar inte kring frågor om hur partiet ser på välfärd utan den berör partiets ideologiska 

förändring i sin helhet.  Jag har därför valt dessa teman för att man ska få en övergripande bild 

och kunna se vilka förändringar som har skett inom idéprogrammen eller om de har skett någon 

förändring i överhuvudtaget. I slutet av uppsatsen vill jag att läsaren ska kunna dra en slutsats 

ifall moderaterna som parti har skiftat helhetsmässigt och om i sådan i vilken riktning? Ämnen 

som behandlas täcker en stor del utav partiets politik och förhoppningsvis ska man i slutet kunna 

se en större bild om moderaterna ideologiska utveckling. Jag ska undersöka, hur partiet ser på 

individens roll i samhället då detta kan ge mig en bild av deras syn på frihet som de vill att varje 

människa ska ha. Vad förväntas av varje enskild medborgare och har denna syn förändrats över 

tiden? Vad är statens uppgift respektive medborgarens och marknadens, ska det vara en 

kontrollerande makt som ser över allting eller borde den bara lägga sig i dessa sfärer om den 
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absolut måste? Borde markanden vara en frizon för att utvecklas individuellt eller borde vi 

samarbeta inom den kollektivt? Som läsaren kan se är nyanserna många och jag vill se hur dessa 

aspekter förändras från och med 1978 års program fram tills 2011. Ser jag liknande tendenser 

eller kommer det att finnas olikheter i något av programmen? Anledningen till att jag använder 

programmen från 78-91-2011 är att dessa program inträffar ungefär vid de tidpunkterna då partiet 

har haft ett generationsskifte inom partiet när alla dessa program infaller. Både Nilsson och 

Lindblom talar om de liberala vindarna som blåste på 80-talet i partiet. Dessa idéer kom från de 

yngre moderaterna och vid 93-års program är det denna generation som sitter vid makten. Samma 

sak inträffar efter valet 2002. Partiet får en ny partiledare och ett generationsskifte har inträffat 

även här när 2011-års partiprogram skrevs. Ett annat argument är att partiet vid både 93 och 2011 

sitter i regeringsbärande ställning. Vi kan alltså säga att 78 är en startpunkt ifrån vilken jag utgår 

när jag ska mäta deras potentiella förändringar, därefter kommer 93 och 2011.  

Sammanfattningsvis kommer min analys att ske på följande sätt, jag applicerar 

argumentationsanalysen på tre partiprogram som jag har valt på grund av ovanstående argument. 

Dessa program kommer att mätas på tre punkter, där jag börjar med programmet från 1978 och 

dess syn på individen sedan tar jag 1993 och slutligen 2011. Dessa tre program kommer även att 

undersökas om hur de ser på marknaden samt staten vilket baseras på tidigare forskning. I min 

slutsats framför jag vilka premisser som min applicering av Toulmin-schemat har resulterat i och 

de ändringar som har inträffat i partiprogrammen. Jag kommer även att titta på vilka resultat jag 

fick fram i jämförelse med tidigare forskning. 
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4.Toulmin-schema över partiprogrammen 

 

Jag kommer här att få fram premisserna ur varje partiprogram enligt Toulmin-schemat för att på 

så sätt komma fram till en slutsats senare i undersökningen. Som jag har tagit upp tidigare är det 

tre områden som jag ska utgå ifrån och ta reda på vilken premiss som dessa i sin tur utgår från. 

Först kommer jag att presentera vilken område det är jag ska undersöka och jag har valt att börja 

med individen och synen på dess frihet. Därefter tar jag det äldsta partiprogrammet från 1978 och 

förflyttar mig fram till 2011. Sedan går jag in på nästa tema och börjar om från 1978 års 

partiprogram. När jag har gjort detta med alla mina tre områden som jag har valt att undersöka är 

jag klar med att analysera partiprogrammen. I slutet av varje partiprogram som jag har tittat på ur 

ett områdes synvinkel kommer därefter att komma fram till premissen. 

 

4.1 Synen på individen och dess frihet  

 

4.1.1 1978 års ideprogram. 

 Det första argument som utmärker sig extra är följande: ’’Partiets människosyn bygger 

på den etik och den tradition av humanism och medmänsklighet som grundas på 

kristendomen. ’’Vår politik utgår från övertygelsen om att varje människa är unik och har ett 

eget värde. Denna uppfattning är fast rotad i den människosyn som präglat den västerländska 

civilisationens utveckling och som getts kraft av den kristna tron.’’ (Ideprogram 1978:3-4)  

Partiet anser att dessa föregående händelser som ”västerländska” utvecklingen och 

”kristendomen” spelar väsentlig roll för att kunna argumentera för valet av deras åsikter angående 

individen och dess frihet. Flera gånger tas upp hur viktigt det är för individen att kunna ha 

personlig frihet och genom denna frihet kunna ta ansvar för sina handlingar och när alla individer 

har ansvar kommer även friheten att bli större.  

 Detta återkommer i idéprogramet när man talar om friheten som är väldigt väsentlig punkt 

genom följande: ’’Det innebär en förpliktelse att säkra den enskilde individens 

grundläggande fri- och rättigheter och att slå vakt om hennes integritet och privatliv. Den 

innebär en skyldighet att värna samhällslivets mångfald.’’ (Idéprogram 1978:5)  

 Även valfrihet som innebär tvång att ingå i olika föreningar och organisationer på grund v 

sitt jobb är en viktig del i programmet och försvaras på följande sätt: ’’Tendensen att 
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underordna de enskilda medborgarna organisationer, som kräver förstärkt ställning och 

ökad makt, måste brytas. Den enskilde måste garanteras rätten att fritt ansluta sig till 

olika organisationer och skall ej kunna tvingas att tillhöra viss organisation för att få 

utöva sitt yrke.’’ Denna text är även ett starkt argument då den tar upp hur samhället i 

Sverige ser ut och har sett ut då den påpekar hur medborgarnas valmöjligheter att tillhöra 

något man själv vill inte ska påverkas av sitt yrkesval. 

Men vad är påståendet som moderaterna vill förmedla med sina argument? 

 Påstående: Staten som finns i vårat nuvarande samhälle har för stor makt över den 

individuella friheten och möjligheterna att ta vårt eget ansvar. Om vi inte förändrar detta 

finns det en risk att den individuella friheten reduceras. Därför skulle moderaterna se till 

att friheten för individen och valmöjligheterna inom Sverige förstoras. 

 

 Premiss: Statens huvudsakliga uppgift är att värna om individens självständiga 

valmöjligheter och rättigheter den ska vara i individens tjänst inte tvärtom. Individen 

kommer först staten sen. 

Jag utgår från detta påstående då jag anser att det är vad partiet har som sin grundtanke genom 

appliceringen av Toulmin-schemat.  

 

4.1.2 1993 års handlingsprogram  

 1993 års handlingsprogram inleds med följande ord: ’’Frihet för den enskilde, för 

människors gemenskaper och för vår nation är grunden för den politik som skall förnya 

och utveckla det svenska samhället. Friheten har värde i sig. Frihet förverkligas enbart 

när den är förenad med ansvar. Det är större frihet och personligt ansvarstagande som 

kan sätta mänskligt skapande i centrum för samhällsutvecklingen och göra Sverige till ett 

ledande välfärds- och företagarland.’’(Handlingsprogram 1993:3) Skall Sverige lyckas 

måste individen få friheten och ta det ansvar som behövs för att utöva den, är 

argumentet. Deras handlingar kommer att märkas när deras politik träder i kraft och på 

grund av detta kommer samhället utvecklas. 

Detta handlingsprogram börjar med ett kraftigt påstående om varför moderaterna ser på den 

personliga friheten som de gör och att den är väldigt viktig för landets utveckling.  
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Att använda denna inledning på hela sitt handlingsprogram innebär med all sannolikhet att partiet 

vill visa läsaren på vilken grund programmet kommer att vila på och hur de vill att resten av 

texten ska uppfattas. Nästa argument är följande: 

 ’’I Sverige har den enskildes frihet att forma sitt liv under lång tid fått stå tillbaka för 

föreställningen att välfärd, trygghet och lycka bäst säkras genom den politiska maktens 

försorg.’’(Handlingsprogram 1993:3) 

I Sverige anser moderaterna att individen har fått offra sin personliga frihet för att staten kunde ta 

hand om de punkter som individen själv anser är viktiga och på så sätt ingett en bild av att denne 

är viktigare än friheten. 

