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Abstract 
 

The aim of this bachelor’s thesis is to analyze the idea progress in the party programs 

in the Swedish Centre- party during the time 1910-1959. The progress in the party program is 

compared with the evolution of society during the same period. 

The bachelor’s aim is also to analyze how each new party program is described in 

newspapers, two newspapers were chosen to make the comparison;  Arbetet (a social 

democratic newspaper), and Skånska Dagbladet (a centre-party newspaper).  

The result shows that the party in the beginning was conservative and against both capitalism 

and socialism. The start of the party was a reaction against the new electionsystem which was 

introduced in Sweden in 1909. The party took a clear standpoint for the Swedish farmers, but 

after 1933, they were standing for the whole countryside. In the 1940’s and the 1950’s the 

party became more like a social liberal party rather than an agrarian party only for the 

farmers. 

 

The party programs are not given much space in the two newspapers. In 1933 they only give 

short stories about it, and in the 1959 Arbetet and Skånska dagbladet mostly writes about the 

new party committee. In newspapers from 1919 it´s not written at all about the new party 

program. The reason is that the end of the WWI just was happening and was the greatest news 

at the time.      
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Bondeförbundet 
 

Det var ej nog att gå med blicken sänkt 

och följa plogens gång i fårans ler, 

det var ej nog med all den kraft vi skänkt, 

ej nog att jorden skänkte mer och mer. 

Det krävdes ock att lyssna och se an. 

vi glömde det, tills tidens vind blev hård, 

tills armens kraft och mödans lön försvann 

och gamla gårdar gick ur släktens vård. 

 

Det ropades till oss från väst och öst: 

”Här hör du hemma, här är ditt beting”, 

tills du förspillt vår vilja och vår röst,  

och allt vi drömt oss blev till ingenting. 

Då väcktes vi och slöt ett fast förbund 

för att i stormen stå varandra bi. 

Och ifrån denna minnesvärda stund 

är Sveriges bonde rakryggad och fri 

 

Vårt gamla värv är av fördubblad art. 

Det är ej nog att älska bygd och land. 

I tidens frågor måste du se klart 

och ta ditt eget öde i din hand. 

Stig ut i solens sken! Var oförskräckt! 

Då rikets planer läggas, hörs ditt ord. 

- Åt jordens redobogna, nya släkt 

bevara vi vår gärning och vår jord!1 

 

- Kerstin Hed -  

 

 

 

                                                 
1 Jonnergård Gustaf, 1950, Sid 5. 
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1 Inledning 
Denna uppsats ämnar belysa politik och ideologiutveckling inom Bondeförbundet under 

perioden 1910-1959, i det parti som sedan 1957/1958 går under namnet Centerpartiet i 

Sverige. Genom uppropet i första numret av Landsbygden den 1 december 1910 på initiativ av 

en större skara bönder och godsägare, togs initiativet att bilda ett parti som motställde sig 

industrialismen och den socialism som vuxit fram ur denna samhällsutveckling.2 

Bondeförbundets bildande och utveckling ger ett bra forskningsunderlag som kan leda till 

intressanta analyser då partibildningen sker i samtid med att bonderörelser under denna period 

börjat växa fram i Europa och engagera sig politiskt mot industrialismen och socialismen. 

Därför är det ur den kontexten intressant för mig att belysa just Bondeförbundets framväxt 

under dess första 49 år.  

Eftersom partiet existerar än idag, till skillnad från många andra bondepartier i Sveriges 

historia, är det för mig intressant att forska just kring detta parti. Med den fakta som kommer 

att presenteras i denna uppsats, kan den intresserade få ett visst underlag för att följa upp hur 

ett parti kan utvecklas över ett halvt sekels tid i Sverige. Den dikt som inleder uppsatsen finns 

med för att exemplifiera bondromantiken i diktform, och eftersom den fanns med i 

Centerpartiets jubileumsbok från 1950, så är den hämtad från den tid i partiet som uppsatsen 

behandlar. Dikten finns med i uppsatsen också av prydande skäl.   

1.1 Problemformulering  

Bondeförbundets politiska mål och ideologiska utveckling är måttligt kartlagt, av den fåtaliga 

tidigare forskningen att döma. För att förstå den ideologiska utvecklingen i partiet krävs att 

betraktaren har insyn och förståelse dels för jordbrukarnas situation under perioden i Sverige, 

dels för samhällsutvecklingen i Sverige under 1900-talets första hälft. Att ha den typen av 

förståelse är grundläggande för den som avser att studera denna historia och göra tolkningar 

därutöver. Denna uppsats avser att presentera fakta så att just en sådan förståelse ska kunna 

uppnås av läsaren.  

Yngve Mohlin nämner i sin statsvetenskapliga avhandling om Bondeförbundet att kunskap 

kring industrialismen och valsystemsändringen 1909 i Sverige, är viktig för att ha förståelse 

för partibildningen 1910. Också den ideologi som går att se i den bonderörelse som träder 

fram kring sekelskiftet, är relevant att beakta.3 Tidigare forskningar har vittnat om att partiet 

                                                 
2 Jonnergård, 1985, Sid 11.  
3 Mohlin Yngve, 1989, Sid 8f.  
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bildas för att främja jordbrukares situation. Denna kunskap ska fördjupas i denna uppsats, och 

därför ska centrala dokument och tidskrifter genomarbetas.  

Att noga granska reaktioner och publikationer i media till följd av Bondeförbundets nya 

idéprogram, är nytt för forskning inom detta område i svensk politik. Inga av de titlar som 

presenteras som tidigare forskning i denna uppsats har gjort denna typ av undersökning.  

Begreppet bondeideologer förekommer då bonderörelsen omskrivs. Dessa grupper har verkat 

för en antiindustrialistisk samhällssyn och bidragit till bonderörelsens frammarsch runt 

sekelskiftet och 1900-talets tidigare år.4 

1.2 Avgränsning 

Uppsatsen kommer rikta sig mot att granska ideologi och politik i Bondeförbundet och ställa 

detta mot samhällsutvecklingen. Det är strukturerna i partiet, i dess utveckling, som ställs i 

centrum och aktörernas roll kommer inte beröras i någon annan omfattning än att vissa 

personer tog särskilda initiativ. Exempelvis kommer uppsatsen inte omfatta någon empirisk 

forskning kring vänskapsbanden mellan centrala partiföreträdare under perioden, och därför 

tillämpar denna uppsats heller inget aktörsperspektiv.  

Den tidsmässiga avgränsningen är 1910-1959. Valet av denna period ligger i att initiativet till 

att bilda partiet togs 1910 i och med att tidningen Landsbygden grundades då, och skrev ett 

upprop i artikeln Bröder, låtom oss enas, vilket kan ses som en viktig primärkälla till att 

granska partiets tidigaste år.  

Partiet byter namn 1958 från Bondeförbundet till nuvarande namnet Centerpartiet, och 

kommer efter det att ta en annan riktning i politiken vid det nya idéprogrammet 1959. Detta 

gör att namnbytet och det första idéprogrammet 1959 efter namnbytet är en tydlig milstolpe, 

som är rimlig att använda som avgränsning. Jag kommer avgränsa mig från att belysa andra 

agrara partiet, t.ex. Jordbrukarnas Riksförbund, då det skulle bli för omfattande för uppsatsen 

omfattning.5 Forskningsmaterialet kring partiet är fokuserat på första numret av Landsbygden 

och idéprogrammen för perioden 1910-1959, och avgränsade från partiprogrammen. Detta 

eftersom forskningen skulle bli för omfattande i sitt omfång om den skulle beröra både 

idéprogram och partiprogram. Eftersom det är idéprogram som undersöks kommer det sällan i 

resultatet att presenteras några konkreta exempel på politiska åtgärder om hur målen ska nås, 

då sådant oftast formuleras i partiprogrammen och inte i idéprogrammen som till största del 

                                                 
4 Jonnergård, 1985, Sid 29f.   
5 Jonnergård Gustaf, 1985, Sid 11f.  
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består av visioner och målsättningar och inte konkreta mål, vilket också är det som skiljer idé- 

och partiprogram åt. Tidningarna är avgränsade till endast den socialistiska tidningen Arbetet 

och den centerpartistiska Skånska Dagbladet. Följande urval beror på att forskningen ska 

presentera en socialistisk och en centerpartistisk medievinkel. Åren 1919, 1933 och 1959 är 

valda för att ge ett mer utspritt tidsspann. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka och kartlägga hur ideologin förändrades genom 

Bondeförbundets idéprogram i takt med samhällsutvecklingen under första halvan av 1900-

talet. Uppsatsen ska granska vilka visioner som fanns, och vilka ideologiska mål partiet 

strävande mot, samt hur det går att finna en ideologisk utveckling i det. Syftet är också att se 

mediebilden i två utvalda tidningar som belyser idéprogrammen vid tre olika årtal som är 

utspridda över perioden. Då det finns begränsat med tidigare forskning kring partiets 

idéutveckling, finns ett syfte med uppsatsen att fylla ut det utrymmet något. Uppsatsens 

frågeställningar är: 

 Vilka ideologiförändringar går att se i Bondeförbundets idéprogram 1910-1959 kontra 

samhällsutvecklingen under samma period? 

 Hur uppmärksammades de nya idéprogrammen i tidningarna Arbetet och Skånska 

Dagbladet vid åren 1919, 1933 och 1959? 

1.4 Tidigare Forskning 

Hans-Albin Larssons avhandling i historia tar upp hur Bondeförbundet förändras och blir 

Centerpartiet. Avhandlingen har sin tyngdpunkt på perioden 1945-60. Larsson upplyser om att 

partiet nämns sparsamt i den historiska litteraturen, och situationen är liknande idag då det 

sedan Larssons avhandling lades fram (1980), fortfarande kan ses som sparsamt på detta 

forskningsområde. Precis som kommer att göras i denna uppsats, beskriver Larsson 

strukturförändringarna i samhället, men använder den informationen som en bakgrund till 

partiets politik och inte för att följa upp ideologiutvecklingen med samhällsutveckling under 

den tiden.6 

Larsson framhåller att urbaniseringen var ett stort problem för Bondeförbundet, och att detta 

var en av orsakerna till namnbytet och breddningen av politiken under 1950–60-talen för att 

söka nya väljargrupper. Denna omläggning av politik var förankrad i en ideologisk 

utveckling, och Larsson nämner exempelvis att partiet på 1940–50-talen ville se sig som ett 

                                                 
6 Larsson Hans-Albin, 1980, Sid 4.  
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parti liggande mellan liberalism och socialism. Partiet var nämligen kritiskt till de klassiska 

ideologierna och ville inte kategoriseras inom någon av dessa ideologier. Dock fördes en 

idédebatt där de mest drivande i partiets idédebatter var ledare inom ungdomsförbundet 

(SLU) och akademiker inom partiet. Att partiets generellt under första halvan av 1900-talet 

inte var intresserade av idédebatt, berodde på att bondeförbundare tyckte att de gällande 

ideologierna var utdöende och att partiet istället skulle föra en ”handlingspolitik”.7 

Yngve Mohlin avgränsar sin avhandling till perioden 1914-1936 och lägger sitt fokus på den 

svenska agrarianismen. Han förtydligar att varje agrart samhälle skapar sin egen politiska 

ideologi i under den politiska moderniseringen, vilket är anledningen till att avhandlingen 

berör svensk agrarianism, att ideologin är nationsbestämd.  

Mohlin ankopplar till Derek Urwin som nämner att bondeideologer traditionellt inte hade 

kompetens och kapacitet att tänka i ideologiska termer. Vidare kan bondeideologier ofta 

kännetecknas för att vara negativa eller mot något. Exempel på motståndsområden är det 

urbana samhället, kapitalism som ekonomiskt system och arbetarrörelsen.8 

Han beskriver att agriarnismen kan liknas vid en konservativ inriktning, kopplat specifikt till 

bonderörelsen. Dock såg inte bondeförbundarna sig själva som konservativa.9Agrarianism 

kunde inte bara ses som en typ av konservatism, utan också som en radikal ideologi i sin syn 

på samhället, blandat med nationella värden.  

Bondeförbundet och jordbrukarnas riksförbund är relevant att jämföra, då dessa 1921 

sammanslås i ett parti. Ideologiskt låg partierna varandra relativt nära, dock skilde de sig i 

några viktiga politiska frågor som t.ex., då Bondeförbundet 1918 ändrat sig och var för en 

allmän rösträtt, medan Jordbrukarnas Riksförbund var negativt inställda. Jordbrukarnas 

riksförbund var också ett mer nationalistiskt parti, och var även det parti av dessa två som 

förespråkade rashygien vid tiden före sammanslagningen. 

De var för ett antisocialistiskt samhälle, och äganderätten värnades tydligt inom bägge 

partierna, och eftersom de båda partierna ansåg att arbetarklassen var ett hot mot 

äganderätten, var det huvudanledningen till deras syn på socialism som ett hot. 

Viktigt är också att nämna, att de reaktionära eller nationalistiska strömningar som 

innefattades i agrarianismen, gjorde att bonderörelsen på sina håll fick vissa inslag av 

                                                 
7 Larsson, 1980, Sid 184ff.   
8 Mohlin Yngve, 1989, Sid 39f. 
9 Mohlin. 1989, Sid 1f.   
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högerextremistiska tankeexperiment under 1920 och 1930-talet då liknande idéer fick fotfäste 

i Europa.10 

Liksom Mohlins avhandling, har Rolf Torstendahl lagt stor vikt vid ideologier i sin 

avhandling Mellan nykonservatism och liberalism- idébrytningar inom högern och 

bondepartierna 1918-1934. Torstendahls avhandling börjar vid tiden strax innan 

partisammanslagningen, och belyser alltså inte så stor del av Bondeförbundets politik och 

ideologi innan sammanslagningen. Han behandlar bl.a. tiden för då partierna slogs samman, 

då Jordbrukarnas Riksförbund anslöt sig kring frågorna i Bondeförbundets program om 

förenkling i statsförvaltningen och indragning av överflödiga ämbets- och tjänstemannaposter. 

Denna antibyråkratism var en genomgående tematik i 1800-talets liberala opposition mot den 

rådande konservatismen, och Bondeförbundet hade vissa beröringspunkter med denna liberala 

syn, och Torstendahl tar då alltså upp att i viss utsträckning kan Bondeförbundets politik även 

ses som liberal på vissa punkter.11  

Nils Wohlin var en verksam politiker i Jordbrukarnas Riksförbundet och sedermera 

Bondeförbundet efter sammanslagningen, och tituleras av Torstendahl som en chefsideolog 

för bondepartierna under 1910 och 1920-talet. Wohlin såg bönderna som en medelklass och 

framhöll att bönderna borde hålla sig fria från gamla partierna och gå i bräschen för hela 

medelklassen.12 Wohlin och Bondeförbundet var emot ett socialistiskt och kapitalistiskt 

samhälle. Motioner från Bondeförbundet i riksdagen under tidigt 1920-tal, skrivna av Wohlin 

och Olof Olsson i Kullenbergstorp, rör även antimonopoliska strävanden.  

