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SAMMANFATTNING 
	  
Kan partier avvika från sin inslagna väg? Kan partier till och med byta ideologi, eller är det 

som kan verka som förändring i själva verket bara putsad utsida och ny retorik? 
	  
	  
Studiens forskningsproblem har utgått från tidigare forskning inom statsvetenskapen. Teorin 

om spårberoende, att partiers utveckling sker inom ramen för tidigare inslagen ideologisk väg, 

har varit central. Moderaternas utveckling under 20 år, 1993-2013, har satuderats utifrån fyra 

frågor; två materialistiska där vänster-högerdimensionen är i fokus – inkomstskatten och 

offentlig sektor – och två postmaterialistiska där auktoritär-libertärdimensionen är i fokus – 

HBT-politiken och migrationen. En systematisk idéanalys har genomförts vid startpunkten 

1993 och slutpunkten 2013 för att i slutsatsdelen sammanföras till en jämförelse där 

startpunkten blir en idealtyp för spårberoende som ställs emot det faktiska utfallet i form av 

slutpunkten. 
	  
	  
Studien visar att Moderaternas utveckling avviker från teorin om spårberoende i samtliga fyra 

frågor. Flera av frågorna avviker också i idéanalysens samtliga dimensioner; 

verklighetsbeskrivning, utopi och strategi. Det rör sig således inte enbart om en förändrad 

strategi eller en förändrad verklighetsbeskrivning utan det är en förändring som har skett brett 

och på djupet. I ett par av frågorna är såväl utgångspunkterna som den ideologiska 

bakgrunden till politiken helt omvänd. 
	  
	  
När Moderaterna 2006 beskrev sig själva på en affisch stod det ”Sverige har fått ett nytt 

politiskt parti.” I den mening ett politiskt partis existens i första hand utgörs av dess politik är 

detta kanske en mer korrekt verklighetsbeskrivning än vad partiet själva tänkte då. Än mer 

stämmer det nu, efter att idé- och handlingsprogrammen inför valet 2014 har antagits. 

Samtidigt är många medlemmar och förtroendevalda desamma. 
	  
Kommer energin från strävan efter makt eller finns det en djupare, ideologisk drivkraft? 

	  
	  
I diskussionen kastas ljus över förnyelsens drivkrafter; ledarskapets och partikulturens 

betydelse för att möjliggöra den stora förändring som skett, omvärldsanalysens helvändning 

och förändrade innebörd i politikutvecklingen och det omprövade frihetsbegreppet. Ett starkt 

ledarskap i ett toppstyrt parti, med ambitionen att ”göra friheten större där den behövs som 

mest”. 
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1. INLEDNING 
	  

1.1 Bakgrund 
	  
Möjligheternas land. Sverige har över tid förändrats från ett fattigt land till en av världens 

främsta välståndsnationer. Grunden för denna välfärdsstat har lagts under den epok av svensk 

politisk historia då Sverige nästan kan beskrivas som en socialdemokratisk enpartistat.1 Det 

sedermera största oppositionspartiet, Moderaterna, har samtidigt vari ett av Europas sämsta 

partier på att vinna val. De har ingått i minst antal regeringssamarbeten av alla andra partier 

som suttit i riksdagen en längre tid.2 Sedan kom regeringen Reinfeldt. Nu växer det upp en 

generation med en för svenskar unik erfarenhet; de minns ingen annan statsminister än en 

moderat, Fredrik Reinfeldt. 
	  
	  
När Fredrik Reinfeldt valdes till partiordförande för Moderata Samlingspartiet 2002 valdes 

han med ett stort förändringsmandat. Han och hans nya lag inledde arbetet med att skapa de 

Nya Moderaterna. Elva år senare kritiseras Nya Moderaterna inte bara av oppositionen utan 

också av flera gamla partiveteraner.; delar av oppositionen hävdar att det inte skett någon 

förnyelse, att Moderaterna för samma politik i en ny förklädnad3, medan flera partiveteraner 

snarare hävdar motsatsen och ibland går så långt som att hävda att de inte längre känner igen 

sig i sitt parti4. Dessa motstridiga röster relaterar till ett problem som länge diskuterats inom 

statsvetenskaplig forskning om politiska partier. Partier antas nämligen ha stora svårigheter att 

förändras. I en ofta citerad passage skriver till exempel ekonomen Anthony Downs: 
	  
	  

”[I]t is necessary for each party’s ideology to bear a consistent relation to its actions 

and to develop without repudiating the party’s former acts. Any other procedure makes 

rational voting nearly impossible; hence voters impute value to parties with these 

traits”5
 

	  
	  
