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Abstract 

This work focuses on a different categorisation of conservatism. A historical timeline-based 

categorisation which divides Conservatism into three different parts. The first part is called 

“Classical Conservatism”, this ideology was primarily used as a reaction to liberal radicalism 

from 1789-1880 and beyond. It is also the base and root of conservatism as an ideology. The 

second part is called Modern Conservatism and stretches from about 1880 to about 1990, this 

Conservatism is still in use and are competing and cooperating with the third part. The third 

part of Conservatism is called Post-modern Conservatism, this conservatism began partially in 

the 1980s but didn’t start to make a name for itself before the 2000s. While the first and 

second part focuses much on the preservation of culture, nation-state and old privileges of the 

higher classes the third part focuses on preserving the welfare-state and the protection of 

native peoples and their culture against globalism. The purpose of this work is to see how well 

does this theory of three different Conservatisms apply, then compare these three parts and 

summarize how Conservatism has changed over the centuries and what it means for the 

conservative ideology when categorising in this way. 
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1. Inledning 

 

Uppkomsten 

 

Konservatismen har historiskt sett varit en symbol för rojalister och religiösa, en ideologi som 

antingen återställer en ordning där monarken styrde eller där religionen och dess skrifter blir 

lag. Ett exempel på en rojalistisk konservatism är Frankrike mellan åren 1814-1830. 

Revolutionen var över och Napoleon hade precis avsatts, kungariket återinfördes och 

konservativa tankar, ofta kallade reaktionära åtgärder bidrog till en viss repression av det 

franska folket. Allting som förknippades med revolutionen skulle bort och mot slutet av denna 

16-års period ökade även kungamakten kraftigt, därmed återställdes också mycket av det 

samhälle som fanns innan revolutionen började. Denna utveckling satte grunden för hur 

konservatismen som ideologi utvecklades men också för hur andra ideologier såg den. 

 

Utvecklingen fram till 2018 

 

Den senare delen av 1800-talet såg till att konservatismen utmanades i sina grunder, då med 

tanken på att den var tvungen att faktiskt börja tillfredsställa sina följare med praktisk politik. 

Eftersom antalet väljare under denna tid började öka rejält, särskilt i de lägre 

samhällsklasserna ställdes det också högre krav på vad man skulle rösta på. Även nya 

samhällsutmaningar som industrialismen och uppkomsten av socialism skapade en ny politisk 

värld där den gamla konservatismen skulle ha svårt att frodas. Där av var konservatismen 

tvungen att adoptera in idéer från andra ideologier för att kunna överleva, finna stöd och 

implementera en mer konservativ variant av de radikalare socialistiska och liberala idéerna 

som flödade vid den tiden. På så vis överlevde ideologin genom att förhandla sig fram till 

kompromisser. Denna mer modernare konservatism kom att lägga grunden för konservativt 

tänkande under i princip sett hela 1900-talet. 

Idag på 2000-talet används ideologin konservatism mycket av populistiska rörelser som ett 

sätt att glorifiera det samhälle som fanns under andra hälften av 1900-talet. Exempel på 

sådana rörelser är Sverigedemokraterna i Sverige, UKIP i Storbritannien och Nationella 

Fronten i Frankrike. Många av dessa rörelser förknippas i sitt förflutna med nynazism, 

konservatismen kan på detta vis ses som ett verktyg för att kunna frigöra sig från nazismen 
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och där rörelserna istället omfamnar konservatismen som är mer allmänt accepterad som 

ideologi. Dessa rörelser har växt och är idag en stark politisk makt i de flesta europeiska 

länder. Men dom flesta av dessa rörelser omfamnar alltså inte de klassiska inriktningarna av 

en rojalistisk/religiös eller etablerad form av konservatism, snarare omfamnar dessa partier en 

väldigt folklig inriktning överlag även om dessa inriktningar varierar mellan rörelserna. 

Ovanpå detta så finns fortfarande gamla konservativa partier kvar som till exempel Tories i 

Storbritannien och Moderaterna i Sverige. Det finns alltså historiskt sett två olika 

konservatismer, en klassisk och en modern, men nu kommer alltså en tredje konservatism upp 

och börjar ta plats på ett helt annat sätt än de tidigare konservatismerna har gjort. Det är just 

denna uppdelning av konservatismen som denna uppsats avser att fokusera på, nämligen tre 

tidslinjebaserade idealtyper av konservatismen. 

 

Konservatism - en paradox? 

 

Idéer som kanske för ca 60-80 år sedan ansågs som liberala eller socialistiska anses nu idag 

som konservativa. Detta är till stor del på grund av den konservativa paradoxen där 

bevarandet förnyas med varje ny generation, en konservativ person år 1789 i Frankrike är 

väldigt långt ifrån en konservativ person år 2019 i Sverige. Konservatismen har alltså inga 

fasta värden som ideologi.1 Medan liberalismen centrerar runt individens frihet och har alltid 

gjort det så fokuserar socialismen på ett kollektiv som ger extra hjälp till de svaga i samhället. 

Konservatismen däremot skiftar hela tiden värden beroende på vad som historiskt sett anses 

bra.2 3 Alltså om det finns stöd för något som historiskt sett anses bra men som anses 

försvinna av nyare politiska reformer så uppstår stöd för att bevara det gamla som ansågs 

fungera bra.4 5 Dessa människor som vid den tidpunkten tycker såhär är per definition 

konservativa eftersom de vill bevara och motsätter sig en radikal förändring av det som redan 

anses fungera bra.  

 

  

                                                 
1 Honderich Ted, sid 7-8 
2 Tännsjö Torbjörn, sid 7 
3 Honderich Ted, sid 7-8 
4 Tännsjö Torbjörn, sid 7 
5 Honderich Ted, sid 7-8 
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Ideologi som idealtyp 

 

Konservatismen som ren ideologi är likt socialismen och liberalismen bara rena idealtyper 

som ideologier, i verkligheten är politiken alltid en blandning av olika tolkningar eller 

ideologier, mycket på grund av att alla människor tycker inte likadant vilket då tvingar det 

styrande partiet oavsett ideologi-färg att anpassa sig till opinionen.6 Detta gör att det är svårt 

att fastställa vad en viss ideologi egentligen är, därför är det bäst att använda idealtyper som 

beskriver den renare basen för ideologin, sedan i praktiskt politik så får man lägga till, ta bort, 

bryta eller bända de värdena för att det ska tillfredsställa väljare, politiska fränder och 

motståndare i förhandlingar. 

Denna uppsats kommer genom tre tidslinjebaserade idealtyper att försöka förstå sig på den 

definition om idealtyper som kan bygga upp den konservativa ideologin och därmed försöka 

reda ut hur konservatismen har utvecklats och vad det har fått för effekt på ideologin 

Konservatism.  

                                                 
6 Tännsjö Torbjörn, sid 8 
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2. Metod och material 

 

Som material använder jag gamla teorier såsom Edmund Burkes konservatism (genom Peter 

McPhee) för att beskriva den äldsta konservatismen. För den andra konservatismen tar jag 

hjälp av historieböcker, Torbjörn Tännsjö och försöker hitta en balans mellan tysk och brittisk 

konservatism eftersom dessa två konservatismer satte som mest prägel på den andra delen av 

konservatism. Den tredje konservatismen tittar jag i nutid på hur olika liknande rörelser har 

utvecklat sin konservatism och kompletterar med tankar och idéer från Torbjörn Tännsjö. 

Dessa 3 delar kommer jag att sedan analysera och därefter jämföra två och två med varandra 

och dra slutsatser ur dessa jämförelser. Slutsatserna sätts sedan in i ett ideologiskt perspektiv 

där jag beskriver vilka effekter dessa har haft och kommer få för konservatismen som politisk 

ideologi. 

Jag använder alltså idealtyper för att fastställa tre enheter som sedan analyseras och jämförs 

med varandra,7 denna metod kan uteslutande ses som bäst med tanke på att själva syftet med 

uppsatsen är att jämföra en utveckling på en ideologi över tid. Eftersom ideologier och idéer 

har olika tolkningar och finns i massa olika versioner så behövs det därför fastställas både 

ungefärliga tidsbestämningar samt fastställda idealtyper för att ens kunna börja med en 

jämförelse.8 Idealtyperna måste också analyseras för att klarlägga varför dom finns och hur 

dom ska tolkas. 