Den antikapitalistiska synen tydliggörs ännu mer i idéprogrammet från 1933. Den relativt 

positiva synen på liberal ekonomi som Bondeförbundet förespråkat, avvek vid i vissa fall 

enligt Torstendahl, bl.a. i exemplet om Harald Laurins formulering från 1930-talet att stat och 

kommun ska ordna arbeten för att minska utgiften för nödhjälp och fattigvård. Detta exempel 

vill Torstendahl mena är likt den teori som socialdemokraten Ernst Wigforss tillämpat i sin 

ekonomiska planering. Samtidigt hade Bondeförbundet under 1920-talet en ekonomisk syn 

som liknas vid Kjellénska unghögern från omkring 1910, dock ges inte tydliga exempel på 

hur. Det kan klargöras att synen på ekonomi skiftade i Bondeförbundet under partiets första 

decennium.13 

                                                 
10 Mohlin, 1989, Sid 54ff.  
11 Torstendahl Rolf, 1969, Sid 21f. 
12 Torsendahl, 1969, Sid 24f.  
13 Torstendahl, 1969, Sid 58ff.  
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Bertil Fiskesjö skriver om Bondeförbundet under perioden 1910-1921 i sin lic. avhandling 

från 1964. Denna avhandling har ett tydligt aktörsperspektiv där exempelvis Carl Berglund är 

en central person, godsägaren från Gimmene som hade ett förflutet i det liberala Frisinnade 

Partiet.14 Många av de personer som deltog vid partiets bildande och utveckling fram till 1921 

nämns också, då Bondeförbundet slås ihop med Jordbrukarnas Riksförbund. Avhandlingen är 

mer riktad åt att belysa organisation och interna relationer än att belysa ideologiska 

förändringar likt denna uppsats kommer göra. Exempel på organisatoriska milstolpar som tas 

upp är mötet i Falköping den 30 januari 1914 då Bondeförbundet formellt etablerar en 

riksorganisation. Fiskesjö gör även flera instickare om Jordbrukarnas Riksförbund, vilket gör 

vissa delar av avhandlingen mindre viktig då jag helt fokuserar på Bondeförbundet. 

Trots att ideologin inte diskuteras i avhandlingen, går det genom att läsa de politiska 

ställningstaganden partiet gör, urskilja ideologin i Bondeförbundet. Bl.a. att flera 

bondeförbundare tog ställning för kungen mot liberalen Karl Staaff i bondetåget, vilket ter sig 

som ett konservativt agerande.15 Det märks också att partiet hade decentralistiska tankegångar 

då den första förbundsstämman var så sent som 1916, och grundaren Carl Berglund hade helst 

sett att partiet skulle vänta ytterligare en tid med detta. Partiet skulle enligt vad som skrevs i 

tidningen Landsbygden, bildas utifrån små avdelningar som hämtat inspiration från 

Landsbygden. Sedan skulle kretsar och distrikt bildas, och slutligen skulle partiet bilda en 

partistyrelse. Detta var idén, från bl.a. Carl Berglund, om hur partiet skulle bildas 

underifrån.16  

Dock berör Fiskesjö i ett sista kapitel hur politiken såg ut i partiet i sitt inledningsskede.  

I ett nummer av Landsbygden från 1911 berör bl.a. krav på allmän folkpensionering och 

förbättring av landsbygdens folkskolor. Vidare hade partiet enligt Fiskesjö en antisyn mot 

monopol och truster, och var tveksamma till rösträttsreformen i början. Dock då valet 

närmade sig, accepterades regeringsförslaget i huvudsak, men med vissa reservationer. För 

villkor till kvinnlig rösträtt skulle äkta makar få rösta för varandra genom fullmakt. Dock 

fanns splittring i partiet där flera konservativa var emot exempelvis kvinnlig rösträtt. Bland 

dessa kan Nils Wohlin anges.17 

  

                                                 
14 Fisekesö Bertil, 1964, Sid 4. 
15 Fiskesjö, 1964, Sid 52. 
16 Fiskesjö, 1964, Sid 16, 71. 
17 Fiskesjö, 1964, Sid 335f. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 
Uppsatsen kommer utgå från ett strukturalistiskt perspektiv eftersom uppsatsen ska belysa 

förändringar i partiet i förhållande till samhällsutvecklingen. Strukturalismen belyser 

mönstren i ett system med återkommande och bestående grunddrag. Det är genom mänskliga 

aktiviteter som dessa strukturer uppkommit, och strukturerna kan delas in i olika delar: 

Materiella, sociala och kulturella.18 Uppsatsen kommer beröra de sociala strukturerna, och då i 

form av ideologiska strukturer, samt de kulturella strukturerna där begreppet politisk kultur 

ska tillämpas.   

2.1. Dåtida syn på ideologierna  

För att ideologierna ska kunna sättas in i sitt rätta sammanhang, måste de sättas in i sin 

samtid. Om en nutida litteratur skulle användas för att förklara ideologierna, skulle en samtida 

syn genomsyra dessa förklaringar då författarens miljö präglar dennes tolkningar. Därför är 

det både relevant och intressant att använda författare som levde under den tid som denna 

uppsats belyser. På så sätt fångas en samtida bild in i synen på ideologierna, där författaren är 

påverkad av t.ex. de dåtida nationalistiska strömmarna. Detta är viktigt då ideologier, som 

mycket annat, förändras över tid. Syftet är att undvika ett nutida raster på ideologierna. 

Pragmatismen finns med då tidigare forskning beskrivit partiet som ett handlingspolitiskt parti 

snarare än ett ideologiskt parti, och därför ska uppsatsen granska om det går att urskilja en 

pragmatisk linje i idéprogrammen.  

2.1.1. Konservatism 

Huvuddragen i konservatismen har kännetecknats bl.a. av en aggressiv utrikespolitik, ofta 

med imperialistiska och nationalistiska inslag. Konservatismen har även försvarat vissa 

traditionella värden, såsom religionens och kyrkans makt och olikheternas i könets ställning i 

hemmet grundat i en social hierarki. Med sin syn på traditionella värderingar kan ideologin 

betraktas som en traditionalistisk ideologi. Inom de politiska relationerna har konservatismen 

stått emot socialismen, och i flera frågor även liberalismen som t.ex. synen på ekonomi och 

handel. I Sverige har konservatismen kännetecknats av motstånd i demokratiseringsfrågor 

(t.ex. författningskampen ).19 

Harald Hjärne skriver om konservatismen i boken Blandade spörsmål,20utkommen kring 

sekelskiftet. Här märks konservativa drag, bl.a. då han talar om rasforskningen, och vikten av 

                                                 
18 Kjeldstadli Knut, 1998, Sid 32f.  
19 Tingsten Herbert, 1966, Sid 135ff.  
20 Hjärne Harald, 1903, Sid 87. 
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att känna till människors fysiska förmåga i olika länder. Han understryker i kapitlet försvar på 

allvar just vikten av att en stat ska ha ett försvar som kan erbjuda skydd, och kopplar till 

utrikespolitiken då han nämner exempel på länder i världen som har problem med sitt 

försvar.21Tingsten anger en formulering av konservatismen som ger en god sammanfattning: 

”Det ligger i konservatismens natur att den ständigt anpassar sig; Vad som idag ter sig som en 

farlig nyhet blir imorgon ett erkänt inslag i en bestående ordning, som man ivrigt kämpar för 

att bevara”.22   

2.1.2. Liberalism 

Folkpartiledaren Bertil Ohlin (partiledare 1944-1967) skriver om liberalismen i Sverige under 

1900-talets tidiga hälft. Han tydliggör hur liberalismen står i motsats till socialismen och att 

de har olika syn på maktkoncentration och ekonomi. Inom liberalism sätts rätt, frihet och 

oberoende i centrum.23 Ohlin ger i sin bok flera exempel på liberal politik, bl.a. att fri 

prisbildning och i huvudsak enskild äganderätt är viktig del i liberalismen. Han smutskastar 

den socialdemokratiska regeringens politik om statlig reglering av export och import och 

framhäver istället att näringslivets män ska ges goda förutsättningar för framtiden för att på så 

sätt få en jämnare och mer dynamisk utveckling.24Tingsten framlägger liberalismens vision 

om ekonomisk frihet, fri handel fritt yrkesval och fri prisbildning, och människors frihet 

gällande yttrandefrihet, tryckfrihet, frihet att bilda politiska partier och religionsfrihet. I 

friheten låg, som på det ekonomiska planet, samtidigt kravet på att de sociala, politiska, 

religiösa och nationella minoriteterna måste skyddas. I ett liberalt samhälle är äganderätt för 

människan viktig.25 

2.1.3. Socialism 

Socialdemokraten Ernst Wigforss framhäver att socialismen vill lägga äganderätten till kapital 

i händerna på det centrala samhällsorgan, staten. Detta kan ses som en utgångspunkt av vad 

socialism är. Innebörden av frihet är bl.a. yttrandefrihet och att få äta, dricka och klä sig efter 

behag. Frihet och rättvisa nås också genom utjämningspolitik, då frihet och äganderätt över 

ekonomiska medel leder till bekymmer inom produktiviteten.26 

 

                                                 
21 Hjärne, 1903, Sid 9f, 89f.  
22 Tingsten, 1968, Sid 27. 
23 Ohlin Bertil, 1962, Sid, 16.  
24 Ohlin, 1963, Sid 45.  
25 Tingsten, 1968, Sid 33f. 
26 Wigforss Ernst, 1952, Sid 9, 63ff.  
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Även socialdemokraten Gustav Möller sätter år 1917 sig emot privat äganderätt av 

produktionsmedel och ”fri och obegränsad enskild förfoganderätt över industrin.” Ett 

socialistiskt samhälle är ett samhälle utan ekonomisk utsugning och ett samhälle där jämlikhet 

får råda. För att nå ett rättvist samhälle krävs en omläggning från privatkapitalistisk 

produktion till samhällsproduktion.27 

Socialismen kan ses som en ideologi som uppstod som reaktion mot liberalismen under 1800-

talet. Marx och Engels sammanfogade äldre socialistiska idéer i skriften Det kommunistiska 

manifestet, där kravet ställs att äganderätten och produktionsmedlen överförs från några få till 

att stället beröra alla, samt att de rådande samhällsklasserna ska försvinna. Socialismen ska, 

framhåller Marx, föra en politik för proletärerna och mot utsugarna.  Staten ska göras 

ekonomiskt starkare genom skatter och sedan ska staten fördela resurserna rättvist till folket.28  

2.1.4. Pragmatism 

Pragmatismen ska betraktas som ett begrepp inom filosofin och inte som en ideologi likt de 

ovan. Denna syn bygger på den pragmatiska metodens funktion vilken är att tolka varje 

uppfattning genom att undersöka de praktiska följderna. Pragmatismen vänder sig bort från 

abstraktion, otillräcklighet och tomma ord. Istället vänder sig pragmatikern till det konkreta, 

till handlandet och förmågan. På så sätt mjukar pragmatismen upp alla teorier och sätter dem i 

arbete. Den pragmatiska metoden kan då ses som en inställning att istället för de teoretiska 

tingen och principerna, är det resultat, konsekvenser och fakta som premieras.29 

2.1.5. Agrarianism 

Yngve Mohlin har använt sig av agrarianismen och det är hans avhandling som ligger till 

grund för agrarianismen i detta arbete. Agrarianismen kan betecknas som en samlingsideologi 

av de tankar och värderingar som växte fram i bonderörelsen under 1800-talet ur 

landsbygdsbefolkningens erfarenheter och förutsättningar till överlevnad. Ideologin kan ses 

som en motkraft till moderniseringen under industrialismens framväxt under denna period. 

Mohlin skriver att agrarianismen kanske mer kan ses som en praktisk ideologi än ett teoretiskt 

begrepp likt ideologier i regel gör. 

Politik som ofta drivs av agrarianistiska partier är höjda tullar för att skydda jordbruket och 

har en protektionistisk politik i handelsfrågor.30 

                                                 
27 Möller Gustav, 1975, Sid 65, 83f. Citatet återfinns på sid 65. 
28 Tingsten, 1968, Sid 45, 56f. 
29 James William, 2003, Sid 44ff. 
30 Mohlin, 1989, Sid 1f. 
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2.2. Politisk kultur 

Politisk kultur kommer att tillämpas för att granska kulturella strukturer i Bondeförbundets 

idéprogram. Politisk kultur sammanfattas av statsvetaren Thomas Denk som ett sätt att 

analysera individens mentala förhållningssätt till politik tillsammans med deras politiska 

handlingar. Det är som framgår av namnet, ett sätt att se hur politiska system fungerar, vilket 

genomförs i denna uppsats då ett partis politik och ideologi förändras. Denk benämner 

strukturell kulturansats som en del av den politiska kulturen där berättelsen av något 

analyseras, och han nämner diskussioner bland väljare och politiska program som exempel på 

sådana analysobjekt, vilket är några av de primärkällor som uppsatsen avhandlar.31  

Politisk kultur och politiska system sammanbinds i ett förhållande, då den politiska kulturen 

är beroende av vilket politiskt system som tillämpas i t.ex. ett land. 

Att den politiska kulturen är olika i olika länder, beror alltså på att de politiska systemen 

skiljer sig mellan olika länder. I och med att uppsatsen berör ett parti i en samhällsutveckling, 

är det relevant att understryka sambandet mellan den politiska kulturen och det politiska 

systemet och dess utveckling.32   

Etnologen Jan Fredriksson tar i inledningen för sin avhandling upp den politiska kulturen. 

Han låter politisk kultur definieras som ”det komplex av normer, värderingar och 

förväntningar kring det gemensamma angelägna som finns i ett samhälle vid en viss tidpunkt, 

och som styr medborgarnas uppfattning om vad som är möjligt att göra i dessa frågor.” För att 

ge en mer kortfattad och enkel version handlar politisk kultur om länken mellan människors 

föreställningar och hur politiken fungerar. Politisk kultur kan delas upp i tre aspekter: Vad, 

vem och hur. Vad kretsar kring de politiska frågorna och vilka frågor som vi uppfatta som 

gemensamma och offentliga. Vem riktas mot vem det är som ska definiera det gemensamt 

angelägna, alltså vem som styr. I t.ex. en modern västerländsk demokrati är det folket som per 

definition har den yttersta makten. 

Hur rör just hur makten ska utövas, alltså hur det politiska ledarskapet ser ut. Detta kräver 

exempelvis att politiker har en ödmjukhet mot folket då de i en demokrati, som ovan nämnt, 

har den yttersta makten i demokratin.33  

 

 

                                                 
31 Denk Thomas, 2009, Sid 10ff.  
32 Denk, 2009, Sid 107f.  
33 Fredriksson Jan, 2003, Sid 14f.  
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3 Metod 
Uppsatsen är skriven utifrån en kvalitativ studie, då det är analyser kring idéströmningar, 

ideologier och politiska förändringar som berörs. Eftersom uppsatsen följer idéstrukturer i en 

rad idéprogram och genom detta söker ideologiska utvecklingar, är den idéhistoriska analysen 

ytterst lämplig för uppsatsen. 

Idéhistoria koncentrera sig på ideologier och tankesystem. I den mest grundläggande formen 

används idéhistoria för att klargöra hur idéer utvecklats genom historien och emellanåt tagit 

tydliga avstamp i samhället.34 Den allmänna idéhistorien har för avsikt att söka ett samband 

mellan alla olika föreställningar, värderingar, arbetssätt och organisation som inryms i politisk 

tänkande. Dock ska tydligt framhävas, att först och sist handlar idéhistoria om att söka ett 

samband mellan idéerna och de olika samhällstyper där idéer växer och växlar.35  

Den idéhistoriska analysen kan delas upp i två delar, den innehållsliga och den funktionella. 

