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of man, theory for societal structures, fiscal theory and moral values. The results of the study 
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starting point and with the analysis of ideas as theoretical tool. 

Main Results: The comparative analysis, based on the parties’ ideological views, shows  

specific party constellations are more probable than others. The biggest ideological 

similarities are to be found between the Liberal People’s Party and the Centre Party, out of 

which I conclude that these two parties have the best potential for a fusion. The Moderate 

Party and the Christian Democratic Party also have clear similarities, thus there is a potential 

for fusion to a certain degree. The Moderate Party also shows some similarities with the 

Liberal People’s Party and the Centre Party, hence the possibility for a merger can not be 

excluded. My conclusion is based upon social liberalism and neo-conservatism as ideal types, 

which gives the Christian Democratic Party a position to the right. Thus, it would possible to 

claim that this party has the least options regarding fusion partners. The Moderate Party has 

the most alternatives, since the party is in a kind of “middle ground” between social liberalism 

and neo-conservatism.   
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Tre förlorade riksdagsval i rad och en stillastående väljaropinion fick vara nog. Valförlusten 2002 

kom att bli en utlösande faktor för samtal kring behovet av en mer aktiv och samspelt 

borgerlighet. Pådrivande i denna diskussion kom att bli borgerliga ledarskribenter, men snart 

anslöt sig även borgerliga politiker. Svenska Dagbladets (ob m) politiske chefredaktör PJ Anders 

Linder sammanfattade känslan hos många borgerligt sinnade i maj 2004 med att ”det måste bli 

borgerlig valseger i september 2006”1. Expressen (ob lib) uppmanade några veckor senare de 

borgerliga partierna att ”ta vara på den enighet som finns”2, medan Dagens Nyheters (ob lib) 

ledarskribent konstaterade att ”det måste bli en förändring”3. Sydsvenska Dagbladet instämmer i 

att någonting måste göras snart för att peta socialdemokratin från makten, och att ”dagens 

borgerliga opposition, splittrad på fyra konkurrerande partier, har lång väg kvar”4.  

 

Möjligheterna att agera gemensamt har motiverats av de flesta debattörer med att borgerligheten 

år 2004 är mer samspelt än någonsin tidigare. Expressens ledarskribent konstaterar att 

”skillnaderna mellan partierna är mindre än på länge”5, PJ Anders Linder talar om den 

gemensamma ”borgerliga öppenheten och framtidstron”6, och Dagens Nyheters ledarskribent har 

svårt att ”spåra någon fråga som på allvar skulle skapa svårigheter inom en koalition”7.  Olika 

förslag lades fram för hur en samordning av borgerligheten skulle gå till i praktiken, innehållande 

idéer om alltifrån en kortfattad gemensam plattform med fritt spelutrymme för partierna i övrigt 

till antydningar om att partierna bör gå samman.8 Det alltmer frekventa talet om behovet av större 

enighet och gemensamma signaler vann så småningom gehör hos de fyra borgerliga partierna. 

I augusti 2004 lanserades så Allians för Sverige, bestående av moderaterna, folkpartiet, 

kristdemokraterna och centerpartiet. Samarbetet består i den gemensamma kampanjbeteckningen,  

                                                 
1 Linder, PJ A., “Bilda en borgerlig valallians”, Svenska Dagbladet, 30 maj 2004 
2 Ledare, ”Slut er samman”, Expressen, 2004 
3 Ledare, ”Det måste bli en förändring”, Dagens Nyheter, 25 juni 2004 
4 Ohlsson, P. T., “När makt blir egendom”, Sydsvenska Dagbladet, 4 juli 2004 
5 Expressen, 2004 
6 Linder, 2004a 
7 Dagens Nyheter, 2004 
8 Linder, 2004a och Dagens Nyheter, 2004 
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arbetsgrupper, dokument och utspel. Det tydliggjordes dock att de fyra partierna avsåg att verka 

var för sig och att samarbetet inte skulle leda till partisammanslagningar9.  

 

Tidigare under sommaren 2004 hade folkpartiledaren Lars Leijonborg gjort ett utspel där han 

föreslagit en sammanslagning av två eller fler av de borgerliga partierna10. Tanken var på intet 

sätt ny, redan tidigare hade riksdagens förste vice talman Anders Björck (m) slagit fast att det 

räcker med ett borgerligt parti. Motiveringen för detta var att Sverige är i behov av ett stort 

konservativt parti som kan åstadkomma både borgerlig politik och borgerliga majoriteter.11  

Förslaget möttes då av kalla handen av borgerliga partiföreträdare. Aftonbladets krönikör Carl 

Hamilton konstaterade därför att alla borgerliga partiledare intuitivt sågar idén då det finns en 

rädsla för att lyckas och därför att alla utanför borgerligheten vet att Björck har rätt.12 Senare 

skrev f.d. ambassadrådet Lennart Nilsson att de fyra partierna borde bli två, eftersom den 

befintliga borgerliga partistrukturen saknar relevans.13  

 

När folkpartiledaren Lars Leijonborg argumenterade för färre borgerliga partier hävdades att 

sammanslagning skulle förbättra förutsättningarna för ett regimskifte.14 Leijonborgs förslag stötte 

dock snabbt på patrull i egna led såväl som hos andra borgerliga partier. Liberala 

ungdomsförbundets ordförande Fredrik Malm pekade på den problematik som partiernas 

inneboende trögrörlighet och lojalitet medför.15 Den moderate partistyrelseledamoten Hans 

Wallmark pekade på att avsaknaden av tecken på att arbetet inom det borgerliga blocket skulle bli 

lugnare och effektivare om Leijonborg skulle få igenom sin vilja.16 Kristdemokraternas tidigare 

partiledare Alf Svensson jämförde de politiska partierna med företagsvärlden, och konstaterade 

att det inte är möjligt att fusionera partier på samma sätt som med företag.17 En 

doktorsavhandling av statsvetaren Katarina Barrling Hermansson tenderar att stödja skeptikerna 

till partifusioner. Barrling Hermansson pekar på de olika partikulturer som existerar inom 

                                                 
9 Eriksson, G., ”Borgarna till val på gemensamt program, Dagens Nyheter, 31 augusti 2004 
10 Linder, PJ A., ”Slå samman borgerliga partier”, Svenska Dagbladet, 23 juli 2004  
11 Eriksson, G., ”Ett borgerligt parti räcker”, Dagens Nyheter, 16 april 2002  
12 Hamilton, C., ”Borgarna är rädda för att vinna valet”, Aftonbladet, 20 april 2002 
13 Nilsson, L., ”Fyra bör bli två”, Svenska Dagbladet, 15 april 2003 
14 TT-telegram, ”Slå ihop de borgerliga partierna”, Aftonbladet, 5 november 2003 
15 Malm, F., ”Feltänkt, Leijonborg”, Svenska Dagbladet, 24 juli 2004 
16 Wallmark, H., ”Smutskasta inte sossarna”, Svenska Dagbladet, 2 augusti 2004 
17 Svensson, A., ”Partier måste läkas samman”, Svenska Dagbladet, 5 augusti 2004 
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Sveriges riksdag, och att partiernas kulturella olikheter borgar för komplikationer i samarbetet.18 

Statsvetaren Tommy Möller pekar på tidigare försök till partifusioner, som exempelvis den 

mellan folkpartiet och centerpartiet, och slutsatsen är att en partifusion skulle medföra alltför 

stora motsättningar och att borgerligheten istället tvingas sätta sitt hopp till en svag 

socialdemokrati19. 

 

Vissa borgerliga företrädare attraherades dock i större utsträckning av de tankar som Leijonborg 

förde fram. Riksdagsledamoten Henrik S. Järrel (m) poängterade på att det redan idag finns två 

stora block i svensk politik, och att utvecklingen pekar i riktning mot två huvudspår i svensk 

politik.20 Centerpartiets ungdomsförbunds ordförande Fredrick Federley instämde också i 

Leijonborgs tankar, och ville ha ett slut på den borgerliga kannibalismen eftersom mångfaldens 

taktik visat sig vara värdelös21.  

 

En annan fråga är på vilket sätt partisammanslagningar borde genomföras. Anders Björck (m) 

företräder vad som kan kallas den mest radikala linjen, då han föreslår att fyra partier ska bli ett. 

Andra, som exempelvis Lars Leijonborg, menar att två borgerliga partier ter sig mest realistiskt. 

Leijonborg har dock inte velat konkretisera vilka partier som borde slås samman, men indikerade 

att för folkpartiets del handlade det i första hand om centerpartiet och i andra hand om 

kristdemokraterna. Leijonborg tillade dock att moderaternas mittensväng öppnar upp nya 

möjligheter för ett djupare samarbete.22  

 

1.2 Ämnesval 

 

I debatten motiveras ofta idén om partisammanslagningar med de ideologiska likheter som anses 

finnas mellan partierna, medan skeptikerna hänvisar till andra faktorer såsom partikultur och 

väljarnas uppfattningar. Det upplevs med andra ord inom borgerligheten som att spänningar 

andra än de ideologiska skulle kunna utgöra ett avgörande hinder för sammanslagning. Det kan 

dock konstateras att utan ideologiska likheter så skulle en partisammanslagning mellan två eller 

                                                 
18 Stenberg, E., ”Kulturkrockar försvårar borgerligt samarbete”, Dagens Nyheter, 29 februari 2004 
19 Möller, T., ”Svagt s-parti – borgarnas hopp”, Svenska Dagbladet, 9 augusti 2004 
20 Järrel, H. S., ”Ett stort rött och ett stort blått”, Svenska Dagbladet, 2 augusti 2004 
21 Federley, F., ”Sluta att pinka revir!”, Svenska Dagbladet, 31 juli 2004 
22 Linder, 2004c 
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flera partier knappast vara aktuellt. Eftersom det är ideologierna som är vägledande för partiernas 

syn på beslutsmetoder såväl som själva innehållet i besluten så är ideologisk samstämmighet en 

essentiell förutsättning för partisammanslagningar.23  

 

Med bakgrund av ideologiernas centrala betydelse för diskussionen om partisammanslagningar så 

kommer jag att undersöka de ideologiska likheterna och olikheterna mellan de borgerliga 

partierna. 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med min uppsats är att analysera möjligheterna till sammanslagning mellan de borgerliga 

partierna genom att analysera de ideologiska likheterna och olikheterna mellan partierna. Jag har 

valt att genomföra analysen med partiernas program som utgångspunkt och med idéanalysen som 

teoretiskt verktyg.  

 

1.4 Frågeställningar  

 

Analysen tar sin utgångspunkt i förslagen om att slå samman de borgerliga partierna. Analysen 

sker genom jämförelse av ideologiska likheter och skillnader mellan de fyra borgerliga partierna. 

Jag avser att med hjälp av denna analys kunna besvara vilka partier som är tänkbara 

fusionspartners. 

 

Den övergripande frågeställningen är följande:  

 

Vilka förutsättningar för partisammanslagningar finns inom borgerligheten? 

 

Utifrån denna övergripande frågeställning ställs följande fråga: 

 

Vilka ideologiska likheter och skillnader finns inom borgerligheten? 

 

                                                 
23 Larsson, R., Politiska ideologier i vår tid, Lund, 1994, s. 7 
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För att kunna analysera ideologiska likheter och skillnader ställs underfrågor baserade på fyra 

ideologiska dimensioner: 

 

Vilka likheter och skillnader i synen på människan finns inom borgerligheten? 

Vilka likheter och skillnader i synen på samhällsteori finns inom borgerligheten? 

Vilka likheter och skillnader i synen på ekonomiska ideal finns inom borgerligheten? 

Vilka likheter och skillnader i synen på moral finns inom borgerligheten? 

 

1.5 Avgränsningar och källmaterial 

 

Jag kommer att studera den svenska borgerligheten, vilken består av moderata samlingspartiet, 

folkpartiet liberalerna, kristdemokraterna och centerpartiet. Analysen kommer att ske inom 

området ideologi.24  

 

För att kunna analysera de borgerliga partiernas ideologier kommer jag att använda mig av 

respektive partis partiprogram. Dessa program fastställs av respektive partis högsta organ, och 

utgör en ideologisk sammanhållen text samt är avsedda att vara beständiga i ett längre perspektiv. 

Resultatet kommer att användas för en komparativ studie.25

 

Annan litteratur kommer att användas för att belysa ämnet ur ytterligare aspekter.  