Enligt Downs och många andra partiforskare är alltså alltför omfattande förändringar av 

partiideologi mycket svåra, då de gör att partiets kärntrupper inte känner igen sig. Andra 

forskare betonar att det i stället är partiets organisatoriska ursprung som institutionaliseras och 

därmed försvårar nyorienteringar. Statsvetaren Angelo Panebianco skriver: 
	  

1 Hadenius (2008), s. 250-253 
2 Hadenius (2008), s. 301-322 
3 Arbetarbladet (2013): Moderaternas politik har inte förändrats på 100 år 
4 SVT (2013): Han känner inte igen sitt parti 
5 Loxbo (2007), s. 27 
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”Institutionalization is, in fact, the process by which an organization incorporates its founders 

values and aims.”6
 

	  
	  
Den brännande punkten i detta är teorier om att partier inte kan förändras i grunden, att 

partier alltid kommer tillbaka till sina rötter7. Låt oss mot denna bakgrund återvända till de 

Nya Moderaterna. Är det som Lars Tobisson säger, ett parti som de gamla Moderaterna inte 

känner igen sig i? Eller är Nya Moderaterna en ”ulv i fårakläder”, som Mona Sahlin påstått? 

Det är mot denna bakgrund som uppsatsens övergripande frågeställning formuleras: 

• Har Moderaternas idéer och politik utvecklats och förändrats eller är det bara samma 

politik som döljer sig bakom en ny fasad? 

• Om det skett en förändring av politiken, handlar det då om att Nya Moderaterna har 

gått åt vänster eller är det andra förändringar? 

Det som ska forskningsproblemet tar fasta på är alltså inte om partiet utvecklats på inslagen 

väg, utan om partiets utveckling innebär en ideologisk förskjutning. Att Moderaterna under en 

20-årsperiod tagit fram nya politiska förslag är inget kioskvältare och ett sådant konstaterande 

ger inga nya statsvetenskapliga insikter – att de däremot skulle ha gjort detta och att den nya 

politiken innebär avvikelse från den ideologiska vägen skulle vara ovanligt och bryta mot 

befintliga statsvetenskapliga teorier 
	  
	  
Partiers förändringar går att studera med bakgrund i partikultur och strategi. De 

förskjutningar som skett i Moderaterna kan antingen handla om att partiet driver, eller drivs 

av, förändringar i omvärlden. I händelse av att det handlar om att partiet drivs av 

förändringarna kan det antingen röra sig om en åsiktsförändring i den egna väljarbasen, och 

att Moderaterna ur ett masspartiperspektiv följer med, eller i väljarkåren i stort, och att 

Moderaterna då snarare antagit en catch all-strategi. Eller är det istället frågan om ledarnas 

övertygelse? Är det så att förändringen inte har sin grund i väljarbasen eller väljarkåren, utan 

snarare i en slags idealistisk övertygelse hos den nya ledningen? 
	  
	  

1.2 Syfte 
	  
Studera hur Moderaternas förnyelse tagit sig uttryck i förändring av ståndpunkt och retorik 

angående ideologiska markörfrågor och undersöka vad det har för påverkan på partiets 

ideologiska position i stort, samt vad som legat till grund för en eventuell förändring, mellan 
	  

6 Loxbo (2007), s. 24 
7 Duverger (1954), s. 131 
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1993 och 2013. Genom att studera en rad frågor, såväl ekonomiska som socialpolitiska, ska 

jag studera partiets förskjutning på vänster-/högerskalan och auktoritär-/libertärskalan. 
	  
	  
Det finns de som hävdar stora kliv åt vänster för Moderaterna i och med omdaningen till Nya 

Moderaterna, det hävdas vara ett resultat av pragmatismen8. Är det så att det gamla 

Högerpartiet idag tappat sin ideologiska hemvist och söker en ny på vänsterflanken? Eller 

handlar det snarare om den mer postmaterialistiska skalan? Såväl retorisk som ideologisk 

förändring kommer studeras för att söka efter eventuella förskjutningar. 
	  
	  
1.3 Objektivitet 

	  
Det är för mig viktigt att redan nu i inledningen göra tydligt att jag kan anses partisk. Jag har 

i många år varit engagerad i Nya Moderaterna och är idag både aktiv medlem och 

förtroendevald. Jag är ledamot och gruppledare i Kommunfullmäktige i Växjö, ordförande i 

en av kommunens större nämnder och förtroendevald i partiinterna organ. Jag är också 

ledamot i förbundsstyrelsen för Moderata Ungdomsförbundet. 
	  