Innehållslig idéanalys analyserar vilket budskap det inriktar sig på, vilket perspektiv som 

anläggs. Som begreppet säger, tolkas och analyseras budskapets innehåll och mening. 

Innehållsanalys prövar också argumentens relevans för sammanhanget, om argumenten har 

hållbarhet i förhållande till den empiriska verkligheten.  

Den funktionella idéanalysen lägger istället fokus på bakgrunden till de ställningstaganden 

som gjorts i forskningsmaterialet. Denna typ av analys ska alltså svara på frågan om orsaker 

och anledningar. Funktionell idéanalys kan också föra med sig ett rationalistiskt perspektiv, 

alltså en analys om aktören hade andra alternativa valmöjligheter, där försök görs att se 

ytterligare se ett steg bakom forskningsobjektet. 

Den politiska idéanalysen är central i denna uppsats då uppsatsen tydligt bygger på politiska 

och ideologiska strukturer. Politisk idéanalys är vanligt förekommande då ideologier granskas 

i olika material, såväl muntliga, eller skriftliga som i fallet med denna uppsats. Det skiljer sig 

dock ofta hur mycket underlag det finns, enstaka rader i ett dokument eller hela texter som i 

detta fall där det sker en uppföljning från program till program över en viss tid. Utifrån ett 

sådant material görs tolkningar. Tolkningarna kan delas upp i flera ”tolkningsläror”, vilka är 

bokstavstolkningen, systematiska tolkningen och intentionstolkningen. Alla dessa har en 

relevant koppling till uppsatsens tillvägagångssätt och därför är det viktigt att presentera alla 

tolkningarnas innebörd. 

                                                 
34 Kjeldstadli, 1998, Sid 89.   
35 Liedman Sven-Erik, 1979, Sid 205. 
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Bokstavstolknigen fokuserar på språkbruket och språket utifrån sin betydelse vid den tid då 

texten skrevs. Alltså ska formuleringar tas ur sin kontext och samtid. Genom detta kan 

forskaren finna en utveckling av t.ex. hur ord får ny betydelse eller nya ord framträder med 

tiden som är synonyma med äldre ord. Detta är en del av det centrala i uppsatsens 

tillvägagångssätt där betoning delvis läggs på hur ord och formuleringar plockas bort över tid 

eller hur nya ord uppkommer i idéprogram senare i tid, vars betydelse är synonyma med äldre 

ord. Även tolkningar kommer göras av ord och formuleringar som kan ses som ideologiskt 

laddade, som t.ex. frihet, jämställdhet, sekulariserad, statligt och kommunalt styre, frihandel 

och liknande som senare i analysen kan kopplas och motiveras i en diskussion kring 

ideologier. 

Den systematiska tolkningen tolkar och jämför texter med andra texter, vilket ju är ytterst 

centralt i denna uppsats som ska jämföra flera idéprogram med varandra. Systematiska 

tolkningar är vanligt förekommande i analyser kring politisk historia där studier kring 

utveckling hos partier eller aktörer genomförs. Inte bara tolkningar mellan likartade texter 

behandlas, utan också andra typer av texter som berör samma ämne kan användas. T.ex. i 

denna uppsats som inte bara kommer jämföra ett antal idéprogram med varandra, utan också 

kommer jämföra dessa med litteratur som beskriver den ideologiska utvecklingen i samhället 

under samma tid. Därmed kommer det analyseras hur idéprogrammen ideologiskt förändras 

parallellt med samhällets ideologiska utveckling. 

Slutligen ska intentionstolkningen nämnas. Denna tolkning leder fram till en förståelse kring 

upphovsmannens avsikt och intentioner. Forskaren vill alltså mer djupgående söka efter en 

anledning och ställer inte bara frågan vad utan också varför. Forskaren vill finna en förklaring 

och nöjer sig inte med enbart enkel fakta om vad som inträffat.36 

Genom dessa tre tolkningar som presenterats ovan, ämnar jag göra mina tolkningar där 

idéprogrammen ligger som central källa, och där litteratur kring ideologier kommer användas 

som bollplank för att redogöra samhällsutvecklingen utifrån ideologi och idéer. För att få en 

så bred bild som möjligt, och en förståelse för utvecklingen, behövs alla dessa tre 

tolkningssätt enligt de motiveringar som gjorts ovan kopplat till varje tolkning. 

Det ska även beaktas att den politiska idéhistorien visar att idéer inte tvunget måste motsvaras 

i handling. Politiska idéer spelar en skiftande roll i olika sammanhang i samhället. Idéerna kan 

identifieras först när de ställs mot bakgrund av den klassmässiga och politiska verkligheten 

                                                 
36 Florén Anders & Dahlgren Stellan, 1996, Sid 200ff. 
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där idéerna florerat. Det gäller även ideologierna från idag, som vi kan analysera först när vi 

sett dem hur de fungerar i olika historiska miljöer. Det är med bakgrund av detta som jag valt 

att plocka ut ideologier ur sin samtid, tolkade av människor som levde under den tid då 

idéprogrammen var aktuella, istället för att ta fakta av nutida forskare. 

Idéhistoria kan därmed ge en inblick i hur mänskligt tänkande kan vara. Vi kan lära oss att 

samma text kan tolkas och betyda olika för olika människor över tid. Det ger oss en bild hur 

stora skillnader kan vara i människors föreställningar beroende på vilken tid och miljö de 

lever i, hur det som då var en lögn idag kan vara sanning.37  

3.1 Diskussion kring källmaterialet 

Bondeförbundet/Centerpartiets idéprogram under perioden 1912-1959 är det primära 

källmaterialet till den empiriska undersökningen, samt artikeln Bröder, låtom oss enas i 

tidningen Landsbygden från 1910. Idéprogrammen är kopior som finns publicerade på 

Centerpartiets hemsida där de ligger offentligt för alla att läsa. Då dokumenten därifrån är 

exakta kopior från varje enskilt idéprogram och inte omskrivna i ny text, kan de betraktas som 

tillförlitliga källor. Numret av tidningen Landsbygden är en kopia från hela den ursprungliga 

tidningen från 1910. Tidningsnummer från Arbetet och Svenska Dagbladet är hämtade från 

mikrofilmer där varje nummer är inskannat och därmed ger den exakta bilden av vad som 

stod. Dessa tidningar är valda efter sin ideologiska tillhörighet där Arbetet är 

socialdemokratisk och Skånska Dagbladet är centerpartistisk. Dessa tidningar är valda för att 

uppsatsen ska kunna visa på om tidningars innehåll är annorlunda beroende på sin ideologiska 

inriktning. Vid varje tidning har undersökning gjorts för samma datum som idéprogrammet 

färdigställdes, och sedan sju dagar framåt då fler dagar av mig upplevdes för långt i tid för att 

händelsen fortfarande skulle klassas som en nyhet och publiceras.   

Sekundärmaterialet är litteratur av olika slag som är författade av historiker och statsvetare 

och etnologer.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Liedman, 1979, Sid 206f. 
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4 Bakgrund  
För att förstå reaktionen från bonderörelsen är det viktigt att belysa den historia som utspelas 

tiden innan, där industrialismen och ideologiska utvecklingar är centrala faktorer. Det krävs 

en förståelse av samhällsutvecklingen i allmänhet, och i synnerhet den utveckling som 

jordbruket genomgår under 1800-talets senare hälft och tiden fram runt sekelskiftet. För att 

tydliggöra utvecklingen är bakgrundsdelen uppdelad efter en ekonomisk-historisk del rörande 

samhällsutvecklingen kopplat till jordbruk och industrialism under 1800-talet fram till 1910, 

och en annan del som berör politik och idéer under 1800-tal och fram till 1910. 

4.1 Den svenska samhällsutvecklingen under 1800-talet. 

Under 1800-talet skedde det stora förändringars inom jordbruket. Under seklets tidigare ägde 

en nyodling rum i Sverige, och reformer som t.ex. laga skifte 1827. Från omkring år 1800 till 

1860 fördubblades landets odlade areal från ca 1 miljon hektar till 2,3 miljoner hektar, och 

under 1800-talets senare del hade siffran ökat till 3,7 miljoner hektar.38   

I Sverige hade industrialismen börjat växa fram i liten skala redan under 1820- och 1830, men 

det var först under 1870-talet som industrialismen verkligen nådde sitt genombrott. Med 

industrialismen ökade mekaniseringen såväl inom jordbruk som inom verkstadstillverkningen, 

och beroendet av mekanisering spred sig över landet. Detta ledde till en expandering och 

effektivisering av olika slags produktion och tillverkning, och även en radikal förbättring av 

kommunikation och infrastruktur i form av järnvägen. Järnvägen gjorde också att små orter 

kunde växa upp till större industristäder.39 

Bönderna i Sverige genomgick en stor förändringsprocess, då bl.a. många lämnade jordbruket 

genom utvandring och urbanisering där många tog arbete i industrin. Exempelvis var 70 

procent av Sveriges befolkning sysselsatta inom jordbruket 1879, och 1910 hade siffran 

sjunkit under 50 procent.40 Förutom emigration och urbanisering, var även det minskade 

födelsetalet en orsak till antalet jordbrukare blev färre. Det var främst yngre människor som 

lämnade jordbruket, och i den gruppen var det kvinnor som lämnade i störst omfattning.41 

Industritillverkningen kunde på flera sätt konkurrera med det bönderna producerade, t.ex. då 

margarinet introducerades och då blev ett hatobjekt bland bönderna som fick svårare att sälja 

smör. Efterfrågan på mat förändrades genom nya matvanor på importerad mat, t.ex. mer 

                                                 
38 Kuuse Jan, 1970, Sid 31f. 
39 Frängsmyr Tore, 2000, Sid 103. 
40 Morell Mats, 2001, Sid 15. 
41 Morell. 2001, Sid 76. 
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exotiska frukter och grönsaker. Denna förändring av matvanor påverkade det svenska 

jordbruket negativt i flera fall.42   

Professor Sten Carlsson skriver att emigrationen och industrialiseringen dock bör ses som en 

räddning för landsbygden ifrån hög arbetslöshet och överbefolkning i förhållande till 

arbetstillfällen. Slutet av 1800-talet kan på flera sätt ses som gynnsam för Sveriges bönder. 

Tullsystemets införande 1888 och mekaniseringen och utveckling av redskap (t.ex. järnplog 

och järnharv) och hjälpmedel, gjorde att jordbruket fick ett uppsving under 1890-talet.43 

Jordbruksproduktionen hade nått så storskaliga nivåer under 1800-talets senare del, att det 

räckte att försörja landet, och det ledde till att Sverige kunde exportera ett överskott av främst 

vete och smör. Industrin tog vid sekelskiftet över som ledande näring av landets totala 

produktion, och ett par årtionden senare gick industrin även om jordbruket vad gäller antalet 

sysselsatta.44 Förutom täckdikningens framfart slog cirkulationsbruket igenom även bland 

mindre hemman, under sent 1800-tal. Cirkulationsbruk, eller växelbruk, innebar att grödorna 

odlas av varierad art, eller att åkern läggs i träda under vissa år. Detta gjorde att markens 

näring bättre kunde tillvaratas. Vidare ledde Gustaf de Lavals konstruktion av separatorn för 

mjölken till att djurhållning och mjölkproduktion förändrades.45  

4.2 Politik och idéutveckling 

Idéutvecklingen i samhället hade tagit fart under denna period, och flera idéer från det sena 

1700-talet återkom. I samband med industrialismen ökade en tro på vetenskapen, och tron på 

ett sekulariserat samhälle, och detta var tankar som slog rot i såväl arbetarrörelse som i 

liberala kretsar. Liberalen Herbert Spencer inspirerades av Darwins evolutionsteori om att 

”den bäst lämpade vinner” och myntade begreppet ”survival of fittest”, med syftet att 

applicera tankesättet på samhället istället för naturen, och detta ledde till socialdarwinismen. I 

och med detta inleddes ett tänk kring rasklassificering, och detta tänk växte fram i ett Europa i 

en tid under rådande kolonialism och synen på den vite mannens överlägsenhet i världen var 

påtaglig.46 

Under 1800-talet hade en nationalromantik blomstrat och växt sig stark i det svenska 

samhället på flera områden, som t.ex. inom kultur och vetenskap. I denna form av nationalism 

växte under senare delen av 1800-talet upp ett behov att söka sin identitet. Exempel på sådant 

                                                 
42 Morell. 2001, Sid 79ff, 88-94. 
43 Carlsson Sten, 1953, Sid 5f. 
44 Jorner Ulf, 1999, Sid 49. 
45 Den svenska historien vol. 9, 1968, Sid 137.  
46 Frängsmyr, 2000, Sid 134ff.   
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behov var införandet av nationaldag, nationalsång och egen flagga. I takt med 

samhällsutvecklingen hade nya grupper växt fram i samhället baserade på klass eller 

ideologi.47 Under 1800-talets andra hälft förde Christoffer Jacob Boström en ny filosofi vid 

Uppsala universitet som grundades i en reaktion mot naturvetenskapens och teknikens 

framfart under industrialismen. Boströms filosofi kom att utmärkas för konventionell och 

samhällsbevarande, och hans filosofi kom att ligga till grund för både kristen och politisk 

konservatism och den inspirerade många och skaffade sig många lärjungar ända in på 1900-

talet.48 

Liberalismen fick sitt genombrott i Sverige under 1820-talet, där den slog rot främst i den 

växande medelklassen. Idéerna var främst reaktioner på den ekonomiska politiken, motstånd 

mot olika former av merkantilism och protektionism. I mitten av 1800-talet började vissa 

liberala idéer bli synbara i politiska beslut då t.ex. lika arvsrätt mellan män och kvinnor 

infördes 1845, skråtvånget avskaffades och det blev enklare att idka handel utanför städerna.49 

Under 1860-talet växte arbetarföreningar fram, men först under 1870-talet började 

fackföreningar att växa fram, med krav om bl.a. bättre arbetsvillkor. Arbetsgivarna såg främst 

fackföreningarna som ett hot mot arbetsgivarnas rätt att sätta löner, vilket de kallade ”arbetets 

frihet.” Efter fackföreningarnas intåg, gjorde socialdemokratin sin entré och 1889 bildas 

Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti (SAP) efter tysk förebild, och tidningen Social-

Demokraten började distribueras.50 

Socialdemokraterna tog upp kampen om allmän rösträtt, enkammarsystem, åtta timmars 

arbetsdag, kostnadsfri skolundervisning, tryck- och yttrandefriheten och arbetarskydd. Dock 

fanns ideologiska frågor som splittrade partiet, liksom frågan om att agera revisionistiskt eller 

revolutionärt. De mer vänsterorienterade grupperna inom SAP kom senare att bryta sig ur och 

bilda Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti.51 

Den antiindustrialismen som fanns bland många bönder hade börjat gro i bonderörelsen i takt 

med industriernas framväxt, och inte bara där utan även på andra håll. T.o.m. inom de främsta 

kulturkretsarna där bl.a. Victor Rydberg skrev Den nya grottesången och beskrev däri de 

hemska förhållandena i fabrikerna.52  

                                                 
47 Frängsmyr, 2000, Sid 155.  
48 Frängsmyr, 2000, Sid 162ff. 
49 Frängsmyr, 2000, Sid 69ff. 
50 Den svenska historien vol. 9, 1968, Sid 159ff, citatet återfinns på sid. 161.  
51 Frängsmyr, 2000, Sid 188. 
52 Morell, 2001, Sid 15. 
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Inom bondegrupper och andra antiindustrialistiska grupper växte motkrafter fram mot 

moderniseringen. Per Jönsson Rösiö var en pionjär inom bondeideologi, och statade skolan 

”Rösiös privata landtbruksskola”, där han undervisade för småbrukare och även kvinnor i bl.a. 

agrara ideologier. Det kan sägas att han kombinerade en organisk och romantisk natursyn till 

en agrar ideologi. Han ställde jordbruk mot industrin, och inspirerades av Victor Rydbergs 

tankar mot industrialismen. Rösiö ansåg att industrierna också stod för en ”kvinnoskändning” 

genom det tunga och monotona arbete de utfärdade där, och det var p.g.a. detta, tillsammans 

med industriernas naturutnyttjande, som Rösiö motsatte den växande industrialismen. Rösiös 

mål var att ena småbrukarna kring en naturvänlig syn mot industrialismen.53 

Bejakandet av böndernas situation under mitten av 1800-talet tog sig avtryck också i 

riksdagen. Redan då den nya riksdagsordningen tog form 1866, inträdde det nya partiet 

Lantmannapartiet följande år i andra kammaren. Partiet var ett intresseparti för bönder, och 

kännetecknas för sitt förespråkande av sparsamhet. Redan i sitt tidiga skede uppstod inre 

strider som blev ett problem för det stora partiet. Partiet kom senare att splittras i två partier 

kring tullfrågan under 1880-talet, ett protektionistiskt och ett frihandelsvänligt. Under 1880-

talet pågick tullstriden som slutade i valet 1887, där protektionisterna segrade, och i och med 

att tullfrågan var den då viktigaste frågan, är det en huvudorsak till att Lantmammapartiet 

senare försvann ur politiken då tullfrågan var avgjord.  