För att komma fram till tre olika idealtyper och inte bara två eller ännu fler än tre så har jag 

tittat på konservatismen i sin helhet och ställt följande frågor innan jag byggde teorin: I vilka 

tidsepoker förändrades konservatismen mest? Hur många är dom? Är detta antal uppdelningar 

realistiskt utifrån ideologin?9 

När dessa frågor hade besvarats stod det klart att konservatismen har tre tidslinjebaserade 

idealtyper, den första skapades som en reaktion på liberalismen, den andra skapades som 

reaktion på industrialism och socialism, den tredje skapades som reaktion på globalisering. 

Här går det att se tydligt hur en ideologi har förändrats i tre olika steg. Alla gångerna är det 

som en reaktion på något, ideologin har alltså tvingats förändra sig för att överleva, men den 

                                                 
7 Bergström och Boréus, sid. 150 
8 Bergström och Boréus, sid. 150 
9 Bergström och Boréus, sid. 151 
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har också lockat nya väljargrupper varje gång den har förändrats. Därmed ska teorin byggas 

på tre olika idealtyper, alla baserade på sina egna tidsepoker och i slutändan jämföras för att få 

fram hur konservatismen som ideologi har förändrats över tid i tre olika steg. 

Vidare så är en idealtyp som verktyg något som är renodlat. Alltså det är en sak som inte 

existerar i verkligheten och endast används som redskap för att kategorisera tankar och idéer 

utifrån de renaste typerna.10 Exempel på idealtyper är politiska ideologier, dom kan stå i 

partiprogram och olika manifest, men kan aldrig förverkligas rent sakpolitiskt. Idealtyperna 

används för att människan ska få en klar bild av vad det är som eftersträvas, även om målet i 

sig inte kan uppnås realistiskt sett så används detta analysverktyg som ett sätt att skapa olika 

raster att sortera in olika idéer i.11 

Ett stort problem som kan uppstå med idealtyper är andra forskares tolkning av hur 

idealtyperna har konstruerats.12 I denna uppsats fall kan konflikt lätt uppstå kring de uppsatta 

åren för varje enskild idealtyp, vissa forskare kanske hävdar att den andra idealtypen inte 

började runt 1880 och kanske började redan runt 1840 istället. Samtidigt kan innehåll i själva 

idealtyperna också ifrågasättas, såsom att den tredje idealtypen skulle ha mindre benägenhet 

till politisk förhandling än vad den andra har. Dessa ifrågasättanden kan givetvis ha sina 

argument, men samtidigt måste också en gräns dras på ett ungefär och i denna uppsats har jag 

valt de gränser som verkar mest troligast för dessa idealtyper. Dessutom är det alltid viktigt 

för forskningen i sin helhet att utforska olika sätta att kategorisera och se på saker även om det 

ses som fel. Einstein kritiserades väldigt mycket för sina teorier, idag är dessa idéer och 

forskning etablerad vetenskap. 

Så som Bergström och Boréus i sin bok beskriver en idealtyp och hur denna används så 

framförs det exempel på där olika konservativa inriktningar jämförs med varandra i synen på 

olika saker såsom individens frihet, hur god människan är etc.13 I denna uppsats finns det 

dock inget jämbördigt att jämföra med då de speciella värdena antas vara ”trolösa” såsom 

Tännsjö beskriver det. Detta gör arbetet ännu svårare då det inte finns några speciella värden 

att jämföra med varandra redan från början. Dessa värden är ju de som själva uppbyggnaden 

av idealtyperna kommer att skapa och därefter jämföra de olika skillnaderna. Skulle jag i detta 

arbete till exempel jämföra konservatismens syn på människans frihet utifrån de tre 

                                                 
10 Bergström och Boréus, sid. 150 
11 Bergström och Boréus, sid 150 
12 Bergström och Boréus, sid. 169 
13 Bergström och Boréus, sid. 151-153 
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tidslinjebaserade idealtyperna så har jag alltså redan låst mig vid detta värde. Därmed 

fokuserar denna uppsats på att analysera idealtyperna i sin helhet. 

Vad gäller David Rosner och hans bok Conservatism and Crisis så har denna bok endast 

använts som ett ledande perspektiv för hela upp satsen, alltså den har endast bidragit till att 

sätta sig in i det konservativa perspektivet och motståndet mot det moderna och nya. Boken 

skulle kunna kopplas delvis till den Moderna Konservatismen rent tidsmässigt men skulle ur 

ett ideologiskt perspektiv också tillhöra den Klassiska Konservatismen. Där av har jag som 

författare gjort avvägningen att boken endast används som en ”introbok” för den som skulle 

vilja göra om mitt arbete till punkt och pricka. Boken sätter fingret på hur motståndet mot det 

nya och moderna uppstår och varför, ett viktigt perspektiv att ha med när man sedan går över 

och läser andra böcker om konservatismen. Boken har alltså inte direkt använts i denna 

uppsats men samtidigt har den inspirerat och satt perspektiv på uppsatsen i helhet som inte går 

att ignorera, där av att den finns med i referenslistan.  
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3. Syfte och frågor 

 

3.1 Tidigare forskning och problemdiskussion 

 

Tidigare forskning om konservatismen och dess kategorisering och historia brukar ofta 

beskrivas i många fler kategorier än vad denna uppsats har i syfte att göra. Till exempel 

brukar den mer tidiga konservatismen ofta kopplas ihop var och en med sina filosofer och 

författare av olika verk. Detta för att konservatismen som uttalad ideologi knappt existerade 

då14 och därför är det rimligt att en person som Edmund Burke används som grund för en 

idealtyp som beskriver den tidigaste formen av konservatism.  

De senare kategoriseringarna av konservatismen brukar ofta läggas ihop med en annan 

ideologi, till exempel liberalkonservatism och socialkonservatism. Även denna kategorisering 

är rätt att använda då namnen beskriver relativt bra hur konservatismen beter sig vilket jag 

senare i denna uppsats kommer ta upp. 

Ytterligare finns det såklart olika grader av konservativa också, dessa kategoriseras ofta för 

ultrakonservativa, traditionellt konservativa eller neo-konservativa. Detta är för att särskilja på 

både graden av villigheten av att förhandla med sina egna värden och vilken typ av 

konservatism det handlar om att bevara. Till exempel kan religionen spela en stor roll för 

många, medan andra fokuserar på nationalstatens bevarande, samtidigt kanske det finns 

undergrupper i religionen där vissa bokstavstolkar de religiösa texterna medan andra 

applicerar in med aktuella förhållanden. Likaså i synen på nationalstaten där vissa kanske 

tycker att nationalstaten alltid ska stå själv och bara söka samarbeten med andra nationalstater 

om nationalstatens existens i sig är hotad medan andra kan tänka sig djupa internationella och 

bindande samarbeten så länge som de politiska besluten fattas i den politiska enhet som är 

nationalstaten. 

Det finns även kategoriseringar av konservatismen som anses antingen auktoritära eller 

libertära och kategoriseras utefter den synen. Demokratisk, folklig, kunglig, religiös eller 

samhällsklassrelaterad konservatism finns också.15 Kategoriseringarna är många och har 

gjorts för att särskilja de olika graderna av bevarandet men även principerna om en 

långsammare utveckling för samhället. Konservatismen kan alltså snarare ses som 

                                                 
14 Tännsjö Torbjörn, sid 14 
15 Tännsjö Torbjörn, sid 13 
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samhällsutvecklingsriktlinjer än en ideologisk idealtyp.16 Liberalismen och socialismen har 

alltid värderat samma saker i sin kärna, alltså individens frihet och kollektivets hjälp till de 

svaga. Konservatismen däremot utvecklas inte runt en praktisk politisk sak utan snarare en 

princip om hur utveckling i sig ska gå till eller inte får gå till.17 Konservatismen är alltså 

anpassningsbar och kan alltid anta andra värden att bevara än de värden den redan har. 

Torbjörn Tännsjö tar upp detta redan i början av sin bok ”Konservatismen” där han menar att 

ideologin konservatism har en attityd som är trolös.18 Till exempel så kan inte socialismen 

släppa sin grund helt och förespråka total individuell frihet som liberalismen, och liberalismen 

i sin tur kan inte ha ett kollektivt synsätt på samhället och släppa individens fokus. Dessa två 

ideologier, oavsett tolkningar och inriktningar har alltså sina fasta värden att kretsa runt och 

utgå ifrån. Konservatismen däremot är trolös och har mer flexibla eller utbytbara värden. 