 

Jag har valt att undersöka ett område som ofta nämns i debatten om borgerliga 

partisammanslagningar. Detta har med nödvändighet medfört att vissa aspekter gått förlorade, då 

jag av praktiska orsaker tvingats avstå från att studera vissa områden. Inom området ideologi har 

jag valt att endast studera partiernas program. Jag väljer följaktligen bort det alternativ som 

riksdagens dokument utgör, vilket innebär att jag inte studerar efterlevnaden av partiprogrammen 

i praktiken. Min studie omfattar inte heller de partikulturella och väljarmässiga faktorer som ofta 

tas upp i samband med debatten om sammanslagningar. Jag har dock valt att använda mig av 

                                                 
24 Folkpartiet liberalerna kommer fortsättningsvis att benämnas folkpartiet och moderata samlingspartiet kommer att 
benämnas moderaterna. 
25 Larsson, 1994, s. 13  
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dessa områden i mina egna reflektioner, för att kunna belysa den potentiella konflikten mellan 

ideologi å ena sidan, och partikultur samt väljarpreferenser å andra sidan.  

 

Studien omfattar inte det historiska perspektiv som kan bringa ljus över varför Sverige har fyra 

borgerliga riksdagspartier, istället för färre eller fler. Det finns exempel på organiserat samarbete 

med sammanslagning som syfte, och det är troligt att en inkludering av detta skulle ge ytterligare 

underlag för mina slutsatser. Jag har avsiktligt valt bort detta, då jag utgår från att dagens 

ideologiska grundsatser ger erforderliga svar på mina forskningsfrågor.  

 

Studien är i första hand en fallstudie av den svenska borgerlighetens utsikter gällande 

partisammanslagningar. Det sker ingen jämförelse med andra länder, då jag bedömer det mycket 

svårt att kunna dra generella slutsatser utifrån varierande partistrukturer. Jag menar dock att det 

område jag valt att studera har stor betydelse även inom andra partistrukturer, varför studiens 

utgångspunkter skulle kunna tillämpas på länder med liknande valsystem.  

 

1.6 Metod 

 

I centrum för min studie, vilket framgår av frågeställningarna, står de borgerliga partiernas 

ideologier. Jämförelsen av ideologiska likheter och olikheter inom borgerligheten kommer att ske 

genom en idéanalytisk metod samt genom en komparativ studie. Denna metod presenteras i 

Textens mening och makt som en metod innebärande att ”… analysobjektet är någon eller flera 

politiska ideologier”26. Enligt denna beskrivning består idé- och ideologiforskning i sex 

inriktningar. Jag avser att använda mig av det som benämns innehållslig idénanalys, vilken bland 

annat inrymmer studier av ställningstaganden, argumentation och ideologisk konsekvens.27 I min 

undersökning används innehållslig idéanalys för att klarlägga den ideologiska inriktningen hos 

enheterna Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Den komparativa delen 

av min studie består i en beskrivande jämförelse mellan de borgerliga partierna samt en 

sammanställning av resultatet samt de slutsatser som kan dras utifrån den komparativa 

analysen.28

                                                 
26 Bergström & Boreus, Textens mening och makt, Lund, 2000, s. 153  
27 Ibid. 
28 Denk, T., Komparativ metod - förståelse genom jämförelse, Lund, 2002, s. 8 
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1.7 Definitioner 

 

1.7.1 Ideologi  

 

Begreppet ”ideologi” kan i min studie förstås som ”en samling principer som skulle vara 

vägledande för det politiska handlandet”.29 Genomförandet av den ideologiska analysen kommer 

att ske utifrån dimensioner i denna del av undersökningen, då jag avser att studera borgerligheten 

utifrån ett vänster-högerperspektiv.30 Vänster-högerdimensionen kan betecknas som ”den stabila 

ryggraden i svensk politik”31, då väljarna tar sin utgångspunkt häri. Det exempel på ideologiska 

dimensioner som återfinns i Textens mening och makt är avsedd för studier av liberalism och 

konservatism inom moderaterna.32 Eftersom borgerligheten inrymmer ett större ideologisk bredd 

än vad moderaterna gör, så finns det skäl att modifiera dimensionerna. Enligt statsvetaren Olof 

Pettersson kan det borgerliga blocket sammanfattas såsom ”en konservativ och en liberal riktning 

samt ett bonde- och landsbygdsparti”.33 De olika inriktningarna skiljer såväl inom som utom 

partierna, men min avsikt är att bygga upp två motpoler inom borgerligheten för att kunna 

återknyta till vänster-högerdimensionen, vilket möjliggör en hållbar jämförelse med studien av 

väljarrörelser och väljarpreferenser. De olika inriktningar som finns inom exempelvis ekonomi 

och sociala frågor har gett sig tillkänna de gånger de borgerliga partierna bildat 

koalitionsregeringar.34 Petterssons formuleringar om en liberal och en konservativ inriktning av 

borgerligheten utgör en utgångspunkt för min typologisering i vilken borgerlig vänster respektive 

borgerlig höger är utgångspunkter.  

 

En ideologi kombinerar påståenden om hur verkligheten ser ut med värderingar. För att kunna 

analysera de ideologier som ska studeras så har jag valt att genomföra min undersökning utifrån 

fyra dimensioner. De två första dimensionerna är deskriptiva och kan kopplas till påståenden om 

                                                 
29 Larsson, 1994, s. 7f 
30 Bergström & Boreus, 2000, 162ff 
31 Holmberg, S., Oscarsson, H., Väljare, Mölnlycke, 2004, s. 109  
32 Bergström & Boreus, 2000, s. 153  
33 Petersson, O., Svensk Politik (Femte upplagan), Göteborg, 2001, s. 83  
34 Norborg, L-A, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen, Klippan, 2000 
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verkligheten medan de två sista dimensionerna är av normativ karaktär.35 Dimensionerna är 

följande: 

 

människosyn (optimistisk – pessimistisk) 

samhällsteori (kollektivistisk – individualistisk) 

ekonomiska ideal (ekonomisk kollektivism – ekonomisk individualism) 

moralsyn (individualistisk – kollektivistisk) 

 

En operationalisering av frågeställningen sker genom att dimensionerna baseras på underfrågor. 

För att kunna besvara hur partierna ser på människan använder jag mig av två underfrågor: 

”Vilken tilltro har partiet till det mänskliga förnuftet?” samt ”Hur ser partiet på människans 

potential för goda respektive onda handlingar?”. Partiernas samhällsteori analyseras genom 

följande underfrågor: ”Vilken roll anser partiet att politiken bör spela i arbetet för att uppnå ett 

bättre samhälle?” samt ”Hur ser partiet på individens och gemenskapernas förhållande till 

politiken?”. Frågan om partiernas ekonomiska ideal kommer att besvaras med hjälp av två 

underfrågor: ”Vilken roll bör anser partiet att staten bör spela inom ekonomin?” samt ”Hur ser 

partiet på statliga regleringar på arbetsmarknaden?”. För att kunna besvara frågan om partiernas 

moralsyn ställs två underfrågor: ”Hur ser partiet på politikens roll för att främja vissa normer 

och värderingar?” samt ”Vilken roll bör politiken spela för att uppmuntra människor till vad 

partiet uppfattar som ett gott beteende?”.  

 

Med hjälp av dimensionerna och underfrågor till dessa så kommer partierna att kategoriseras in 

ideologiskt i en skala i fyra steg. För att kunna göra en samlad bedömning av partiernas 

ideologiska positioner så används socialliberalismen (värde 1) respektive nykonservatismen 

(värde 4) som idealtyper.36

 

Jag väljer att definiera ytterkanten till vänster inom borgerligheten genom socialliberalismen, då 

denna ideologiska inriktning intar en optimistisk människosyn i sin tilltro människans rationella 

förmåga, något som uttrycks av den engelske filosofen Thomas Hill Green i dennes hopp om att 

                                                 
35 Bergström & Boreus, 2000, s. 163 
36 Bergström & Boreus, 2000, s. 158 
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det i ett gott politisk system finns en konvergens mellan individernas goda och rationella 

strävanden och statens verksamhet och handlingar.37 Socialliberalism menar att samhället bör 

garantera vissa sociala rättigheter, vilket bland annat innebär upprätthållandet av ”en viss balans 

mellan olika samhällsklasser.”38 Socialliberalismen betonar mycket ofta individen i förhållande 

till kollektivet, men förnekar alltså inte betydelsen av sociala ingripanden i politiken. Detta får 

konsekvenser på det ekonomiska området, en domän som klassiska liberaler sökt freda från 

politiska ingripanden. Den moderna socialliberalismen är inte främmande för en viss utjämning, 

då man förespråkar att politiken ges en ”positiv ekonomisk uppgift när det gäller att reglera de 

ekonomiska förhållandena mellan olika samhällsgrupper”.39 Socialliberalismen är beredd att 

använda lagstiftning som ett verktyg för vad som uppfattas som ett värn av den individuella 

friheten. Den socialliberala ståndpunkten i moralfrågor är individualistisk, och ”har också att 

kämpa mot den moderna konservatismen /…/ som söker ge förnuftsskäl för sitt försvar för sitt 

försvar av traditionen, staten och religionen”.40  

 

Socialliberalismens motpol inom borgerligheten utgörs främst av nykonservatismen. 

Nykonservatismens intellektuella grund kan i hög utsträckning spåras till USA, där statsvetaren 

Russel Kirks tankar haft avgörande betydelse för framväxten av nykonservatismen. Kirk intar en 

pessimistisk inställning till människans möjlighet att lyckas med sina målsättningar, och pekar på 

människans inneboende ofullkomlighet. Nykonservatismens samhällssyn är mindre 

individualistisk än nyliberalismen, men betonar att socialt ansvar bäst sker inom ramen för det 

civila samhället, då solidariteten bäst utvecklas i samspelet mellan människor.41  

 

Nykonservativa är starka anhängare av marknadsekonomin, men skiljer sig gentemot 

nyliberalismen i avståndstagandet gentemot utilitarismen. Det finns dock en gemensamhet i 

synen på vad som utgör hotet mot marknadsekonomin, nämligen förmyndarstaten.42 Russel Kirk 

sammanfattar den nykonservativa synen på ekonomi i följande: ”vår ekonomi /…/ kännetecknas 

                                                 
37 Liedman, S-E, Från Platon till Kommunismens fall, Stockholm, 2000, s. 280  
38 Liedman, 2000, s. 279 
39 Liedman, 2000, s. 281  
40 Liedman, 2000, s. 167,  
41 Ryn, C. G., Häggman, B., Nykonservatismen i USA, Uppsala, 1971, s. 31ff, 68 och 80 
42 Ryn, Häggman, 1971, s. 144 
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av valfrihet och inte tvång.”43 En tydlig lutning åt ekonomisk individualism kan sålunda skönjas. 

En kollektiv syn på moralen är en grundläggande del av nykonservatismen, vilket Kirk ger 

uttryck för:  

 
”Genom att lära av sina misstag, genom uppenbarelse, genom geniers insikter har mänskligheten sakta 

och mödosamt under tusentals år samlat en kunskap om människonaturen och den civiliserade 

samhällsordningen, som ingen enstaka individ har möjlighet att ersätta genom privat 

förnuftsverksamhet.”44  

 

Socialliberalismen och nykonservatismen används sålunda som kontrasterande idéinriktningar för 

analys av partiernas ideologier. De dimensioner som beskrivits omfattar de huvudsakliga 

ideologiska ställningstaganden som återfinns i ett partiprogram. 

 

1.8 Disposition 

 

I uppsatsens första kapitel besvaras syfte och frågeställning. Jag ägnar kapitel två åt idéanalys av 

de borgerliga partiernas program, varpå resultatet av detta utgör grund för en komparativ studie. I 

kapitel tre presenteras slutsatserna av den komparativa analysen. Kapitel fyra ägnas åt egna 

kommentarer och egen argumentation kring ämnet.    

 

                                                 
43 Ryn, Häggman, 1971, s. 83 
44 Ryn, Häggman, 1971, s. 70 
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2. Partiernas ideologiska likheter och skillnader 

 

2.1 Människosyn 

 

2.1.1 Moderaterna 

 

Moderaterna ger tydligt uttryck för en optimistisk människosyn när man ställer sin positiva syn 

på människans möjligheter, att alla människor kan lyckas på sina egna villkor, mot de ideologier 

som anses bygga på misstro och misstänksamhet. Det är främst när individen får makt att 

bestämma över gemensamma resurser som risk finns för att mänskliga tillkortakommanden tar 

överhanden i form av korruption och maktkoncentration på individens bekostnad samt risken för 

godtycke från myndigheters. Partiet talar därför tydligt om behovet av maktdelning och betonar 

fördelen i begränsningar av de offentliga institutionerna45.  