I slutet av 1880-talet bildas ett frihandelsvänligt parti vid namn Centern, som var ett 

stadsbornas parti. Det är relevant att nämna detta parti, då det är lätt att förväxla partiet med 

kortnamnet till dagens centerparti. Det är därför viktigt att tydliggöra att partiet Centern under 

sent 1800-tal inte alls är ett föregångsparti till nuvarande Centerpartiet, utan att det endast är 

själva namnens likhet som är en gemensam nämnare.54  

1904 lämnades en rösträttsproposition som bl.a. förespråkade proportionellt valsystem. 

Många av de moderatliberala lantmännen ogillade proportionalismen då de såg ett sådant 

valsystem som gynnsamt för industriarbetarna men som utestängde en stor del av den 

obesuttna jordbrukarbefolkningen. Lantmannahögern ansåg att det proportionella systemet 

dessutom var ett betydligt mer svårbegripligt system. Med ett sådant system skulle 

småstäderna väljas ihop med landsbygden, vilket lantmannahöger såg som ett hot mot 

böndernas makt, och som riskerade att leda till geografiskt alltför stora valkretsar 

                                                 
53 Toler John, 1994, Sid 75, 79ff. 
54 Carlsson, 1953, Sid 53f. 
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I 1866 års riksdagsreform avskaffades ståndsrepresentationen i riksdagen och ersatts med två 

kamrar. I och med detta hade lantmännen fått en stark ställning, men vid reformen som 1908 

tog form gällande ett proportionellt valsystem, sänktes bondeklassens andel av väljarkåren 

från 40 till 27 procent. Detta nya system försvårade också alla individualistiska säraktioner, 

vilket tidigare varit vanligt. De som främst var för det proportionella valsystemet var 

statsliberalerna med Karl Staaff och Sixten von Friesen i spetsen.  1909 trädde det 

proportionella valsystemet i kraft, och i och med det inleddes istället partiväsendet och 

partiledningarnas storhetstid.55  
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5 Svensk samhällsutveckling 1910-1960 
Under 1910-talet kom försvarsfrågan att ställas alltmer i centrum. Den 6 februari 1914 

genomfördes bondetåget som bestod av bondedemonstranter i Stockholm. Bondetåget bestod 

av 30 000 bönder, och avslutades med ett tal av Kung Gustav V som var högst 

försvarsvänligt. Detta tal mötte starka motreaktioner av liberaler och socialdemokrater.  

När första världskriget sedan bröt ut hamnade Sverige i en inbunden situation då landet ställde 

sig utanför kriget. Eftersom handeln påverkades och därmed import av basfödor, sattes ökat 

press på bönderna och en folkhushållningskommission tillsattes och offentliga folkkök 

inrättades för utspisning. Under ransoneringen under denna kristid kunde starka ekonomiska 

krafter göra stora vinster på svarthandel, de s.k. Gulaschbaronerna. Dessa blev rikare medans 

stora delar av befolkningen blev allt fattigare, vilket skapade stort missnöje i landet.  

1921 års val var ytterligare ett steg mot demokrati då kvinnor fått rösträtt och andelen 

röstberättigade kraftigt ökade. I fråga om kvinnors rösträtt var Sverige efter våra 

grannländer.56  

I och med att väljarkretsen nu ökat med nästan det dubbla, ställdes partierna nu inför nya 

utmaningar i sina valkampanjer där nu även kvinnor skulle täckas in. Den vanliga 

uppfattningen var att kvinnorna skulle rösta likadant som sina män, men ändå försökte flera 

partier nu på 1920-talet rikta in sig på en politik som också skulle tilltala kvinnor. Ett exempel 

är att familjepolitik fick större politiskt utrymme i kampanjerna, liksom utbildningspolitiken.  

I kölvattnet att detta växte föreningar som t.ex. Svenska Kvinnors Medborgareförbund, som 

uppmärksammade kvinnorna att rösta efter eget tycke och inte som sin man, samt att kvinnor 

skulle inse att även de hade ansvar för hushållsekonomin.57 

Under 1920-talet gjorde också socialdemokratin sitt intåg som regeringsbildare under Hjalmar 

Branting. 1922 hölls också en folkomröstning kring nykterheten, där en linje förordade 

nykterhet och den andra sidan var emot ett alkoholförbud. Den senare sidan segrade, men 

nykterhetsfrågan fortsatte leva och skapade splittring i vissa partier.58    

Under samma period uppkom också idéer kring det svenska folket, nämligen rashygienen. 

Krafterna kring rashygien mobiliserades först i Tyskland under tidigt 1900-tal, sedan till 

England och till Sverige kom idéerna 1909 då sällskapet Svenska sällskapet för rashygien 

                                                 
56 Hedenborg Susanna, Kvarnström Lars, 2013, 220ff 
57 Möller, 2005, 97f.  
58 Möller, 2005, 105f.  
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bildades. Flera forskare var verksamma i frågan, däribland Herman Lundborg, som hade ett 

syfte att ”söka få fram och fastställa en svensk-germansk ideal rastyp”. Inom synen på den 

perfekta rasen stod den svenske bonden, vilket också märktes i den svenska bonderörelsen 

och i synnerhet i Bondeförbundet med Uppsalaprofessorn Wohlin i spetsen, en man som 

tidigare tillhört den politiska högern, men som sedan blivit bondeförbundare. Det var han som 

romantiserade den svenske bondens ras, och var ledande inom ideologin 

”småfolkskonservatism”, som bl.a. byggde på en antikapitalistisk syn.59 Omkring 1920 föddes 

tankarna på att grunda ett rasbiologiskt institut. Alla politiska partier stod bakom ett förslag 

till riksdagen, och bland dem som skrev under märks namn som högerpolitikern Arvid 

Lidman och socialdemokraten Hjalmar Branting. Politiker såg ett rasbiologiskt institut som 

något nyttigt för nationen eftersom stoltheten för den germanska rasen var stor, och samtidigt 

fanns det en oro mot dennes framtid. Den rasbiologiska forskningen skulle också ses som en 

slags självuppfostran bland folket. Dock började kritik och tveksamma röster uppkomma 

under 1930-talet, och efter nazisternas övertag i Tyskland började allt fler lämna 

tankegångarna. Den numera öppet antisemitiska Lundborg lämnade institutionen 1935 och 

sökte sig till Tyskland. Istället började en ny era inom rasinstitutionen där den genetiska 

forskningen blev mer inriktad på medicinskt inriktad och mindre politiskt präglad. Stegvis 

avvecklades institutet under några decennier och 1958 var institutet enbart inriktat på 

medicinsk genetik.60  

Under 1930-talet skedde en krisuppgörelse, känd under namnet kohandeln. Bondeförbundet 

var splittrat i frågan men majoriteten var för en uppgörelse. Innebörden var att den 

socialdemokratiska regeringen gick med på yttre jordbruksregleringar när det gällde smör och 

margarin.61 

Under andra världskriget (1939-1945) kom Socialdemokraterna, Bondeförbundet, Folkpartiet 

och Högerpartiet att ingå i en samlingsregering där det i praktiken rådde undantagstillstånd i 

politiken och det rådde s.k. borgfred.62 Under andra världskriget tillämpades vissa 

restriktioner på åsikts- och yttrandefrihet, en åtgärd som då och längre fram varit en 

omdebatterad fråga. Efter kriget avgick samlingsregeringen och Socialdemokraterna inledde 

sin framgångsepok i svensk historia. I Sverige uteblev depressionen och istället inleddes en 

                                                 
59 Möller, 2005, 106ff.  
60 Frängsmyr, 2000, Sid 223ff. Citatet återfinns på sid 223.  
61 Möller, 2005, Sid 129.  
62 Möller, 2005, Sid 136f. 
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guldålder för svenskt näringsliv, mycket tack vare den stora efterfrågan som fanns ute i ett 

sönderbombat Europa.63 

En av de stora frågorna som växte fram efter kriget var skolan. Särskilt blev det en angelägen 

fråga för folket på landsbygden och de som hade en anknytning till arbetarrörelse, eftersom 

bildning var förutsättningen att ta sig framåt i samhället. Skolan blev en debatt både om 

ideologi och organisation, och engagerade alla partier. 1948 presenterade en tillsatt 

skolkommission ett förslag om nioårig enhetsskola, som beslutades i 1950 års riksdag.64  

Socialdemokraterna fortsatte under 1950-talet en näringslivsvänlig attityd och den svenska 

samhällsekonomin blev föremål för en liberalisering. Sverige gick in i en period av välstånd 

och det fattiga samhället kring sekelskiftet var i princip en förgången tid. Svenskarna var 

rikare och tryggare än någonsin.65 I denna tid där fattigdom blivit allt mer avlägsen, öppnades 

vägen för de borgerliga partierna som  förde en annan politisk linje, därför att nu växte 

möjligheten fram för ett samhälle där folket var mindre beroende av staten. Borgarna ansåg att 

ägandet förädlade människan. Istället för att ta emot från staten, skulle folket ges möjlighet att 

ta ansvar för sin egen livssituation. Inom borgerligenheten fanns en tro om att ägande ökar 

ansvarskänsla, och det gav upphov till ett folkligt oberoende och därmed en individuell frihet. 

Det klasshat som socialdemokratin propagerat med började försvinna under 1960-talet och nu 

uppkom smått en tid där välståndet skulle ta kunderna från socialismen.66   
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6 Empirisk huvudstudie 
6.1. Tidningen Landsbygden 

I det första numret av Landsbygden formuleras i artikeln Bröder, låtom oss enas varför det 

finns ett behov av att bilda ett parti för landets jordbrukare. De som skriver under är 25 män, 

alla med en koppling till jordbruk och de skriver också under med var de ha sin hemvist, 

vilket är byar i Falköpingstrakten. I artikeln beskrivs att industri, kapital och arbetare slutit sig 

tillsammans i föreningar med syfte att skaffa större inflytande i allmänna angelägenheter och 

mål med ekonomiska intressen. Den jordbrukande befolkningen har låtits bli ledda och lurade 

av dessa och inte förstå sina egna intressen menar skribenterna. Därför är det viktigt att 

bönder nu går samman och tillvaratar sina politiska och sociala intressen. En orättvisa som 

lyfts fram är den ojämna inkomstfördelningen mellan stad och landsbygd. Likaså framställs 

beskattningen vara orättvis i samma hänseende. Problemet med detta är att landets ekonomi 

samlas i ett fåtal personers händer, medan den stora allmänheten hålls utanför. Skribenterna 

framhäver att om detta ekonomiskt ogynnsamma system fortsätter, kommer landets bönder att 

inom en snar framtid endast vara skuldsatta arrendatorer som är nedtryckta i en pariaklass. Ett 

annat samhällsproblem som upptas är det proportionella valsystemet som skribenterna anser 

sätter bönderna under ett förmyndarskap som kommer leda till beslutsfattande i kotteri. 

Valsystemet anser skribenterna också kommer leda till att de politiska partierna kommer 

överbjuda varandra för att försöka vinna böndernas intressen, men att detta bara kommer vara 

tomma ord. Partierna kommer dela upp lantbefolkningen i skilda klasser som vid behov 

kommer spelas ut mot varandra. 

Med grund i detta anser skribenterna att ett parti behövs som kan föra jordbrukarnas talan som 

kommer verka mot orättvisor och med högsta ideal att bevara en självständig och välmående 

allmogeklass.67       

6.2  Idéprogrammet 1912 

Det är befogat att ha i åtanke att idéprogrammet från1912 inte är beslutat på det nationella 

planet vid en riksstämma, då Bondeförbundet vid denna tid inte bildat någon riksorganisation 

än.68 I detta idéprogram formuleras att det nyinförda proportionella valsystemet blivit 

missgynnande för jordbruksbefolkningen, och att inget av de etablerade partierna värnat om 

landsbygden utan ständigt tagit ställning för städernas bästa. Den politik som förts av de stora 

partierna har enligt Bondeförbundet låtit städernas intressen så i fokus att det skett på 

                                                 
67 Landsbygden, 1910-12-01, Sid 1.  
68 Jonnergård, 1950 Sid 67.  
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landsbygdens bekostnad. I programmet står att även inom det nya proportionella valsystemet 

ska föras en politik som ska ge jordbruksbefolkningen inflytande. En full likställd beskattning 

mellan stad och landsbygd är en av de främsta ekonomiska målen, liksom bättre kontroll och 

större sparsamhet med statens medel samt ett förhindrande att överföra skatt på jord. I texten 

framförs krav på förbud mot monopol för enskilda och bolag att utnyttja det befintliga 

tullsystemet för egen vinning, och heller inte efter eget godtycke beskatta den stora 

allmänheten. Ytterligare en punkt tar upp att det krävs en förenkling och modernisering av 

landets ämbetsverk. Som sista punkt framhävs att landet ska ha ett fullt effektivt försvar inom 

ramen för landets ekonomiska bärkraft. Dock ska försvaret ta hänsyn till jordbruket som inte 

får berövas, främst inte under skördetiden.69  

6.3. Idéprogrammet 1919 

I programmet står att Bondeförbundet ska vara en sammanslutning för Sveriges 

jordbruksbefolkning med målet att främja sina egna sociala, politiska och ekonomiska 

intressen. Inledningsvis nämns att det proportionella valsystemet missgynnat 

jordbruksbefolkningen och bidragit till att jordbruksbefolkningen måste organisera sig. 