Konservatism är därför trots dess historia där den ofta blockerar förändringar och reformer en 

ideologi som överlag historiskt sett är väldigt ”progressiv” och anpassar sig genom att anta 

nya värden att bevara. Detta skulle till exempel förhindras i Sovjetunionen där under en 

tidsperiod så brändes alltid gårdagens tidningar för att hela tiden förhindra att något skulle 

bevaras, alltså förändringen här skulle alltid uppehållas, revolutionen skulle fortsätta dag för 

dag. Detta går alltså i praktiken inte att uppehålla, och därmed är värdet ”bevara” något som 

alltid kommer att existera oavsett vilka nya ideologier som uppstår eller försvinner i 

framtiden, och därmed kommer konservatismen alltid att existera även om den byter namn 

och/eller uppstår i olika former.  

Denna uppsats kommer då att utifrån dessa tankar och definitioner om konservatismen att 

utforska den tidslinjebaserade konservatismen, alltså att kategorisera ideologin konservatism i 

olika tidsepoker och se hur ideologin har förändrats över tid. 

 

  

                                                 
16 O’Hara Kieron, sid 37 
17 O’Hara Kieron, sid 36-37 
18 Tännsjö Torbjörn, sid 7 
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3.2 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är alltså att först etablera tre olika konservatismer baserade på tre 

olika tillfällen i historien där konservatismen är som mest olika varandras typer. Därefter ska 

dessa tre typer jämföras med varandra och analyseras. Slutligen ska slutsatser dras utifrån 

skillnaderna och därmed få fram hur konservatismen har förändrats över tid. 

 

3.3 Frågor 

 

1. Vilka är de tidslinjebaserade idealtyperna och deras skillnader och likheter? 

2. Hur kan dessa idealtyper bidra till en bredare förståelse av konservatismen? 

3. Hur har vår uppfattning om konservatismen förändrats med denna uppsats? 
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4. Tre tidslinjebaserade idealtyper av konservatism 

 

4.1 Klassisk konservatism och konservatismens grunder 

 

För att förstå sig på den klassiska konservatismen så måste jag gå tillbaka till 1789 i Frankrike 

innan revolutionen. Kungariket Frankrike ansågs vara starkt och prestigefyllt, inte minst 

genom att franska användes som ett internationellt språk och ansågs vara fint att tala. Den 

politiska strukturen i Frankrike skulle kunna beskrivas under namnet ”absolut monarki” vilket 

i princip betyder att den styrande monarken har absolut makt över staten.19 Adeln i Frankrike 

var väldigt bunden vid det kungliga palatset Versailles om de ville ha någon form av politiskt 

inflytande, nyckeln var att komma nära kungen och få honom att lyssna på ens idéer.20 Det 

fanns även ett parlament men det hade inte tillkallats på långt över 100 år. Detta parlament 

bestod av tre stånd, adeln, prästerna och det tredje ståndet som bestod av alla andra 

samhällsklasser.21 Redan här i detta gamla parlament går det att se en politisk födelse av 

konservatismen. Adeln och prästerna har en konservativ inriktning och vill bevara samhället 

som det är och föredrar en stark kungamakt så länge kungamakten ger dessa två stånd 

privilegier.22 Det tredje ståndet skulle kunna beskrivas som mycket liberalt även om det fanns 

en stark konservativ närvaro även där.23 Bönderna var fortfarande lojala mot kungamakten 

men gillade inte den lokala adeln som beskattade dom högt, bönderna var därmed en stor del 

av befolkningen som lätt hade kunnat pacificeras om kungamakten sänkt skatterna nämnvärt. 

Problemet för kungamakten just då var att Frankrike hade stora ekonomiska problem och 

beskattningen var helt enkelt nödvändig. Borgarna däremot hade ett mer långtgående intresse, 

trots att dom kanske var utbildade jurister, rika handelsmän och skulle kunna beskrivas som 

en sorts tidig medelklass så hade dom väldigt lite politisk makt.24 Bristen av inflytande i 

kombination med att denna grupp växte sig starkare bidrog till missnöje och förakt mot 

kungamakten och de andra stånden som vägrade ge borgarklassen privilegier och politisk 

makt. Och då ska det också påminnas om att USA hade brutit sig loss från Storbritannien 

knappt 10 år tidigare. I USA florerade den liberala tanken om varje individs friheter och 

                                                 
19 McKay John P. sid. 531 
20 McKay John P. sid. 535 
21 McPhee Peter sid. 50-51 
22 Heywood Andrew sid. 65 
23 McPhee Peter sid. 53 
24 McPhee Peter sid. 51 
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rättigheter vilket också bidrog till att borgarna sneglade dit och såg en möjlighet till 

förändring även i Frankrike. 

Revolutionen satte igång och kungamakten och adeln blev hårt pressade på sin makt, den nya 

nationalförsamlingen var ett nytt parlament där det fanns en ny indelning av politisk 

ideologi.25 Till höger satt dom som föredrog kungen och det gamla sättet att styra medan till 

vänster satt dom som ville ha förändring.26 Förändringen från den absoluta monarkin till styret 

med nationalförsamlingen skulle kunna liknas vid styret i Storbritannien där styret var en 

konstitutionell monarki. Men brist på bra ledarskap och ökade konflikter mellan rojalister och 

revolutionärer ledde till blodbad och till slut avrättningen av kungen själv. Nu var Frankrike 

helt klart en republik, men en väldigt auktoritär och samtidigt instabil sådan. Till slut gjorde 

generalen Napoleon Bonaparte en statskupp och tog makten, något år senare kröntes han till 

Kejsare. Kejsardömet Frankrike styrdes i princip som en absolut monarki igen, skillnaden var 

att det fanns ingen direkt nämnvärd aristokrati eller annan politisk institution. Det fanns ett 

litet råd som formellt sätt styrde tillsammans med Napoleon, men i praktiken var det 

Napoleon som hade all makt.  

1814 efter Napoleonkrigens slut så kom kungariket åter tillbaka, denna gång antogs en stark 

repressiv politik och allting som förknippades med revolutionen skulle bort.27 Rojalisterna 

hade alltså tagit tillbaka makten och fram till 1830 stärktes den också väldigt mycket. 

Detta historieförlopp har nu dragits upp för att visa skillnaderna mellan konservativa och 

nytänkande på denna tid, men också för att koppla ihop konservatismen med monarkin. Det 

kan alltså fastslås att bara för att samhället i sig omfamnar nya ideal och nytt tänkande så 

behöver dessa inte vara stabiliserande eller demokratiska på något sätt. Och i och med 

Napoleons intåg kan det också fastslås att monarkier inte behöver vara klassiskt konservativa. 

Det börjar alltså med innan revolutionen ett fullt konservativt och monarkiskt samhälle, detta 

går över i en konstitutionell monarki som skulle kunna anses både ha konservativt monarkiska 

och liberala inslag. När kungen avrättats går det att säga att den ”liberala diktaturen” 

upprättas. Innan Napoleon gör statskupp finns det ingen direkt stabilitet i Frankrike. När 

Napoleon blir Kejsare etableras en monarki byggd på nya idéer och nytt tänkande. När 

kungariket kommer åter 1814 så kommer också de gamla tankarna tillbaka om hur staten ska 

                                                 
25 McPhee Peter, sid. 52 
26 Heywood Andrew sid. 66 
27 McKay John P. sid. 723 
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styras, även kyrkan stärks igen under denna period vilket också kan tyda på viss religiös 

konservatism. 