 

 Åter ett argument som utgår från att kritisera den tidigare staten och de problem som har 

åstadkommit innan moderaterna kom till makten: Många av de problem som präglar 

dagens svenska samhälle - maktlöshet, främlingskap, svag framtidstro och bristande 

tilltro till den egna förmågan - bottnar i att den politiska makten tillåtits växa på 

bekostnad av den enskildes frihet och ansvar. Därigenom har vår samhällsekonomi under 

åtskilliga decennier urholkats genom allt för stora offentliga utgifter och lån som 

motverkar såväl företagande och sysselsättning som ekonomisk tillväxt. Det har lett till en 

arbetslöshet som inte hör hemma i det svenska samhället.(Handlingsprogram 1993:3) 

 De sista två argumenten som summerar handlingsprogrammets syn på individens frihet 

där det första är följande: ’’Frihet är rätten att forma sitt liv efter egna värderingar och 

drömmar. Med denna frihet följer ett stort ansvar för den egna tillvaron och för den egna 

materiella tryggheten. Följaktligen är arbete, sparande och personlig förkovran 

grundläggande värden i ett fritt samhälle. Ekonomisk frihet är av central betydelse för 

människors möjlighet till självförverkligande.’’(Handlingsprogram 1993:3) 

 Argument nummer två: ’’Politisk maktutövning skall inriktas på att lägga fast spelregler 

inom vars ramar den mänskliga friheten kan verka.’’(Handlingsprogram 1993:3) 

 Av dessa argument kan vi få följande påstående: Många av problem som fanns i dåtidens 

Sverige var på grund av att staten i tidigare skeden haft för stor makt och på så viss 

hämnat utvecklingen av landet och invånarna i det. Staten har även lagt i sig så mycket att 
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individerna till viss del har slutat tro på sin egna förmåga eller har börjat hoppas för 

mycket på staten. 

 Premiss: För att vårat land ska blomstra måste vi lära individen att ta ansvar för sina egna 

handlingar och inte lägga sig i individens privatliv då detta skapar mer problem än nytta. 

Staten ska se till att alla respekterar ansvaret som ges till individen och upprätthålla ett 

slags regelverk för hur friheten kan användas men därefter är det stopp för staten. 

4.1.3 2011 års idéprogram 

2011 års idéprogram verkar starta på ungefär samma sätt som 1993 där friheten åter igen är i 

centrum. Man ser även den återkommande och populära ”ansvaret” dock kan man se en liten 

skillnad i detta argument till skillnad från föregående där man även pratar om att respektera 

andra vilket jag inte kunde se lika tydligt i tidigare programmen. 

 ’’Därför är frihet vårt viktigaste värde. Med friheten kommer rätten att få vara sig själv, 

ansvaret för sina egna val och kravet att respektera andra människors sätt att 

vara.’’(Idéprogram 2011:2) 

 

Den väsentliga olikheten är att moderaterna vill visa att vi människor även behöver varandra 

vilket knappt fanns i programmet 1978 och inte lika väl i 1993. Medan det gamla idéprogrammet 

sa att partiets ideologi grundade sig på kristna värderingar existerar inte  det i nyare programmet.  

 Man argumenterar att alla människor har lika värde oavsett deras personliga val som 

dessa: ’’Varje människa har oändligt och oförbrukbart värde. Oavsett etnicitet, kön, 

religion, sexuell läggning eller andra attribut och preferenser är människan just 

människa.’’(Idéprogram 2011:2) 

Kristna värderingar brukar inte vara lika stödjande till folk med andra sexuella läggningar och 

religioner på samma sätt som partier vill utrycka sig här. Även gemenskapen spelar en större roll 

för individen i detta idéprogram om man jämför med 1993 som har en mer individualistisk syn på 

individen.  

 Här visas en annan sida nämligen att ensam inte alltid är stark genom följande argument: 

’’Människan är också bräcklig och behöver trygghet för att komma till sin rätt. Jämte 

frihet och trygghet krävs även rättvisa i alla delar av samhällsbygget. Ett bra samhälle 



20 

 

kännetecknas av såväl belöningar för ansträngningar som sammanhållning.’’(Idéprogram 

2011:2) 

Det slutliga argumentet som visar på att partiet har bytt sin syn på valmöjligheterna börjar 

övergå i en mer gemenskapstanke och inte längre lika individualistisk som den var 1978 eller 

1993 genom att följande:  

 ’’Genom eget arbete skapar varje person möjlighet att fylla livet med innehåll. Med en 

egen inkomst kommer friheten att själv kunna förverkliga drömmar och leva ut intressen, 

men också tryggheten i att vara en del av en arbetsgemenskap och möta utmaningar 

tillsammans med andra.’’ (Idéprogram 2011:2) 

 Påstående: Friheten är fortfarande viktig för moderaterna men nu måste man använda sig 

av friheten och ansvaret för att respektera andra men på samma gång hjälpas åt vid behov. 

Alla ska sträva efter sina drömmar men vi kan nu göra det tillsammans och inte bara en 

och en för att både genom sin personliga friheten men även genom tolerans kan vi alla bli 

ännu bättre. 

 Premiss: Friheten består nu av att låta andra ha sin frihet. Att helt och hållet förlita sig på 

sig själva i dagens samhälle är inte längre tillräckligt i alla lägen för att lyckas. Vi borde 

sträva mot ett bättre liv och belönas därefter, men ett bra samhälle bör även kunna erbjuda 

individen en viss trygghet även när denne misslyckas.  

4.2 Synen på staten 

4.2.1 1978 års idéprogram 

Jag går rakt till argumenten där de två första är följande: 

 Statens grundläggande uppgift är att värna den frihet och den trygghet som 

samhällsgemenskapen förutsätter.(Idéprogram 1978:5) 

 Det är väldigt viktigt att staten inte får för stor makt i samhället och överskrider sina 

befogenheter. För om den gör det kan följande inträffa: ’’Häri ligger ett ofrånkomligt 

spänningsförhållande. Om staten går för långt i detta avseende kan den bli ett hot mot 

friheten.’’ 

Man kan anta att moderaterna inte är helt nöjda med hur staten i dåtidens Sverige kunde och 

påverkade den enskilda medborgaren även om de själva inte säger så rakt ut utan mer tar upp 

farorna med att staten har för stor makt. 
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Staten är den instans som ska upprätthålla lagen i samhället. Moderaterna anser att det är där 

staten bör stanna i avseende när det kommer till lagregleringarna. Att man inte tycker att staten 

ska ha för mycket makt vid formandet eller utövandet av den i allt för många områden är tydligt 

genom följande argument:  

 ’’Att statens reglering av samhällslivet genom lagarna skall vara begränsad, entydig och 

fast grundad i medborgarnas rättsuppfattning och normer reser gränser för statens 

reglering av samhällslivet’’.(Idéprogram 1978:7) 

Lagarna ska grunda sig på folks egen uppfattning om vad som är rätt lagar. Det är svårt att se om 

moderaterna anser att medborgarna bör framföra lagförslag eller om detta är statens uppgift men i 

vilket fall kan man se att de vill att lagarna ska stämma med medborgarnas rättuppfattning och 

inte statens.  

 Man argumenterar även emot den dåvarande offentliga sektorn. Enligt dem har den för 

stor makt och man borde göra något åt den. Samma sak för vilka medel som läggs på 

denna samhällsapparat. Moderaternas inställning är att man måste omedelbart förminska 

och försvaga denna del i vårat samhälle då detta överskrider våra rättigheter, vilket 

formuleras på följande sätt: ’’Det är nödvändigt att bryta tillväxten av den offentliga 

maktapparaten och dess växande maktutövning. Insikt måste skapas om att det finns 

gränser för hur stor del av samhällets totala resurser som, utan att det fria 

samhällsskicket riskeras, kan fördelas genom stat och kommun.’’ (Idéprogram 1978:7) 

 Påstående: Om vi inte gör något åt nuvarande statsmakten kommer den att bli 

övermäktig och kunna förtrycka den individuella friheten. Vi måste se till att statens makt 

minskar och den individuella makten ökar. 