 

En optimistisk syn framträder även i synen på utveckling, där partiet pekar på vetenskapens 

potential för att förbättra människors vardag och möjligheten att med hjälp av förnuftet bygga en 

bättre framtid. Moderaterna betonar förvisso behovet av gränser för vetenskapen och att 

människan inte endast är förmögen till goda handlingar, men framtidsoptimismen och 

förnuftstron blir tydlig när moderaterna talar om den vetenskapliga och ekonomiska 

utvecklingens betydelse för frihetliga krafter.46  

 

Moderaternas människosyn kan betraktas som tydligt optimistisk, då partiet hyser stor tilltro till 

det mänskliga förnuftet och människans möjligheter till framåtskridande. Kollektivet framhäver 

dock människans dåliga sidor och bör undvikas.  

 

2.1.2 Folkpartiet 

 

                                                 
45 Moderaterna, ”Idéprogram: På tröskeln till mänsklighetens bästa tid”, Jönköping, 2001, s. 5, 10 och 15ff 
46 Moderaterna, 2001, s. 7ff, 17f och 22 
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Folkpartiets människosyn utgår ifrån att människan föds med vissa egenskaper, såsom förnuft, 

känsla, samvete och förmåga att ta ansvar och att utvecklas. Politiken kan härvidlag bidra till att 

människan kommer till sin rätt47, och lagstiftningen bör skydda mot kränkningar.  

 

Folkpartiet pekar på liberalismens tilltro till förnuftet och dess koppling till vetenskapens 

genombrott. Men samtidigt som partiet lyfter fram det moderna samhällets möjligheter för 

individen så berörs även negativa aspekter av utvecklingen, vilken enligt partiet lett till stora 

förändringar som lett till en ny slags alienation och osäkerhet.48  

 

Trots vissa invändningar mot tanken på ständigt framåtskridande så lyfts förnuftet och det 

personliga ansvaret fram som viktiga mänskliga egenskaper, vilket gör att det i folkpartiets 

politik tonar fram en distink optimistisk människosyn. 

  

2.1.3 Kristdemokraterna 

 

Kristdemokraterna betonar liksom de andra partierna att människan är rationell och därmed 

förmögen att fatta egna beslut, samt pekar på varje enskild persons utvecklingspotential49. Partiet 

hävdar dock tydligt människans begränsningar och att individens livsval inte med nödvändighet 

leder till positiva resultat: ”Likaväl som människan ibland visar prov på hoppingivande 

förnuftighet, kännetecknas också dennes handlings tyvärr alltför ofta av obegriplig ondska och 

dumhet.”50 Den ofullkomlighet som människan besitter gör det nödvändigt att inta en realistisk 

syn på demokratin.51  

 

Partiets övertygelse om den individuella utvecklingspotentialen gör att partiet inte kan klassas 

som ensidigt pessimistiskt, men hänvisningarna till människans begränsningar och förmåga att 

begå onda handlingar gör ändå att kristdemokraternas människosyn har en tydlig lutning åt 

pessimism.  

 

                                                 
47 Folkpartiet, Partiprogram: Frihet att växa, Göteborg, 2003, s. 4f 
48 Folkpartiet, 2003, s. 5 och 16 
49 Kristdemokraterna, Principprogram, Stockholm, 2001, s. 4 och 10 
50 Kristdemokraterna, 2001, s. 22 
51 Kristdemokraterna, 2001, s. 6 
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2.1.4 Centerpartiet 

 

Centerpartiets människosyn ger uttryck för en optimism gällande människans förmåga till ansvar 

och utveckling: ”Det som kännetecknar människan är förmågan att bli något utöver det hon är – 

att spränga gränser och utvecklas som person och medmänniska.”52 Men partiet kombinerar sin 

optimism med en försiktighetsprincip gällande de politiska besluten, eftersom människans 

trygghet kan äventyras då makten koncentreras och då politiken tar alltför snabba vändningar.53 

Centerpartiet har en tilltro till den nya tekniken och mänsklig utveckling, men är mer 

pessimistiskt gällande människans förmåga till långsiktighet och talar om de risker som är 

förenade med tekniken.54 Partiet kombinerar därmed en optimism som ofta kännetecknar liberala 

partier med en återhållsamhet som snarare kan förknippas med konservatismen.  

 

Partiet är huvudsakligen optimistiskt gällande människans potential, men menar också att den 

mänskliga utvecklingen kan föra med sig negativa konsekvenser. Detta gör att partiet inte kan 

kategoriseras som uteslutande optimistiskt.  

 

2.2 Samhällsteori 

 

2.2.1 Moderaterna 

 

Moderaternas samhällssyn utgår ifrån individen, och dess rätt att fatta egna beslut och att växa 

”av egen kraft.”55 Detta måste med nödvändighet leda till att en social ojämlikhet uppstår, men 

politikens uppgift ska inte vara att åstadkomma jämlikhet utan istället att förhindra att 

skillnaderna blir alltför stora.56 Partiet är mycket kritiskt till den kollektivism som man anser 

präglar dagens Sverige57, och talar om ”den politiska petighetens förbannelse.”58 Detta leder till 

                                                 
52 Centerpartiet, Idéprogram, Västervik, 2001, s. 3 
53 Centerpartiet, 2001, s. 8 
54 Centerpartiet, 2001, s. 3 och 21 
55 Moderaterna, 2001, s. 4f 
56 Moderaterna, 2001, s. 11 
57 Moderaterna, 2001, s. 5 
58 Moderaterna, 2001, s. 10 
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att individen glöms bort till förmån för kollektivet och att människans personliga utveckling 

hindras, vilket leder till att den enskilda människans ansvar och engagemang minskar.59  

 

Tillsammans med betoningen av individen så finns också en uppskattning för det civila samhället 

och dess gemenskaper. Dessa kallas i moderat terminologi för ”den lilla världen”, vars ställning i 

samhället också påverkar individens villkor. Moderaternas kritik mot kollektivismen kan 

följaktligen inte förstås som en kritik mot de små kollektiv som bildar det civila samhället. 

Tvärtom, partiet pekar på familjen som den viktigaste hörnstenen i samhället och de sociala 

relationernas positiva inflytande på den enskilda människans ansvarskänsla och solidaritet.60  

 

Beslut bör enligt moderat samhällssyn fattas på lägsta möjliga effektiva nivå. Detta innebär att 

det offentliga inte bör utföra det som individer, gemenskaper eller företag klarar av att göra minst 

lika bra. Exempel på områden där denna princip bör tillämpas är skolan, vård och omsorg samt 

barnomsorg.61  

 

Det offentliga ska enligt moderaterna sörja för att ”den som från födseln eller på grund av senare 

omständigheter behöver kunna räkna med andras bistånd ska veta att han eller hon får det.” 62 

Partiet förespråkar med andra ord att kollektiva lösningar bör tillämpas inom vissa områden som 

sträcker sig utöver en strikt individualistisk samhällsteori. Samtidigt så betonas att kollektiva 

beslut inte får leda till ett beroende gentemot det offentliga, varför moderaterna konstaterar att 

låga skatter innebär en god socialpolitik.63

 

Politikens makt bör enligt moderat ideologi vara strikt begränsad, för att ge individer och 

gemenskaper stort handlingsutrymme. Den moderata samhällsteorin är följaktligen att anse som 

klart individualistisk.  

 

2.2.2 Folkpartiet  

 

                                                 
59 Moderaterna, 2001, s. 11ff 
60 Moderaterna, 2001, s. 12f och 23 
61 Moderaterna, 2001, s. 6 och 19ff 
62 Moderaterna, 2001, s. 5 
63 Moderaterna, 2001, s. 21f 
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Folkpartiets samhällsteori utgår ifrån den enskilda människan, vilken har ett ansvar för sig själv 

och sina närmaste. Partiet menar att det offentliga kan spela en roll för att hjälpa människan att ta 

detta ansvar, genom att se till att erbjuda olika välfärdstjänster som syftar till att utvidga 

möjligheterna och tillgodose behovet av social trygghet.64  

 

I den folkpartistiska analysen av samhället problematiseras existerande maktstrukturer, vilka gör 

att människor behandlas utifrån deras grupptillhörighet. Partiet ansluter sig därför till 

feminismen, och avser att lösa de strukturella problemen på individuell grund. En individualistisk 

syn på samhället framkommer när partiet talar om attitydförändrande arbete för att förbättra 

jämställdheten, samtidigt som partiet förespråkar kollektiva lösningar genom exempelvis 

kvoterad föräldraförsäkring och påverkan av könsfördelningen i lärarutbildningen.65 Kollektiva 

lösningar förespråkas även i synen på minoriteter, där folkpartiet förespråkar skärpning av de 

lagar som ska skydda etniska och andra minoriteter, samt lagskydd för gruppen homosexuella 

mot förtryck och diskriminering.66  

 

Verksamheter bör enligt folkpartiet flyttas närmre individen, så att lokala nivåer och 

civilsamhället får större inflytande. Partiet vill konkurrensutsätta de verksamheter inom den 

offentliga sektorn som inte är myndighetsutövning. En decentralisering ska även ske av beslut 

som handlar om exempelvis förskolan och utbildningsväsendet. En förskjutning mot en mindre 

grad av kollektiva lösningar förespråkas inom kultur- och medieområdet samt bostadspolitiken67. 

Folkpartiet konstaterar att familjen är den viktigaste gemenskapen för de flesta och att föräldrarna 

bär det yttersta ansvaret för barnens uppfostran.68  

 

Med en samhällssyn som tydligt talar om politikens roll för att förbättra människors möjligheter 

så blir omfattningen av folkpartiets välfärdspolitik tydlig i partiprogrammet. Partiet tar tydligt 

ställning för en aktiv offentlig socialpolitik, vilken bland annat innefattar att alla barn ska 

erbjudas förskoleplatser från tre års ålder samt barnomsorg från ett år, en skattefinansierad 

sjukvård och resurser till tandvården, inrättande av kommunala äldreombudsmän och förstärkt 

                                                 
64 Folkpartiet, 2003, s. 4ff 
65 Folkpartiet, 2003, s. 4ff och 11 
66 Folkpartiet, 2003, s. 12 
67 Folkpartiet, 2003, s. 7 och 15ff, Göteborg, 2003 
68 Folkpartiet, 2003, s. 17 
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rättighetslagstiftning för vissa funktionshindrade. En gemensam finansiering ska också garantera 

kulturens ställning. Inom utbildningen tar partiet tydligt ställning för att politiken ska garantera 

att alla människor för möjlighet till utbildning och högre studier. Partiet eftersträvar dock större 

individuellt inflytande över studierna, genom en så kallad studentpeng.69  

 

Folkpartiets individualistiska utgångspunkt går ofta hand i hand med viljan att med politikens 

hjälp förbättra situationen för individer och gemenskaper. Politiken bör med andra ord spela en 

aktiv roll och individernas egna preferenser kan ibland få stå tillbaka för politiska målsättningar. 

Den samlade bilden av den folkpartistiska samhällsteorin blir därför att det finns en 

viljeinriktning åt det kollektivistiska hållet, samtidigt som individualistiska tendenser gör sig 

gällande. 

  

2.2.3 Kristdemokraterna 

 

Kristdemokraterna definierar sig som ett personalistiskt parti, och betonar människors rätt att 

själva bestämma över sina liv. Partiet tar avstånd från såväl individualism som kollektivism, 

vilket kan kopplas till partiets värn om vad som betraktas som människans naturliga 

gemenskaper. De små kollektiven och i synnerhet familjen är följaktligen utgångspunkten för 

kristdemokraternas samhällsteori.70  

 

Trots avståndstagandet till individualismen så framträder dock en vilja att förändra i 

individualistisk riktning. Partiet menar att det finns en sfär som bör ligga utanför politikens 

påverkan, att politiker inte i onödan ska lägga sig i.71 Det finns en kristdemokratisk oro över den 

offentliga sektorns expansion: ”När det offentliga genom lagstiftning, skatter, incitament eller 

pålagor tar över det civila samhällets uppgifter ökar hela samhällets sårbarhet.”72 Det offentliga 

ska enligt partiet respektera familjen rätt till oberoende och inte frånta människor känslan av 

individuellt ansvar73.  

 

                                                 
69 Folkpartiet, 2003, s. 7ff och 16f 
70 Kristdemokraterna, 2001, s. 5f och 34 
71 Kristdemokraterna, 2001, s. 6 
72 Kristdemokraterna, 2001, s. 34 
73 Kristdemokraterna, 2001, s. 23 och 34 
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Inom jämställdhetsområdet så lyfter kristdemokraterna fram opinionsbildning framför 

lagstiftning när gällande uttaget av föräldraledigheten.74 Detta ställningstagande kan ses i ljuset 

av partiets försvar av vad man ser som familjens naturliga uppgifter, men kan ändå betraktas som 

individualistiskt då det inte är gemensamma institutioner utan två individer, föräldrarna, som 

tilldelas den direkta beslutsmakten över föräldraförsäkringen.  