Den religiösa konservatismen kan alltså direkt sättas in på en religions religiösa lagar. Innan 

den Franska revolutionen var Europa i allmänhet väldigt religiöst och använde ofta religionen 

som en orsak för att starta krig, avrätta politiska motståndare och centralisera makten. Här 

finns dock en distinkt skillnad mellan protestantiska stater och katolska stater under 1600-

talet. Eftersom protestantismen satte den styrande monarken som den högsta styrande 

religiösa figuren så kunde också de protestantiska staterna centralisera makten lättare utan att 

behöva stöta sig med den katolska kyrkan.28 Katolska stater däremot var tvungna att antingen 

förhandla med påven eller genomföra en svagare centralisering av statsmakten. Frankrike var 

ett exempel som lyckades under 1600-talet att centralisera makten och därmed bli en 

betydande stormakt under 1700-talet.29 Franska revolutionen däremot kom att bli slutet för 

kyrklig makt i Frankrike, prästerna som alltid allierat sig med adeln i det gamla parlamentet 

blev under revolutionen offer för revolutionärers sekularisering.30 När Napoleon tog makten 

var han också lika stark i sitt motstånd mot kyrkan. Men när den konservativa monarkin 

återigen inrättades 1814 så kom kyrkan att få större makt igen som ett redskap att legitimera 

kungamakten och lära ut klassisk konservativ lära framför den revolutionära. På så vis blev 

prästerna en del av den repression av revolutionära åsikter som förekom i Frankrike 1814-

1830.31 

På detta vis kan religionen och kyrkan spela en legitimerande faktor för monarkin, det syftar 

alltså på den gamla konservativa alliansen mellan kungamakt och kyrka där båda legitimerar 

och stärker varandra i den konservativa uppfattningen av samhället och staten. 

I USA hävdades det ofta i sydstaterna att bibeln legitimerade slaveriet av den svarta 

befolkningen. På så vis kunde en konservativ och slaverivänlig ideologi bita sig fast i de södra 

staterna av USA medan staterna i norr som antingen hade väldigt lite eller inget slaveri 

fortsatte bygga på den amerikanska idén om alla individers friheter och rättigheter.32 Detta 

scenario utspelade sig alltså mellan den amerikanska revolutionen och det amerikanska 

inbördeskriget. Från det att George Washington skickade tillbaka fria svarta från norr ner till 

slaveriet i söder till att Unionsstaterna besegrade de Konfedererade staterna i amerikanska 

                                                 
28 McKay John P. sid. 440 
29 McKay John P. sid. 433 och 450 
30 McKay John P. sid. 664 
31 McKay John P. sid. 731-732 
32 McKay John P. sid. 836-837 
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inbördeskriget ca 90 år senare så bet sig denna slaverivänliga konservatism sig fast. 

Anledningen till att USA tillät slaveri var just för att få de sydliga staterna med sig på 

revolutionens sida i upproret mot Storbritannien. Storbritannien hade nämligen förbjudit 

slaveri och för George Washington var slaveriet enda sättet att få med sig de södra staterna i 

revolten och vinna kriget mot Storbritannien. Ca 90 år senare under inbördeskriget så stod i 

princip två helt olika kulturer emot varandra, men ändå tillhörde de samma kultur i grunden. 

De norra staterna som var utan slaveri var inte nödvändigtvis liberala, tvärtom ansågs sig 

många moderata personer som var emot slaveriet att de var konservativa. Detta grundade sig i 

att tanken om varje individs frihet nu började bli konservativ i USA, det var alltså något som 

skulle bevaras och beskyddas, detta kan lätt bekräftas i krigspropagandan från unionens sida 

där man ofta ansåg sig ”skydda befriade slavar” eller gå på ”korståg i frihetens namn”. Alltså 

ord som ofta användes i konservativa sammanhang och meningar blev nu slagord för en 

ganska klassisk liberal tanke.  

De Konfedererade staterna i söder ansåg sig också vara konservativa då de ”skyddade sin 

egendom”, eller ”skyddade sin rätt” som deras krigspropaganda ofta talade om. Detta är alltså 

helt klart ett tydligt budskap om att bevara vilket är konservatismens kärnvärde. Skillnaden 

mot norr var alltså inte att bevara friheten för varje individ, snarare var det att bevara friheten 

till att ha slaveri, friheten till att kunna äga en annan individ. Detta låter väldigt kontroversiellt 

och direkt i propagandan så går det inte att se detta. Men undersöks det vad för rättigheter och 

egendom södern ville bevara så finns det bara ett svar och det är slaveriet, i övrigt var 

nämligen söderns samhälle detsamma som i norr, det fanns till och med en tydlig men 

informell rassegregation i norr vid denna tid.  

I norr fick de nybildade republikanerna makten och detta gjorde då att söderns stater en och 

en bröt sig loss från unionen för de ansåg att republikanerna var alltför radikala. Idag på 2000-

talet så skulle vi inte beskriva samma parti på samma sätt, idag är republikanerna helt klart 

konservativa, men samtidigt är de också emot mycket av statlig styrning, detta skapar en unik 

form av konservatism där auktoritet motverkas, friheten ska alltså bevaras i denna 

konservatisms ögon.  

Finns det då en unik amerikansk konservatism? 

Nej det gör det inte. Detta eftersom principen är densamma även för denna konservatism, 

nämligen att bevara. 
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Sammanfattning av Klassisk Konservatism som idealtyp 

 

Som sammanfattning för detta långa avsnitt så kan det då fastställas att konservatismens 

grund, alltså den Klassiska konservatismen har inte några särskilda ideologiska värden att 

sträva efter, som till exempel liberalismen har, att fokusera på individen. Istället fokuserar den 

Klassiska konservatismen på att bevara, oavsett vad det är som bevaras så är det den 

Klassiska konservatismens uppgift att bevara nuvarande Status Quo eller en nyligen tidigare 

sådan. Det ska också nämnas här att detta avsnitt blev extra långt i förhållande till de andra 

idealtypernas avsnitt eftersom Klassisk Konservatism också är den grundläggande idén om 

konservatism och därför ingår till stor del i de andra två idealtyperna. 

Klassisk konservatism har även en historia av att uppkomma i mer extrema sammanhang där 

det som ska bevaras inte går att kompromissa om. Alltså denna konservatism passar bäst i 

frågor där det bara går att svara ”ja” eller ”nej” på. Ett exempel är: ”Ska vårt land ha en 

kung?”. En sådan fråga är näst intill omöjlig att hitta en kompromiss i, den klassiska 

konservatismen är därmed byggd för att hantera dessa frågor och ge raka besked på dessa.33  

  

                                                 
33 Dahl Göran, sid 51 
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4.2 Uppkomsten av Modern Konservatism 

 

I det nyformade Tyskland på 1870-talet och framåt fanns en stark konservativ kraft som 

värnade den kejserliga makten och som också utvecklade en stark protektionistisk politik. 

Denna konservatism stod under ledning av Otto von Bismarck, men trots konservatismens 

annars så religiösa allians så var Bismarck sekulär och grundade mycket av sin legitimitet 

genom den folkvalda riksdagen.34 Bismarck blev indirekt skaparen till vad som också skulle 

kunna kallas för socialistisk konservatism eller socialkonservatism.35 Detta gjordes genom att 

inrätta till exempel pensioner, försäkringar och andra välfärdssystem som främst tillsattes för 

att muta arbetarklassen bort från socialismen.36 Konservatismen tvingades alltså att gå bort 

ifrån sin grund och adoptera delar av andra ideologier. Ett annat klassiskt exempel är 

Storbritannien där liberalismen redan gjort intåg i de konservativa leden och där en 

liberalkonservativ riktning var fullständigt självklar för Storbritannien.37 

Här går det alltså att se två tydliga undergrupper i den Moderna konservatismen, nämligen 

socialkonservatism och liberalkonservatism. Anledningen till att just dessa två kommer upp 

och dessutom kan appliceras in på var sitt ursprungsland kan motiveras med att dessa två 

länder var ledande under den senare delen av 1800-talet och kan särskiljas tidigast ideologiskt 

sätt från andra europeiska länder. Undantaget är USA som under lång tid byggt ihop 

liberalism och konservatism. USA och Storbritannien kan anses tillhöra samma undergrupp 

trots deras uppenbara skillnader som att den ena är en konstitutionell monarki och den andra 

en federal republik. 

Den Moderna konservatismen kan alltså beskrivas som att konservatismen har tvingats släppa 

mycket av sin grund och samarbeta med andra ideologier för att undvika att utplånas helt.38 

Ett exempel på utplåning är Ryssland under första världskriget där konservatismen i princip 

genomsyrar hela samhället men misslyckas i kriget och går sedan under i en socialistisk 

revolution. Dock ska det påpekas här att den ryska tsaren försökte liberalisera och importera 

utbildad arbetskraft för att sätta igång industrialisering och modernisering av samhället. 