Organisationens mål är att organisera jordbruksbefolkningen så att den få inflytande vid val 

och andra offentliga angelägenheter. Det svenska statsskicket benämns vara grundat på 

kristen tro, och att ett försvagande av religionens ställning skulle innebära en fara för 

samhället. I idéprogrammet understryker att därför måste religionen värnas, och därför ska 

också skolundervisningen vara präglad av kristen undervisning. Partiet vill också stödja en 

undervisning som arbetar i nykterhetsavseende och allmänbildning. Handels- och 

näringsfriheten benämns som folkets dyrbaraste rättighet, och måste därför värnas i ett 

samhälle som Bondeförbundet menar blivit främmande från dessa rättigheter där trust- och 

monopolväsendet fått fotfäste. Bondeförbundet värnar om en sund näringsfrihet utan 

monopol, truster, kartell och ringbildning som storkapitalet står för. Det står i idéprogrammet 

att tullskyddet är till för att skydda inhemsk näring mot en övermäktig utländsk konkurrens. 

I programmet poängteras att jorden ska hållas skattefri, och att en jordvärdeskatt skulle vara 

ett hot mot den svenske jordbrukarens själväganderätt. Partiets vill motarbeta att vare sig 

grundskatt, jordvärdeskatt eller liknande skatt påläggs jorden. 

                                                 
69 Bondeförbundets idéprogram 1912, Sid 1. http://www.centerpartiet.se/Documents/Id%C3%A9program/c-

1912p.pdf, 2013-04-22.  
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Statsförvaltningen ska vara sparsam med statens medel menar bondeförbundet, och att 

ämbetsverken förenklas, samt att kommittéväsendets inflytande över folks politiska och 

ekonomiska liv begränsas. 

Sist understryker partiet att inskränkning av militärväsendet måste ske i den mån som landets 

yttre och inre politiska förhållanden ger möjlighet till.70  

6.4. Idéprogrammet 1933 

Inledningsvis understryks att Bondeförbundet är en sammanslutning av Sveriges 

landsbygdsbefolkning som har till mål att kämpa för landsbygdsbefolkningens rätt sociala, 

politiska och ekonomiska frågor, och att detta är en viktig fosterländsk uppgift.  

Kristendomen nämns som väldigt viktig och värd att värnas om samt att kristendomen ska 

ligga till grund för den svenska folkuppfostran. Religionen ska också få utvecklas fritt utan 

kristendomsfientliga inflytelser. 

Bondeförbundet framför i detta idéprogram att det är en viktig sak att bevara den svenska 

folkstammen och att den inte får beblandas med andra raser, samt att partiet bör motverka en 

invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. För att bevara folkstammen ska ett 

energiskt arbete bedrivas för att stärka ”folkhälsans höjande”. Detta innebär att folket ska 

skyddas från ”degenererade inflytelser”, men också att arbeta för ett folknyktert samhälle.  

Valsystemet måste bli rättvisare för landsbygdens folk gentemot stads- och 

industribefolkningen enligt Bondeförbundet, och systemet måste ta hänsyn till 

befolkningsgruppernas storlek. Vidare vill Bondeförbundet begränsa ämbetsmannasystemet 

och ämbetsmännens inflytande över folkets offentliga liv. Statstjänstemännens antal beskrivs 

ha ökat och därför måste det förhindras att onödiga ämbeten och tjänster tillkommer. Slutligen 

understryks att största sparsamhet måste ske med allmänna medel.  

Idéprogrammet beskriver att det svenska näringslivet ska värnas och att det svenska 

näringslivet i första hand ska tillgodose de egna behoven där svensk produktion i första hand 

ska tillgodose svenska behov. Tullarna ska fungera rättvist och tullbördorna får inte vältras 

över på landsbygdsbefolkningen. 

Bondeförbundet framhäver att de kämpar mot en storkapitalistisk utsugning vilket t.ex. 

innebär bankväsendets monopolisering eller andra fall där syftet är att ge sina utövare stora 

vinster. 

                                                 
70 Bondeförbundets idéprogram 1919, Sid 1f, http://www.centerpartiet.se/Documents/Id%C3%A9program/c-

1919p.pdf, 2013-04-22. 
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Slutligen understryks att fred och samförstånd måste råda mellan folken och värnandet av 

landets frihet och neutralitet. Samförståndet gäller inte bara länder emellan utan också inom 

landet, då mellan de olika klasserna där respekten för varandras livsintressen måste bejakas då 

fosterländsk folkgemenskap måste värnas.71 

6.5. Idéprogrammet 1944 

Under punkten Den allmänna politiken understryker Bondeförbundet hur viktig 

samlingsregeringen varit för Sverige, och att en sådan regering ska fortsätta bestå så länge det 

krävs p.g.a. utrikespolitiken. Frihet och fred för Sverige nämns viktig, liksom att Sverige ska 

ha ett starkt försvar som kan värna neutraliteten. Religionen benämns som viktig för landets 

nationella kulturarv och samhällsutvecklingen, och ska därför värnas. Den medborgerliga 

friheten benämns som bärande grundsats att bevaras i framtiden.  

Den svenska utrikespolitiken ska inte bara värna om landets fred och frihet, utan också folkets 

frihet och bestämmanderätt. Det skrivs att ett nordiskt samarbete ska prioriteras. Försvaret ska 

vara så starkt som världsläget kräver och kostnaderna för försvaret ska enligt Bondeförbundet 

vara beroende av det ekonomiska läget.  

På det ekonomiska området framhävs att sundhet och sparsamhet ska värnas. Vidare vill 

partiet avskaffa dyrortsgrupperingen och löner, folkpensioner och familjebidrag ska utgå efter 

enhetliga grunder för hela riket. Livsmedelsrabatterna lyfts fram som något som främst ska 

tillgodoses åldringar, sjuka och barnrika familjer.  

På området näringspolitik nämns att näringslivet i princip ska bygga på enskild företagsamhet. 

Storfinansiellt inflytande som kan ses som skadligt på näringslivet ska brytas och jobberi med 

svenska världen förhindras.  I idéprogrammet står även att efter fredsslutet kan det bli 

nödvändigt att staten i viss mån kontrolleras av staten, och kristidsregleringarna skulle så fort 

som möjligt avvecklas. Enligt Bondeförbundet ska jordbruksbefolkningen, oavsett om de är 

företagare som anställda, få samma ersättning som motsvarande arbete inom andra näringar, 

eftersom att jordbruk ska vara fullt lönsam. Jordbruket ska också ges skydd mot 

överproduktion på världsmarknaden. Det poängteras i programmet att partiet ska skyddas mot 

överproduktion på världsmarknaden eftersom det svenska jordbruket inte får utlämnas till 

konkurrens från andra länder som genom lägre levnadsstandard och därmed 

produktionskostnader, kan bistå med billigare livsmedel än vad Sverige kan. En import som 

                                                 
71 Bondeförbundets idéprogram 1933, Sid 1f, http://www.centerpartiet.se/Documents/Id%C3%A9program/c-

1933p.pdf, 2013-04-22. 

http://www.centerpartiet.se/Documents/Id%C3%A9program/c-1933p.pdf
http://www.centerpartiet.se/Documents/Id%C3%A9program/c-1933p.pdf
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verkar pristryckande vill Bondeförbundet undvika. Under detta kapitel som berör 

jordbrukspolitiken tas även riktlinjer för fiske och trädgårdsodling upp, där målet är en ökad 

lönsamhet.  

Vidare på området jordbruk talas om ofullständiga jordbruk, d.v.s. jordbruk som har svårt att 

vara etablerade och utvecklas. Jordbruk av sådan art ska sammanläggas till två eller flera 

jordbruk och därmed genom samarbete förbättras. Det betonas dock att den typen av 

sammanslagningar ska ske frivilligt och att det är av samhällsintresse att ha så många 

självständiga jordbruk som möjligt.72 

Inom ämnet yrkesutbildningar ska män och kvinnor inom jordbruket ges samma rätt till 

yrkesutbildning som övriga näringars yrkesutövare. Ett steg inom detta är att 

lärlingsutbildningarna bör utvecklas.  

För att förbättra skogsbruket tar Bondeförbundet upp bl.a. att enskilda flottleder bör ställas 

under statlig kontroll för att på så sätt skydda de enskilda skogsägarnas intressen.  

Staten ska enligt Bondeförbundet vara aktivt drivande på andra områden. Bl.a. ska staten tillta 

åtgärder för att hindra urbaniseringen som enligt Bondeförbundet anses skadlig för samhället. 

Staten ska genom vissa åtgärder främja att utvecklingen sker i positiv riktning bland industri 

och småindustri, samt inom hemslöjd och hantverk. Just urbaniseringen lyfts fram också 

under befolkningspolitiken där det understryks att landsbygden förlorat mycket arbetskraft 

som istället har sökt sig till städerna. Barnrika drabbas hårt av urbaniseringen och åtgärder för 

detta är ett kombinerat skatte- och bidragssystem.  

Bondeförbundet strävar efter ett nyktert land benämns inom socialpolitiken. Likaså nämns 

under samma kapitel att landsbygdens kvinnor ska ges lättnader i sitt arbete. Hemarbetet ska 

göras bättre för kvinnor och de ska ges möjligheter att delta i förenings- och samhällsarbete. 

Målet med detta formuleras med att kvinnor ska stanna på landsbygden.  

Det benämns att undervisningen ska vara baserad på kristen syn, och att lärarutbildningen bör 

vara uppbyggd för att lärarna ska kunna ha förmågan att fostra eleverna. Undervisning vid 

offentliga lärosäten vill Bondeförbundet ha kostnadsfri. Det understryks som viktigt att 

studiebegåvade barn får samma möjlighet till teoretisk utbildning. De elever som bor avlägset 

bör erhålla stipendier för inackorderingsbidrag eller resebidrag. Där skolvägen är lång, bör det 

                                                 
72 Bondeförbundets idéprogram 1944, Sid 1ff, http://www.centerpartiet.se/Documents/Id%C3%A9program/c-

1944p.pdf 2013-04-29. 

http://www.centerpartiet.se/Documents/Id%C3%A9program/c-1944p.pdf
http://www.centerpartiet.se/Documents/Id%C3%A9program/c-1944p.pdf
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finnas fria skolskjutsar eller fri inackordering. Samarbetet mellan skola hem behöver stärkas 

för att förbättra skolan.  

Bondeförbundet vill också att folkliga organisationers initiativ ska stödjas av stat och 

kommun.73 

6.6. Idéprogrammet 1946 

I sitt relativt korta idéprogram från 1946 framhäver partiet inledningsvis hur samhället ska 

vara byggt. Frihet poängteras där bl.a. motiveras att kommunala självstyret ska bevaras då det 

är en livsviktig funktion i samhället och en källa till medborgarfriheten. I ett sådant samhälle 

är jordbruket den viktiga modenäringen och en viktig del för vår självförsörjning. 

Bondeförbundets framhäver att partiets politik ska grundas i nationell och kristen grund. I 

detta samhälle ska landsbygdsbefolkningen ges samma ekonomiska, sociala och kulturella 

livsvillkor som andra samhällsgrupper av likvärdig ställning. För att nå dessa visioner 

presenterar Bondeförbundet i punktform mer precisa tillvägagångssätt. 

Näringslivet ska enligt Bondeförbundet vila på en enskild äganderätt och fri företagsamhet. I 

ett sådant näringsliv ska den enskilda medborgarens initiativkraft, företagsamhet och 

ansvarskänsla uppmuntras. Ett samarbete mellan stat och företagare bör komma till stånd för 

att förbygga kriser och arbetslöshet. Näringslivet på landsbygden inom jordbruk, industri och 

hantverk ska ges stöd för att nå en rikare utveckling. I idéprogrammet står också att jordbruket 

bevaras i befolkningens ägo, och det mindre jordbruket ska ges ökat stöd. Bondeförbundet 

betonar att starka och organiserade ekonomiska och fackliga föreningar är en förutsättning för 

att uppnå resultat inom jordbruksbefolkningen. Därför vill Bondeförbundet arbeta för en 

anslutning med jordbrukets fackliga organisationer. 

Vidare på området näringsliv ska ett sparande av statens resurser främjas. Staten ska stå för en 

effektiv kontroll mot monopol, truster och banker.  

Skattetrycket i stat och kommun ska avvägas med hänsyn till ekonomisk bärkraft. 

Skatteavdrag och sociala förmåner vill Bondeförbundet ska gälla lika för alla folkgrupper, 

oavsett folkgrupp. Det rådande valsystemet 1946 vill Bondeförbundet ändra, så att 

landsbygdens folk får bättre förutsättningar att hävda sig mot de större städernas väljare och 

föra en representation. Bondeförbundet framhäver att utrikespolitiken ska trygga landets 

                                                 
73Bondeförbundets idéprogram 1944, Sid 5ff, http://www.centerpartiet.se/Documents/Id%C3%A9program/c-

1944p.pdf 2013-04-29. 

http://www.centerpartiet.se/Documents/Id%C3%A9program/c-1944p.pdf
http://www.centerpartiet.se/Documents/Id%C3%A9program/c-1944p.pdf
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självständighet och oberoende. Landet ska ha ett försvar med storlek anpassat efter landets 

resurser. Samarbetet mellan de nordiska länderna ska stärkas.74 

6.7. Idéprogrammet 1951 

Bondeförbundet redogör i inledningen för detta idéprogram sin strävan efter att samhällets 

välfärd ska ligga på en kristen och fosterländsk grund. I detta samhälle ska varje medborgare 

ges likvärdiga möjligheter att utveckla sina anlag, frihet till yrke, trygghet i tillvaron i den 

ekonomiska och sociala utvecklingen. I ett sådant samhälle ska tanke- och yttrandefrihet råda 

och vara grund för ett demokratiskt samhällsskick. Partiet betonar också att medborgarna 

tillkännas likvärdiga rättigheter och skyldigheter i samhället.  

Samhällets ekonomiska struktur framhävs ska vila på en enskild äganderätt och fritt initiativ. 

Statlig, kooperativ och privat företagsamhet bör ges rätt att tävla på likvärdiga villkor.  

I synnerhet landsbygdsbefolkningen ekonomiska, sociala, och kulturella behov måste 

tillgodoses på ett rättvist sätt anser Bondeförbundet i sitt idéprogram. Vidare måste 

jordbruksbefolkningen erhålla en sådan ekonomisk och social ställning att den kan bistå som 

landets modernäring. Den jordbrukande befolkningen utgör en grund för landets yttre och inre 

frihet, och måste därför bevaras och stärkas. Idén om äganderätten och ekonomiskt 

medinflytande bör även spridas till andra länder. Bondeförbundet framhäver också att det 

kommunala självstyret ska stärkas och att lokala organ ska ges vidare befogenheter. Strävan 

för partiet är ett samhälle som ger medborgarna största möjliga mått av frihet, trivsel och 

trygghet. 

Under rubrik samhällsordning och styrelseskick framhäver Bondeförbundet att medborgerlig 

frihet ska bevaras, liksom tro och heder som utgör grundpelare i samhället. För att nå dit bör 

den ökade byråkratiseringen inom den offentliga verksamheten motarbetas och den statliga 

förvaltningen förändras. Partiet vill inte se tendenser till ökat statligt inflytande. Vidare under 

samma kapitel nämns valsystemet som borde förändras och borde ta hänsyn till 

befolkningstäthet och inte bara folkmängd. Anledning till detta är för att partiet vill att 

landsortskretsarna ska få behålla en tillfredsställande representation.75 

Bondeförbundet vill att utrikespolitiken ska hålla en neutral linje gentemot stormakterna, och 

att försvaret ska anpassas efter landets ekonomiska resurser, och att de ekonomiska mederna 

                                                 
74 Bondeförbundets idéprogram 1946, Sid 1f, http://www.centerpartiet.se/Documents/Id%C3%A9program/c-

1946p.pdf 2013-05-11. 
75Bondeförbundets idéprogram 1951, Sid 1f, http://www.centerpartiet.se/Documents/Id%C3%A9program/c-

1951p.pdf 2013-05-11. 

http://www.centerpartiet.se/Documents/Id%C3%A9program/c-1946p.pdf
http://www.centerpartiet.se/Documents/Id%C3%A9program/c-1946p.pdf
http://www.centerpartiet.se/Documents/Id%C3%A9program/c-1951p.pdf
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ska användas sparsamt. Näringslivet ska i övrigt i princip bygga på privat företagsamhet., men 

ett samarbete mellan näringsliv och allmänna företag framhålls dock som nödvändigt. 