Med detta som bakgrund kan det finnas grund för att ifrågasätta objektivitet och opartiskhet i 

uppsatsen. Jag har eftersträvat systematik och teoretisk koppling i såväl teori som 

analysdelen och har med utgångspunkt i detta funnit intressanta slutsatser. 
	  
Jag gick in i uppsatsskrivandet med en förväntan på förändring utöver retorik och strategi men 

går ut ur detsamma med långt större resultat. Jag är övertygad om att om någon annan 

genomför en liknande studie med samma material som underlag skulle slutsatserna vara 

snarlika. Huvuddragen – att det skett omfattande förändringar av såväl verklighetsbeskrivning 

och utopi som strategi – är det svårt att komma ifrån förutsatt att en inte ifrågasätter 

autenticitet och legitimitet i partiets bärande kärndokument. 
	  
För synpunkter på slutsatser, transparens eller utförandet – eller något annat – var god 

kontakta mig. Jag svarar gärna på frågor och jag har mer än gärna en diskussion om mina 

slutsatser. 
	  
	  
	  
	  
	  

8 Erixon i Svensk Linje (2008), nr. 2 



	  

2. TEORI 
	  

2.1 Tidigare forskning 
	  

2.1.1 Ideologi 
	  
Först och främst krävs en definition av begreppet ideologi, samt en distinktion mellan idé och 

ideologi. En ideologi är en systematisk och målinriktad samling av idéer för politiska 

ståndpunkter med föreställningar om verkligheten och utvecklingen9. En idé, å andra sidan är 

snarare en enskild tankekonstruktion. Även en enskild idé kan vara en föreställning och hur 
verkligheten är beskaffad, en åsikt om något eller ett förslag till handling – skillnaden är att en 

enskild idé inte ger det sammanhang och den systematik som en ideologi har10. 
	  
	  
Statsvetaren Marie Demker beskriver ideologi som att det består av tre viktiga delar; ”hur det 

är, hur det bör vara och hur man ska göra för att det ska bli så”11. Dessa tre element beskrivs 

sedan som verklighetsbeskrivning, utopi och strategi. Verklighetsbeskrivningen är alltså en 

analys av samtiden, utopin är visionen för framtiden och strategin den handlingsplan som 

ska ta samhället från punkten A (samtiden) till punkten B (utopin). 
	  
	  
Den svenska statsvetaren och senare chefsredaktören på Dagens Nyheter, Herbert Tingsten, 

har också betytt mycket för forskningen på området. Hans indelning av ideologins element 

har likt Demkers tre delar, men skiljer sig till viss del i innehåll. Tingsten talar om 

grundläggande värdepremisser, verklighetsomdömen och slutligen rekommendationer. 

Värdepremisserna handlar om exempelvis synen på rättvisa, jämlikhet och människan, ett mer 

teoretiskt anslag än vad det närmast jämförbara i Demkers teori – utopin – har. 

Verklighetsomdömen kan i det närmaste liknas vid analysen av samtiden och 

rekommendationerna är förslag på handling för att utveckla samhället12. 
	  
	  
	  
2.1.2 Spårberoende 

	  

Flertalet statsvetare har lyft betydelsen av tidigare beslut för framtidens beslut. Detta fenomen 

brukar kallas för spårberoende. Det baseras på att ett beslut kan ses på som ett vägval och att 

ett partis förändring mer eller mindre begränsas av de tidigare besluten. Begränsningen tar sig 

uttryck i legitimitet eller gillande, utifrån de olika arenorna som ett parti berör (se nedan). 
	  

9 Linderborg (2001), s. 207 
10 Bergström & Boréus (2012), s. 139-140 
11 Demker (1993), s. 68 
12 Bergström & Boréus (2012), s. 141 
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Statsvetaren Downs, som är tongivande för teorier om spårberoende, hävdar att skälen är 
rationella. Att göra stora ideologiska förändringar är således irrationellt då det kan äventyra 

stabiliteten för partiets väljarbas13. Den kontinuitet som finns i partier begränsar det politiska 

handlingsutrymmet och anpassningsbarhet till samhällsförändringar14. 
	  