Problemet var bara att arbetsförhållandena var dåliga och svält gjorde att tusentals människor 

                                                 
34 McKay John P. sid. 753-754 
35 Tännsjö Torbjörn, sid. 17 
36 McKay John P. sid. 754 
37 Tännsjö Torbjörn, sid. 15 
38 Dahl Göran, sid 52-53 
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dog, det saknades alltså en anpassning till industrialisering och socialism i Ryssland som 

Bismarck i Tyskland tidigare hade sett och åtgärdat genom tidiga välfärdssystem. 
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Sammanfattning av Modern Konservatism som idealtyp 

 

Sammanfattningsvis är den Moderna konservatismen en öppning gentemot andra ideologier 

och där problem i verkligheten försöker lösas på nya sätt, inte bara genom att till exempel låta 

monarken styra och adeln ha privilegier. De främsta nya problemen som skulle lösas var 

bieffekterna av industrialiseringen samt socialismens spridning och krav på våldsam 

revolution. I Tyskland åtgärdades dessa problem, tillfälliga och/eller långsiktiga åtgärder 

medan i Ryssland gjordes inga ordentligt märkvärdiga åtgärder och därför fick socialismen 

övertaget och gjorde våldsam revolution. Den tredje vägen ses i USA och Storbritannien där 

konservatismen i naturlig anda har börjat växa ihop med liberalismen för att motverka 

socialismen och bredda sin väljarbas in i medelklassen. 

Modern konservatism är öppen av sig och då betyder det att den är villig att kompromissa om 

vissa värden för att kunna bevara andra. Det går alltså inte längre att ställa absoluta frågor 

som ”Ska vi ha en kung i vårt land?”. Istället tittar den Moderna konservatismen på helheten 

av det den vill bevara, och vad som faktiskt är möjligt att bevara i förhållande till offentligt 

stöd ifrån samhället. Till exempel så kan en fråga ställas som så: ”Hur mycket makt ska 

kungen ha?”. Genom en sådan fråga så går det att hitta kompromisser där olika ideologiskt 

färgade partier kan förhandla, till exempel att låta kungen behålla det militära befälet över 

landets armé medan skatten höjs för de rikaste i samhället så att fattiga kan få pensioner och 

sjukvård. Detta exempel syftar då på en möjlig kompromiss mellan socialism och 

konservatism där båda får igenom saker men på olika områden som anses olika värdefulla för 

de båda parterna.39 

 

  

                                                 
39 Dahl Göran, sid 52-53 
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4.3 Post-modern Konservatism som reaktion på globalisering 

 

De mest uppenbara och bindande värdena för de nya rörelserna är en stark tro på 

homogenisering av den egna befolkningen, alltså att till exempel släppa in färre invandrare 

och flyktingar i landet samt stärka det kulturella stödet för den egna majoritetsbefolkningens 

kultur.40Gemenskapen ska alltså byggas genom att befolkningen har gemensamma värden 

genom sin kultur och nationalitet.41 Även nationalstaten som idé ses här som ett värde att 

bevara och hålla fast vid i en tid av globalisering.42 

En annan faktor som är gemensam för dessa rörelser är att de är skeptiska till överstatliga 

samarbeten, mellanstatliga är inga problem men just tanken på att bygga någonting som är 

större och starkare än nationalstaten som grundläggande politisk enhet är inget dessa rörelser 

vill veta av.43 

En tredje faktor är att dessa rörelser vill framstå som mer folkliga eftersom denna idealtyp har 

uppkommit mer i arbetarklassen och medelklassen än i de högre klasserna. Och denna 

folklighet har då en viss inverkan.44  

Dessa tre faktorer kan sättas in i en gemensam idealtyp. Kulturen är stark, gemenskapen är 

stark samtidigt som det är viktigt att behålla den nationella staten kvar och bygga upp en ny 

idé om att dessa rörelser är något nytt. 

Dessa faktorer skulle alltså kunna kallas för nationalistiska, kulturen och nationaliteten är helt 

klart nationalistiska medan bevarandet av staten också är en stark nationalistisk idé. Det kan 

alltså fastslås att dessa rörelser och partier rent generellt sett överlag är väldigt nationalistiska. 

Men det ska kommas ihåg här att konservatismen som renodlad ideologi har väldigt mycket 

gemensamt med nationalismen, Exempel är synen på kulturen,45 konservatismens hjärta är att 

bevara och utveckla långsamt, därmed kan kulturen inte förändras sådär avsevärt i förhållande 

till nationalismens syn på kultur. Torbjörn Tännsjö har dock i sin bok en annan vinkel i hur 

                                                 
40 https://www.britannica.com/topic/National-Front-political-party-France och 

https://www.theguardian.com/world/2014/dec/14/sweden-democrats-flex-muscles-anti-immigrant-kristianstad 

och https://www.britannica.com/topic/United-Kingdom-Independence-Party  
41 Dahl Göran, sid 69-70 
42 https://www.britannica.com/topic/National-Front-political-party-France och 

https://www.theguardian.com/world/2014/dec/14/sweden-democrats-flex-muscles-anti-immigrant-kristianstad 

och https://www.britannica.com/topic/United-Kingdom-Independence-Party 
43 https://www.britannica.com/topic/National-Front-political-party-France och 

https://www.theguardian.com/world/2014/dec/14/sweden-democrats-flex-muscles-anti-immigrant-kristianstad 

och https://www.britannica.com/topic/United-Kingdom-Independence-Party 
44 O’Hara Kieran, sid 168 
45 Dahl Göran, sid 69-70 

https://www.britannica.com/topic/National-Front-political-party-France
https://www.theguardian.com/world/2014/dec/14/sweden-democrats-flex-muscles-anti-immigrant-kristianstad
https://www.britannica.com/topic/United-Kingdom-Independence-Party
https://www.britannica.com/topic/National-Front-political-party-France
https://www.theguardian.com/world/2014/dec/14/sweden-democrats-flex-muscles-anti-immigrant-kristianstad
https://www.britannica.com/topic/United-Kingdom-Independence-Party
https://www.britannica.com/topic/National-Front-political-party-France
https://www.theguardian.com/world/2014/dec/14/sweden-democrats-flex-muscles-anti-immigrant-kristianstad
https://www.britannica.com/topic/United-Kingdom-Independence-Party
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konservatismen ska ses, eftersom boken är från 2001 innan de nya rörelserna började bli 

etablerade så blir det en tillbakablick kring hur konservatismen sågs då. Tännsjö utgår ifrån att 

det finns två olika konservatismer, en idealistisk och en pragmatisk.46 Den idealistiska bryter 

en del mot vad denna uppsats tidigare har sagt, nämligen att den har vissa fasta värden, till 

exempel att konservatismen skulle värna kärnfamiljer ur ett tidlöst perspektiv, den 

pragmatiska konservatismen hävdar dock enligt Tännsjö att det inte finns några tidlösa värden 

som tillhör konservatismen som ideologi.47 Därmed kan det ganska lätt konstateras att ”Post-

modern konservatism” är en form av idéburen konservatism eftersom den sätter 

nationalistiska värden som något viktigt att hålla fast vid, därmed är det inte sagt att dessa nya 

rörelser även innehåller pragmatisk konservatism.  

Statens bevarande är en annan fråga och det beror helt och hållet på vilken sorts konservatism 

det menas med. Men det kan i alla fall även här fastslås att bevarandet är i centrum och därför 

är även här konservatismen och nationalismen väldigt täta med varandra. Alternativet skulle 

vara om det genom en klassisk och monarkisk konservatism sker en personal-union mellan 

två stater, dessa två staters monarkiska konservativa skulle då med största sannolikhet stödja 

den styrande monarken trots att monarken i sig styr över två stater. Ett bra exempel på detta är 

det brittiska ”Commonwealth” där den brittiska monarken är även statschef över vissa tidigare 

kolonier men som nu rent politiskt sett är självständiga. Även här har staten som värde blivit 

en del av Torbjörn Tännsjös idealistiska konservatism.48 

Konservatism bygger främst på bevarandet av något, denna idealtyp (Post-modern 

Konservatism) vill bevara synen på nationalstaten och synen på kultur, så detta är helt klart en 

form av konservatism. I många fall går det säkert att tala om Nationalkonservatism, alltså en 

blandning mellan konservatism och nationalism. Men då i så fall i en modernare form, alltså 

en post-modern sådan.49 Post-modern konservatism började dock som missnöje nerifrån i 

samhällsklasserna men har nu befäst sig i de flesta samhällsklasser. 