 Premiss: Staten ska endast skapa lagar som stämmer med den allmänna 

rättsuppfattningen hos medborgarna. Därefter ska staten se till att dessa lagar följs av alla 

medborgare. Staten ska heller inte driva eller framhäva en stor offentlig sektor utan den 

borde vara så liten som möjligt. För annars är det individen som är i tjänst hos staten och 

inte tvärtom. 
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4.2.2 1993 års handlingsprogram 

Det första argumentet: 

 Det svenska konstitutionella systemet har under lång tid präglats av otillräcklig 

maktdelning. Enskilda medborgares rättssäkerhet har ibland setts som ett andra rangens 

värde, underordnat det parlamentariska majoritetsbeslutets omedelbara genomslag. Det 

har brustit i viljan att staka ut en privatsfär dit det offentliga icke äger 

tillträde.(Handlingsprogram 1993:8) 

Vi kan tydligt se åt vilket håll moderaterna anser att landet har utvecklats i sitt tidigare skede. 

Andra argument som påpekar detta faktum kan ses här: 

 ’’Det som borde vara den enskildes rättigheter har i många avseenden överlåtits åt 

organisationer, som givits en offentlig legitimitet utan motsvarande demokratiska 

förankring. Den enskildes möjlighet att hävda sin rätt har försvårats genom detta.’’ 

(Handlingsprogram 1993:8) 

 ’’Det offentligas åtaganden har samtidigt expanderat kraftigt. Det har skett genom att allt 

fler områden har kommit att styras av politiska beslut och allt fler har blivit beroende av 

det offentliga för sin verksamhet eller sitt uppehälle.’’ (Handlingsprogram 1993:8) 

Man anser även att de offentliga instanser som partiet tycker borde få mer betydelse och 

möjligheter att påverka har försämrats. Man kan tycka här att partiet vill rikta kritik mot de som 

styrde före dem.  

 ’’Samtidigt har grundläggande offentliga åtaganden eftersatts. De offentliga 

investeringarna har minskat. De rättsvårdande myndigheternas och försvarsmaktens 

förmåga att lösa sina uppgifter har urholkats. Offentliga miljöer har tillåtits förfalla.’’ 

(Handlingsprogram 1993:8) 

Även synen på hur kommunerna borde styras har ganska individualistisk syn ur moderaternas 

ögon då de sammanfattningsvis vill att staten inte ska lägga sig i kommunerna angelägenheter 

mer än nödvändigt och man borde låta dem styra sig själva: 

 Man bör även prioritera enskilda individens behov inom kommunerna och inte själva 

helheten: ’’Den kommunala beslutskompetensen och det kommunala ansvaret skall vara 

väl definierade. Riksdagen skall inte därutöver ålägga kommunerna nya uppgifter. 
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Ambitionsnivå och utformning av kommunens tjänster skall i huvudsak vara beroende av 

lokala överväganden och inte detaljregleras i lag. Kommunernas verksamhet finansieras 

med egna skattemedel utan andra statliga bidrag än sådana som syftar till att 

kompensera för stora avvikelser i skattekraft och strukturellt betingade kostnader. Statligt 

stöd till medborgarnas välfärd skall gå till den enskilde och ej till kommunerna.’’ (1993 

handlingsprogram:9) 

Man bör inte känna sig tvungen att gå med i någon organisation i ett parti då detta är något som 

moderaterna associerar till en negativ händelseutveckling. Man bör själv välja vad man vill göra 

och inte handla på grund av grupptryck:  

 ’’Den enskildes rätt gentemot stat och kommun skall vara stark. Hans eller hennes 

ställning gentemot mäktiga organisationer skall på motsvarande sätt vara stark. Rätten 

att stå utanför en organisation skall grundlagsfästas. Kollektivanslutning till politiska 

partier skall ej få förekomma.’’(Handlingsprogram 1993:8) 

 

 Påstående: Staten har i föregående skede haft för stor makt och för mycket påverkan över 

medborgarens val, vilket har lett till ett system som tvingar folk in i organisationer eller 

politiska partier. Det har blivit svårare för individen att gå egna vägar då staten har satt 

individen i andra hand och man har istället prioriterat vad majoriteten vill genom att se 

vilka organisationer som har flest medlemmar utan hänsyn till individens egna vilja. 

 Premiss: Staten och kommunen har för mycket makt. Denna makt måste delas upp och 

ges ut till medborgarna för annars kommer denna maktfördelning att fortsätta på samma 

sätt som tidigare där staten bestämmer vad och hur individerna får göra. 

4.2.3 2011 års idéprogram 

Jag har tidigare tagit upp frihetsaspekten för individen i moderaternas idéprogram. Statens 

uppgift i detta fall är väldigt simpel nämligen låta personer få utöva denna frihet, dock är detta 

inte lika tvångsrelaterat utan nu är det staten som ska ge individen friheten och inte tvärtomt: 

 ’’Staten måste tilltro människor kapaciteten och viljan att bära det ansvar som följer med 

friheten.’’ (Idéprogram 2011:5) 

Resten av deras idéprogram som tar upp staten och påpekar hur man inte får överskrida den 

personliga sfären av våra medborgare. Den ska garantera olika sorters säkerheter i formen av 

trygghet för att människor ska kunna känna sig fria och handlingskraftiga utan att gå längre än så:  
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 ’’Staten måste skydda den personliga integriteten och vara återhållsam i sin insamling 

och lagring av information.’’ Även detta argument delar partiets syn angående vilken 

ställning staten borde ha i samhället: ’’Moderaterna ska värna integritetsbegreppet och 

ska alltid balansera statens behov av information mot individens rätt till integritet.’’ 

(Idéprogram 2011:5)   

Staten ska även se till så att alla individerna kan få möjlighet att göra vad de själva vill. Detta 

handlar i stora drag att allas förmågor att tillföra ska kunna nyttomaximeras i samhället. 

Visserligen finns det mer gemenskapspåstående i detta idéprogram men statens uppgifter baseras 

mycket kraftigt på att stimulera människor till att bedriva verksamheter som driver landet framåt 

även om hjälp finns att få om man nu skulle behöva det: 

 ’’För många kan det handla om att vara beroende av att välfärdens tjänster ska fungera 

för att kunna leva ett aktivt liv.’’ (Idéprogram 2011:5)   

 Påstående: Staten vill veta mer om sina medborgarnas privata sfärer vilket den borde låta 

bli. Istället inge medborgarna att man litar på dem genom att ge dem frihet och på så sätt 

även tro på att de vill vara ansvarsfulla med sin frihet. Staten ska även vara stöttande till 

de individer som skulle behöva dennes hjälp och fortfarande vill vara aktiva på något sätt 

inom samhället både inom arbetsmarkanden men även till exempel inom volontärarbete. 

 Premiss: Individens rättighet till sin privata sfär kommer först därefter statens vilja att 

samla in sådan information. Moderaterna ska se till att staten inte överskrider denna gräns 

och ’’spionerar’’ på sina medborgare. Statens välfärdstjänster bör finnas tillgängliga till 

dem som främst vill känna sig delaktiga även om de inte kan göra det fullt ut. Ett exempel 

kan vara pensionärer eller handikappade som utan välfärdens hjälp inte kunnat jobba 

frivilligt på second-hand affärer. De känner sig delaktiga inom samhället fastän de inte 

konkret tillför något till ekonomin här hjälper välfärden individer att aktiveras. Samma 

princip borde även gälla för arbetsmarkanden. Detta är min tolkning utav vad partiet 

menar att alla som vill ska kunna vara med. Medborgarna ska även veta att deras stat har 

förtroende för dem och de kan söka hjälp hos staten om de skulle behöva det. 
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4.3 Synen på marknaden 

4.3.1 1978 års idéprogram 

Vi kan nu tydligt se en tendens att friheten spelar den centrala rollen för moderaterna i deras 

idéprogram genom att man först och främst värnar om individens olika möjligheter till icketvång 

och fria val.  