Maktkoncentration ska dock motarbetas, och istället ska en decentralisering och lokal 

differentiering av näringslivet främjas. Det bör också ske en effektiv skatteutjämning mellan 

kommunerna.     

Partiet öppnar för att statlig och kommunal företagsamhet får förekomma, men den får inte gå 

ut över den fria konkurrensen på marknaden. Det bästa är om offentliga och privata företag 

kan samarbeta för att nå bästa möjliga försörjning och förebygga kriser.  

Ett skadligt storfinansiellt inflytande över produktionen bör brytas menar Bondeförbundet, 

och det behövs effektiv kontroll över monopol, truster och karteller för att makt inte ska 

missbrukas.    

I idéprogrammet står att målet för jordbrukspolitiken är att trygga folkets 

livsmedelsförsörjning och bereda jordbruket full lönsamhet. Små jordbruk bör stödjas genom 

pristillägg som en kompensation för högre kostnader. Partiet framhäver också att lappar 

strävanden att nå full försörjning ska stödjas. Detta ska lyckas genom att hävda deras rätt till 

renbetesmarker.  

Vidare vill Bondeförbundet att motverka en avfolkning av glesbygden genom att tillföra en 

s.k. stödskog till skogfattiga jordbruk som ligger i skogsrika områden. På fiskeområdet ska 

staten bistå med investeringar i fiskehamnar, forskning och försöksverksamhet. 

På industriområdet vill Bondeförbundet att mindre och medelstora industrier bör förläggas på 

landsbygden och i mindre samhällen. Dessutom ska hantverket på landsbygden 

vidareutvecklas. De mindre företagen framhålls som bättre på att bistå med arbetsglädje än 

storföretag och därför ska de värnas. För att landsbygden ska leva måste vägar också byggas 

och staten bör verksamt stödja anläggning och underhåll av vägar, som på så sätt bidrar till 

landsbygdens goda villkor. Likaså måste post och telefoni bli tillgängligt även på glesbygden 

och inte bara förbehållas de tätbefolkade områdena.    

Inom socialpolitik vill Bondeförbundet att statliga och kommunala organ skapa en 

betryggande sysselsättningsreserv för produktiva arbeten. Egenhemsbebyggelsen bör främjas 

genom statliga och kommunala initiativ, och landsbygdens bostäder ska upprustas med 

bostadspolitiska åtgärder. 

Inom familjepolitik presenterar partiet i sitt idéprogram att ansvaret för barns vård och fostran 

ska vila på familjen själv. Husmodern har också en central ställning genom sitt stora ansvar 
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och måste därför ges utbildning inom husmoderyrket, och åtgärder måste göras för att 

underlätta husmorsarbetet. Husmödrar bör också beredas möjlighet att erhålla 

semesterledighet av minst samma längd som den lagstadgade semestern för löntagare. 

Alkoholen nämns som ett fördärv och måste motverkas genom effektiv upplysning och 

nykterhetsfrämjande lagstiftning eftersom partiets mål är folknykterhet.76   

Slutligen behandlas utbildningspolitiken i idéprogrammet. Där framhävs att den kristna 

livsåskådningen ska vara grundläggande för folkundervisningen. Målet för skolans fostrande 

arbete är att lära människor tänka fritt och självständigt under känsla av moraliskt ansvar. För 

att nå det målet krävs samverkan mellan skola, hem och kyrka.  

Bondeförbundet framhäver det också som viktigt att skolreformen genomförs så att 

undervisningen i landsbygdsskolorna får samma likvärdighet med tätorternas skolor.  

I den svenska skolan är det också viktigt att studiebegåvade ungdomar ges samma möjligheter 

till högre teoretisk utbildning. Det är begåvningen som ska vara bestämmande för högre 

studier och inte bostadsort eller föräldrars ekonomi. Därför, betonar bondeförbundet, är det 

också viktigt att undervisning vid offentliga lärosäten görs kostnadsfria och att läroböcker 

görs billigare. Dessutom ska det lokala självstyret på skolan och den fria folkbildningen 

upprätthållas.77 

6.8. Idéprogrammet 1959 

Vid detta idéprogram har partiet hunnit byta namn till Centerpartiet, och inledningskapitlet är 

längre än i tidigare program. I detta kapitel lyfts industrialismen upp och där betonas bl.a. hur 

industrialismen fört med sig både gynnsamma och missgynnande konsekvenser det senaste 

århundradet. Det gynnsamma är att industrin tillfört en ökad nationalinkomst. Dock har 

industrin gjort arbetarna beroende av privatkapitalet, framhäver centerpartiet. Dessutom har 

socialiseringen bidragit till att detta beroende ökat ännu mer. Partiet framhäver att denna typ 

av finansiell maktkoncentration leder till missbruk, och att partiet motarbetar all form av 

maktmissbruk som de anses vara en demokratisk uppgift att förhindra. Ekonomisk 

koncentration får heller inte leda till monopol som är skadliga för samhället som t.ex. kan 

skada småföretagen. Detta, skriver partiet, eftersom näringslivet behöver såväl storföretag 

som småföretag. Samhället måste bygga på lokalt självstyre, och att detta sker genom en 

politik för decentralisering, och enligt partiet skulle det vara en grundläggande del för ett 

                                                 
76 Bondeförbundets idéprogram 1951, Sid 2ff, http://www.centerpartiet.se/Documents/Id%C3%A9program/c-

1951p.pdf 2013-05-15 
77 Bondeförbundets idéprogram 1951, Sid 5f, http://www.centerpartiet.se/Documents/Id%C3%A9program/c-

1951p.pdf 2013-05-15. 
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demokratiskt samhälle. Dessutom måste allmänbildningen bland befolkningen öka för att 

minska avståndet mellan experter och lekmän samt mellan ledare och allmänhet. 

Trygghetsgarantin ska utformas så, att den förenas med den enskildes behov av frihet. 

Centerpartiet framhåller att personlig frivillighet är den bästa vägen för trygghet, och partiet 

ämnar fortsätta samhällsutvecklingen på den kristna grund som samhället då byggde på.78 

I fråga om utrikespolitik framhäver partiet att Sverige ska stå obundet gentemot alla 

maktblock och att alliansfriheten är ett bidrag till fredssträvan. Utöver detta ställningstagande 

vill Centerpartiet att de underutvecklade ländernas problem ska uppmärksammas i det 

internationella arbetet. För att hjälpa dessa behövs ett mer omfattande stöd. Vad i övrigt gäller 

internationella samarbeten framhäver partiet att det är prioriterat med ett nordiskt samarbete. 

På området kultur- och utbildningspolitik framhävs att kristen livsåskådning är viktigt för 

bildningsvärdet, men också för Sveriges kulturarv. Partiet framhäver att undervisningen i 

kristendom ska vara utformad så, att den ger en positiv inställning till den kristna 

livsåskådningen. Utbildningen ska erbjudas alla, oavsett ekonomi och bostadsort. 

Utbildningen ska även ge personlighetsfostran och stimulera till ett självständigt tänkande. 

Slutligen anser partiet genom sitt idéprogram att det fria bildningsarbetet ska stödjas.   

Under samma kapitel uppmärksammas användandet av naturen. Partiet skriver att ju mer 

naturtillgångarna exploateras, desto noggrannare måste samhället vara på att väga 

exploateringsbehoven och naturvårdsintressena. All sådan exploatering av naturen som tar 

naturen skada och skapar otrivsel, betonar partiet måste betraktas som negativt och att sådan 

typ av exploatering måste motverkas.  

På området rättskydd och förvaltning inleder Centerpartiet att den svenska demokratin har 

sina rötter i bondesamhället. Partiet framhåller också att deras politik bygger på nedärvda 

frihetstraditioner med uppgift att föra dem vidare och anpassa dem efter nya förhållanden. I 

idéprogrammet står att partiet strävar efter samhälle där alla är lika inför lagen och ska 

tillgodoses ett gott rättsskydd. Det måste i ett sådant samhälle finnas kontrollorgan som 

kontrollera förvaltningsorganen så att de håller sig inom ramen. Dessutom ska sådana 

kontrollorgan stödja och göra det möjligt för varje enskild medborgare att påtala och beivra 

om man blivit felaktigt behandlad. I ett sådant samhälle måste riksdagens allmänna översyn 

av statsmedlens användning kraftigt hävdas. Dessutom betonar partiet att beslutanderätten i 

                                                 
78 Centerpartiets idéprogram 1959, Sid 1f, http://www.centerpartiet.se/Documents/Id%C3%A9program/c-

1959p.pdf 2013-05-16. 
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största möjliga utsträckning ska decentraliseras till kommuner och landsting. Det kommunala 

självstyret måste vidgas och län och kommuner ska ses som naturligt självstyreområde.  

 

Inom familjen framhävs att mödrarnas möjlighet att själva få ta vården om barnen ska 

främjas, liksom att en övergång till förvärvsarbete bör underlättas för dem som önskar, när 

barnen blivit vuxna. Dessutom framhäver partiet att allt arbete i hemmet ska värdesättas lika 

högt som snarlikt belastade arbete som utfärdas utanför hemmet. 

Vidare ska ett ekonomiskt grundskydd finnas, som ska ge trygghet under tillväxtåren, men 

också vid ålderdom, sjukdom, och invaliditet. Samt ska grundskyddet finnas för de i 

arbetslöshet och liknande. Dock ska samhället utöver detta grundskydd genom obligatorisk 

sociallagstiftning inte ingripa i den enskilda medborgarens rätt att disponera sina inkomster, 

utan genom olika åtgärder ska människor istället stimuleras till omtanke för framtiden.79  

6.9. Idéprogrammens uppmärksamhet i media 

6.9.1. Arbetet 1919 

I Tidningen arbetet nämns inte något direkt om stämman. Den stora nyheten är 

Versaillesfredens några dagar innan. Malmömässan tar också stort medialt utrymme i 

tidningen. Dock finns en artikel om bondeförbundaren Nils Wohlin där han kommentera ett 

eventuellt samarbete med socialdemokraterna. Där beskrivs de gemensamma målen mot 

storfinansers inflytande och industrihögerns makt.80 

6.9.2. Skånska Dagbladet 1919 

Skånska Dagbladet skriver inte något om stämman 1919, utan istället står freden i Versailles 

och Malmömässan i centrum.81 

6.9.3. Arbetet 1933 

I ett nummer i Arbetet från den 10 juni skrivs en kort artikel där stämman nämns. Där berättas 

att partiledaren Olof Olsson i Kullenbergstorp blev omvald, och att ett grundprogram 

”godkändes i princip” och att kommittén och Bondeförbundets arbetsutskott fick i uppdrag att 

slutligen utforma det.82  

                                                 
79 Centerpartiets idéprogram 1959, Sid 3f, http://www.centerpartiet.se/Documents/Id%C3%A9program/c-

1959p.pdf 2013-05-16. 

 
80 Arbetet, 1919-07-04, Sid 5. 
81 Skånska Dagbladet, 1919-07-04.  
82 Arbetet, 1933-06-10, Sid 15. Citatet återfinns i artikeln.  
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6.9.4. Skånska Dagbladet 1933 

I ett nummer av Skånska Dagbladet skrivs att partiledaren Olof Olsson blev omvald och även 

enstaka övriga valärenden nämns. Det nya idéprogrammet nämns kort, att det godkändes ”i 

princip” och att partiets arbetsutskott med kommittén ska slutföra programmet.83  

6.9.5.  Arbetet 1959 

Arbetet skriver flera mindre artiklar om centerpartiet där stämman är en av dem. Rubriken 

lyder att Hedlund blivit omvald som partiledare, och i artikeln räknas namnen upp som valts 

in i partipresidiet, samt hur den nya partistyrelsen ser ut. Dock nämns idéprogrammet inte 

någonstans, utan allt innehåll bygger på vilka som blivit valde inom partiet.84  

6.9.6. Skånska Dagbladet 1959 

På ledarsidan finns en skrivelse om stämman. Där skrivs att stämman var enig kring partiets 

linje. Det nya idéprogrammet nämns inte, men däremot debatten från stämman som varit med 

och format idéprogrammet, vilket möjligen kan ge en fingervisning om idéprogrammets 

framställning. Där betonas att frågor kring statens arbetsmetoder och 

administrationskostnaderna i samhället var aktuella frågor i debatten. Debatten handlade 

också om att partiet inte vill se att de statliga verken inte växer och blir fler, samt att det måste 

råda besparingar inom statsapparaten.85 

  

                                                 
83 Skånska Dagbladet, 1933-06-10, Sid 4. Citatet återfinns i artikeln.  
84 Arbetet, 1959-07-01, Sid 14. 
85 Skånska Dagbladet, 1959-07-01, Sid 2.  
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7. Diskussion 

7.1 Diskussion kring idéutvecklingen i idéprogrammen 

Den första frågeställningen till denna uppsats lydde vilka ideologiska förändringar går att se i 

Bondeförbundets idéprogram mellan 1910-1959 kontra samhällsutvecklingen under samma 

period? Tidningen Landsbygden fick sätta utgångsläget för partiets bildande, och därför också 

för denna uppsats. I artikeln Bröder, låtom oss enas märks tydligt ett missnöje mot kapitalism 

men också mot industrialismens framfart och arbetarrörelsens framväxt. Det är tydligt att 

jordbruket är skribenternas särintresse och att det främst är ekonomiska frågor som lyfts upp. 

Reaktionen är en följd av en samhällsmodernisering och omvandling, där bönderna enligt 

skribenterna satts allt mer utanför inflytandet i samhället. Anledningen till att det finns en 

skepsis mot både kapitalism och industri torde alltså vara hur dessa tagit mer inflytande i 

samhället och främst i politiken. Det framgår också i artikeln att det nyinförda valsystemet är 

något som missnöjer, och en rimlig slutsats borde vara att det är exemplet på hur andra 

grupper i samhället har fått mer inflytande på bekostnad av bönderna. Tongångarna bär 

tydliga spår av konservatism, ett missnöje mot samhällets modernisering, men också en 

liberal tongång där bönderna framhäver att de ska få mer inflytande. Att det skulle finnas 

liberala tankegångar invävd i den annars konservativa samhällsskepsisen är inte otänkbart, 

med tanke på grundaren Carl Berglund hade ett förflutet som liberal politiker i det Frisinnade 

partiet 1903-1909, som Bertil Fiskesjö lyfter i sin avhandling.86  

Ett missnöje mot valsystemet märks genom idéprogrammen 1912,1919, 1933, 1946 och 1951. 