	  
	  
Spårberoendet kan liknas vid Karl Marx teorier om historiematerialismen; att varje samhälles 

grund och utveckling (bas) utgörs av produktionen av materiella nyttigheter, alltså 

produktivkrafterna, och att samhällets kultur, ideologier och religion (överbyggnaden) utgår 

från samhällets produktivkrafter (bas)15. Vad Marx hävdar är att samhällen i stort är 

spårberoende, alltså att historien (basen) blir ramarna för hur utvecklingen tar sig uttryck 

(överbyggnaden). För ett parti innebär detta alltså att partiets historia och ideologiska rötter är 

basen, ett ramverk för hur partiet kan utvecklas (överbyggnad). 
	  
	  
Om en förutsätter att strategi sätts före ideologi skulle det möjligen gå att hävda att 
spårberoendet tappat kraft. Statsvetaren Angelo Panebianco säger att det inte är så, utan att 

stabila strukturer utgör ramverk också för strategierna16. 
	  
	  
En viktig del av teorin om spårberoende är återkopplingsmekanismer. Dessa blir synliga när 

det hänvisas till tidigare beslut eller argument också senare diskussioner och beslutsfattanden. 

Återkopplingsmekanismerna går hårdraget att skilja i två; kostnadsmekanismer och 

lämplighetsmekanismer, där den första har strategi och den andra har ideologi i fokus17. 
	  
	  
2.1.3 Arenor 

	  

Legitimiteten för en policyförändring definieras på olika arenor. Ett politiskt parti verkar 

primärt på tre arenor; den parlamentariska arenan, den interna arenan och väljararenan18. Den 
parlamentariska arenan är riksdagen och toppskiktet av offentliga politiska företrädare, den 
partiinterna arenan är föreningar, förbund och stämmor och väljararenan är vad som görs 

offentligt för väljarna – valkampanjer, debattartiklar och liknande19. 
	  
	  

13 Loxbo (2007), s. 26-27 
14 Downs (1957), s. 113 
15 Gustavsson & Tallberg (2009), s. 79 
16 Panebianco (1988), s 6-20 
17 Loxbo (2007), s. 27 
18 Loxbo (2007), s. 31 
19 Loxbo (2007), s 22-23 
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Varje arena styrs först och främst av formella regler; vallagen och riksdagsordningen för den 

parlamentariska arenan respektive stadgar och partipraxis för den partiinterna. Idétradition är 

nästa parameter. Det kan beskrivas som en ideologisk kontext för arenan. Denna studie 

kommer tydligt förklara kontexten nedan i teoridelen och utgå från just den partiinterna 

kontexten och kontexten ”Sverige” i resultatdelen. Slutligen finns informella rutiner som styr 

arenorna, oskrivna regler för vad en aktör får och inte får göra20. 
	  
	  
Det finns en tydlig koppling mellan såväl spårberoende som återkopplingsmekanismer och 

arenorna. Partiets ledning och olika aktörer interagerar på varje arena, det är dock olika 

aktörer och därför tar spårberoendet sig olika uttryck och styrka på de olika arenorna. 

Statsvetaren Karl Loxbo påpekar att kostnadsmekanismer som röstmaximering kan antas 

driva väljararenan och kostnadsmekanismer kring ekonomi och långsiktig trovärdighet på 

den parlamentariska arenan, medan lämplighetsmekanismer i högre utsträckning kan antas 

styra 

den partiinterna arenan21. Till detta bör ett resonemang om arenornas sammanflytning i och 
	  

med modern teknik, sociala medier och partitransparens föras. Hur stor skillnad kan ett parti 

ha på driven politik och det som sägs av medlemmarna på en intern partikonferens, när 

konferensen sänds i SVT precis som vilken riksdagsdebatt som helst? Detta gäller såväl beslut 

och politik som retorik. Hur differens mellan olika kan hota ett partis stringens och därmed 

samlade identitet är inte en ny diskussion inom statsvetenskapen22, men jag vill hävda att den 
	  

intensifierats i och med den snabba utvecklingen inom såväl journalistiken som tekniken. 
	  
	  
	  
Konflikt mellan ett partis mål på olika arenor kan leda till så kallade trade offs, där målet på 

den ena arenan måste ge vika för målet på den andra23. 
	  
	  
2.1.4 Historisk institutionalism 

	  

En institution är i grunden formella och informella regler. Formella regler kan vara lagar eller 

myndigheter, informella regler är snarare praxis, normer och sociala begränsningar i grupper24 

Betydelsen av institutioner och institutioners inflytande över det politiska beteendet hos 

människor har varit känt lika länge som politik har studerats25. 
	  