 Därför har man även en fri syn på ekonomin och marknaden genom detta argument: 

’’Den personliga äganderätten, det fria näringslivet och marknadsekonomin utgör inte 

bara garantier för välfärd utan också nödvändiga villkor för det fria 

samhällslivet.’’(Idéprogram 1978:8) 

Moderaterna anser att makten ska utgå från oss själva, alltså individerna.  

 Argumentation för detta hittar man i det här citatet: ’’en av medborgarna själva styrd och 

utövad fri marknadshushållning’’(Idéprogram 1978:5) 

Samma sak gäller med nästa citat som stödjer min tolkning av deras argumentation ytterligare 

om den fria marknaden: 

 ’’För att stärka medborgarnas möjlighet till kontroll och inflytande över den offentliga 

sektorn måste samhället tillåta inslag av valfrihet och konkurrens inom de 

verksamhetsområden där den offentliga sektorn är engagerad.’’ (Idéprogram 1978:7) 

Efter att ha gått igenom moderaternas syn på hur individen borde se och påverka marknaden 

kommer här ett mer sammanställande påstående där man argumenterar för marknadsekonomi 

på ett väldigt distinkt sätt: 

 ’’Fri och öppen konkurrens säkerställer det effektivast möjliga utnyttjandet av begränsade 

resurser. Näringslivets uppgift är att tillgodose människors önskemål och behov - inom och 

utom landet. Detta åstadkommes bäst genom en marknadsekonomi, som inom de ramar som 

statsmakterna bestämmer låter individernas konsumtionsval styra produktionen.’’ 

(Idéprogram 1978:8) 

 Påstående: För att vår marknad ska kunna utvecklas kommer moderaterna att göra den 

öppnare och mer påverkbar från individens sida. Med hjälp av moderaterna som den 

styrande makten ska en marknadsekonomi byggas upp där man lyssnar och tar till sig 

individernas önskemål och förslag. 

 Premiss: Den nuvarande marknadsformen har misslyckats då den är för reglerad. En 

friare marknad borde införas omedelbart då den är både viktig för vår välfärd som frihet. 
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Man vill ge individen största möjliga maktpåverkan när det gäller marknaden och den i 

sin tur borde få reglera sig själv genom individerna, med så lite statlig inverkan som 

möjligt. Statens marknadsreglering bör minska och övergå till mer ramliknande reglering 

och individens önskemål och beslut skall vara mer styrande. 

4.3.2 1993 handlingsprogram 

Det finns ett kapitel som heter en fri ekonomi i handlingsprogrammet. Man kan redan av namnet 

dra vissa slutsatser om vilken syn moderaterna har på marknaden.  

 Kapitlet börjar med följande argument: ’’Sverige skall vara en marknadsekonomi med 

enskild äganderätt, etableringsfrihet, avtalsfrihet, fri konkurrens, fri prisbildning, 

frihandel och rättssäkerhet. Vårt välstånd förutsätter framgångsrika företag och 

framgångsrika företagare.’’(Handlingsprogram 1993:10) 

Efter detta vill de även poängtera att möjligheterna för själva individen och individens närmaste 

ökar markant genom att öppna upp möjligheter för dem med en fri ekonomi i jämförelse med mer 

reglerad ekonomi. Dessutom ska inte individen behöva känna sig allt för bunden till att verka 

inom en viss ram utan ska kunna ta för sig utan att behöva fråga om det, som man kan se här:  

 ’’Ekonomisk frihet innebär mångfald och möjligheter för individen att genom egna 

insatser - arbete, företagande, sparande, investeringar, utbildning - skapa ett bättre liv 

för sig själv och de sina. De ekonomiska drivkrafterna skall tas 

tillvara.’’(Handlingsprogram 1993:10) 

 ’’Rätten att fritt sluta avtal gör det möjligt för medborgarna att genom samverkan och 

utan att fråga om lov förbättra sin situation. Ekonomisk frihet skapar förutsättningar för 

individuell frigörelse och social rörlighet.’’(Handlingsprogram 1993:10) 

 Även äganderätten tas upp och varför det är väsentlig för en öppen ekonomi: 

’’Marknadsekonomin förutsätter enskilt ägande. Äganderätten har betydelse för 

ekonomins funktionsförmåga och ett från staten oberoende samhällsliv. Utan enskild 

egendom hamnar såväl enskilda som den lilla världens gemenskaper i ett direkt och 

ständigt beroende till staten. Andra rättigheter riskerar att förlora sin betydelse om det 

civila samhället inte kan skaffa sig de resurser som är nödvändiga för att rättigheterna 

skall kunna ta konkret gestalt. Den enskilda äganderätten och näringsfriheten skall vara 

grund-lagsfästa.’’(Handlingsprogram 1993:10) 
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Dock förespråkar moderaterna att denna äganderätt inte ska begränsas till några få utan att alla 

ska kunna sträva och ta del av den, ska man ha rätt till att äga saker ska man själv även förtjäna 

dem:  

 ’’Den ekonomiska politiken skall skapa förutsättningar för spritt personligt ägande. Olika 

former av individuella vinstdelningssystem skall uppmuntras.’’(Handlingsprogram 

1993:10) 

Till föga förvånande så ställer de sig även negativa till höga skatter. De anser att dessa ska vara 

låga genom dessa kommer pengarna kunna återinvesteras och på så sätt skapa bättre ekonomisk 

tillväxt: 

 ’’Vinster från företagande skall inte låsas in genom skatteregler i det företag där de har 

tjänats in utan kunna komma till ny och produktiv användning i nya investeringar och 

därmed möjligheter.’’(Handlingsprogram 1993:10) 

 ’’ Det sammanlagda skattetrycket skall vara lågt. Ett högt skattetryck skapar 

snedvridande effekter i ekonomin. Men framför allt begränsar det våra möjligheter att 

själva bestämma över våra liv.’’(Handlingsprogram 1993:10) 

De argumenterar även om varför de anser att en marknadsekonomi är så bra och vilka fördelar 

den tillför förutom de punkterna som jag tog upp i början: 

 ’’I en marknadsekonomi fattas de ekonomiska besluten av dem som är direkt 

berörda.’’(Handlingsprogram 1993:11) 

 ’’Marknadsekonomin tillgodoser även mindre gruppers intressen.’’ (Handlingsprogram 

1993:11) 

Partiet påpekar även vilka nackdelar som finns om man inte har en marknadsekonomi och vilka 

problem detta kan skapa i samhället som till exempel slöseri: 

 ’’Genom den fria prisbildningen hålls hela tiden konsumenterna informerade om vilka 

resurser det finns god tillgång på och var det råder knapphet. När en råvara blir mer 

sällsynt ökar dess pris, varvid producenterna söker ny teknik eller nya produkter och 

konsumenterna söker sig till andra alternativ. I en politiskt styrd ekonomi finns hela tiden 

skäl för de ansvariga att söka hålla priserna på populära varor konstgjort låga. Det leder 

till snedvriden konsumtion, slöseri med råvaror och stagnation i den tekniska 

utvecklingen.’’(Handlingsprogram 1993:11) 
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Därefter kommer även argument som talar om att marknadsekonomin är anpassningsbar och att 

detta gör att man hela tiden kan utvecklas och finna nya lösningar..(Handlingsprogram 1993:11) 

 Slutligen talar partiet även om vad det störta hotet mot en marknadsekonomi är: ’’I den 

västliga världen är det den överstora välfärdsstaten som utgör det dominerande hotet mot 

marknadsekonomin.’’(Handlingsprogram 1993:12) 

 Även välfärden får utså kritik: ’’Skattebördan måste reduceras. Var och en skall kunna 

leva på sin lön. Omfattande avregleringar måste genomföras och välfärdssystemen 

omprövas i grunden.’’(Handlingsprogram 1993:12) 

 Påstående: Marknaden som fanns förut var för statligt reglerad och på grund av detta inte 

lika välutvecklad som den kunde vara. Staten har även haft för stor tendens att lägga sig i 

individens beslut och äganderätt. 

 Premiss: Vi måste införa marknadsekonomi så att individerna kan skapa större välfärd för 

sig själv och sina närmaste. Om alla prioriterar sin egen ekonomi och staten ger dem 

möjligheterna till detta genom liten inblandning och låga skatter blir våran marknad bättre 

för individen och för samhället. Annars finns risken för slöseri, en för reglerad marknad 

och ekonomisk nedgång. 