  

                                                 
46 Tännsjö Torbjörn, sid. 167 
47 Tännsjö Torbjörn, sid. 167-168 
48 Tännsjö Torbjörn, sid. 167 
49 Dahl Göran, sid 70 
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Sammanfattning av Post-modern Konservatism som idealtyp 

 

Sammanfattningsvis är Post-modern Konservatism byggd på de tidigare två idealtyperna, 

samtidigt finns det starka nationalistiska influenser som gör denna idealtyp lite mer 

”hårdhudad”, alltså den vill inte beblanda sig politiskt sett med sina huvudmotståndare som 

här är globalism och liberalism. Förhandling sker alltså främst med likasinnade partier eller 

partier som är av den Moderna Konservatismens idealtyp. Denna idealtyp är också mer 

idealistisk än pragmatisk om man ska uttrycka sig i Tännsjös ord. Värna om nationalstat, 

välfärdsstat och vara motståndare till globalisering och överstatliga samarbeten är typiska 

fasta värden för den Post-moderna Konservatismen. 

Post-modern Konservatism har alltså fasta värden i förhållande till de andra två idealtyperna. 

Detta innebär att förhandling mellan parter kan bli svårare politiskt sett. Fasta värden är till 

för att aldrig släppas, till exempel liberalismens fokus på individen är en sådan sak som aldrig 

går att kompromissa bort och fortfarande kunna kalla sig för liberal. Förhandlingsfrågan blir 

då ännu svårare att ställa i förhållande till hur de andra två idealtyperna har ställt sina. Men ett 

exempel skulle kunna vara: ”Om vi ska ha en kung i vårt land, hur mycket makt ska denne ha 

i förhållande till folket?”. Ett annat mer aktuellt exempel som bättre passar in på denna 

idealtypens tid är: ”Om vi ska vara med i EU, hur mycket makt ska EU då ha i förhållande till 

den egna nationen?”. Det senare exemplet är precis en sådan fråga som den Post-moderna 

Konservatismen kan ställa sig även om svaret varierar mellan de olika rörelserna såklart. Den 

Post-moderna konservatismens fasta fokus på nationen samtidigt som den vill bygga vidare på 

den Moderna konservatismens förhandlingstradition gör att det finns förhandlingsutrymme i 

den Post-moderna konservatismen men att detta förhandlingsutrymme har ett visst fokus på 

vissa kärnfrågor likt tidig socialism och tidig liberalism. Post-modern konservatism skulle 

därför kunna beskrivas som extrem i förhållande till 1900-talets mer förhandlingsöppna 

ideologier.  
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5. Jämförelser mellan de tre Idealtyperna 

 

5.1 Klassisk Konservatism mot Modern Konservatism 

 

Klassisk konservatism uppkommer mycket i förhållanden där motstånd mot förändringar 

uppkommer. Modern konservatism uppkom som ett sätt för konservatismen att överleva 

politiskt sett men även för att kunna adressera de nya samhällsproblem som uppstod i slutet av 

1800-talet. Grunderna är dock samma för båda idealtyper, nämligen att bevara. Det finns dock 

en markant skillnad i synen på att bevara här, och det är att den Klassiska konservatismen vill 

bevara något som är en idé, monark, styrelsesätt eller religion medan den Moderna 

konservatismen vill främst bevara sin politiska del, stanna vid makten och förhandla med sina 

motståndare eller inkorporera deras idéer i konservatismen. Det kan alltså ses som att den 

Klassiska konservatismen vill sätta hårt mot hårt mot förändringar och bevara allt eller det 

mesta. I kontrast kan det ses som att den Moderna konservatismen vill förhandla och på så sätt 

få bevara en del istället för att förlora allt i till exempel en våldsam revolution. Än en gång 

kan Ryssland jämföras med Tyskland angående hur man behandlade problemen med 

industrialisering och växande stöd för socialism. Klassisk konservatism ställer alltså enkla 

frågor med enkla och tydliga svar medan Modern Konservatism ställer mer djupgående frågor 

med komplicerade och kompromissinriktade svar. 

 

5.2 Klassisk Konservatism mot Post-modern Konservatism 

 

Klassisk konservatism uppstod som en reaktion uppifrån mot en revolution som kom nerifrån, 

Post-modern konservatism uppstod som ett missnöje nerifrån i samhällsklasserna som vill 

motverka liberala reformer och globalisering. Båda idealtyper vill bevara något, men medan 

den Klassiska konservatismen vill bevara äldre saker som religion, monarki och adel så vill 

den Post-moderna konservatismen istället bevara saker som välfärdsstat, nationalstat och en 

kulturellt homogen stat. Klassisk konservatism kan också beskrivas i detta anseende som en 

aning mindre nationalistisk än vad den Post-moderna Konservatismen är. Då den Klassiska 

konservatismen ställer sina enkla frågor med enkla och tydliga svar så ställer den Post-
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moderna konservatismen sina väldigt kritiska frågor med svaga kompromisser och starka 

värdecentrerade svar. 

 

5.3 Modern Konservatism mot Post-modern Konservatism 

 

Modern konservatism vill bevara under politiskt stabila former, ofta genom att förhandla med 

andra eller adoptera en del av andra ideologiers förslag för att vinna politiskt stöd. Post-

modern konservatism använder gamla förslag från den Moderna konservatismen men skapar 

sällan nya förslag och ingår inte kompromisser med till exempel globalistiskt vänliga parter. 

Modern konservatism använder alltså sina politiska motståndare mot sig själva för att 

förhindra att blöda väljarstöd till mer radikala grupper. Post-modern konservatism kan i 

många fall beskrivas som just radikala då de själva bara förhandlar främst med likasinnade 

och har en historia av att ha använt våld vid vissa tillfällen. Då Modern Konservatism ställer 

djupgående frågor med komplicerade och kompromissinriktade svar så ställer den Post-

moderna Konservatismen sina väldigt kritiska frågor med svaga kompromisser och starka 

värdecentrerade svar.  
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6. Analys av idealtyper och deras konsekvenser 

 
Idealtypernas konstruktion och samband samt jämförelse har nu fastställts. Därmed är 

materialet för idéanalysen klart och innebär då att jag kan analysera och få fram ny kunskap 

ur det som har fastställts. 

 

6.1 Kategorisering 

 

Själva kategoriseringen av dessa idealtyper har både sina positiva och negativa sidor. 

Idealtyper som är baserade på ideologi utefter tre olika epoker förutsätter att idealtyperna som 

sådana börjar och slutar kring dessa, detta gör dessa dock inte, främst på grund av att de är 

idealtyper men också för att det är oerhört svårt att klassificera idéer utefter en tid. Ett 

exempel på detta är att Modern Konservatism används fortfarande väldigt mycket än idag av 

de mer etablerade partierna, ofta i formen av mer pragmatisk konservatism. Även Klassisk 

konservatism syns ibland, som till exempel i Iran där det religiösa rådet där har en oerhörd 

inverkan på politiken. Därmed kan den tidsbenämnda klassificeringen endast utgå ifrån att ha 

en början och aldrig ett slut. Alltså att det bara går att fastställa i vilken ordning dessa 

idealtyper uppkom, inte när dom slutade användas eller ens när exakt deras storhetstid vart i 

historien.  

Kategoriseringen med epoksbestämda idealtyper för konservatismen har bara lyckats 

halvvägs, därmed är den epoksbestämda delen irrelevant utom för själva skapandet i sig av 

idealtypen. Därmed är faktorer som politiskt våld, olika steg i industrialiseringen samt 

internationalisering av makt de tre omfattande centrala faktorerna för hur dessa tre idealtyper 

har skapats. 

Denna kategorisering har alltså bara minimalt bidragit till ny kunskap då endast perspektivet 

och kategoriseringen i sig är ny. Faktorerna är i sig inte nya och har alltid bidragit till 

nytänkande och omorganisering av ideologier. Perspektivet där just denna kategorisering av 

konservatismen används är dock ny och kan bidra till ny kunskap genom omorganisering av 

hur ideologin i sin helhet ska tolkas, kategoriseras och organiseras rent teorimässigt.  
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6.2 Trolös mot idéburen 

 

Problemet med konservatismen som ideologi är att den ibland är trolös, alltså att det centrala 

värdet är inte att bevara en särskild sak, utan det är bevarandet i sig självt som är det centrala. 