20 Loxbo (2007), s. 24-25 
21 Loxbo (2008), s. 29-30 
22 Panebianco (1988), s. 215-220 
23 Loxbo (2007), s. 32 
24 Steinmo i Della Porta et al. (2008), s. 123-124 
25 Steinmo i Della Porta et al. (2008), s. 118 
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Historisk institutionalism står mellan de två andra perspektiven med institutionalistiska 

inslag; rational choice och sociologisk institutionalism. Den förstnämnda ser människor som 

rationella varelser som fattar beslut efter en rationell analys av vad som ger hen mest, den 

sistnämnda ser människor som sociala varelser som snarare är svårberäkneliga och tar in 

känslor och omgivningen på ett annat sätt, men också helt enkelt vanor, inför beslut26. 
	  
	  
	  
Historisk institutionalism lyfter tre faktorer som har betydelse i processer; individer, kontexter 

och regler27. Samtidigt påminner perspektivet om det motstånd mot förändring som ofta finns 
i institutioner och som är kopplat till att en institution ofta är en del i ett större system, består 
av sociala varelser som vant sig vid rådande ordning och för att utfallet kan bli 

svårberäkneligt28. 
	  
	  
	  
	  
3.3 Institutionen  Moderaterna 

	  

3.3.1 Den enda vägens politik 
	  

Med Carl Bildt som partiledare och statsminister samlades Moderata Samlingspartiet till 

stämma 1993. Han höll där ett stämmotal som beskrivits som nära på utopiskt. Ett nytt 

handlingsprogram, Det bästa för Sverige, antogs (detta kommer studeras mer ingående i 

empiridelen). Torbjörn Nilsson skriver i sin bok Mellan arv och utopi att ”Välfärdsstaten 

ansågs emellertid ha nått vägs ände”. Här lades grunden för etablerings- och valfrihet i 

välfärden29. Regeringen Bildt blev inte omvald och Carl Bildt efterträddes av Bo Lundgren. 
	  
	  
	  
3.3.2 Dynamiska effekter och valstugereportage 

	  

Bo Lundgrens tid som partiordförande blev kort. Han gick till val 2002 på en politik som 

skulle komma att kritiseras av efterträdaren Reinfeldt. Valet 2002 blev ett lågvattenmärke i 

modern tid för Moderaterna. Kombinationen av en politik som väljarna inte kände igen sig i 

och den så kallade valstugeskandalen – Uppdrag Granskning smygfilmade förtroendevalda i 

valstugorna som talade negativt om invandrare – resulterade i mycket låga valresultat och Bo 

Lundgrens avgång. Samtidigt väcktes en intern vilja att förändra och förnya partiet. 
	  
	  
	  
	  
	  

26 Steinmo i Della Porta et al. (2008), s. 126 
27 Steinmo i Della Porta et al. (2008), s. 126 
28 Steinmo i Della Porta et al. (2008), s. 129 
29 Nilsson (2004), s. 286 
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3.3.3 Förnyarna 
	  
2003 valdes Fredrik Reinfeldt till partiordförande. Vid sin sida fick han vice partiordföranden 

Gunilla Carlsson, då EU-parlamentariker, och Kristina Axén Olin från Stockholm30. Reinfeldt 
samlade snabbt sitt lag kring sig. Under vad som beskrivits som ett hemligt möte i Trosa 
lades grunden för vad som skulle bli Nya Moderaterna. Där var partisekreteraren Sven-Otto 
Littorin, ekonomi- och kanslichefen Anders Borg samt Per Schlingmann och Mikael 
Odenberg. Odenberg blev gruppledare och ekonomisk-politisk talesperson och Schlingmann 

blev kommunikationschef31. I det nya laget fanns också Ulrica Schenström, som varit 

pressekreterare och nu blev presschef32 och talskrivaren Kristoffer Tamsons33. Vad som är 
intressant att nämna till detta är att flera i Reinfeldts nya lag är personer som var i hans inre 
krets också under tiden i Moderata Ungdomsförbundet; Gunilla Carlsson återinträdde som 

vice ordförande vid hans sida34 och Per Schlingmann var pressekreterare och blev nu 

kommunikationschef35. 
	  
	  
Det har beskrivits som att Borg i stort ansvarade för vad journalisten Anders Pihlblad 
beskriver som ”när gamla moderata sanningar gjordes om” och Schlingmann för hur de skulle 

kommuniceras till väljarna och internt36. Det är känt att Schlingmann exempelvis gjorde en 

handbok med ordlistor och budord för hur valarbetare skulle klä sig37. 
	  