4.3.3 2011 års idéprogram 

Jag vill inleda analysen av detta program genom att utgå från följande citat: 

 ’’När alla som vill och kan jobba också har ett jobb att gå till växer tryggheten för den 

enskilda, hushåll får egen försörjningsförmåga och intäkterna till välfärden säkras.’’ 

(Idéprogram 2011:3) 

Marknaden är upp till var och en att fullfölja och skapa. För att när man är inne i marknadens sfär 

och jobbar skapar man både sin frihet och hjälper till med välfärden: 

 ’’Det är varje människas möjlighet och vilja att omsätta sin förmåga i arbete som avgör 

samhällets styrka.’’ (Idéprogram 2011:3) 

Vad säger dessa två ovanstående argument oss? Synen på marknaden är inte helt 

individualistiskt om man tittar på det föregående programmet. Visserligen utgår man från att 

individen vill jobba blir det bättre för denne själv.  

Men det blir även bättre för välfärden och samhället i stort. Detta visar på att man vill ha en mer 

övergripande syn på marknaden där alla jobbar åt sig själva men även åt helheten. 
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Dock visar detta citat att det finns kvar argument för att individen som vill sträva och prestera 

mer än genomsnittet ska bli belönad för sina ansträngningar:  

 ’’För oss är det viktigt att arbetsinsatser lönar sig, att extra ansträngning lönar sig mer 

och att regler, skatter och det offentligas bemötande är utformat så att varje människa 

uppmuntras att bli allt den vill och kan vara.’’ (Idéprogram 2011:3) 

Efter att påpekat hur viktigt det är med egna ansträngningar för framgång vill partiet här 

argumentera positivt för välfärden, detta är bland de första gångerna som partiet faktiskt talar så 

positivt om välfärden och vilka starka förhoppningar de har angående den och framtiden:  

 ’’Gemensamt finansierad välfärd är en viktig del av vår moderna historia och en 

språngbräda in i framtiden’’(Idéprogram 2011:3) 

Fast man vill visa för läsaren att det är fortfarande marknadsekonomi som gäller för deras vision 

av en bra marknad även om den kan vara mer solidarisk än vad de tidigare ansåg är bra: 

 ’’Tack vare öppenhet, individualism och marknadsekonomi har Sverige blivit ett av 

världens bästa länder att leva i.’’ (Idéprogram 2011:4) 

Ovanstående kan sammanfattas med följande argument då de försöker förklara mer utförligt hur 

de vill att man ska kombinera individualism och kollektivism: 

 ’’Vi tror på en social marknadsekonomi, där bejakas den dynamik och utveckling som 

marknadsekonomi och fri företagsamhet möjliggör, och samtidigt betonas det ansvar var 

och en har för helheten.’’ (Idéprogram 2011:7) 

Detta visar på en samhällsbild där var och en jobbar åt sig själv med på samma gång driver landet 

framåt med egenintresse. Detta skulle även innebära ett problem vilket man tar upp och besvarar i 

samma mening: 

 ’’Utmaningen är därför att alla ska få ta del av tillväxten genom att vara med och skapa 

den. Vägen dit går genom människors arbetsinsatser och deltagande på 

arbetsmarknaden.’’(Idéprogram 2011:7) 

 Påstående: Vi bör fortsätta jobba och sikta på en marknadsekonomi som kommer vara 

anpassad främst för dem som vill jobba och tillföra i samhället men inte strävar efter mer. 

På samma gång ska det finnas möjligheter att utvecklas inom marknaden om man så vill. 

Huvudsakligen är att alla vill jobba och bygga på en bättre välfärd tillsammans och inte en 



30 

 

och en även om man först tänker på sin egen välfärd blir det automatiskt genom denna 

strävan bättre välfärd för andra. 

 Premiss: Man ska anpassa marknaden efter individens behov och framförallt motivera 

denne att jobba efter sin förmåga för att förbättra välfärden. Man ska nu kombinera 

strävan efter egen framgång med allas välmående och utveckling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

5. Sammanfattning och jämförelse av premisser 

 

5.1 Premisser 

I detta kapitel vill jag ge läsaren en överblick av de bägge idéprogrammen samt 

handlingsprogrammet som jag har analyserat med hjälp av Toulmin-schemat. En sammanfattning 

av all den information som jag har presenterat bör göras så att det blir lättare att följa min 

tankegång och hur den leder fram till mina slutsatser. Först ska jag ta premisserna ur varje 

kategori som jag har titta på i moderaternas idé- och handlingsprogram. För att därefter ställa 

dem mot varandra för att se om det finns några förändringar på inom dem. 

 

Först kommer jämförelsen av moderaternas syn på individen och dess frihet: 

 

1978 års idéprograms premiss: Statens huvudsakliga uppgift är att värna om individens 

självständiga valmöjligheter och rättigheter. Individen kommer först staten sen. 

Individen är i preferens. I detta citat används till och med ordet förpliktelse mot individen. Man 

skulle nästan kunna tro att partiet är den enda försvararen av den individuella friheten i Sverige: 

’’Det innebär en förpliktelse att säkra den enskilde individens grundläggande fri- och rättigheter 

och att slå vakt om hennes integritet och privatliv. Den innebär en skyldighet att värna 

samhällslivets mångfald.’’ Lägger man en sådan vikt på att framhäva frihet och individualism 

förstår man hur viktiga dessa värderingar är för partiet och därför spelar denna aspekt så stor roll i 

deras program från denna period. Citat som jag valde från det senare handlingsprogrammet är 

fortfarande förankrat i liknande tankar men inte lika tydligt framförda.   

 

1993 års handlingsprograms premiss: För att vårt land ska blomstra måste vi lära individen att 

ta ansvar för sina egna handlingar och inte lägga sig i individens sfär vilket skapar problem. 

Staten ska se till att alla respekterar ansvaret som ges till individen samt upprätthålla ett slags 

regelverk för hur friheten kan användas men därefter är det stopp för staten. Individen fortsätter 

att vara i preferens. Citatet jag kommenterade i föregående stycke kommer här: ’’I Sverige har 

den enskildes frihet att forma sitt liv under lång tid fått stå tillbaka för föreställningen att välfärd, 

trygghet och lycka bäst säkras genom den politiska maktens försorg.’’ Som jag redan har påpekat 

är detta ett citat som inte är lika mycket att det är individen behöver moderaterna för att få sin 
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frihet utan att det är systemets fel att man inte har den friheten som individen förtjänar. Alltså i 

föregående skede var partiet ett måste här skyller man mer situationen på någon annan. Allt är bra 

inom landet men det har kostat individen något, vi är här för att lösa detta problem. De har bytt 

inställning till hur mycket staten ska ha för roll i samhället respektive individens frihet en aning.  

 

2011 års handlingsprograms premiss: Friheten består nu av att låta andra ha sin frihet. Att helt 

och hållet förlita sig på sig själva i dagens samhälle är fel. Vi borde sträva mot något bättre och 

belönas därefter, men vi borde göra det tillsammans. Den tidigare preferensen på individens 

frihet och hur viktigt det är har tonats ner. Här kan vi verkligen se en skillnad mellan detta citat 

och de två föregående när det gäller individen: ’’Människan är också bräcklig och behöver trygg-

het för att komma till sin rätt. Jämte frihet och trygghet krävs även rättvisa i alla delar av 

samhällsbygget. Ett bra samhälle kännetecknas av såväl belöningar för ansträngningar som 

sammanhållning.’’ Detta signalerar skiftet från att individen borde ha så mycket frihet som 

möjligt till att den behöver hjälp och stöd från samhället för att kunna utvecklas. Nu är det en 

annan retorik som har tillkommit i jämförelse med vad man tidigare sa. Visst det var lite skillnad 

i de två föregående citaten i utformningen av dem men de sa i stort sett samma sak. Detta å andra 

sidan är något helt annat påstående där individen är svag och behöver statens hjälp där man i 

tidigare skede ansåg att staten helt och hållet borde hålla sig borta. Ord som rättvisa inom 

samhället är nytt fenomen. Absolut när man pekar på rättvisa mellan individer i samhället.  