 

En kollektivt finansierad välfärd bör enligt kristdemokraterna finnas. De skattefinansierade 

tjänsterna bör enligt partiet omfatta sociala verksamheter såsom sjukvård, äldreomsorg, och 

läkemedel. Familjen ska stödjas genom ekonomiskt stöd för att kunna välja barnomsorg samt 

genom subventionerad förskoleverksamhet. Det offentliga ska även garantera en viss 

levnadsstandard och att alla medborgare får tillgång till socialförsäkringssystemet. Det finns dock 

gränser för den gemensamma finansieringen, och partiet förespråkar individuella 

försäkringslösningar utöver de grundläggande skyddsnät som staten ska tillhandahålla. 

Ersättningsnivåerna ska enligt kristdemokraterna kopplas till principen om att individen ska 

tillbaka till arbetsmarknaden.75  

 

Kristdemokraterna vill bygga sin politik på subsidiaritetsprincipen, vilket bland annat handlar om 

att i de fall en gemenskap på en högre nivå vill överta en funktion från en underordnad nivå så 

måste den överordnade gemenskapen bevisa att den är bättre lämpad att utföra funktionen.76 Med 

bakgrund av detta så vill partiet främja alternativa driftsformer inom bland annat vård och 

omsorg, barnomsorg och utbildning. Detta kommer enligt partiet bland annat leda till att 

valfriheten inom dessa områden ökar.77 Inom medieområdet så förespråkas dock kollektiv 

finansiering, då public servicefunktionen enligt partiet är oumbärlig.78  

 

Kristdemokraternas samhällsteori innehåller ett tydligt ställningstagande för politikens roll för att 

underlätta för människor. Partiet uppvisar dock en skepticism mot politiska detaljregleringar och 

politikens utbredning, vilket bland annat visas i en motvilja att driva igenom politiska mål 

lagstiftningsvägen gentemot individer och gemenskaper. Partiet har därför en individualistiskt 

                                                 
74 Kristdemokraterna, 2001, s. 33 
75 Kristdemokraterna, 2001, s. 23ff och 35f 
76 Kristdemokraterna, 2001, s. 5 
77 Kristdemokraterna, 2001, s. 24 och 30 
78 Kristdemokraterna, 2001, s. 28 
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orienterad samhällsteori, förenad med en övertygelse om att politiken har en roll att spela i 

välfärdsfrågor. 

 

2.2.4 Centerpartiet 

 

Centerpartiet är ett decentralistiskt parti, vilket innebär att partiet eftersträvar en modell där 

besluten fattas så nära individen som möjligt. Makten ska utgå ifrån den enskilda människan och 

dess gemenskaper, och delegation av makten till högre nivåer ska ske underifrån.79 Att partiets 

samhällssyn inte enbart är att betrakta som individualistiskt framkommer i kritiken mot 

”ekonomismens syn på människan som enbart kund.”80 Det goda samhället bygger på en balans 

mellan individ och kollektiv, där individen agerar i samverkan med andra.81 Partiet riktar kritik 

mot den obalans som uppstått när det offentliga tagit över uppgifter från de frivilliga 

gemenskaperna, och politiken ska sträva mot att återföra makten ner till lägre nivåer samtidigt 

som partiet varnar för att för omfattande avregleringar leder till att den privata marknaden får 

alltför stor makt.82

 

Olika former av ojämlikhet och maktstrukturer uppfattas problem som måste lösas genom 

kollektiva beslut. Detta handlar bland annat om att skapa jämlikhet mellan olika delar av landet, 

men också mellan människor med olika social bakgrund. I programmet fastslås att ojämlikheter 

endast kan anses som acceptabelt i de fall som de leder till att de som har det sämst får det bättre. 

Men partiet önskar inte en fullständig social utjämning, utan menar att det är rättvist att individen 

får behålla det som hon tillskansat sig av egen kraft. Att grundsynen inte är främst kollektivistisk 

klargörs dock genom synen på rättvisa, där partiet tydligt tar avstånd från tanken om 

likformighet.83  

 

                                                 
79 Centerpartiet, 2001, s. 14 
80 Centerpartiet, 2001, s. 5 
81 Centerpartiet, 2001, s. 5ff 
82 Centerpartiet, 2001, s. 23 
83 Centerpartiet, 2001, s. 7 och 12 
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Brist på jämställdhet ska motverkas med hjälp av ett centerfemininiskt perspektiv, vilket bland 

annat innebär att det som partiet betraktar som en könsmaktsordning ska motverkas genom stora 

samhällsförändringar, dock med respekt för varje individ.84

 

Centerpartiets syn på hur välfärden ska vara organiserad bygger på konstaterandes att frihet 

förutsätts av trygghet. Partiet förespråkar ett starkt inslag av grundtrygghet, men menar att den 

sociala tryggheten måste kombineras med en politik som uppmuntrar individen att försörja sig 

själv. En kollektiv finansiering bör enligt partiet bland annat omfatta utbildning, sjukvård och 

omsorg85.  

 

Centerpartiet kombinerar en vilja att öka individernas makt i förhållande till politiken, men menar 

samtidigt att politiken måste bygga på ett feministiskt perspektiv och ett jämlikhetsideal. Detta 

tillsammans med partiets syn på individens frihet som beroende av dess trygghet gör att partiet, 

trots dess formuleringar om individen, kan anses ha en viss lutning åt kollektivismen.    

 

2.3 Ekonomiska ideal 

 

2.3.1 Moderaterna 

 

Moderaterna syn på ekonomi präglas i hög grad av partiets tro på individens förmåga att ansvara 

för sina handlingar. Partiet tar ställning för äganderätten och marknadsekonomi, som anses bygga 

på människors fria val och därmed är att betrakta som något i grunden positivt. För att 

marknadsekonomin ska fungera så krävs att staten spelar en mindre framträdande roll, något som 

bland annat bör återspeglas i att ekonomin främst bör kontrolleras av enskilda snarare än det 

offentliga. Detta kan åstadkommas bland annat genom en högre grad av privat sparande. Det 

offentliga bör inte heller begränsa handeln mellan människor över gränserna, utan istället verka 

för fri handel.86  

 

                                                 
84 Centerpartiet, 2001, s. 11 
85 Centerpartiet, 2001, s. 4 och 21ff 
86 Moderaterna, 2001, s. 12ff, 20 och 25 
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Kollektivistiska inslag finns dock i den ekonomiska politiken, bland annat i form av obligatoriska 

försäkringar. Ekologiska hänsyn gör också att den ekonomiska friheten måste begränsas, även om 

partiet betraktar ett stort inslag av miljöregleringar som överflödiga i en marknadsekonomi.87  

 

Partiet är en stark anhängare av företagsamhet, vilken anses vara den enskilt viktigaste faktorn i 

ekonomin. Det är viktigt för moderaterna att entreprenörskap lönar sig, och att skattesystemet är 

uppbyggt så att arbete lönar sig. Fackföreningarnas inflytande anges som ett hinder i vägen för en 

dynamisk arbetsmarknad där nya jobb skapas, vilket är ett ställningstagande i tydlig konflikt med 

en kollektivistisk syn på arbetsmarknaden.88

 

De politiska ingreppen i ekonomin bör vara få, enligt moderaterna. Detta inbegriper även 

arbetsmarknaden, vilken är alltför styrd av kollektiva intresseorganisationers önskemål. De 

moderata idealen inom ekonomin är i partiprogrammet utpräglat individualistiska.  

 

2.3.2 Folkpartiet 

  

Folkpartiets ekonomiska politik bygger på en tilltro till marknadsekonomin, då denna visat sig 

vara den bästa garanten för demokrati och ägande. Lägre skatter, frihandel, konkurrens och 

liberala spelregler på arbetsmarknaden är ekonomiska strävanden som pekar ut en tydligt 

individualistisk riktning för folkpartiets ekonomiska politik.89  

 

Kollektiva lösningar bör dock finnas inom ekonomins område, bland annat för att åstadkomma 

ett fungerande ramverk samt för att minska de ekonomiska skillnaderna. Det behövs dessutom 

lagstiftning för att motverka miljöförstöring genom olika slags straffåtgärder.90  

 

Den folkpartistiska skattepolitiken bygger på en individualistisk grundinställning, innebärande en 

strävan efter att alla ska kunna leva på sin lön, att skattetrycket bör sänkas för att kunna 

                                                 
87 Moderaterna, 2001, s. 21f 
88 Moderaterna, 2001, s. 8 och 20 
89 Folkpartiet, 2003, s. 4 och 18 
90 Folkpartiet, 2003, s. 18ff 
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åstadkomma en bättre fungerande ekonomi och att företagsamhet uppmuntras genom gynnsamma 

skatteregler. Fastighetsskatten ska enligt partiet vara kvar, men bör sänkas.91  

 

Arbetsmarknaden bör präglas av ett starkt inslag av privata företag och flexibla regler. 

Fackföreningarnas möjligheter till stridsåtgärder bör minskas, vilket skulle gynna företagen. Det 

är dessutom viktigt att reglerna på arbetsmarknaden ”anpassas till en modern tid”, vilket kan 

kopplas samman med reformering av de kollektiva rättigheter som löntagare erhåller genom 

lagen om anställningsskydd (LAS). Folkpartiet menar dock inte att dessa regler bör avskaffas, 

eftersom det krävs ett skydd mot orättfärdig behandling för löntagaren. Partiet anser följaktligen 

att kollektiva rättigheter bör finnas på arbetsmarknaden, men föreslår åtgärder i individualistisk 

riktning. Det framkommer dock inte hur långt partiet är berett att gå när det gäller att reformera 

arbetsmarknadslagstiftningen.92

 

Folkpartiet företräder en tydligt marknadsekonomisk inriktning med sin inriktning på färre 

regleringar och en mer liberal arbetsmarknadslagstiftning, dock med sociala och ekologiska 

ramverk vilket tyder på ett, om än begränsat, inslag av kollektivism.    

 

2.3.3 Kristdemokraterna 

 

En marknadsekonomi med sociala och ekologiska ramar är enligt kristdemokraterna den bästa 

utgångspunkten för en god ekonomisk politik. Partiet betraktar äganderätten som en mänsklig 

rättighet, för vilken skyddet bör förstärkas genom skrivningar i grundlagen. Det personliga 

ägandet bör också stärkas genom politiska åtgärder, såväl på finansmarknaden som på 

bostadsmarknaden. Partiet avvisar handelshinder, och menar att Sverige inom handelsområdet 

aktivt bör verka för frihandel. Grunderna för partiets ekonomiska politik är således att betrakta 

som individualistiska, men med kollektiva lösningar inom det sociala och ekologiska området 

eftersom det annars finns risk för miljöförstöring och att människor ges olikartade förutsättningar 

som påverkar deras livssituation negativt. Partiet menar att avregleringar i många lagt grunden 

                                                 
91 Folkpartiet, 2003, s. 18 
92 Folkpartiet, 2003, s. 19f 
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för en positiv utveckling, , men vill samtidigt reglera bostadsmarknaden på ett sätt som hindrar en 

”oskälig” hyressättning.93  

 

Kristdemokraterna varnar för att skatter kan komma att påverka den ekonomiska utvecklingen 

negativt, och skattesystemet ska enligt partiet främja människors ansvarstagande, arbete, 

sparande, hederlighet och företagande samt motverka bidragsberoende. Det sistnämnda ska ske 

genom att skatterna är så pass låga att alla heltidsarbetande kan leva på sin lön och genom att 

prioritera lägre skatter framför höjda bidrag. En individualistisk inriktning framkommer i synen 

på socialförsäkringar, där partiet ser privata försäkringar som ett sätt att hålla nere skattetrycket.94

Äganderätten utgör en principiell vägvisare för partiet i frågan om beskattning av fastigheter, 

vilket leder fram till krav på avskaffad statlig fastighetsskatt.95 Skatterna ska dock inte sänkas 

inom alla områden, utan partiet förespråkar en styrning på miljöområdet så att inte ändliga 

resurser förbrukas och så att miljöskadlig verksamhet motverkas.96.  