	  
Moderaterna lanserades inför valet 2006 som det nya arbetarpartiet. Reinfeldt, Borg och 

Odenberg skrev en debattartikel i Dagens Nyheter där de kritiserade den egna politiken och 

tog isär den bit för bit för att konstatera att den inte var ekonomiskt försvarbar38. 
	  
	  
Det var en förändringsvind som blåste genom partiet. I intervjuer med olika personer har 

journalisten Ander Pihlblad konstaterat att detta inte alltid mottogs helt enkelt internt i partiet, 

särskilt högljutt blev det ibland i riksdagsgruppen39. Dagens Nyheters Peter Wolodarski 

kallade omläggningen av skattepolitiken för att Moderaterna skrev under på 

Socialdemokraternas beskrivning av skattefrågan. En tydlig omsvängning som syntes redan 
	  

30 Nilsson (2204), s. 296 
31 Pihlblad (2012), s. 80-81 
32 Pihlblad (2012), s. 108 
33 Pihlblad (2012), s. 113 
34 Pihlblad (2012), s. 70 
35 Kratz (2008), s. 41 
36 Pihlbad (2012), s. 114-115 
37 Pihlblad (2012), s. 125-128 
38 DN Debatt (4 mars 2004), ”Vi lägger om vår ekonomiska politik” 
39 Pihlblad (2012), s. 138-148 
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nu var att Moderaterna inte längre prioriterade avskaffandet av värnskatten40. En annan tydlig 
förändring gällde arbeträtten. På Moderaternas partistämma 2005 varade debatten om 

arbetsrätten i fem timmar och vice partiordförande Carlsson beskrev sig som 

kollektivavtalsfantast och sade sig älska ”den svenska modellen”41. 
	  
	  
Moderaterna är ett toppstyrt parti. Det är något som verkar stärkts under Reinfeldt. Det 

talas om ledningsmöten med tjänstemännen snarare än den av medlemmarna valda 
partistyrelsen och duon Reinfeldt/Borg verkar ha en majoritet av inflytandet i partiet i sin 

hand42. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

40 Pihlblad (2012), s. 153, 159 
41 Pihlblad (2012), s 172 
42 Pihlblad (2012), s 296-297 
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3. METOD 
	  

3.1 Avgränsning 
	  
Den tidsrymd som studeras är 1993 till 2013. Sluttiden beror helt enkelt på att det är nutid och 

starttiden grundar sig i ett par parametrar; det var under en moderatledd mandatperiod, då 

precis som slutåret var det året innan ett val och det var tio år innan Fredrik Reinfeldt valdes 

till partiledare. I vardera fråga är ambitionen att göra nedslag året före val – således 1993, 

1997, 2001, 2005, 2009 och 2013 – även om huvudsakligt fokus kommer ligga på start- och 

slutpunkt samt särskilt betydelsefulla skiften däremellan. Exempelvis har det större betydelse 

för Moderaternas förändring att ett nytt idéprogram antogs 2011 än vad som stod i 

valmanifestet 1997. 
	  
	  
Frågorna är utvalda för att de är centrala för politiken i stort. Exempelvis är HBT-frågan en 

fråga som på ett tydligt sett markerar en ideologisk gräns såväl internt i partiet som gentemot 

åtminstone ett annat alliansparti43. Studien kommer att omfatta två frågor för vardera 

ideologisk dimension; vänster-höger och auktoritär-libertär. Frågorna som kommer studeras 

är: 

• Vänster-höger 
	  

o Inkomstskatten 
	  

o Offentlig sektors omfattning och uppdrag (ex. skolans kompensatoriska 
uppdrag) 

• Auktoritär-libertär 
	  

o HBT-frågan 
	  

o Migrationens omfattning och reglering 
	  
	  
	  
Frågorna är utvalda för att de dels är stora i sig själv, traditionella symbolfrågor och för att de 

speglar ideologisk uppfattning ur ett bredare perspektiv än den enskilda sakfrågan. 
	  
	  
I materialet har jag valt ut de delar som har störst relevans för studien och har inget totalurval. 

Exempelvis är inte alla motioner som skrivits om inkomstskatten tagna i beaktning, utan 

snarare kampanjaffischer och handlingsprogram då de kan ge en tydligare bild av 

förskjutningar i retoriken och politiken. 
	  