Tidigare program har man alltid uppmuntrat individen att gå sin egen väg eller att denne var 

förtryckt eftersom partiet ansåg att dessa möjligheter var begränsade. Att nu istället belönas för 

att man vill vara kollektiv är en omställning i synen på vad som är bra och rätt för individen och 

en till punkt som tyder på en förändring har inträffat i synen på individen och dess frihet. 

 

Vad säger de ovanstående premisserna till oss om moderaternas grundläggande syn på individen 

och vad denne får och inte får göra? Om man tittar på vad individen inte bör göra så är listan 

väldigt kort. I programmen från 1978 och 1993 ska individen få göra i stort sett vad som helst så 

länge detta inte påverkar andras individers ”frihet”. I alla programmen nämns det så kallade 

”ansvaret” som individen borde beakta för att denne ska kunna veta vad som förväntas av honom. 

Dock är detta ansvaret mycket mer relevant faktor i de två första partiprogrammen för att i det 

sista tonas ner en aning. Friheten är en form av riktlinje som gör att staten inte behöver lägga sig 
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så mycket då individen vet att staten litar på honom och individen kommer tack vare denna tillit 

agera ansvarsfullt gentemot staten. Ändringar som finns på 2011 års idéprogram är att man nu 

vill poängtera hur viktigt det är att respektera och visa hänsyn till sin medmänniska. Medan de 

tidigare programmen har en mer individualistisk syn, där det viktigaste är att inte lägga sig i 

sådant som inte angår dig. Detta ändras i det sista idéprogrammet där man vill att individen med 

hjälp av sin frihet samarbetar med andra och på så sätt bygger ett bättre samhälle men om man 

fortfarande vill sträva efter målen själv, accepteras även detta av moderaterna även om man helst 

vill att alla ska samarbeta.  

Synen på staten: 

 

1978 års idéprograms premiss: Staten ska endast skapa lagar som medborgarna själva har 

kommit fram till. Därefter ska staten se till att dessa lagar följs av alla medborgare. Staten ska 

heller inte driva eller framhäva en stor offentlig sektor utan den borde vara så liten som möjligt. 

För annars påverkar staten individen för mycket och inte tvärtomt. Man propagerar för en svag 

statsmakt. Klart och tydligt exempel för att argumentera för premissen ytterligare genom detta 

citat:’’Att statens reglering av samhällslivet genom lagarna skall vara begränsad, entydig och 

fast grundad i medborgarnas rättsuppfattning och normer reser gränser för statens reglering av 

samhällslivet.’’ Medborgaren ska kontrollera staten inte tvärtom, de vill framhäva att om 

moderaterna skulle få styra är det själva medborgaren som skulle ha makten över samhället och 

inte de styrande partierna. Ett sätt att säga, rösta på oss och få mer att säga till om själva.  

 

1993 års handlingsprograms premiss: Staten har för mycket makt. Denna makt måste delas upp 

och ges ut till medborgarna för annars kommer denna maktfördelning att fortsätta på samma sätt 

som tidigare, där staten bestämmer vad individerna får göra. Synen på staten är fortfarande att 

den borde vara svag. Detta citat är som det föregående rörande staten, att individen saknar 

möjlighet till påverkan över den, att skapa en individuell frihetszon har inte funnits på agendan 

och individen har fått offra sin frihet för andra mer ’’viktiga’’ aspekter. ’’Det svenska 

konstitutionella systemet har under lång tid präglats av otillräcklig maktdelning. Enskilda 

medborgares rättssäkerhet har ibland setts som ett andra rangens värde, underordnat det 

parlamentariska majoritetsbeslutets omedelbara genomslag. Det har brustit i viljan att staka ut 

en privatsfär dit det offentliga icke äger tillträde.’’ Partiet anser att den individuell friheten inte 
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värderas tillräckligt högt vilket man även sade i 1978 år program fast där lovade man förändring 

själv medan i detta fall vill man istället göra väljarna uppmärksamma om detta problem. 

 

2011 års handlingsprograms premiss: Individens rättigheter till sin privata sfär kommer först 

därefter statens vilja att samla in sådan information. Moderaterna ska se till att staten inte 

överskrider denna gräns och ”spionerar” på sina medborgare. Medborgarna ska även veta att 

deras stat har förtroende för dem och de kan söka hjälp hos staten om de skulle behöva det. 

Statsmakten ska vara starkare än i tidigare program och möjligheten till att kontrollera och 

reglerna medborgarna har ökat. I detta fal talar partiet om en slags kompromiss som staten måste 

göra åt medborgaren i följande citat: ’’Staten måste tilltro människor kapaciteten och viljan att 

bära det ansvar som följer med friheten.’’ Skillnaden är rejäl i jämförelse med vad de två andra 

programmen påstod i när de talade om statens roll i samhället. I deras fall var det staten som 

skulle anpassa sig till medborgarna och inte tvärtomt. Både de två första citaten talar om staten i 

negativ roll som en samhällsapparat vilken har för mycket makt och dessutom utnyttjar den för 

att förtrycka medborgarna. Här talar man att staten ska ’’tro’’ på individen vilket i föregående 

skede var att individen skulle ’’tro’’ på staten om moderaterna satt vid makten. 

 

I första idéprogrammet vill man att staten nästan ska styras av medborgarna själva eller snarare 

staten borde anpassa sig efter deras förslag och skapa ett samhälle byggt på hur medborgarna vill 

att det ska se ut.  Handlingsprogrammet från 1993 lyder på nästan samma sätt, där man är kritiskt 

till statens utbredda makt och man anser att den borde begränsas. Man vill att medborgarna ska 

fortsätta bestämma vilka regler som ska gälla inom samhället och därefter ska staten se till att 

dessa regler följs. Handlingsprogrammet från år 2011 skiljer sig från det som presenterades år 

1993. Det intressant är att partiet här pratar mer om restriktioner och om hur mycket staten borde 

få ta del av individens privatliv. Man tycker inte att staten har för stor makt och att den borde 

vara lika beroende av individerna som förut. Denna skillnad mellan år 1993 och 2011 är 

betydelsefull eftersom dessa handlingsprogram gavs ut när moderaterna satt som styrande partiet 

i regeringen. Detta visar hur deras syn på staten och dess uppgifter har förändrats från den ena 

regeringsbärande perioden till den andra. Man kan se att graden av tolerans gentemot statens 

maktutövande har förändrats markant. Det finns en förändring i synen på individens frihet 

eftersom man har infört en mer kollektivistisk syn på individen. 
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Synen på marknaden: 

 

1978 års idéprograms premiss: Den nuvarande marknadsformen har misslyckats då den är för 

reglerad. En mer friare marknad borde införas omedelbart då den är både viktig för vår välfärd 

som vår frihet. Man vill ge individen största möjliga maktpåverkan när det gäller marknaden och 

den i sin tur borde få reglera sig själv genom individerna, med så lite statlig inverkan som 

möjligt. Marknaden borde vara så fri som möjligt med minsta reglering från staten. Frihet inom 

marknaden och frihet inom så mycket som möjligt rörande ekonomin är det primära målet för 

partiet, den gör landet bättre att leva i och skapar ett samhälle där medborgarna själva har 

makten. Detta citat är väldigt lika som även finns i 1993 års program: ’’personliga äganderätten, 

det fria näringslivet och marknadsekonomin utgör inte bara garantier för välfärd utan också 

nödvändiga villkor för det fria samhällslivet.’’ Sammanfattningsvis är dessa två program innan 

2011 väldigt liknande i både citaten och vad man vill förmedla och vart man står. Kan inte säga 

att det finns några undertoner i något av citaten utan medellandet är klart och tydligt för vart 

partiet står när det kommer till marknaden och ekonomin. 

 

1993 års handlingsprograms premiss: Marknaden som fanns förut var för statligt reglerad och 

på grund av detta inte lika välutvecklad som den kunde vara. Staten har haft en för stor tendens 

att lägga sig i individens beslut och äganderätt och fortsätter detta kommer resultat bli ekonomisk 

nedgång. Synen på marknaden har inte förändrats alls. Citat jag talade om i föregående stycke 

som säger i stort sett samma sak som föregående gjorde: ’’Sverige skall vara en 

marknadsekonomi med enskild äganderätt, etableringsfrihet, avtalsfrihet, fri konkurrens, fri 

prisbildning, frihandel och rättssäkerhet. Vårt välstånd förutsätter framgångsrika företag och 

framgångsrika företagare.’’ 