 

Företagsamhet betraktas som en grundläggande förutsättning för ett gott samhälle, och i denna 

anda ska personligt ägande värnas och den statliga rollen begränsas till att upprätthålla ett 

grundläggande ramverk av regler. Dessa regler ska inkludera ett skydd för arbetstagaren, vilket 

dock inte får ske till priset av att nyanställningar och nytillträdande på arbetsmarknaden 

missgynnas. Vidare önskar partiet ett mer decentraliserat förhandlingssystem, vilket indikerar att 

partiet trots dess i grunden positiva inställning till anställningsskydd markerar ett visst avstånd till 

kollektivavtal och därmed en individualistisk viljeinriktning.97  

 

Partiet intar en individualistisk hållning generellt sett, men är berett att göra kollektivistiska 

avvikelser från denna hållning i den konkreta politiken.  

 

2.3.4 Centerpartiet 

 

                                                 
93 Kristdemokraterna, 2001, s. 12, 38ff, 44f 
94 Kristdemokraterna, 2001, s. 44ff 
95 Kristdemokraterna, 2001, s. 39 
96 Kristdemokraterna, 2001, s. 46 
97 Kristdemokraterna, 2001, s. 48ff 
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Centerpartiet förespråkar en marknadsekonomi, där de ekonomiska ramarna sätts utifrån sociala, 

miljömässiga och regionala hänsyn. Marknadsekonomin är den bästa ekonomiska modellen, 

eftersom den utgår ifrån ett personligt ägande samt ger störst inkomster till det offentliga.98 Det 

finns således en individualistisk utgångspunkt i partiets syn på ekonomi, men partiet uppvisar 

också en pragmatisk syn som ideologiskt kan sägas vara varken individualistisk eller 

kollektivistisk. Politiska verktyg bör även användas för att skydda den enskilde gentemot 

kapitalet samt för att tillse att bryta upp rådande maktförhållanden. En helt fri ekonomi är 

följaktligen inte eftersträvansvärt enligt Centerpartiet, utan begräsningar måste finnas för att 

exempelvis värna vissa gruppers rättigheter.99 En liknande grundsyn uppvisas i synen på den 

internationella ekonomin, som visserligen bör präglas av frihandel men där kortsiktiga 

vinstintressen och en okontrollerad global kapitalism inte kan tillåtas härja fritt100, vilket är en 

klar markering till förmån för kollektivism. 

 

Politiska regleringar av ekonomin ska finnas, men de bör inte utformas så att de motverkar 

enskilt ansvarstagande och entreprenörskap. Centerpartiet strävar därför efter ett litet antal 

regleringar samt att monopol motverkas. Politiken ska vara småföretagarvänlig och 

arbetsmarknaden ska präglas av förståelse för individernas olika önskemål. Centerpartiets 

ekonomiska politik kännetecknas av en vilja att främja det lilla och nära, som exempelvis 

småföretaget. 101

 

Men den individualistiska inriktningen kompletteras av en skepticism mot storkapitalet, vilket 

gör att ambitionen till reformering blir relativt begränsad. Kompromissen mellan ekonomisk 

individualism och kollektivism blir också tydlig i synen på skattepolitiken: ”Centerpartiet strävar 

efter att begränsa skatteuttaget med samtidigt fortsatt höga välfärdsambitioner.”102  

 

Partiet uppvisar en progressivitet i sin syn på ekonomin, och politiken bör ges utrymme för att 

begränsa storkapitalets makt och motverka existerande maktstrukturer i samhället. Huruvida detta 

leder fram till en agenda för fler regleringar är dock osäkert, eftersom partiet samtidigt är uttalat 

                                                 
98 Centerpartiet, 2001, s. 17 
99 Centerpartiet, 2001, s. 6 och 18 
100 Centerpartiet, 2001, s. 20 och 29 
101 Centerpartiet, 2001, s. 8 och 18f 
102 Centerpartiet, Idéprogram, s. 18, Västervik, 2001 
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småföretagarvänligt. Språkbruket ger dock vid handen att partiet anser att politiken vid behov kan 

spela en viktig roll inom ekonomin, vilket gör att partiet kan anses ha ett ganska betydande 

kollektivistiskt inslag i dess ekonomiska ideal. 

 

2.4 Moralsyn 

 

2.4.1 Moderaterna 

 

Moral är enligt moderat syn något som måste finnas inneboende hos människorna för att 

samhället ska fungera. Det finns normer som binder samhället samman, som politiken i viss mån 

bör främja. Detta inte minst då en god etik har positivt inflytande på ekonomin och då fasta 

värderingar ger trygghet i förändring.103 Partiet tar dock tydligt avstånd från att i vidare mening 

lagstifta om människors beteenden.104 Här skymtar det moderna moderaternas individualism 

fram, även om en betoning av tradition och kultur finns kvar. Partiet slår bland annat fast att 

”genom generationer formas här det som varken bör eller kan kullkastas av ombytlighet och 

modenycker”105 och lyfter fram kristendomen som en religion med särställning i det svenska 

samhället, vars etik ska värnas106.  

 

Partiet har en positiv syn på vetenskapliga framsteg, men menar att politiska beslut till del måste 

sätta etiska gränser för vetenskapen. Partiet frågar dock retoriskt om huruvida människan har rätt 

att röra skapelsens kärna.107. I synen på samlevnad intar partiet dock en strikt individualistisk 

hållning, då man slår fast att politiken inte bör prioritera någon samlevnadsform framför andra.108  

 

Bilden av den moderata moralsynen blir kluven, då partiet å ena sidan i kollektivistisk anda 

förordar en gemensam etik som dessutom bör präglas av kristendomen, men å andra sidan tydligt 

tar ställning för en individualistisk syn på människans val av livsstil. Då partiet mycket tydligt 

                                                 
103 Moderaterna, 2001, s. 6ff, 14 och 21 
104 Moderaterna, 2001, s. 11 
105 Moderaterna, 2001, s. 13 
106 Ibid. 
107 Moderaterna, 2001, s. 18 
108 Moderaterna, 2001, s. 15 
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uttalar ett motstånd mot att politiken bör främja ett visst beteende så kan huvudinriktningen sägas 

vara individualistisk, om än med tydliga kollektivistiska inslag. 

 

2.4.2 Folkpartiet 

  

Folkpartiets frihetspatos innefattar bland annat rätten att välja livsstil och respekt för var 

människas rätt att forma sitt eget liv.109 Partiets grundläggande syn på moral bygger således på 

individualism, men det finns också kollektivistiska inslag. Utbildningspolitik och kulturpolitik 

ska åläggas normativa uppgifter genom att förorda humanism och demokratiska värderingar och 

staten ska tillse att kunskap om kristendomen tillkommer samhällsmedborgarna110. Det talas dock 

inte om att värna den kristna etiken, utan snarare vissa kyrkobyggnader som anses 

kulturhistoriskt viktiga.111 Den kristna religionens inflytande erkänns alltså av folkpartiet, utan 

särskilt stor vikt läggs på förmedling av de värderingar som kristendomen står för, något som 

sannolikt kan kopplas till partiets individualistiska drag.  

 

Folkpartiet intar i vissa sociala frågor en kollektivistisk hållning, som bland annat innebär en 

politik som ska minska alkoholkonsumtion och tobaksbruk samt innebära förbud mot 

tobaksreklam. Även synen på prostitution är negativ, vilket också ska påverka den förda 

politiken.112 En individualistisk moralsyn framkommer dock i synen på abort, vilket av 

folkpartiet betraktas som en rätt som bör värnas i lagstiftningen.113  

 

Trots vissa ingrepp inom det sociala området kan ändå folkpartiet sägas förfäkta en 

individualistisk politik i moralfrågor, då partiet mycket tydligt betonar individens rätt att välja sin 

egen livsstil. 

 

2.4.3 Kristdemokraterna 

 

                                                 
109 Folkpartiet, 2003, s. 4 och 11 
110 Folkpartiet, 2003, s. 7 och 15 
111 Folkpartiet, 2003, s. 15 
112 Folkpartiet, 2003, s. 9ff 
113 Folkpartiet, 2003, s. 10 
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En fungerande demokrati kräver enligt kristdemokraterna en gemensam värdegrund, eftersom 

denna är grunden för lagstiftningen. Politiken bör således präglas av etiken och grundlagen ska 

vara förankrad i den svenska och västerländska kulturtraditionen och grundad på en samhällssyn 

präglad av kristen etik och humanism. Kristdemokraterna visar upp en tydligt kollektivistisk 

grundsyn på moral; staten ska främja en viss moral, bland annat i skola och förskola, och den ska 

grundas i en kristen moralsyn. Kulturella värden spelar enligt partiet en viktig roll för 

samhörigheten i samhället och kulturpolitiken ska i enlighet med principen om förvaltarskap 

tillvarata det kulturella arvet.114  

 

Det varnas för riskerna med den moderna vetenskapen, vilken har etiska implikationer inte minst 

när det kommer till genteknik. Detta gör att partiet vill se ett förbud mot genteknik på mänskliga 

könsceller. Kristdemokraterna problematiserar kring abort genom att konstatera att ”liv släcks”, 

men vill inte förbjuda detta. I fråga om aktiv dödshjälp så är dock partiet mycket tydligt med att 

detta inte ska vara tillåtet. Även inom andra delar av sjukvården så finns etiska dilemman, vilket 

gör att partiet förespråkar att vårdutbildningen ska behandla etiska spörsmål.115  

 

En kollektivistisk syn på moral blir också tydlig i familjepolitiken, där partiet menar att samhället 

i såväl opinionsbildning som lagstiftning ska lyfta fram äktenskapet som den stabilaste 

samlevnadsformen. Detta normerande synsätt präglar även synen på adoption och 

pensionssystemet, där vård av eget barn ska uppvärderas.116  

 

Den kristdemokratiska synen på moral lutar tydligt åt kollektivismen, något som framkommer i 

dess vilja att påverka människors val av samlevnadsform. Individualistiska tendenser finns dock, 

vilket blir tydligt i synen på abort som något som ytterst ska beslutas av kvinnan. 

 

2.4.4 Centerpartiet 

 

Den centerpartistiska synen på moralfrågor kännetecknas i många hänseenden av individualism. 

Partiet slår fast att det enda som bör begränsa individens rättigheter är andra individers 

                                                 
114 Kristdemokraterna, 2001, s. 4, 12 och 27f 
115 Kristdemokraterna, 2001, s. 24ff och 56 
116 Kristdemokraterna, 2001, s. 35 
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rättigheter, och att den nya tidens individualism och självförverkligande befriar människor från 

begränsande normer och gamla auktoriteter.117 Staten har dock en viss roll att spela i 

förmedlandet av normer och värderingar, vilket bland annat ska avspeglas i en demokratisk 

värdegrund för skolan. Etiken tilldelas också en roll inomvetenskapen, där förändring av 

arvsmassan ska ske med restriktivitet.118   

 

Partiet fäster dock i första hand vikt vid de normer som ska finnas hos den enskilde människan 

utan att staten behöver reglera detta. Ju större inslag av normer bland medborgarna, desto mindre 

behov för lagstiftning, resonerar partiet. Kristendomen nämns tillsammans med humanismen som 

en inspirationskälla för partiet, men det saknas referenser till behovet av ett statligt värn av 

exempelvis den kristna etiken. Detta tillsammans med synen på livsstilsfrågor ger sammantaget 

en bild av Centerpartiet som ett individualistiskt parti gällande moraliska frågor.119

 

Politiken bör enligt partiet spela en viss roll för att främja normer och värderingar, men det är i 

individen som står i centrum för partiets syn på moralfrågor. Individen är fri att agera enligt eget 

tycke, så länge inte andra människor skadas av detta.  

 

2.5 Komparativ analys 

 

2.5.1 Människosyn 

 

De borgerliga partiernas människosyn präglas i hög grad av en tilltro till människans 

förutsättningar att ta ansvar för sig själv och sin omgivning. Gemensamt för samtliga borgerliga 

partier är att de tar avstånd från utopier, ett ställningstagande som av moderaterna motiveras med 

att ”inget mänskligt är fullkomligt”120. Folkpartiet konstaterar att ”vi kan aldrig nå någon 

slutgiltig sanning”121 och kristdemokraterna tar avstånd från alla tankar om ett drömsamhälle122. 