	  

43 SvD (2007): M säger ja till homoäktenskap 
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3.2 Material 
	  
Jag har valt att dela in allt material i primärmaterial och sekundärmaterial. Som 

primärmaterial framhåller jag de två typer av dokument som tillsammans utgör 

partiprogrammet; idéprogram och handlingsprogram. Sett till Demkers teori om ideologiers 

två nivåer; fundamental och operativ44, är detta också rimligt då de två programtyperna 

tillsammans representerar de två nivåerna. Som sekundärmaterial framhålls i första hand 

andra skrivna dokument i programtyp, alltså inte debattartiklar eller liknande utan politiska 

program kring olika sakområden eller liknande, och i andra hand riksdagsdebatter. 
	  
	  
	  
I första hand kommer studien utgå från primärmatierial och ambitionen är att hålla sig till det 

så länge det inte uppstår informationsluckor som behöver fyllas. 
	  
	  
3.3 Operationalisering 

	  

3.3.1 Val av analysmetod: Idé- och ideologianalys med processspårning 

Idé- och ideologianalys används för att studera just idéer och ideologier45. I denna studie 

kommer redskap för idé- och ideologianalys användas för att studera förändring i 

Moderaterna. Det finns flera olika typer av idé- och ideologianalys, en av dessa kallas 

innehållslig idéanalys och har till syfte att beskriva skeenden i ideologiska processer. 

Denna 

analysmetod används för att med klarhet presentera och precisera det ideologiska innehållet i 

en diskurs. I denna studie kommer innehållslig idéanalys användas för att ge en tydlig bild av 

den utveckling som skett inom de fyra utvalda frågorna mellan 1993 och 2013. Detta kommer 

sedan, i enlighet med analysmetoden, knytas samman med en jämförelse för att se 

förändringar46. 
	  
	  
	  
I undersökningen av policyn kommer studien helt fokusera på den faktiska sakfrågan och 

förändringar i den, exempelvis att ett visst år vara emot homoäktenskap för att ett annat år 

vara för, detta är en policyförändring. Därutöver kommer en också kvalitativ metod med 

tydliga inslag av diskursanalys användas för att studera retoriska förändringar. Grunderna för 

diskursanays är att med en kvalitativt inspirerad metod studera språk, konstruktioner och 

relationer i text47. Här är det särskilt intressant att exempelvis jämföra hur Moderaterna talade 
	  
	  

44 Demker (1993), s. 64 
45 Bergström & Boréus (2012), s. 145 
46 Bergström & Boréus (2012), s. 146 
47 Bergström & Boréus (2012), s. 355-357 
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om offentlig sektor under 90-talet med vad som idag exempelvis sägs av den skolpolitiske 

talespersonen, Tomas Tobé, om skolans uppdrag att utjämna livschanser48. 
	  
	  
I slutsatsen kommer analysmetoden också få inslag av vad som kallas funktionell idéanalys, 

där mer fokus läggs på orsaksförklaringar till förekomsten av idéer och ideologier49. Denna 
studie har som ambition att ge nytt ljus till frågan om hur en eventuell förändring av ideologin 

varit möjlig. 
	  
	  
Idealtyper i idéanalysen 

	  

Ett nyckelmoment blir att studien kommer utgå från teorin om spårbundenhet och ställa en 

idealtyp för utfall med utgångspunkt i vilken väg Moderaterna slagit in på vid studiens start, 

denna kommer sedan ställas emot utfallet. Vid en jämförelse av dessa blir det enklare att se 

skillnader och eventuella avsteg från spårbundenheten. I händelse av avsteg från 

spårbundenheten kommer studien undersöka hur denna förändring varit möjlig. Användandet 

av idealtyper är vanligt idéanalyser. Idealtyper brukar förknippas med Max Weber, som själv 

anses vara en av grundarna till sociologin som samhällsvetenskaplig gren. En idealtyp är en 

tankekonstruktion som används för att renodla vissa drag och på så sätt underlätta 

jämförelser50. Idealtyperna kommer i denna studie användas för att göra en idealtyp av utfall 
	  

vid spårberoende. 
	  
	  
	  
Processpårning i idéanalysen 

	  

För att tydligt sätta en teoretisk prägel på studien kommer den utgå från metoden 

processpårning. Det bygger på en kartläggning av händelseförlopp och därefter en djupare 

studie av vilka andra alternativa sätt som kunde lätt fram till ett sådant utfall51. På så sätt 

upptäcks och bekräftas kausala mekanismer som kopplar orsak till utfall52. Denna teknik är 
	  

särskilt vanlig i studier där utfallet är välkänt, som i denna53. 
	  