Detta gör ideologin väldigt otydlig och kan uppfattas som skev för många. Samtidigt finns det 

en mer idéburen del av konservatismen där till exempel religion propageras på ett 

konservativt sett som alltid är densamma, eller helt enkelt nationella och kulturella värden 

som genom konservatismen kan politiseras och därmed användas på ett idécentrerat sett. 

Denna tvetydighet bidrar i sig inte till ny kunskap då den redan har fastställts av Tännsjö. 

Samtidigt är den viktig att ta upp i analysen då den just är svår att förstå eftersom den ger 

konservatismen som ideologi två kärnor att cirkulera runt, nämligen antingen det antagna 

värdet som ska bevaras, eller värdet ”bevara” i sig självt. Den nya kunskapen är svår att finna 

då Tännsjö redan gjort denna genomgång, men det finns en vinkel som Tännsjö har missat, 

nämligen att konservatismen inte alls är tvetydig och att det inte alls finns en idéburen eller 

trolös del av konservatismen. Tvärtom är konservatismen väldigt tydlig med sitt värde 

”bevara”. Frågan ställs ofta ”Bevara vaddå?”, men det är fel fråga att ställa eftersom då 

frångår man konservatismens kärna och börjar prata sakpolitik istället. Därmed finns det rent 

ideologiskt sett ingen idéburen eller trolös form av konservatism där detta är dess kärnvärde. 

Endast bevarandet i sig har kärnvärde, inte saken som bevaras. Tännsjö har alltså fel utifrån 

sin analys där han utgår ifrån att ideologin kan tolkas som att den är uppdelad i två, men då 

har han missat perspektivet med bevarandet och blandat in sakpolitik för att bekräfta sin egen 

teori. 
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6.3 Idealtypernas värde 

 

Då idealtyperna i sig endast är konstruktioner utifrån andra verk och tankar så innebär detta 

att idealtypernas ingångsvärde är gammal kunskap. Ny kunskap kan därmed finnas i hur 

frågorna kring varje idealtyp ställts. Till exempel framgår det att den Klassiska 

konservatismen har en mer trångsynt syn på att lösa samhällsproblem i förhållande till de 

andra. I sin tur har den Post-moderna idealtypen en mer kritisk och mer reflekterande 

frågeställning kring samhällsproblemen än vad den Moderna idealtypen har. Dessa skillnader 

i hur frågor ska lösas är nog den viktigaste nya kunskapen som denna uppsats har kommit 

fram till. Medan tidigare kategoriseringar och indelningar av konservatismen har resulterat i 

ideologiska föreningar såsom liberalkonservatism och socialkonservatism så har denna 

uppsats kategoriserat utefter epok och tid men då också samtidigt indirekt fått fram 

frågeställningar kring hur ett samhällsproblem ska lösas. Bevarandet i sig är fortfarande 

kärnvärdet för alla tre idealtyperna, men hur dessa senare ska börja användas rent praktiskt 

sett så uppstår frågeställningar som har ställts i denna uppsats. Alltså den nya kunskapen har 

uppstått ur de tre idealtyperna genom de tre respektive frågeställningarna och hur dessa tre 

frågeställningar ser på hur ett samhällsproblem ska lösas. 
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7. Slutsats 

 

7.1 Jämförelse mellan de tre idealtyperna 

 

Klassisk konservatism kan i kontrast till de andra två idealtyperna beskrivas som en absolut 

form av konservatism, där förhandlingar sällan förekommer och där bevarandet av saker som 

religion, monark och särskilda privilegier står i centrum. Klassisk konservatism är dock 

grunden för hela konservatismen som ideologi och ingår i modifierad form i de andra två 

idealtyperna. Klassisk konservatism används i de enkla frågorna där endast absoluta svar finns 

och där ingen märkvärd kompromiss kan accepteras.  

Modern konservatism kan i kontrast till de andra två idealtyperna beskrivas som en 

diplomatisk, assimilerande och problemlösande form av konservatism. Den fokuserar inte på 

att bevara allt till varje pris utan försöker istället förhandla sig fram med motståndare till en 

balanserad kompromiss. Den använder också en assimilationstaktik där den adopterar in 

värden från andra ideologier, till exempel från socialismen som resulterade i ett skapande av 

socialkonservatismen. Problemlösande på så vis att de nya samhällsproblem som uppstod 

under 1800-talets industrialisering tvingade konservatismen att tänka nytt eller gå under i 

våldsamma revolutioner som till exempel i Ryssland. Modern Konservatism används då 

förhandlingar och kompromisser måste ingås och där allt är förhandlingsbart så länge som 

kompromissen i slutet av förhandlingen blir bra. 

Post-modern konservatism kan i kontrast till de andra två idealtyperna beskrivas som en union 

mellan de andra två. Den besitter både assimilerande idéer (i mindre utsträckning) från den 

Moderna konservatismen men också det absoluta bevarandet av vissa gamla värden som i den 

Klassiska konservatismen. Samtidigt är den också unik i sig självt då den vill bevara 

välfärdsstat, nationalstat och en homogent kulturell stat. Dessa tre värden var mer eller mindre 

förhandlingsbara i den Moderna konservatismen medan i den Klassiska konservatismen anses 

värdena vara mer progressiva. Post-modern konservatism är också unik på det sättet att den 

växte till sig underifrån i samhället, inte över ifrån som de andra två idealtyperna gjorde. Post-

modern Konservatism används främst som ett verktyg för att bevara nationalstaten men också 

samtidigt få mer inflytande i politiken genom att förhandla om vissa kritiska frågor.  
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Klassisk konservatism är alltså reaktion mot förändring där denne vill bevara istället för att 

förändra. 

Modern konservatism innebär förhandling och anpassning till nya samhällsproblem men 

samtidigt bevara det som bevaras kan utan att förlora politisk makt. 

Post-modern konservatism vill i princip bevara det som den Moderna konservatismen byggt 

upp men vill inte förhandla bort grundläggande värden. Dessutom är denna idealtyp byggd på 

motstånd nerifrån i samhällsklasserna och på så vis kan hävdas vara mer folkligt baserad än 

de andra två idealtyperna. 
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7.2 Vad får detta för inverkan på vår förståelse av konservatismen? 

 

Baserat på uppsatsen så går det att fastslå att ”Post-modern Konservatism” är verkligen en 

form av konservatism, och det är en ny form som bygger vidare på den tidigare 

konservatismen. Samtidigt har denna nya ”Post-moderna konservatism” både socialism och 

liberalism i bagaget, alltså det som vill bevaras skapades delvis med hjälp av socialistiska och 

liberala reformer, men nyare socialistiska och liberala reformer gillas i mindre utsträckning. 

Detta innebär då att konservatismen som ideologi har fått brett gehör för sitt motto att bevara 

det som är bra och långsamt reformera det som är dåligt. Det kan också fastslås att 

konservatismen alltid i någon form kommer att finnas så länge det finns motstånd till 

förändring, konservatismen är alltså rent praktiskt sett i verkligheten en fana att ställa sig 

under om man som individ inte vill genomföra en viss förändring för att man redan är nöjd 

med det som är etablerat och välkänt. 

Mina resultat kan användas vidare i ny viktig forskning. Det är perspektivet som är det 

viktigaste i denna uppsats, att kunna se ideologin i ett nytt perspektiv är en central del av 

denna uppsats och indirekt en del av dess syfte.  Alltså innehållet i sig är endast en 

sammanfattning av fakta som finns, men HUR denna fakta har framställts och kategoriserats 

är en ny och viktig kunskap inom statsvetenskapens mer ideologiska inriktning. Den är inte 

revolutionerande, men den är ny då den sätter ideologin först i ett tidsperspektiv och utifrån 

denna får fram olika frågeställningar som senare kan användas för att lösa ett 

samhällsproblem på olika sätt.   
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7.3 Slutdiskussion - en kritisk granskning av mina resultat 

 

Uppsatsen har tillkännagivandevis en svår röd tråd att följa, främst på grund av att som läsare 

så förväntas det att uppsatsen ska handla om klassiska idealtyper inom konservatismen, inte 

tre tidslinjebaserade idealtyper som byggs upp från grunden, analyseras och sedan jämförs. 