 

2011 års handlingsprograms premiss: Man ska anpassa marknaden efter individens behov och 

framförallt motivera denne till att jobba efter sin förmåga för att förbättra välfärden. Man ska nu 

kombinera strävan efter egen framgång med allas välmående och utveckling. Marknaden numera 

bygger på kollektivism, samarbete och hänsyn till medmänniskan. 

Vid det här laget kan läsaren se en tendens att programmen från 2011 tenderar att skilja sig 

mycket mer om man jämför mellan 78-93. Detta är inget undantag, här talar partiet om en slags 
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gemenskapsanda och använder två termer som vi kan reagera på nämligen ’’social’’ och 

’’helheten:’’ ’’Vi tror på en social marknadsekonomi, där bejakas den dynamik och utveckling 

som marknadsekonomi och fri företagsamhet möjliggör, och samtidigt betonas det ansvar var 

och en har för helheten.’’ Här talar man inte om att göra allting fritt och resten löser sig utan det 

är även viktigt att se till andra aspekter, sådana tankar var inte existerande i de två föregående 

citaten jag tog upp som summering för premisserna. Skiftet är markant från en mer liberal och fri 

marknadssyn där friheten spelade en större roll till nu då man säger att friheten är viktigt men 

bara om den spelar in i ’’helhets’’ roll och anpassas för allas bästa.  

 

Man finner likheter mellan 1978 års program och 1993 medan handlingsprogrammet från 2011 

skiljer sig en aning i vissa avseenden. I de två första programmen kritiserar partiet staten för att 

ha för stor påverkan över marknaden och inte ha en marknadsekonomi på det sättet som 

moderaterna anser att den borde vara. Man klagar över för stor statlig involvering och hur viktigt 

det är med individens äganderätt och att staten ska skydda den. 

Men år 2011 har man börjat prata om att anpassa marknaden så att alla kan arbeta i den, detta 

innebär att man reglerar den på ett sådant sätt att alla ska ha möjligheten att hjälpa till utefter sin 

egen förmåga. Jag har inte sett några tendenser eller antydningar om att folk borde arbeta utefter 

sin egen förmåga i de tidiga programmen. Utan att marknaden ska vara en plats där alla ska jobba 

och göra det bästa av situationen. Anpassning av marknaden till individen och inte tvärtom är ett 

nytt fenomen. Dessutom ska man försöka jobba åt ett gemensamt mål. Men i de föregående 

programmen talar man istället om att individen borde först få tänka på sig själv och sina närmaste 

därefter på så sätt skapa en bra och balanserad marknad, nämligen genom individualism. Det 

finns även fler antydningar om att man borde koncentrera sig på samarbete inom markanden och 

även tänka på andra vilket inte fanns i föregående program. 
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Ovanför kan läsaren se en förenklad modell över vad min analys har kommat fram till. Som jag 

skrev på sidan 16-17 har valet att födjupa mig just i dessa tre ämnen varit eftersom även tidigare 

forskning tog upp dem. Även tidigare forskningen hade tankar om hurvida partiet hade förändrats 

ideologiskt och om i sådana fall till vilken grad.  

Som jag påpekade är detta en väldigt förenklad modell som enbart ska ge läsaren att visuell bild 

utav förändring i samband med årtal efter att ha läst igenom mycket text. Jag väljer att inte 

avancera tabellen genom att även dra relationer mellan t.ex. individ-stat eller marknad-stat då 

hela tanken med att göra en övergripande tabell är för att se vilka ser helhetsförändringar som har 

skett. Om någon enstaka punkt förändrats inom programmet anser jag inte detta är tillräckligt 

kraftigt förändring för att kommentera i tabellen. De mindre nyanserna kan utläsas i min analys. 

Därför valde jag att inte sammankoppla när teman överlappar med varandra utan istället 

separerade dem. Marknaden kan t.ex i flera avseenden även kopplas direkt med individen eller 

staten men jag har valt att se alla relateringar till ekonomin som marknad.  

 

 

Individen  Preferens(Individen 

i fokus) 

Fortsatt 

preferens 

Har tonats ner 

än tidigare 

programmen 

Staten Svag statsmakt där 

medborgarna ska 

stor frihet 

Oförändrad Starkare 

statsmakt med 

mer reglering 

av 

medborgaren 

Marknaden Fri marknadsyn där 

liten reglering råder 

Oförändrad Samarbete 

samt hänsyn 

ska råda på. 

marknaden, 

mindre 

individualism 
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6. Slutsats 

 

Uppsatsen grundar sig på är hur vi kan förklara partiets framgång under de senaste åren genom 

att göra en närmare undersökning av deras ideologi. Jag har granskat både idéprogram och 

handlingsprogram för att se hur moderaterna har resonerat och tyckt att Sverige borde styras. Den 

tidigare forskningen hade inte tillgång till senaste programmet från 2011 som jag har med i min 

undersökning och tidigare forskningen visar i vissa fall förändring påbörjats redan under 80-talet. 

Intressant att se utveckling vad som hade hänt med partiet 20 år senare. Man kan konkret inte 

bevisa att personer som gick med i partiet 20 år tidigare har nu förändrat det men starka 

misstankar om en sådan utveckling finns. Å andra sidan fanns det även åsikter att partiet inte 

hade förändrat sig alls utan enbart retorisk. Att kunna motbevisa detta påstående till viss del 

genom en annan metod var tillfredställande och visar för min del att metoden fungerar i 

praktiken. Jag var nöjd med Toulmin-schemat då den hjälpte mig att utläsa partiets underliggande 

tankar i programmen och gav mig en slutsats. Om man vill födjupa sig i mina undersökningar kan 

man se vilka förändringar som partiet har genomfört i politik respektive vad man har påstått i sina 

partiprogram. Nu har vi kommit till den del i uppsatsen där jag ska besvara forskningsfrågorna 

som ställdes i början av den. Fråga nummer ett granskar om det finns några ideologiska 

förändringar inom partiets program. När jag sammanfattade premisserna fann jag att programmen 

från 1978 och 1993 var väldigt lika varandra. Detta var samma sak som tidigare forskning visar 

då de anser att moderaterna inte genomgick någon stor förändring under 80 och 90-talet. 

 

Enkelt kan man summera det som följande: Individen har stor makt, staten liten makt, alla ska 

jobba åt sig själva och ta ansvar och på så sätt kommer Sverige att blomstra genom att man 

förstärker marknadsekonomin. Detta försöker man tona ner i sitt 2011 års idéprogram genom att 

fortfarande framhäva dessa egenskaper men på samma sätt påpeka hur viktigt det är med 

samarbete. Statens makt är heller inte lika kritiserad som i tidigare program utan man talar mer 

om att staten endast borde lägga sig i individens privata sfär om den absolut måste. Sådana 

argument fanns inte på pappret i de tidigare programmen då man ansåg att staten borde styras av 

medborgarna och det är staten som borde leta efter medborgarnas tillit och inte tvärtom. 

Dessutom menar de att staten inte ska lägga sig i mer än nödvändigt, förut var det individen som 

först skulle ge staten förslag om förändring och inte tvärtom. Samma sak gäller med ”samarbete” 
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vilket inte uppmuntras när det gäller synen på ekonomi. Det finns alltså klara skillnader mellan 

hur partiets ideologi såg ut före 2011 års idéprogram där den tidiga forskningen påstod att partiet 

inte har skiftat ideologi utan har i stort sett stagnerat inom samma ramar. Den nya vågen av 

reformvänliga tankarna som fanns inom partiet hölls i schack av de mer traditionella men bilden 

utåt var att partiet är reformvänligt när den egentliga sanningen var en annan. Lindboms 

undersökning som sträcker sig från 2003 till 2010  anser att partiet har bytt riktning efter valet 

2002 och har nu blivit mer realistiska med vad de lovar till sina väljare. Lindbom ansåg även i sin 

slutsats att moderaterna mest diskuterade förändringar utan att det egentligen fanns några klara 

argument för det. Premisserna i 78 och 93 påstår detsamma, dock har en förändring inträffat i 

2011. Vad Lindbom kom fram till med sin undersökning var att partiet ville förändras men man 

såg inte detta i partiprogrammen. När jag jämför min slutsats med hans ser jag att min 

undersökning med hjälp av det nya programmet bekräftar vad han antog. Nämligen att man kan 

klart och tydligt se förändringar i moderata ideologin i idéprogrammet 2011. Tittar man på detta 

genom de premisserna som jag har kommit fram till efter att ha analyserat programmet anser 

moderaterna längre inte samma sak om vad individens rättigheter bör vara, statens uppgift och 

marknadens agerande. De har anpassat sin politik till den existerande situationen inom den 

svenska politiken och har förändrat sig därefter. Den finns med andra ord en viss sanning i när 

partiet kallar sig för ’’de nya moderaterna’’. 