Den fråga kring valsystemet som bönderna framhävde i artikeln 1910, följde alltså med i 

partiet relativt länge i dess politiska målsättning. Idéprogrammet 1912 liknar mycket det som 

sägs i 1910 års artikel, och även här framhävs jordbrukets och böndernas betydelse, men det 

är anmärkningsvärt att de talar om jordbruksbefolkningens inflytande och inte landsbygdens 

befolkning. Detta vittnar alltså om att partiet i första hand är ett bondeparti och inget 

landsbygdsparti. År 1919 inleds idéprogrammet med partibeskrivningen att Bondeförbundet 

ska vara en sammanslutning för Sveriges bönder. Inte fören 1933 understryks istället att 

partiet är ett parti för landsbygdens folk, och därmed tar det 23 år från dess att partiet bildas 

till att partiet breddar sig och söker nya målgrupper. Det är också sista gången partiet i sitt 

idéprogram skriver vilka de specifikt vänder sig till. Detta borde vara ett resultat av den 

rådande urbaniseringen, vilket gjort att färre verkade inom jordbruket och det blev viktigt att 

                                                 
86 Fiskesjö, 1964, Sid 4.   



       

~ 38 ~ 
 

bredda sin politik för att nå nya väljare och därmed förhindra att väljarstödet minskar. 

Namnbytet under 1950-talet från Bondeförbundet till Centerpartiet är det kanske tydligaste 

exempel på att partiet försöker bredda sig och inte bara uppfattas som ett parti för bönder. De 

konservativa värdena går även att urskilja i partiets genomgående betoning av kristendomens 

betydelse för samhället. I uppsatsens inledningskapitel finns Herbert Tingsten notad, där han 

framhäver att konservatismen försvarar traditionella värden, t.ex. religionens och kyrkans 

makt. I flertalet idéprogram betonas att samhället ska vila på kristen grund, och på området 

skolpolitik betonas värdet av en kristen skola i varje idéprogram. Så sent som 1959 drar 

partiet kristendomen så långt, att kristendomsundervisningen i skolan ska ges en positiv 

inställning till den kristna livsåskådningen, vilket gör att partiet i synnerhet inom 

skolpolitiksområdet behåller en konservativ inställning under hela sina drygt 50 första år. 

Förutom Herbert Tingsten nämns även Harald Hjärne i uppsatsens kapitel om konservatism, 

och han lyfter även fram rasforskning och människors förmåga. Just rasfrågor syns i partiets 

idéprogram från 1933, där partiet framhäver att den svenska folkstammen ska bevaras och 

inte blandas med andra raser. Detta är en politisk linje som gör att partiet tar en ännu mer 

konservativ ställning än tidigare. Yngve Mohlin tar i sin avhandling upp att det under 1930-

talet rörde sig en agar fascism bland Europas bönder, och det är möjligt att det är spår av detta 

som urskiljs i 1933års idéprogram.87 Under denna tid fanns också ett rasbiologiskt institut i 

Sverige som låg i framkant för forskningen. Tommy Möller tar upp detta i sin bok om 

Sveriges historia, och nämner att bondeförbundaren Nils Wohlin låg i framkant för en 

rashygienisk politik, och troligen avspeglas han inflytande i idéprogrammet från 1933.88 

Enligt hans och flera andra utgjorde den svenske bonden urtypen för den svenska rasen. Det 

som då skrivs i 1933 års idéprogram låg alltså delvis i linje med hur många bönder ställde sig 

till rashygienen Det idéprogram som närmast kom därefter, det från 1944, nämner inget om 

rashygien utan där är punkten helt bortplockad. Den borttagna punkten kan även bero på att 

rasforskningen i Sverige avtagit, vilket Frängsmyr nämner i sin bok.89 Samtidigt kan det ha en 

viss påverkan att Bondeförbundet hade bytt partiledare 1934. Det är en möjlig öppning för 

vidare forskning huruvida Nils Wohlins inflytande såg ut på 1940-talet inom Bondeförbundet 

då partiet lämnat hans huvudfråga. I och med avståndstagandet från rasfrågan i 1944 års 

idéprogram, lämnar partiet ståndpunkt som för tiden varit central inom konservatismen.  

                                                 
87 Mohlin, 1989, Sid 54ff. 
88 Möller, 2005, 106ff. 
89 Frängsmyr, 2000, Sid 223ff. 



       

~ 39 ~ 
 

 

Även om partiet under sin tidiga period är konservativt i stort, syns vissa liberala idéer tidigt, 

och då främst inom frågor rörande näringsliv och människan. I 1919 års idéprogram skriver 

Bondeförbundet att handels och näringsfrihet är folkets dyrbaraste rättighet. Här är det dock 

viktigt att poängtera att handelsfrihet och frihandel inte är samma sak. Att ordet frihet är 

central i liberalismen skriver Bertil Ohlin,90 vilket nämns i uppsatsens inledningskapitel. 

Herbert Tingsten skriver att äganderätt är viktig inom liberalismen, vilket är ett begrepp som 

tidigt kommer upp i idéprogrammen, t.ex. i 1919 års idéprogram där jordbrukarens 

själväganderätt betonas. Sedan kommer ordet äganderätt upp vid flertal tillfällen i senare 

idéprogram. I 1919 års idéprogram betonas också att jorden ska vara skattefri, och att partiet 

är emot grundskatt och jordvärdeskatt, vilket bör vara ett tecken på partiets motsättning till 

höga skatter, i synnerhet till jordbrukarna. Vid flera tillfällen betonas att de allmänna 

ekonomiska medlen ska hanteras sparsamt, vilket verkar vara partiets lösning istället för att 

höja skatter och skattebelägga t.ex. jordbruksjord. På området skatt och näringsliv gör partiet 

tydliga skillnader med socialismen, också partiets ställningstagande mot monopol som görs 

redan i 1912 års idéprogram, gör att partiet distanserar sig mot en socialistisk samhällssyn och 

mer riktar sig mot den liberala. Dock finns tendenser som kan liknas vid socialism, t.ex. 1944 

års idéprogram där de skriver att enskilda flottleder bör ställas under statlig kontroll för att 

skydda de enskilda skogsägarnas intressen. Likaså finns tendenser i 1944 års idéprogram att 

staten ska vara inflytelserik vid krigsslutet, t.ex. gällande utrikeshandeln. Detta kan bero på att 

partiet då vill att det ska ske en försiktig tillbakagång från samlingsregeringens 

beredskapspolitik under stundande världskrig, till det samhälle som fanns innan världskriget. 

Detta är ståndpunkter som kan betraktas som ett ideologiskt undantag från den annars 

borgerliga politiken som genomsyrar idéprogrammen. 

Att partiet allt mer lämnar den konservativa linjen och blir allt mer liberala under 1950-talet 

kan förklaras med den samhällsutveckling som sker i Sverige. Möller skriver att välståndet 

ökade och fattigdomen minskade i det svenska samhället, vilket gör att människor som får det 

bättre, finner att de klarar sig bättre utan staten och därmed söker sig till liberalare krafter.91  

1944 års program är anmärkningsvärt då det är första gången kvinnor nämns. Under området 

jordpolitik skriver partiet att män och kvinnor ska erhålla samma yrkesutbildning i samma 

utsträckning som övriga näringars utövare. Vidare skrivs i programmet att landsbygdens hårt 

                                                 
90 Ohlin, 1962, Sid 16. 
91 Möller, 2005, Sid 163f. 



       

~ 40 ~ 
 

arbetande kvinnor ska beredas lättnader i arbetet, och att det hemarbetet görs lättare för 

kvinnor. Det framhävs också att landsbygdens husmödrar ska ges ökade möjligheter att delta i 

förening och samhällslivet. Detta är anmärkningsvärt och ska lyftas då det är första gången 

partiet visar en vision om kvinnor och mäns likvärdiga rättigheter. Det är relativt sent i tid, då 

andra partier började rikta sig till kvinnor redan tjugo år tidigare då kvinnorna fick rösträtt. 

Liksom nämnt i bakgrunden, var unga kvinnor de som i störst omfattning flyttade in till 

städerna, och då skulle denna kvinnopolitik som lyfts fram kunna vara ett försök att vinna 

kvar dem i lantbruket genom att lova bättre arbetsförutsättningar. 

Redan 1946 beslutas ett nytt idéprogram, dock är det betydligt kortare än 1944 års 

idéprogram, och består till större del av ekonomiska frågor jämfört övriga program. 

Anledningen att partiet lägger fram ett nytt program efter endast två år bör vara att andra 

världskriget just slutat, och att detta krävde nya åtgärder för samhället som i och med freden 

förändrades både politiskt, när samlingsregeringen upplöstes, men också ekonomiskt då 

handeln kunde bli mer öppen igen. I 1946 år idéprogram nämns kvinnor kort igen då partiet 

skriver att det ska sättas in stöd till bostadsförbättringar på landsbygden så att husmödrarnas 

arbetsförhållanden förbättras. Eftersom kvinnor här bara nämns som husmödrar, är det dock 

rimligt att fundera kring om partiet tyckte att kvinnor skulle få bli löntagare, eller om kvinnor 

enbart skulle hålla sig till hussysslor. 

I 1951 års idéprogram nämns kvinnor igen, dock är det igen kvinnans roll som husmor som 

beskrivs. De skriver att husmödrars arbete bör underlättas, samt att husmödrar ska ges 

semesterledighet av minst samma längd som den lagstadgade för löntagare. Även om partiet 

vill verka för bättre villkor för kvinnor, nämns kvinnan likt 1946 års idéprogram enbart i 

hushållssituation. Ingen annanstans i något idéprogram nämns männen, vilket borde vara en 

indikation att mannen ses som normen. Med tanke på hur samhället då såg ut vid 1900-talets 

mitt, är detta säkerligen ingen för sin tid ovanlig syn på genus. 

När 1959 års idéprogram istället avhandlas märks en ny politik. Där skriver partiet att mödrars 

möjlighet att själva ta vården om barn, på alla sätt måste främjas. Vidare skrivs att en 

övergång till förvärvsarbete bör underlättas för dem som vill, när barnen flyttat ut. Under 

enbart åtta år har en utveckling skett i partiet, och nu öppnas uttryckligen möjlighet för 

kvinnor att ta arbete. Dock verkar utgångspunkten fortfarande vara att kvinnor ska gå hemma 

med barnen. En intressant aspekt är partiets syn på vårdnadsfrågan, där partiet tar ställning för 

kvinnan och det framstår som att partiet anser att kvinnor i grunden är bättre förälder än fäder. 

Att partiet lyfter kvinnofrågor på det vis som presenteras, skulle kunna bero på ett arbete 
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kring kvinnofrågor från partiets kvinnoförbund (SLKF) gentemot partiet. Kring detta har bl.a. 

Hans-Albin Larsson skrivit.92 

Partiets syn på samhällsorganisationen återkommer i varje idéprogram och har varje gång 

samma tema, nämligen att mer makt ska flyttas till kommunal nivå. I 1919 års idéprogram 

redogörs att folket borde få mer makt, då de skriver att jordbruksbefolkningen ska ges större 

inflytande över offentliga angelägenheter och att kommittéväsendets inflytande ska begränsas. 

1944 lyfts självbestämmande och i 1946 års idéprogram nämns i inledningsstycket att det 

kommunala självstyret utgör källan till medborgarfrihet, och måste därmed bevaras.  

1951 skriver Bondeförbundet att det kommunala självstyret ska vidgas, och att partiet strävar 

efter ett samhälle som ger medborgarna största möjliga mått av frihet, trivsel och trygghet. 

Längre fram i programmet nämns decentralisering för första gången i ett idéprogram då 

partiet skriver at näringslivet ska vara decentraliserat och lokalt differentierat. Slutligen i 1959 

års idéprogram nämns att beslutanderätten i största möjliga utsträckning bör decentraliseras 

till kommuner, då det kommunala självstyret måste vidgas. Denna syn på samhälls-

organisationen, där makten flyttas från statlig till kommunal nivå, märks alltså genom stor del 

av partiets första 50 år. Först 1951 introduceras ordet decentralism i bondeförbundets 

idéprogram, men begreppets innebörd hade då delvis funnit närvarande sedan 1910-talet.  

Jordbrukets plats i idéprogrammen är värt att iaktta, med tanke på partiets klassursprung. Det 

ligger också till grund för frågan om partiets agrara ideologi, vilket främst Yngve Mohlin 

bearbetat i sin avhandling, där han talar om agrarianismen. 

I artikeln i Landsbygden är jordbruksnäringen ytterst närvarande då böndernas rätt i samhället 

är det primära målet. I viss mån nämns landsbygdens behov av mer plats gentemot staden, 

men i största drag är det böndernas intressen som upphöjs. I 1912 års idéprogram understryks 

igen att partiet vill ena jordbruksbefolkningen, vilket också betonas i 1919 års idéprogram. 

Rent politiskt är huvudfrågan att det inte får läggas någon skatt på jordbruksjorden. År 1933 

görs ett steg från ett rent agrart parti, då det i idéprogrammet skrivs att partiet är ett parti för 

landsbygdens folk, istället för att skriva som i tidigare program att partiet är ett jordbrukarnas 

parti. Fortfarande tar dock jordbrukspolitiken en egen och stor del av idéprogrammet. I 1944 

års idéprogram betonas liksom i tidigare program att jordbruket ska ges full lönsamhet och 

den lönsamheten ska vara lika som med likvärdiga yrken, dessutom breddas politiken något 

när partiet även tar upp en politik som berör fiskeri- och trädgårdsodling. Att partiet värnar 
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jordbruket syns också i den ståndpunkt som tas gentemot tullarna, som partiet anser ska 

skydda Sveriges bönder mot yttre pristryckningar och vad de kallar ohämmad konkurrens från 

andra länder. Jordbrukspolitiken ändras inte mycket över tid, förutom att den breddas likt den 

gjordes 1944 när fisk och trädgårdsfrågor lades till. En stor förändring syns dock i 1959 års 

idéprogram där jordbrukspolitiken lagts under rubriken för näringslivspolitik, och därmed 

lägger partiet inte längre jordbruket under egen rubrik längre. Kanske kan detta vara ett steg 

ihop med namnbytet att bredda sig som parti och tvätta bort bondestämpeln. I detta program 

har flera andra frågor, t.ex. kulturpolitiken, fått mer utrymme än förr, och jordbruksfrågor har 

tonats ner kraftigt jämfört med i tidigare program.   