Samtidigt är uppsatsen strikt teoretisk och ideologisk vilket väldigt sällan stämmer överens till 

fullo med verkligheten, en bieffekt av att använda idealtyper som analysverktyg. Dessa två 

utmaningar som läsaren har skulle jag säga är fullt legitima, för en utmaning betyder att 

läsaren måste tänka nytt, tänka svårt och tänka annorlunda, och det är precis denna uppsats 

syfte, att få fram hur konservatismen har förändrats och vad detta innebär för ideologin. Då 

konservatismen som sådan inte har några fasta värden utan är trolös enligt denna uppsats så 

måste läsaren också förstå att konservatismen som ideologi är på det viset inte jämförbar med 

ideologier som har fasta värden. 

Så varför då göra det svårt med olika typer av idealtyper? Förutom svaret i början av detta 

avsnitt så vill jag som författare av uppsatsen både skapa en utmaning men också något nytt, 

alltså ett nytt sätt att kategorisera konservatismen på, inte bara genom att bunkra ihop 

ideologin med andra ideologier och kalla det nationalkonservatism, liberalkonservatism etc. 

Utan i denna uppsats skapa idealtyper för konservatismen endast utifrån konservatismens 

synvinkel och vad dessa är tänkt att bevara, där av använder jag ”Klassisk konservatism”, 

”Modern konservatism” och ”Post-modern konservatism”. 

I teori-avsnittet beskriver jag en historia, en historia om revolutionen i Frankrike och hur det 

övergripande intrycken av de olika styresätten är. Relevansen till konservatismen är här just 

det, själva grunden. Därför är det svårt att referera till en konservativ ideologi eftersom den i 

början av revolutionen i princip inte existerar, den är i bästa fallet en term för att beskriva 

motståndare till revolutionen. Där av tänkte jag ”om konservatismen nu uppstod ur en 

reaktionstanke, varför då inte tillsätta en sådan kategori inom konservatismen?”. 

Den ”Moderna konservatismen” var ganska enkel och lätt att beskriva, nästan så 

förvånansvärt lätt att jag hade velat utveckla den mer och kanske ta med underkategorier 

såsom liberalkonservatism och nationalkonservatism. Problemet med om jag hade gjort det 

hade resulterat i samma fokus som många andra arbeten handlat om, nämligen 

underideologier, och då hade konservatismen styrts mycket av till exempel liberalismen i 

liberalkonservatismen samt nationalismen i nationalkonservatismen. Och denna uppsats syfte 

är ju att lyfta upp konservatismen och ta denna ideologis synvinkel, där av har jag undvikit att 
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ta med traditionella kategorier av konservatism. Andrew Heywood nämner i sin bok en liten 

del och försöker dela upp konservatismen utan andra ideologiers inblandning. Han har 

egentligen rätt utifrån så som verkligheten ser ut, därmed kan man ifrågasätta varför jag 

använder idealtyper med tanke på hur mycket konservatismen har influerats. Ta till exempel 

socialkonservatismen som jag tar upp i teorin, där fick Bismarck redan i slutet på 1800-talet 

ändra sin konservativa politik för att locka arbetarklassen att inte bli socialister. Å andra sidan 

skulle denna utveckling inom konservatismen kunna ses som en positiv utveckling av 

ideologin, alltså mer inkluderande och realistisk som tar hänsyn till hur verkligheten verkligen 

ser ut. Så det går inte att tänka i idealtypiska banor vad gäller konservatismen då den har 

anpassat sig och samarbetetat ihop sig med andra ideologier för att själv kunnat utvecklas. 

Industrialiseringen och nya sociala problem är nog främsta anledningarna till varför 

konservatismen var tvungen att utvecklas om den skulle överleva. 

Post-modern Konservatism var relativt svår, särskilt med tanke på att denna idealtyp ligger i 

nutid och man vet aldrig vad som händer imorgon. Samtidigt finns det många rörelser att ta 

och jämföra, men det viktiga här är att komma ihåg vilka är kärnvärdena för dessa rörelser 

och deras ideologier överlag? Bara om den frågan ställs kan man då få fram en ren ideologisk 

idealtyp. Därför skulle jag själv kunna säga att de skandinaviska motsvarigheterna för dessa 

rörelser ligger mycket närmare den Moderna konservatismen än vad andra rörelser i andra 

delar av Europa gör. Detta gör att den rena idealtypen visar nu sin svaghet som analysverktyg, 

nämligen att verkligheten avviker alltid från idealtypen, något som tyvärr inte kan undvikas 

såvida man inte skapar ett väldigt stort antal underkategorier inom varje idealtyp. 

Analysen av idealtyperna och vad dessa tillger vetenskapen blev förvånansvärt svår att 

förmedla fram, tanken från början var att idealtyperna i sig skulle utgöra ett klart och tydligt 

tillägg att analysera. Problemet som uppstod då var att när idealtyperna var färdiga så var 

dessa baserade på vad andra hade skrivit, alltså idealtyperna hade satts ihop av vetenskap som 

redan fanns. Därför var det också nödvändigt att lägga till en analysdel som förtydligar och 

förklarar att det är själva perspektivet som är den viktiga nya kunskapen i denna uppsats. 

Synen på hur man ska tolka konservatismen är alltså den nya kunskapen som har uppkommit 

ur denna uppsats. 

Jämförelsen och slutsatserna ur dessa idealtyper blev till större delen de förväntade, nämligen 

att konservatismen har utvecklats genom att ”byta sina värden” och därmed gång på gång 

bevisa att denna ideologi har inga fasta värden och är trolös. Dock uppkom den Post-moderna 

konservatismen här som ett undantag eftersom den har vissa fasta värden och är inte helt 
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trolös av sig. Problem i uppdelningen av de olika idealtyperna uppstod när jag ställde mig 

frågan om Edmund Burke egentligen inte tillhörde den Moderna konservatismen istället för 

den Klassiska? Men att ta dagens gamla etablerade konservativa partier och jämföra med 

Edmund Burke kändes inte rätt, dessa två hörde inte ihop. Därefter ställdes frågan om varför 4 

idealtyper inte skulle vara bättre än 3 då? Jo för att den Klassiska konservatismen skulle först 

och främst inte vara någon form av ”proto-konservatism”, tvärtom skulle den Klassiska 

konservatismen vara själva grunden för hela ideologin och som man utgår ifrån. Samtidigt 

kom jag fram till att det i princip var omöjligt att utelämna franska revolutionen eftersom 

detta är det bästa exemplet på hur konservatismen betedde sig i en väldigt ren form. Eftersom 

idealtyperna är så rena att dom är praktiskt overkliga så borde franska revolutionen och dess 

historieskrivning finnas med när grunden till konservatismen skapas i idealtypsform.  

Detta arbete hoppas jag kan användas i framtida forskning om konservatismen, till exempel 

om det kommer att komma fler tidslinjebaserade konservatismer i framtiden eller om någon 

vill gräva djupare i ideologin och dela upp den i fler tidslinjebaserade idealtyper än vad jag 

har gjort. Detta arbete sätter också ljuset på vad konservatismen är, nämligen att det är en 

trolös ideologi och går efter principer för hur värden ska behandlas snarare än värden i sig. 

Motsatsen till konservatismen om man ska tänka i dessa banor borde då vara en ideologi som 

hela tiden står fast i sina principer om hur värden ska behandlas, men där dessa värden istället 

för att bevaras alltid ska förintas. Alternativet är en ideologi som har fasta värden, blickar 

alltid framåt och lär sig aldrig av historien. Båda dessa alternativ låter som Sovjetunionen och 

dess historia, vilket är anledningen till att jag tog ett sådant exempel i uppsatsen.  

Konservatism kan egentligen aldrig anses vara dåligt eller bra, för denna ideologi kan alltid 

byta värden, kanske är det därför som ideologin ibland svartmålas, att folk är rädda för att den 

när som helst ska byta värden till något som är hemskt och förödande? Detta har faktiskt 

redan hänt då många framstående då konservativa i Tyskland senare anslöt sig till Hitler och 

blev nazister, å andra sidan har vi i USA konservativa som är fullt emot en starkare 

centralmakt och tycker att individen ska vara så fri som möjligt. Konservatism innehåller fasta 

värden som kommer och går, men bara principen om bevarandet består. 
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