                                                 
117 Centerpartiet, 2001, s. 3 och 28 
118 Centerpartiet, 2001, s. 21ff 
119 Centerpartiet, 2001, s. 3 och 11 
120 Moderaterna, 2001, s. 7 
121 Folkpartiet, 2003, s. 5 
122 Kristdemokraterna, 2001, s. 6 
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Centerpartiet talar om att politiken måste styras av ”insikten om vår ofullkomlighet och 

ödmjukheten inför allt levande”.123

 

Moderaterna och Folkpartiet framstår som de mest optimistiska partierna inom borgerligheten, 

inte minst beroende på partiernas tilltro till det mänskliga förnuftet. Moderaterna lyfter fram sin 

positiva syn på människan och dess möjligheter att lyckas, och folkpartiet pekar på människans 

medfödda egenskaper som en grund för optimism. Skillnader finns dock; medan det 

folkpartistiska synsättet inbegriper en betydande tillförsikt inför politikens potential för 

människan så betonar moderaterna risken för maktmissbruk. Folkpartiet pekar, liksom 

moderaterna, på behovet av skydd mot offentliga makthavare men betonar behovet av skydd mot 

privata makthavare på ett sätt som inte sker i det moderata partiprogrammet124. Med bakgrund av 

den folkpartistiska tilltron till såväl individ som politik så finns det skäl att utpeka partiet som det 

mest optimistiska partiet inom borgerligheten. Den moderata synen på människan är i grunden 

väldigt optimistisk, men pessimismen blir tydlig i de lägen människor väljer att gå samman och 

fatta gemensamma beslut om samhällets resursfördelning. 

 

Centerpartiets människosyn baseras på en optimism gällande människans utvecklingspotential, 

men kombineras med försiktighet som bland annat får konsekvenser för partiets syn på 

vetenskaplig utveckling. Kristdemokraterna är partiet med den mest pessimistiska 

människosynen, något som kommer till uttryck i partiets skrivningar om den mänskliga 

ofullkomligheten och de begränsningar som detta innebär för politiken. Här uppvisar 

kristdemokraterna likheter med moderaterna, som också varnar för överdriven tilltro till politiken. 

Men medan den moderata kritiken främst handlar om att individen fråntas ansvar och därmed får 

ett minskat utrymme att utveckla sin potential, så pekar kristdemokraterna på att människans fel 

och brister kommer att bestå, trots politiska beslut.    

 

2.5.2 Samhällsteori 

 

                                                 
123 Centerpartiet, 2001, s. 3 
124 Folkpartiet, 2003, s. 4 
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Gemensamt för de fyra partierna är viljan att lyfta besluten närmare individen. Innebörden skiljer 

förvisso mellan kristdemokraternas subsidiaritetsprincip till centerpartiet decentralism, eftersom 

den kristdemokratiska principen inte per se förordar att beslut ska fattas på lägre nivåer än idag. 

Men analysen av det svenska samhället gör ändå att det hos samtliga finns en vilja att flytta 

beslutsmakten till en nivå som finns närmare individen.  Moderaterna anger den mest 

individualistiska grundtonen då man konstaterar att ett samhälle inte fungerar utan social 

ojämlikhet, och att politiken inte ska utjämna inkomstskillnader utan istället upprätthålla en viss 

samhällelig balans så att klyftorna inte blir alltför stora. Här blir skillnaden mot i första hand 

Centerpartiet tydlig, då den centerpartistiska synen är att jämlikhet endast kan accepteras ”om de 

leder till ett bättre resultat för dem som har det sämst.”125

 

Den kristdemokratiska synen på de små gemenskaperna och i synnerhet familjen motsvaras i hög 

grad av det moderata försvaret av ”den lilla världen” som för partiet innebär att familjen själv ska 

bestämma över hur barnens fostran ska gå till.”126 Här finns en skiljelinje mellan dessa partiers 

mer individualistiska syn på familjen och folkpartiet, som vill påverka uttaget av 

föräldraförsäkringen genom kollektiva beslut, det vill säga lagstiftning. Folkpartiet och 

Centerpartiet är de enda partier som nämner feminismen som en ideologisk utgångspunkt.  

 

Socialliberalismen blir tydlig i folkpartiets syn på välfärdsstaten, vilken partiet tydligt tar 

ställning för. Kontrasten blir tydlig i förhållande till mot moderaternas tal om att ”låga skatter är 

/…/ god socialpolitik”127. Likheten är dock desto större med centerpartiet och kristdemokraterna, 

som båda tydligt ger uttryck för en positiv syn på kollektivt finansierad välfärd.  

 

Det finns inom alla partier en kritik mot att det offentliga har kommit att ta över alltför mycket av 

de uppgifter som individer och det civila samhället själva skulle kunna hantera. Folkpartiet 

skriver om behovet av att minska beroendet av den offentliga sektorn och centerpartiet pekar på 

den samhälleliga obalans som uppstått på grund av kollektivistiska beslut. Längst i kritiken går 

moderaterna, som varnar för den ”förbannelse” som förknippas med det man uppfattar som 

                                                 
125 Centerpartiet, 2001, s. 12 
126 Moderaterna, 2001, s. 22 
127 Moderaterna, 2001, s. 21 
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politisk klåfingrighet, vilket liknar den kristdemokratiska uppfattningen om att politiker måste 

avstå från detaljstyrning.128  

 

Moderaternas roll som det mest individualistiska partiet i synen på samhällets organisering blir 

tydligt i dess formuleringar om behovet av att föra över beslutsmakt till individen och det civila 

samhället samt acceptansen för social ojämlikhet. Kristdemokraterna har en liknande 

viljeinriktning, men framstår som betydligt försiktigare i synen på välfärdspolitiken. Centerpartiet 

och Folkpartiet är individualistiska i så måtto att de ideologiskt föredrar individen framför 

kollektivet, men framstår som de mest tydliga försvararna av det offentligas roll inom 

socialpolitiken. De är därutöver de enda partierna med ett feministiskt förhållningssätt, vilket 

understryks av skrivningar om samhälleliga strukturer som måste bekämpas för att kvinnor som 

grupp ska kunna komma i åtnjutande av verklig frihet. Partierna lyfter fram att feminismen inte 

kan förverkligas endast genom kollektiva åtgärder, men förslaget om en individualisering av 

föräldraförsäkringen kan i hög utsträckning tolkas som en konsekvens av den socialliberala 

öppenheten inför att använda lagstiftningen för att uppnå vad som anses vara en större frihet för 

den enskilde. Centerpartiet beskriver detta som att ”göra upp med kollektiva orättvisor samtidigt 

som den stärker den enskilde individen för att forma det slutgiltiga valet av livsprojekt.”129

 

2.5.3 Ekonomiska ideal 

 

Tilltron till frihandel och marknadsekonomi är något som förenar de borgerliga partierna. 

Gemensamt för samtliga partier är också att de i någon utsträckning talar om behovet av ett 

perspektiv som inte endast tar ekonomisk tillväxt i beaktande. Samtliga partier bejakar sociala 

och ekologiska hänsyn, samtidigt som centerpartiet därutöver lyfter fram de regionala behoven. 

Kristdemokraterna och Centerpartiet uppvisar klara likheter i talet om en social och ekologisk 

marknadsekonomi, medan moderaterna i miljösammanhang lyfter fram marknadsekonomin som 

”den goda hushållningens ekonomi”130. Folkpartiet uppvisar härvidlag störst likheter med 

                                                 
128 Folkpartiet, 2003, s. 15; Moderaterna, 2001, s. 10 och Kristdemokraterna, 2001, s. 6 
129 Centerpartiet, 2001, s. 7 
130 Moderaterna, 2001, s. 22 
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centerpartiet och kristdemokraterna, då man förordar ”sanktionsmöjligheter och effektiva 

styrmedel”131 inom miljöpolitiken.  

 

Den ideala ekonomiska politiken tar enligt moderaterna sikte på låga skatter och få regleringar av 

ekonomin. Det individualistiska och marknadsekonomiska perspektivet blir tydligt när partiet 

beskriver hur politiken bör skötas: ”Det måste ske med insikten om att varje ingrepp i 

medborgarnas liv, varje reglering, varje skatt också försvårar planer och dödar livsprojekt”.132 

Folkpartiet och kristdemokraterna talar också om lägre skatter, men generella formuleringar om 

behovet av låga skatter återfinns inte i partiprogrammen.  

 

Samtliga partier betonar vikten av privat företagsamhet, och uttrycker en individualistisk 

inriktning för att främja entreprenörskap. Men i frågan om fackföreningarnas roll och reformer på 

arbetsmarknaden så går partierna olika långt i sina respektive program. Mest försiktiga är 

centerpartiet, som påpekar att politiken måste beakta att ”arbetsmiljön formas utifrån människors 

skiftande förutsättningar”.133 Kristdemokraternas program innehåller inte heller förslag på 

konkreta förändringar av regelverket på arbetsmarknaden, utan partiet nöjer sig med att 

konstatera att anställningsskyddet inte får påverka nyanställningar och nytillträdande på 

arbetsmarknaden negativt.134 Mer konkret blir det i folkpartiets program, där förslag om ändrade 

konfliktregler och avskaffad vetorätt för fackliga organisationer anger en tydligt individualistisk 

inriktning.135 Det är kännetecknande för bilden av de borgerliga partiernas ekonomiska politik i 

stort att det är moderaterna som tydligast problematiserar kring det man uppfattar som ett osunt 

inflytande för fackföreningarna, något som enligt partiet hindrar att nya jobb kommer till.136  

 

Som mest individualistiskt framstår moderaterna, med sina krav på låga skatter, fri ekonomi och 

reformer av arbetsmarknaden. Kristdemokraterna och folkpartiet har politik som i väsentliga 

delar stämmer överens med de moderata idealen, men präglas av en större försiktighet och 

öppenhet inför regleringar med sociala och ekologiska förtecken. Centerpartiets ekonomiska 

                                                 
131 Folkpartiet, 2003, s. 21 
132 Moderaterna, 2001, s. 11 
133 Centerpartiet, 2001, s. 18 
134 Kristdemokraterna, 2001, s. 50 
135 Folkpartiet, 2003, s. 20 
136 Moderaterna, 2001, s. 8 
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politik är liksom de andra tre partiernas inriktad på förändringar av den svenska ekonomin i 

individualistisk riktning, men är betydligt mer kritisk till det man uppfattar vara 

marknadsekonomins negativa sidor.137

 

2.5.4 Moralsyn 

 

Det är i synen på moralfrågor som skillnaden mellan de borgerliga partierna blir som tydligast. 

Medan partierna i första hand skiljer sig genom olika stark förändringsvilja i samma inriktning i 

synen på ekonomi och samhälle, så representerar centerpartiet och folkpartiet en helt annan 

inriktning än kristdemokraterna. Detta medan moderaterna uppvisar en kluvenhet mellan 

individualism och kollektivism. Centerpartiet och folkpartiet klargör tydligt att statens ansvar för 

upprätthållande av etik och moral först uppstår i ett läge då andra individers rättigheter riskerar 

att begränsas. Denna liberala syn på livsstilsfrågor ger en tydlig kontrast mot kristdemokraternas 

värn om det traditionella äktenskapet. Moderaterna är i detta avseende mer likt centerpartiet och 

folkpartiet: ”Det är inte politikens uppgift att avgöra vad som är rätt samlevnadsform, hur barn 

ska tas om hand, att definiera den bästa musiken, eller den främsta litteraturen”.138  

 

Men moderaterna talar också om kristendomens särställning i samhället och behovet av att 

förmedla de värden som kristendomen står för, vilket är ett avsteg från en strikt individualistisk 

syn på moralfrågor.139 Centerpartiet och folkpartiet betonar främst demokratiska värderingar och 

humanism, vilket kan ses som en avspegling av den liberala skepsisen mot religiösa värderingar. 

Dessa partiers program fäster inte heller någon stor vikt vid traditionens betydelse, vilket också 

motsvarar traditionellt liberala ståndpunkter.140 Här finns också skillnader gentemot moderaterna 

och kristdemokraterna, som betonar traditionens betydelse för en gemensam identitet.  

 

Alla partier har i någon mån reservationer för den vetenskapliga utvecklingen. Allra längst går 

dock kristdemokraterna, med uttryckliga krav på förbud mot genforskning på mänskliga 

könsceller.  

                                                 
137 Centerpartiet, 2001, s. 18 
138 Moderaterna, 2001, s. 15 
139 Moderaterna, 2001, s. 13 
140 Liedman, 2000, s. 167  
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Antalet skrivningar om moralfrågor är tämligen begränsade i de borgerliga partiernas program. 

Av de frågor som tydligt kan kopplas till en individualistisk eller kollektivistisk inställning så 

framstår centerpartiet och folkpartiet som de mest individualistiska partierna. Moderaternas 

inställning till livsstilsfrågor gör att partiet i grunden kan betraktas som individualistiskt, dock 

med de begränsningar som den positiva synen på religion och tradition innebär. 

Kristdemokraternas betoning av den kristna etikens betydelse och prioritering av vissa 

samlevnadsformer anger en tydligt kollektivistiskt viljeinriktning.  