Den tidigare forskningen har flera intressanta perspektiv på Bondeförbundet som kan 

appliceras på den studie som gjorts i denna uppsats. Precis som tagits upp tidigare i denna 

diskussion diskuterar även Hans-Albin Larsson att urbaniseringen var ett problem för partiet 

och anledningen till att partiet omlägger sin politik och byter namn. Att partiet ändrar sig 

politiskt framhäver Larsson beror även på samhällsutvecklingen, vilket varit viktigt i denna 

uppsats att belysa där jag belyst hur folket blev mer öppna för ett liberalare tankegångar och 

minskat behov av statligt stöd. Detta skulle bero på att Sverige blivit ett mer välmående land 

under 1900-talets mitt. Larsson skriver även att partiet inte var intresserade av de klassiska 

ideologierna, utan hellre ville föra en handlingspolitik. Detta bör vara en förklaring varför inte 

något idéprogram diskutera eller nämner någon ideologi som man vill sträva för. Däremot 

kritiserar de ibland rådande ideologier, främst socialismen, vilket Larsson också anmärker, att 

Bondeförbundet var ett parti skeptiskt mot socialism. Handlingspolitik kan rimligen liknas 

med pragmatismen, vilket skulle betyda att enligt Larssons forskning var partiet inte 

ideologiskt utan pragmatiskt, och därmed finns en förklaring till att partiets egen ideologi inte 

nämns eller diskuteras i något idéprogram.93  

Partiets ickevilja att tala om ideologi stöds även av Yngve Mohlin som betonar att varje agrar 

grupp skapar en egen slags politisk ideologi. Mohlin nämner att en anledning till detta är att 

bondeideologer inte hade kompetens och kapacitet att tänka i ideologiska termer. Detta är 

något jag motsätter mig en aning i bondeförbundets fall, då jag tidigare i uppsatsen nämnt att 

det fanns minst en inflytelserik professor i medlemskåren, vilket säger något om att partiet 

visst kunde locka belästa människor. Däremot stödjer jag Mohlins formulering om att 

bondeideologier ofta var negativa mot t.ex. det urbana samhället, kapitalism eller 
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arbetarrörelsen. Att den typen av negativ ståndpunkt fanns i partiet kan ses i vartenda 

idéprogram. Mohlin lyfter dessutom agrarianismen, vilket är en viktig infallsvinkel till denna 

uppsats. Mohlin beskriver ideologin som en konservativ bondeideologi, men att 

bondeförbundarna inte själva såg sig som konservativa. Den formuleringen överensstämmer 

också väl med Hans-Albin Larssons som betonar att partiet inte ville förknippa sig med någon 

ideologi, vilket nämnts ovan. Agrarianismen är enligt Mohlin kopplad till nationella värden, 

och likt vad Mohlin framhäver har denna uppsats visat hur dessa värden blir högerextrem 

under 1930-talet. Mohlin jämför Bondeförbundet och Jordbrukarnas Riksförbund och betonar 

att den senare var det parti som förespråkade rashygien innan partierna slås ihop 1921. Det 

skulle förklara en anledning varför 1919 års idéprogram inte nämner rashygien, men att 

rashygienen finns i 1933 års idéprogram då partierna slagits ihop.94 

Mohlin nämner att partiet verkade för äganderätt.95 Dock diskuterar han inte något om de 

liberala inslagen som fanns i Bondeförbundet, vilket det bevisligen fanns då partiet ofta lyfter 

t.ex. äganderätt på ett vis som bottnar i bl.a. Bertil Ohlins beskrivning av liberalism. Rolf 

Torstendahl däremot gör intressanta studier över Bondeförbundets ideologi, där han skriver 

att partiet hade liberala inslag i sin politik, vilket överensstämmer med de studier som gjorts i 

denna uppsats som pekar på att Bondeförbundet inte var konservativ konsekvent genom alla 

politiska områden. Torstendahl betonar att det främst rör sig på det ekonomiska området. 

Trots detta fanns det avvikelse bland somliga bondeförbundare där vissa strävade åt vänster 

och andra åt höger. Dock har han då haft motioner från bondeförbundet som 

forskningsunderlag, vilket då något sträcker sig utanför mitt forskningsområde.96 

Bertil Fiskesjö tar inte upp ideologiska aspekter, men han beskrivning av att bondeförbundet 

var skeptisk mot den liberala regeringen och att partiet också ställde sig på Gustav V sida i 

bondetåget 1914, gör att bilden av Bondeförbundet som ett konservativt parti blir bekräftad. 

Vidare berör Fiskesjö partiets syn på sin organisation som skulle bildas på ett decentralistiskt 

sätt, vilket också ses i de senare idéprogrammen där begreppet också nämns. Dock har 

Fiskesjö en intressant beröringspunkt då han tar upp att partiet var tveksamma till 

rösträttreformen kring kvinnlig rösträtt. Bondeförbundet röstade för, men med vissa 

reservationer, och dessutom fanns flera inom partiet som var skeptiska mot kvinnlig rösträtt. 

Denna splittring som Fiskesjö kort nämner kan vara en anledning till att det ändå dröjde över 
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20 år innan kvinnors rätt nämndes första gången i partiets idéprogram. Fiskesjö tar även upp 

att grundaren Carl Berglund var engagerad bland liberalerna innan han bildade 

Bondeförbundet, vilket borde vara en rimlig faktor till att partiet kunde ha liberala inslag.97 

Jag menar att det inte är någon enkel och okomplicerad sak att antyda partiets ideologiska 

utveckling. Eftersom partiet likt författare i tidigare forskning har nämnt, var partiet inte 

själva drivande i att framföra någon ideologisk ståndpunkt. Torstendahl och Mohlin gör båda 

var för sig träffande slutsatser kring partiets ideologi under dess första decennier, dock 

undanhåller de både viktiga beståndsdelar. Mohlin gör en god presentation av agrarianismen 

som en konservativ bondeideologi, men han talar inte tillräckligt utförligt om partiets liberala 

inslag som absolut måste lyftas då partiet inte var konsekvent konservativt genom alla 

frågor.98 Torstendahl å sin sida gör goda reflektioner över hur partiet är konservativt men har 

vissa liberala inslag främst i synen på näringsliv och företagsamhet, men berör inte i någon 

större utsträckning de agrara grunder som är typiska för bondepartier vid 1900-talets första 

decennier.99 Mohlin framhäver dock att agrarianismen ska ses mer som en praktisk ideologi 

än ett teoretiskt begrepp, vilket gör att agrarianismen och Torstendahls nykonservatism skiljer 

sig något åt i sitt slag. I min mening är det relevant att lyfta konservatismen, men likt vad 

Mohlin skriver krig det agrara i politik, så innehåller begreppet en idé bland jordbrukare som 

motsätter sig modernisering, arbetarrörelse och kapitalism och är för äganderätt. Samt att 

agrara tankegångarna ofta har någon slags nationalistisk koppling. Med den beskrivningen av 

agrara idéer finner jag att en sammanfogning med konservatismen är mest lämpad, d.v.s. att 

partiet är agrarkonservativt. Denna agrarkonservatism har liberala inslag, vilket Torstendahl 

poängterat finns med i en bondeförbundisk ideologi. Ett kort svar på uppsatsens första fråga 

kring idéutveckling är att partiet hade en agrarkonservativ ideologi vid bildandet och under ca 

30 år framåt, men att under 1940-talet, och i synnerhet 1950-talet, börjar partiet byta fokus 

inom politiken och tala mer om frihet och grundtrygghet genom statliga men främst 

kommunala bestånd. Därför har partiet under den 1900-talets mitt tagit en mer socialliberal 

politik.  

Dock finns det relevans att bejaka Bondeförbundets då egna syn på att inte föra någon 

ideologi utan istället föra handlingspolitik eller pragmatisk politik, men en sådan studie är 

svår att göra genom att enbart studera idéprogram.  
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Den liberalisering som växer fram i partiet i takt med samhällsutvecklingen under främst 

1950-talet har en förankring i den politiska kulturen som vid 1900-talets mitt tog avstamp mot 

ett liberalare samhälle. Den politiska kulturen förändras i partiet, bl.a. i frågor kring t.ex. 

rasfrågan som endast finns med vid ett tillfälle och sedan tas bort. Ett annat exempel på hur 

den politiska kulturen i partiet förändras är politiken kring kvinnor, som inte har någon plats i 

idéprogrammen fram till 1940-talet och som sedan växer till en viktigare fråga. Den största 

förändringen i partiet är övergången från en till största del konservativ politik, till att bli mer 

liberal. Politisk kultur nämndes tidigare i denna uppsats, och där framhävdes att politisk kultur 

i ett parti förändras i takt med samhällsutvecklingen. Den typen av studie har gjorts i denna 

uppsats genom den empiriska undersökningen där sambandet lyfts upp mellan partiets 

ideologiska utveckling och sin breddning av politik i ett samhälle av urbanisering, världskrig, 

rasbiologisk forskning och en stärkande samhällsekonomi för att nämna några faktorer. Under 

teorikapitlet tas upp att det finns ett förhållande mellan politisk kultur och politiska system där 

politisk kultur är beroende av hur det politiska systemet ser ut. Det förhållandet är märkbart 

hos Bondeförbundet som redan i numret av Landsbygden visar sin reaktion mot det nya 

proportionella valsystemet, och då flera idéprogram efter varandra tar upp valsystemet, är det 

märkbart att valsystemet är en viktig del av det politiska system kring vilken Bondeförbundets 

politiska kultur är skapat. Att Sverige blir allt mer demokratiskt under perioden, bör vara 

orsaken till att partiet hade en utveckling i demokratisk riktning. Som tidigare nämnt påverkas 

ett partis kultur av ett lands politiska system, och det går alltså att se exempel på i uppsatsens 

undersökning. Frågan kring rashygien var dock som tidigare visat, en fråga som fanns i 

Sverige kring 1920 och 1930-talet genom bl.a. det inrättade rasinstitutet. Detta gör att 

samhällets normer och värderingar bör påverkat partiet i den frågan, precis som andra 

värderingar också påverkade partiet. Kvinnornas ökade plats i idéprogrammen är ett annat 

exempel på hur samhällsvärderingar och normer vid 1950-talet påverkade partiets politiska 

kultur i frågan. Samhällsvärderingar kring kvinnors rättigheter var annorlunda i Sverige då 

partiet bildades, vilket är en anledning till att partiet inte tar upp kvinnor på alls samma sätt i 

sitt idéprogram 1912. 

Mohlin och Torstendahls forskningar berör bara fram till partiet under 1930-talet, och 

Larssons avhandling tar vid kring 1950-talet, vilket gör att 1940-talets idéer lämnas utanför 

partiforskningen till stor del. Under denna period händer mycket i partiets idéutveckling, och 

därför finns det utrymme där till vidare forskning. 
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7.2 Diskussion kring mediebilden  

Den andra frågeställningen som denna uppsats har, berör mediebilden vid åren 1919, 1933 

samt 1959. Generellt nämns ytterst lite, och anledningen till att det 1919 nämns så lite bero på 

att Versaillesfreden nyss ägt rum, och därför tar stort medialt utrymme. Även Malmömässan 

tar stort utrymme som överskuggar många andra nyheter. 

1933 skriver både Arbetet och Skånska Dagbladet att programmet ”i princip” godtagits av 

stämman, vilket ger en indikation om att de kontroversiella frågorna haft stämmans stöd när 

de klubbats. I övrigt nämns inget mer om 1933 nya idéprogram i de bägge tidningarna utan 

enbart att partiledare Olof Olsson blivit omvald. Att de båda tidningarna har så lika 

formuleringar för 1933års idéprogram kan bero på att de använt samma källa, t.ex. 

Tidningarnas Telegrambyrå (TT).  

1959 skriver Arbetet om stämman, men nämner bara vilka som blivit valda in i partistyrelsen 

där bl.a. Gunnar Hedlund omvalts som partiledare. Skånska Dagbladet skriver lite mer, de 

nämner inte det nya programmet men väl att stämman var enig om partiets linje vilket bör 

vara en vägledning till hur debatten kring programmet varit. I övrigt nämns inget om 

idéprogrammet utan likt artikeln i Arbetet nämns vilka som blivit invalda i partistyrelsen där 

bl.a. Gunnar Hedlund blivit omvald. Svaret på uppsatsens andra fråga är att mediebilden 

utifrån de valda tidningarna och de valda årtalen, var lågmäld. Antingen skrevs inget alls om 

de nya idéprogrammen, eller så nämndes det bara kort och att valärenden stod mer i fokus. 

Även om resultatet kring frågan blev måttlig, ger det ändå en relevant anvisning om att media, 

sett ur dessa tidningar, inte skrev mycket om stämmorna. 
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8 Sammanfattning 

Uppsatsen ämnade granska Bondeförbundets idéutveckling under perioden 1910-1959, där 

partiets idéprogram som beslutades under den tiden genomarbetas, samt den tidningsartikel 

som utgjorde statskottet för partiet. Den utveckling och förändring som framgått av 

idéprogrammen jämfördes sedan med den rådande samhällsutvecklingen och de 

omständigheter som kan ha påverkat idéprogrammens innehåll. Uppsatsen baserades på en 

idéhistorisk analys som betonar analys av ideologier och idémönster under perioden.  

Uppsatsen tar även upp hur mediebilden såg ut vid tre tillfällen, 1919,1933 och 1959 där en 

socialdemokratisk (Arbetet) och en centerpartistisk (Skånska Dagbladet) ligger till grund för 

den undersökningen.  

Resultatet visade att partiet inledningsvis var konservativt och där de stora motsättningarna 

ansågs vara storkapitalet, industrialismen och arbetarrörelsen. Partiets konservativa ideologi 

följer med under flera decennier, och 1933 blir den mer påtaglig när partiet förespråkar 

rashygien. Kärnfrågor som betonas är skattefri jordbruksjord, äganderätt för bönder, 

decentralisering samt rättvisa mellan landsbygd och städer. Undersökningen visar att de 

konservativa idéerna avtar under 1940-talet, då även kvinnors rättigheter börjar framhävas 

men också mer liberala idéer kring näringsliv och skatter. 1959 ter sig partiet blivit mer 

socialliberalt då partiet bytt namn till Centerpartiet och breddat sin politik att inte bara vara 

riktad till bönder. Liberaliseringen går att koppla med den mer liberaliserade marknaden och 

väljare som efterfrågade mer individuell frihet. 

I tidningsartiklarna i Arbetet och Skånska Dagbladet 1933 och 1959 nämns vid alla tillfällen 

ytterst måttligt om idéprogrammen. Istället står valärenden i centrum likt att partiledaren blivit 

omvald. I fallet 1919 nämns inte stämman överhuvudtaget, vilket bero på att den nyss 

inträffade Versaillesfreden tar mycket medialt utrymme, men också förberedelserna inför 

Malmömässan. Tidningarna gav inte mycket information, men undersökningen bör ändå vara 

med i uppsatsen, då resultatet visar på hur mediebilden såg ut, och att publiciteten var måttlig. 
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Bilagor 

Bilaga A: Didaktisk reflektion - Att använda uppsatsens 

undersökningsområde i historieundervisning 
 

Denna uppsats berör hur en idéutveckling ser ut i ett parti i Sverige, och hur detta kan speglas 

i samhällsutvecklingen. Historieundervisningen har till uppgift att ge eleverna förmåga att 

förstå varför samhällets utvecklats som det gjort, och där är demokratiseringen ett av dessa 

områden. Genom denna uppsats går det att sätta in hur ett parti arbetat för demokrati under en 

50-års period. Uppsatsen ger också en bild om hur just bonderörelsen utformat sin politik och 

hur bönders idéer sett ut vid olika tidpunkter i 1900-talets historia. Uppsatsen kan användas 

för en undervisning där syftet är undersöka ett svenskt partis ställning till t.ex. klass, genus 

eller religion.  

 

Ett annat mål inom historieämnet är att eleverna ska lära sig de olika ideologierna. Till sådan 

undervisning kan denna uppsats vara till stöd då den söker ideologiska spår ur ett flertal 

idéprogram, och ideologierna sätts därmed in i ett sammanhang. Uppsatsen kan också vara till 

stöd för uppgifter inom historieämnet där elever har till uppgift att söka ideologiska mönster i 

texter, t.ex. idéprogram. Uppsatsen kan också vara till stöd för en elev som ämnar skriva ett 

arbete i historieämnet på avancerad gymnasiekurs med fokus på en idéhistorisk metod.100 

 

 

 

                                                 
100 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/his 2013-05-17.  
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