 

Fråga två är mer av en diskussionsfråga som man inte kan besvara lika rakt av då den handlar 

mer om nyanser än om fakta. Om vi tittar ur en rent faktamässig synvinkel kan vi se förändringar 

i deras partiprogram som jag påpekade tidigare, partiet har tonat ner sina mer både sina 

traditionella och frisinnade åsikter och har övergått till en mer solidarisk syn över hur samhället 

borde se ut. Först och främst måste vi ha i åtanke att de i 2011 års idéprogram inte har tagit bort 

allt som de hade med i de tidigare programmen. Synen på att individen själv strävar efter något 

bättre och blir belönad finns kvar. Friheten som har funnits tas upp här med, men som de tidigare 

programmen är den inte lika kraftigt framtonad utan mer i bakgrunden, något som läsaren borde 

ha i åtanke. Samtidigt har vi premisserna som är en summering av varje del i programmet som 

jag har undersökt. Grunderna i varje program har förändrats eftersom man vill lägga vikten på 

andra värderingar som man tidigare var motståndare till eller inte ansåg som viktiga. De har 

ändrat vad partiet vill förmedla utåt dock har man inte tagit bort allt för att inte verka att man 
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även har gett upp grundidéerna. Med andra ord få med de gamla väljarna men också de nya. Jag 

tror att mycket av det som moderaterna egentligen vill och tror fortfarande är kvar inom partiet 

men de skulle inte vara lika framgångsrika som partiet har varit om de fortsatte att framhäva 

dessa argument. De har förmodligen insett att Sverige är ett land där individualism inte är lika 

starkt förankrat med framgång som kollektivism och människor vill hellre samarbeta och tillföra 

till samhället med hjälp av staten än tvärtom.  

 

I grund och botten antar jag inte att partiet har förändrat sig inåt då man mer har bytt strategi för 

att lyckas inom den Svenska politiken. Utåt har man förändrats märkbart vilket man även kan se i 

2011 års idéprogram. Den undersökning som handlade om partiets 70 till 90-tals politik kom 

fram till slutsatsen att den var relativt oförändrad. Detta kan ses i deras partiprogram. Jag kommer 

fram till en liknande slutsats när det gäller den ovanstående perioden fram tills 90-talet då jag 

anser att partiet har varit ganska lika i sina program. Samma sak påstår man fram tills 2011 där 

partiet ska ha döpt om sig till något nytt men inga genomgripande förändringar hade inträffat 

fram tills nu. Partiets 2011 års idéprogram talar om att denna förändring har skett. Moderaterna är 

inte samma parti som tidigare och har nu en annan syn på politiken som de inte haft förut. Vilket 

gör att jag vill besvara denna fråga på följande sätt. Ja moderaterna har förändrats. Den 

ideologiska förskjutningen finns även i programmen, det är inte bara ett påstående utan detta kan 

tydligt ses när vi jämför premisser som jag har kommit fram till i undersökningen. 

 

Slutligen har vi kommit till min sista fråga och varför moderaterna har varit så framgångsfulla? 

Först beror det på att de har anpassats väl. De har förändrat hur de framställer sig själva som parti 

och har lyckats sälja bilden av sig som det nya arbetarpartiet. Framförallt har partiet insett vilka 

förändringar man behöver göra för att lyckas i den nuvarande situationen som råder på den 

svenska politiska arenan. Valet 2002 var ett av moderaternas sämre på länge och man insåg att de 

alternativ som man framförde inte verkade trovärdiga för den dåvarande väljaren. Istället 

omgrupperade man sig, skapade vad man idag kallar för de ’’nya moderaterna’’ och byggde sin 

politik på mer realistiska och pragmatiska värderingar vilket väljarna kunde relatera till. 
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Anledning till deras framgång är att de har förändrat sig ideologiskt utåt utan att förlora sina 

tidigare väljare och har istället tagit väljare från socialdemokraterna. Kvar i det senaste 

idéprogrammet finns ”nyanser” av olika tidigare påstående som man framförde kraftigare och 

aggressivare i de tidigare programmen. De ansåg att den individuella riktlinjen och en större 

frihet på marknaden var den enda rätten vägen att gå för att få människor att inse sitt sanna värde 

och ta vara på det genom den frihet detta system innebar. Denna syn har man tonat ner i 2011 års 

idéprogram som presenterar en mer solidarisk bild av samhället som man borde utgå ifrån. Hjälpa 

sina medmänniskor, låta alla hjälpa till på det sättet de kan. Men de finns fortfarande påståenden 

kvar som handlar om att individen borde sträva efter ett bättre jobb och mer egocentriska 

intressen. Markanden borde få vara öppen i grunden så länge den gynnar den stora gemenskapen 

som den grundar sig på. Alla ska sträva efter något bättre. Men alla ska hjälpas åt och på så sätt 

kommer varenda individ kunna få maximal utdelning av den moderata politiken. Staten som de 

påstår till viss del har rätt att lägga sig in i den individuella sfären ska göra det kontrollerat. Man 

kan förstå att de vill att staten ska ha en större möjlighet att påverka både individen och samhället 

men inte mer än vad som behövs.  

 

Vilket man kan relatera till tidigare tankegångar där man påpekade detta kraftigare och istället 

strök detta realistiska agerande som staten i vanliga fall haft i Sverige. Nu är det slut på det, 

politiken ska både vara realistisk men fortfarande innehålla spår av de moderata 

ursprungsidéerna. Ungefär som att tala om för de nya väljarna att vi fortfarande vill ha kvar det 

svenska systemet som funnits under en så lång period. Jag anser att de talar om detta klart och 

tydligt genom en påtaglig vändning i synen på staten som partiet har antagit på senare tid i 

jämförelse med de tidigare programmen. Premisserna talar sitt tydliga språk, förut ville man att 

staten skulle stifta lagar och straffa medborgarna som bröt mot dessa. Staten skulle inte hjälpa 

folk mer än nödvändigt och absolut inte vara till fördel för någon inom samhället. Synen på staten 

är ändrad och den ska nu gagna alla och är väldigt socialistiskt inriktad. Fram tills 2006 var 

moderaterna inriktade på svag statsmakt och friare marknad. Efter valet 2002 insåg man att detta 

inte fungerade och man bytte linje till en mer socialistiskt syn men på samma gång tala om för 

sina kärnväljare att vi inte har gett upp på vår grundideologi heller. De har med andra ord lyckats 

skapa en bild av sig själva som ett parti för ”alla” än vad de tidigare ansågs som ett parti för de 

rika. Innerst inne tror jag inte att detta stämmer helt ut, deras sista idéprogram är genomsyrat av 
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påståenden som kan utläsas mellan raderna där de vill visa vart de egentligen står men kan bara 

inte säga det lika rakt ut som tidigare. En mer oppositionell politik har ersatts med en realistiskt, 

denna måste man utgå ifrån eftersom man i nuläget är det ledande partiet inom Sverige. Ska 

moderaterna fortsätta få regera och bygga vidare på sin politik kan man inte längre göra och lova 

för kraftiga förändringar för snabbt annars riskerar man att tappa väljarnas stöd. Min studie 

bekräftar inte att det är just på grund av deras ideologiförändring som de har fått ett starkare 

väljarstöd. Men mina slutsatser påvisar att det mycket väl skulle kunna vara så, dock krävs en 

mer djupgående undersökning för att bekräfta just denna tes. 
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