 

2.6 Slutsatser 

 

Jämförelsen visar att kristdemokraterna är med sin förhållandevis pessimistiska människosyn och 

syn på moralfrågor det parti som ligger närmast nykonservatismen. I samhälls- och ekonomiska 

frågor är moderaterna mer högerinriktade än kristdemokraterna, men dess liberalism gör att 

partiet i denna jämförelse placerar sig närmare den socialliberala inriktningen. Det kan dock 

konstateras att tydliga likheter framkommer mellan moderaterna och kristdemokraterna, främst 

inom synen på samhället och ekonomi, men delvis också i moralfrågor. Folkpartiet och 

centerpartiet uppvisar inbördes skillnader inom områdena människosyn och ekonomiska ideal, 

men faller båda lika tydligt inom den socialliberala ramen. I synnerhet dessa partiers 

samhällsteorier sammanfaller i stor utsträckning, med en kombination av individualism och vilja 

till politisk intervention.   

 

Syftet med min uppsats var att analysera möjligheterna till sammanslagning mellan de borgerliga 

partierna genom att analysera de ideologiska likheterna och olikheterna mellan partierna.  

 

De slutsatser som kan dras efter undersökningen är att vissa partikonstellationer är mest sannolika 

utifrån partiernas ideologiska ståndpunkter. De största ideologiska likheterna finns mellan 

folkpartiet och centerpartiet, varför min slutsats är dessa två partier har bäst förutsättningar för ett 

samgående. Moderaterna och kristdemokraterna uppvisar också klara likheter, vilket gör att det 

finns viss potential för sammanslagning. Dock uppvisar moderaterna även vissa likheter med 
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centerpartiet och folkpartiet, vilket gör att ett samgående mellan dessa partier inte kan uteslutas 

helt.  

 

Min slutsats bygger på socialliberalismen och nykonservatismen som idealtyper, vilket gör att 

kristdemokraterna intar en ytterkantsposition till höger. Med min undersökning som grund skulle 

det därför kunna hävdas att detta parti har minst antal alternativ vad avser fusionspartners. Störst 

antal alternativ kan moderaterna sägas ha, då partiet intar en slags ”mittenposition” mellan 

socialliberalism och nykonservatism.  

 

Partiernas ideologiska inriktningar kan åskådliggöras i nedanstående schema: 

 

  Moderaterna Folkpartiet Kristdemokraterna Centerpartiet 

Människosyn 1 1 3 2 

Samhällsteori 4 2 3 2 

Ekonomiska ideal 4 3 3 2 

Moralsyn  2 1 3 1 

Totalt (genomsnitt) 2,75 1,75 3 1,75 
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3. Avslutande diskussion 

 

Den genomförda studien visar på såväl likheter som olikheter inom borgerligheten. 

Undersökningen omfattar dock inte partiernas kulturer och väljarkårens preferenser, vilka utgör 

viktiga aspekter i en bredare diskussion om borgerliga sammanslagningar. Katarina Barrling 

Hermansson har i sin doktorsavhandling Partikulturer studerat partikulturerna i riksdagen, vilket 

stärker intrycket av att detta är en betydande faktor i diskussionen om partisammanslagningar.141 

Diskussionen om den borgerliga kannibalismen handlar ytterst om partiernas strategiska 

överväganden för att nå valframgångar. Väljarnas preferenser är följaktligen också en högst 

relevant variabel i diskussionen om partisammanslagningar. I Väljare av Sören Holmberg och 

Henric Oscarsson finns samlad statistik från valet 2002 som visar rörelser och värderingar hos 

den svenska väljarkåren, vilket kan användas för att jämföras med mina undersökningsresultat.   

För att kunna ge ett bredare svar på frågan om huruvida dessa variabler understödjer eller 

motsäger de slutsatser som framkommit i min undersökning, så väljer jag att behandla dessa 

områden inom ramen för den avslutande diskussionen.  

 

3.1 Väljarnas preferenser 

 
3.1.1 Sociala skiljelinjer 

 

Trots att klassröstningen spelar allt mindre roll i Sverige så är de sociala skiljelinjerna fortfarande 

en viktig faktor för många väljare.142 Dessa skillnader kan även spela en roll i frågan om framtida 

borgerliga partisammanslagningar, eftersom det kan finnas en koppling mellan den 

socioekonomiska strukturen bland partiets väljare och partiets profilfrågor.  

 

Resultaten av Valu 2002 visar att stödet för partierna skiljer sig betydligt beroende på 

yrkesgrupp. Moderaterna har störst stöd bland småföretagare (36 procent) och högre tjänstemän 

(21 procent), liksom folkpartiet (högre tjänstemän 27 procent, småföretagare 19 procent). 

Kristdemokraternas starkaste väljargrupp återfinns bland jordbrukare (24 procent), men partiet 

har också ett jämnstarkt stöd bland tjänstemän (10-12 procent). Centerpartiet står i särklass 

                                                 
141 Stenberg, 2004 
142 Holmberg, Oscarsson, 2004, s. 48 
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starkast bland jordbrukare (49 procent), med småföretagare (9 procent) som näst starkaste 

väljargrupp.143 Av detta kan slutsatsen dras att moderaterna representerar företagare och 

centerpartiet jordbrukare.144  

 

Den dimension som konflikten mellan stad och landsbygd utgör är svagare i Sverige än i många 

andra länder, men skillnaderna blir tydliga i stödet för de olika partierna. Centerpartiet är 

traditionellt det starkaste landsbygdspartiet, vilket i valet 2002 innebar 16 procent av 

landsbygdsbornas röster, och två procent av storstadsväljarna. Kristdemokraternas stöd är 

jämnare fördelat än centerpartiets, men skillnaden mellan landsbygd (13 procent) och staden (7 

procent) är ändå tydlig. Detta medan moderaterna och folkpartiet  kan räkna in flest väljare i 

storstäderna (21 respektive 17 procent).145  

 

3.1.2 Väljarrörlighet 

 

Efter att under en lång tid haft en stabilitet i väljarkåren så har rörligheten under de senaste 

årtiondena ökat dramatiskt. Mellan 1998-2002 visade detta sig genom att 31,8 procent bytte parti, 

vilket är att jämföra mot 19,5 procent mellan 1979-1982. Det handlar framför allt om 

inomblocksrörlighet; i valet 2002 bytte 13,5 procent av de borgerliga väljarna parti inom blocket. 

Ett skäl till inomblocksrörligheten är de minskade ideologiska avstånden mellan partierna inom 

blocken.146 Valresultatet 2002 innebar ett stort väljarflöde till folkpartiet från främst moderaterna 

och kristdemokraterna, vilket kan förklaras med att folkpartiet var detta vals stora vinnare.147  

 

3.1.3 Väljarnas åsikter 

 

I Sverige är den klassiska vänster-högerskalan fortfarande mycket aktuell, vilket 2002 föranledde 

Statistiska Centralbyrån att fråga väljarna om deras placeringar av partierna längs vänster-

                                                 
143 Holmberg, Oscarsson, 2004, s. 58 
144 Holmberg, Oscarsson, 2004, s. 59f 
145 Holmberg, Oscarsson, 2004, s. 68ff 
146 Holmberg, Oscarsson, 2004, s. 83ff 
147 Holmberg, Oscarsson, 2004, s. 88 
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högerdimensionen (Skalan går från 0 ”långt till vänster” till 100 ”långt till höger”): moderaterna 

88, folkpartiet 64, kristdemokraterna 71, centerpartiet 57.148

 

Ett annat sätt att mäta partiernas placeringar längs vänster-högerskalan är att låta väljarna placera 

sig själva längs densamma. Här föreligger inga större skillnader mellan den samlade väljarkårens 

bedömning av partiet och väljarnas självplaceringar för folkpartiets (64), kristdemokraternas (68) 

och centerpartiets (58) väljare. Moderaternas väljare betraktar dock sig själva som mindre 

högerorienterade (74) än vad den samlade väljarkåren gör.  

 

En tredje undersökning analyserar de viktigaste bakomliggande dimensionerna för 

åsiktsbildningen hos väljare i samband med 2002 års val. Dessa dimensioner är xenofobi-

kosmpolitanism,  vänster-högerdimensionen, kvinnligt-manligt, autonomi-

delegeringsdimensionen och den kristna traditionalism-dimensionen. Den tydliga slutsats som 

kan dras är den största åsiktsskillnaden återfinns mellan moderata och centerpartistiska väljare 

samt folkpartistiska och kristdemokratiska väljare149.  

 

3.1.4 Jämförelse: En stark allmänborgerlighet 

 

De sociala skiljelinjerna visar att folkpartiet och moderaterna hämtar sitt starkaste stöd från 

samma väljargrupper, högre tjänstemän och företagare. Dessa partier står även starkast i städerna. 

Kristdemokraternas stöd är jämnast fördelat i de olika sociala grupperna. Både kristdemokraterna 

och centerpartiet har sin starkaste väljargrupp i jordbrukarna, samt har relativt sett större stöd på 

landsbygden än i städerna. De fyra borgerliga partierna skulle utifrån de sociala skiljelinjerna 

kunna kategoriseras in i dels en urban borgerlighet med övre medelklassprofil samt en 

landsbygdsborgerlighet.  

 

2002 års väljarflöden visar att de partier som går fram kan räkna med ett inflöde av röster från 

alla övriga borgerliga partier, vilket gör att den allmänborgerliga tendensen i detta avseende blir 

tydligt. 

                                                 
148 Holmberg, Oscarsson, 2004, s. 107 
149 Holmberg, Oscarsson, 2004, s. 114f 
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Den samlade väljarkårens bedömning av de borgerliga partierna visar att det dels finns en 

borgerlig mitten-högerposition samt en högerposition. I den första kategorin befinner sig från 

vänster till höger: centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna. Ensamma på högerflanken 

återfinns moderaterna. När de olika partiernas väljare själva får placera sig på skalan så 

framträder en bild av en tydlig allmänborgerlig preferens bland väljarna. Partiernas placering är 

densamma som i föregående undersökning, men skillnaderna på skalan är ytterst små. Här är 

centerpartiet och folkpartiet lika nära varandra som kristdemokraterna och moderaterna.   

 

Faktoranalysen ger en splittrad bild utav väljarnas uppfattningar. Det är omöjligt att finna en 

kombination av två partiers väljare som påvisar en idémässig likhet. Däremot så kan konstateras 

att de partier vars väljares uppfattningar i minst utsträckning liknar varandra dels är 

kristdemokraterna och folkpartiet, samt centerpartiet och moderaterna.150  

 

Väljarnas sociala skiljelinjer och dess uppfattningar i olika sakfrågedimensioner ger en bitvis 

splittrad bild. Den mest tydliga tendensen är att det finns en slags allmänborgerlig hållning bland 

väljarna som ger en öppenhet inför samtliga fyra partier, samt att denna hållning täcker in ett stort 

spektrum av åsikter.  

 

3.1.5 Slutsatser om väljarnas preferenser 

 

De borgerliga väljarna är relativt lättrörliga, och uppvisar en relativt stor öppenhet inför samtliga 

borgerliga partier. Detta gör att det är svårt att dela upp de borgerliga väljarna i två block utifrån 

rörelser och värderingar.  

 

Några huvudtendenser framträder dock: 

 

1) Moderaterna och kristdemokraterna anses av väljarna utgöra den borgerliga mitten-

högern. Centerpartiet och folkpartiet anses vara rena mittenpartier. 

 

                                                 
150 Holmberg, Oscarsson, 2004, s. 118 
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2) De partier vars väljare som uppvisar minst likheter i politiska sakområden är 

kristdemokraterna och folkpartiet, samt moderaterna och centerpartiet.  

 

3) Moderater och folkpartister samt centerpartister och kristdemokrater uppvisar störst 

likheter med avseende på social tillhörighet.  

 

De partier vars väljare sammantaget uppvisar störst likheter är således moderaterna och 

folkpartiet/kristdemokraterna, folkpartiet och moderaterna/centerpartiet, kristdemokraterna och 

moderaterna/centerpartiet samt centerpartiet och folkpartiet/kristdemokraterna.  

 

3.2 Partikulturer 

 

3.2.1 Jämförelse av de borgerliga partikulturerna 

 

I synen på politisk förmåga uppvisar moderaterna och folkpartiet klara likheter med sin betoning 

på rationalism, det vill säga teoretisk kunskap som grund för politiska ställningstaganden. Det 

finns även inom kristdemokraterna en preferens för sakkunskap, men den praktiska erfarenheten 

väger tyngre inom detta parti. Minst rationalistiskt är centerpartiet, som kombinerar eftertanke 

och praktisk erfarenhet inför politiska ställningstaganden. Känslan av samhörighet mellan 

moderaterna och folkpartiet är stor, men begränsas av att m-ledamöterna upplever folkpartisterna 

som alltför mittenorienterade. Kristdemokraterna å andra sidan anser att det kan vara svårt att få 

moderata ledamöter att lyssna på andras argument. Från folkpartistiskt håll anges den stora 

skillnaden i synen på politisk förmåga som ett avgörande hinder för sammanslagning mellan 

folkpartiet och centern. Folkpartiet anger även en känsla av främlingskap inför 

kristdemokraterna, vilket hänförs till partiets koppling till religiöst influerade värderingar. Från 

kristdemokratisk sida motsvaras detta av en bild av folkpartiet som väldigt akademiskt och 

abstrakt.151

 

I moderaterna anses ideologisk konsekvens vara den viktigaste egenskapen för en ledamot, något 

som gör att det pragmatiska centerpartiet betraktas som opålitligt. Kristdemokraterna är mer 

                                                 
151 Barrling Hermansson, K., Partikulturer, Uppsala, 2004, s. 80, 87, 93, 111f, 119f, 138f och 182 
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samarbetsinriktade än moderaterna, men är till syvende og sidst ett parti som ogärna 

kompromissar med sina grundvärderingar, vilket är ett drag som uppskattas av de moderata 

kollegorna. Inom folkpartiet är den rationellt grundade analysen i sig en mätare av politisk 

ansvarskänsla, något som ibland kan leda till kompromissande men också till att partiet håller på 

sitt. Detta gör att ett visst avstånd mellan moderater och folkpartister uppstår, eftersom de förra 

anser att folkpartisterna ibland kan vara alltför benägna att vika från sin linje.152  

 

Såväl kristdemokraterna som centerpartiet fäster stor vikt vid den sociala gemenskapen i det 

parlamentariska arbetet. Båda partierna reagerar över moderaternas strikta och nästan 

affärsmässiga uppträdande, vilket tyder på att kristdemokraterna och centerpartiet har liknande 

partikulturer. Moderater och folkpartister berör nästan inte överhuvudtaget social gemenskap, 

något som möjligtvis kan kopplas till dessa partiers rationalistiska preferenser.153  

 

3.2.2 Slutsatser om kulturella likheter och skillnader 

 

De ideologiska likheter och olikheter som finns motsvarar inte de partikulturer som finns inom de 

borgerliga partierna. Det blir tydligt att kristdemokraterna och moderaterna trots ideologiska 

likheter uppvisar stora kulturella skillnader, vilket blir tydligast inom områdena politisk förmåga 

och social gemenskap. Inom området politisk ansvarskänsla så blir dock den ideologiska 

samhörigheten tydlig, eftersom det är just kristdemokraterna högerståndpunkter som vinner 

uppskattning bland de moderata ledamöterna.  

 

Moderaterna och folkpartiet uppvisar klara likheter, och kan anses vara de partier som står 

närmast varandra avseende partikultur. Även i detta fall så gör de ideologiska skiljelinjerna att en 

viss känsla av distans ändå existerar.  

 

Kristdemokraterna och centerpartiet är mest lika varandra, något som främst visar sig inom 

områdena politisk förmåga och social gemenskap. Båda partierna är relativt praktiskt inriktade 

och uppskattar om sociala relationer blir en följd av det parlamentariska arbetet. 

                                                 
152 Barrling Hermansson, 2004, s. 95ff och 123ff 
153 Barrling Hermansson, 2004, s. 100, 136 och 189 
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Kristdemokraterna och folkpartiet å ena sidan, samt centerpartiet och moderaterna å andra sidan 

uppvisar stora olikheter inom de flesta områden. Det står klart att sammanslagningar i just dessa 

konstellationer skulle försvåras av nu existerande partikulturer.  

 

3.3 Ideologi kontra partikulturer och väljarpreferenser 

 

De jämförelser som genomförts visar entydigt vilka partisammanslagningar som skulle vara 

svårast att genomföra. Störst ideologisk, partikulturell och väljarmässigt olikhet finns 

moderaterna och centerpartiet samt kristdemokraterna och folkpartiet. Med bakgrund av detta så 

drar jag slutsatsen att dessa konstellationer skulle vara uteslutna i ett tidigt skede av en diskussion 

om borgerliga partisammanslagningar.  

 

Det är dock svårt att ge ett entydigt svar på vilka konstellationer som är mest sannolika vid en 

partisammanslagning. Detta eftersom tendenserna är högst olika inom de olika områden som 

studerats: 

 

Moderaterna och kristdemokraterna har störst förutsättningar för sammanslagning utifrån 

ideologi samt väljarnas rörelser och preferenser. 

 

Moderaterna och folkpartiet har störst förutsättningar för sammanslagning utifrån partikulturer 

och väljarnas rörelser och preferenser.  

 

Folkpartiet och centerpartiet har störst förutsättningar för sammanslagning utifrån ideologi och 

väljarnas rörelser och preferenser.  

 

Kristdemokraterna  och centerpartiet har störst förutsättningar för sammanslagning utifrån 

partikulturer och väljarnas rörelser och preferenser.  

 

Det kan därför konstateras att det finns potential för sammanslagning enligt flera olika 
konstellationer, utifrån de områden som studerats.  
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3.4. Egna reflektioner 

 

När denna uppsats påbörjades var Allians för Sverige fortfarande en nyhet, vars öde ännu inte 

kunde förutspås. Bildandet av Alliansen hade föregåtts av en ökande insikt bland de borgerliga 

partierna om dess oförmåga att locka tillräckligt antal väljare för att kunna hota 

socialdemokraternas maktställning. Denna insikt hade dock i det närmaste tvingats fram av 

borgerliga opinionsbildare, främst representerade av borgerliga ledarskribenter, som på egen 

hand presenterade möjliga samarbetsformer för en alltmer samspelt borgerlighet.  

 

Vi vet nu att Allians för Sverige var ett lyckokast för den samlade borgerligheten. Vad som 2004 

såg ut att vara ett hopplöst läge för den borgerliga oppositionen förbyttes i segerjubel och 

maktskifte den 17 september 2006. Vad detta innebär inför framtida valrörelser är dock på intet 

sätt självklart, inte minst eftersom två borgerliga partier (folkpartiet, kristdemokraterna) gjorde ett 

förlustval och nu tvingats utvärdera vad som gått fel för det egna partiet.  

 

Mycket talar för att det i dagsläget finns tre möjliga inriktningar för borgerligheten. Den första 

innebär en fortsättning av det allianssamarbete som hittills varit så framgångsrikt. En andra 

inriktning skulle vara en återgång till mångfaldens taktik, eller ”borgerlig kannibalism” som det 

brukar kallas. Det tredje alternativet är att fördjupa samarbetet mellan alla eller några 

allianspartier med inriktning mot partisammanslagning. 

 

Ett fortsatt arbete inom ramen för Allians för Sverige skulle kunna innebära att partierna 

fortsätter att göra upp om en gemensam politik inför valen 2010 och 2014. Detta skulle dels 

innebära att väljarna uppfattar ett samlat alternativ till socialdemokratin, men också att de 

enskilda partiernas utrymme för profilering förblir begränsade. Det senare kan av de mindre 

borgerliga partierna komma att upplevas som ett problem, med tanke på att Fredrik Reinfeldt och 

moderaterna kommit att inta en dominerande roll inom alliansen såväl i väljarnas ögon som i 

praktiken. Det finns också en del som talar för att valrörelsen 2006 var unik, såtillvida att en 

prioritering av regeringsmakten framför borgerlig kannibalism sannolikt är lättare att göra efter 

en period av lång opposition än under ett regeringsinnehav.  
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Den andra möjligheten är att återgå till profilering av de enskilda partierna, en utveckling som i 

dagsläget ter sig osannolikt med bakgrund av att de borgerliga partierna sitter i en 

koalitionsregering. Men detta skulle måhända vara möjligt i valrörelsen 2010 just med bakgrund 

av att om partierna lyckats hålla ihop i fyra år så kan de luta sig tillbaka på detta och fokusera på 

de egna profilfrågorna, samtidigt som begreppet ”Allians för Sverige” behålls som gemensam 

benämning. Den stora risken med detta för borgerligheten är naturligtvis en återgång till ”den 

eviga kampen om silvret (etta på borgartoppen)”154  

 

Det tredje alternativet är att påbörja en seriös diskussion om partisammanslagningar inom 

borgerligheten. Mot en sådan utveckling talar det faktum att de nuvarande formerna för 

samarbete inom ramen för alliansen fungerat mycket bra, inte minst genom att förtroendet mellan 

partierna kunnat stärkas utan att något parti känt sin identitet hotad. När ledande borgerliga 

företrädare talat om partisammanslagningar har ofta partiernas skilda kulturer, strukturer och 

ideologier nämnts som avgörande hinder. En faktor som dock talar för en utveckling mot 

sammanslagningar är att den känsla av samhörighet och samspelthet som skapats tack vare 

Alliansen kan komma att överbrygga de partikulturella hinder som hittills ansetts som ett 

avgörande hinder.  

 

I en valanalys den 18 september 2006 skrev statsvetaren Tommy Möller att sammanslagning är 

ett logiskt steg för alliansen. Inte minst så är detta ett sätt komma ifrån den historiska konflikten 

mellan enskild och kollektiv rationalitet, som handlar om huruvida de borgerliga partierna bör 

profilera sin särart för att på så sätt vinna den stora lättrörliga gruppen av allmänborgerliga 

väljare.155  

 

Men, vilka förutsättningar finns partisammanslagningar inom borgerligheten? 

 

Min personliga bedömning är att förutsättningarna är bättre än någonsin. De olika partikulturerna 

integreras alltmer med varandra, inte bara i riksdag och regering utan också i ett ökat samarbete 

på lokal och regional nivå. Mångåriga samarbeten mellan borgerliga partier och socialdemokrater 

                                                 
154 Linder, PJ A., “Farväl till egoismen”, Svenska Dagbladet, 1 juli 2004 
155 Möller, T., “Sammanslagning nästa steg för valets segrande allians”, Dagens Nyheter, 18 september 2006 
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på lokal nivå har brutits till förmån för allianssamarbete, något som ytterligare bidrar att förstärka 

samhörigheten. 

 

Ideologiska skillnader finns fortfarande inom borgerligheten, men de har minskat genom att 

”ytterkantspartierna” rört sig mot den allmänborgerliga mitten-högerpositionen. Centerpartiet har 

gått från att samarbeta med socialdemokraterna till att bli ett tydligt borgerligt parti, medan 

moderata samlingspartiet gått mot mitten och blivit nya moderaterna. I många fall så är de 

ideologiska skillnaderna dessutom mindre mellan borgerliga inom olika partier än inom samma 

parti, vilket är ett tecken på att det borgerliga partilandskapets nuvarande utformning mer handlar 

om strukturer än om idéer.  

 

De partier som torde vara mest aktuella för sammanslagning är i mina ögon centerpartiet och 

folkpartiet. Dessa partier har en jämnstor storlek och samma socialliberala ideologiska grund. 

Problem i sammanhanget utgörs naturligtvis av det faktum att partiernas interna kulturer är 

väldigt olika, samt att partierna hämtar sitt stöd från helt olika sociala grupper såväl yrkesmässigt 

som geografiskt. Men detta skulle vara hanterbart om partiledningarna verkligen förankrar tanken 

om sammanslagning bland sina gräsrötter. 

 

När de borgerliga väljarna i samband med valet 2002 fick placera sig själva på vänster-

högerskalan så var den allmänborgerliga tendensen tydlig. Historien har vidare visat en stark 

icke-socialistisk tendens bland de borgerliga väljarna, vilken gör att handlingsfriheten för 

partierna är starkt begränsad. De partier som prövat samarbete med socialdemokraterna har per 

omgående fått erfara väljarnas dom. Detta faktum har bidragit till att blockpolitiken är starkare i 

Sverige än i många andra länder. Trots avsaknad av etablerat samarbete både 1998 och 2002 så 

hade borgerligheten sannolikt bildat regering i händelse av en majoritetssituation. Och i valet 

2006 så var blockpolitiken helt cementerad.  

 

Min slutsats är att om de borgerliga partierna på allvar vill göra upp med den borgerliga 

kannibalismen så har tillfället nu givits att påbörja en sådan process under mandatperioden 2006-

2010. Om detta inte sker så är det en tidsfråga innan frestelsen blir alltför stor hos partierna att 

profilera sig gentemot varandra. 
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