	  
	  
3.3.2 Utförande 

	  

Frågorna kommer avhandlas en efter en med kronologisk metod. Varje studieobjekt, politiska 

fråga, inleds med en sammanfattning av utvecklingen för att sedan redogöra för Moderata 
	  

48 Nya Moderaterna (2013), Skolrapport, s. 11 
49 Bergström & Boréus (2012), s. 147 
50 Bergström & Boréus (2012), s. 150 
51 George & Bennett (2005), s. 206-207 
52 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012), s. 129 
53 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012), s. 130 
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Samlingspartiets politik och retorik i frågan vid studiens startpunkt; 1993. Varje fråga 

avslutas med en redogörelse för det nuvarande läget med hjälp av en modell som utgår från 

Demkers beskrivning av ideologiers uppbyggnad54. 
	  
	  
Materialet kommer behandlas enligt valda analysmetoder, för dessa redogörs nedan. De 

kommer prövas emot idealtyper för att kunna ta ställning till förändringens utfall. 

Texterna kan ha olika form och ton, givet att det som behandlas är såväl affischer som linjetal 

och debattartiklar, men det som analyseras är dels retoriken, dels policy. I viss mån kan det 

handla om en utveckling från noll, alltså att partiet under studietiden har lyft den politiska 

frågan från att inte alls vara en del av partiets politiska agenda. 
	  
	  
I startpunkt såväl som slutpunkt kommer ett schema göras upp utifrån Demkers teori om 

ideologiers beståndsdelar. Där kommer Moderaternas ståndpunkt i var och en av de fyra 

frågorna definieras utifrån de två mest centrala tidpunkterna; 1993 och 2013. Den 

verklighetsbeskrivning, utopi och strategi som konstateras i det första schemat för varje 

fråga, alltså vid startpunkten 1993, är den idealtyp som kommer prövas mot utfallet för att 

undersöka om teorin om spårberoende stämmer eller inte i detta fall. 
	  
	  
Avslutningen inleds med en slutsats för frågorna besvaras en efter en med hänvisning till vad 

som framkommit i empirin och med en tydlig utgångspunkt i teorin i stort. I slutsatsdelen 

kommer återigen ett schema med utgångspunkt i Demkers teori om ideologins beståndsdelar 

göras upp. Här kommer den idealtyp som utgörs av det ideologischema som finns vid vardera 

frågas startpunkt ställas mot utfallet och prövas mot teorin om spårberoende. I 

avslutningsdelens diskussionskapitel kommer jag analysera slutsatserna djupare och försöka 

ge en förklaring till hur eventuella förändringar eller avvikelser från teorin om spårberoende 

varit möjlig. 
	  
	  
	  
	  
3.4 Validitet, reliabilitet och analysmetod 

	  
Validitet handlar om mätmetodens relevans för besvarandet av frågeställning, förklaring av 

forskningsproblem och syftesuppfyllelse. Om en människas vikt ska mätas är det rimligt att 
	  
	  
	  
	  

54 Demker (1993), s. 70 
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använda kilogram, men om hens politiska hemvist ska mätas är antalet flygblad från 

respektive parti sannolikt inte den viktigaste parametern55. 
	  
	  
Precisionen i en mätning eller studie är reliabilitetsaspekten. Hög reliabilitet innebär att 
studien utförts med en hög grad av noggrannhet i alla led och att felen eliminerats i största 

möjliga mån. Reliabilitet utgörs av såväl intersubjektivitet som intrasubjektivitet56. God 

intersubjektivitet innebär att olika personer får samma resultat vid en analys av samma 
material. God intersubjektivitet stärker objektivitet och opartiskhet och mäter alltså 

studieresultatets oberoende av utförare57. God intrasubjektivitet innebär att samma person får 
samma resultat vid olika tidpunkter vid studie av samma material, således studiens oberoende 

av tidpunkt. Detta är särskilt viktigt vid jämförelser58. 
	  
	  
Studien kommer inte använda sig av kvantitativa metoder. Kvantitativ innehållsanalys 

kritiseras ofta för att det tar fasta på just kvantiteten. Ett ord som används tio gånger kan ha 

mindre inverkan på innehållet än ett ord som används en gång. Detta är en kritik mot 

validiteten, precis som att det finns en problematik i valet av kodningsenheterna. Hur kan det 

garanteras att det är de rätta kodningsenheterna som har valts ut59? 
	  
	  
	  
Diskursanalysen möter sin huvudsakliga kritik när reliabiliteten prövas. Givet den tydliga 

kopplingen till konstruktivism och maktstudie blir forskarens egna värden betydande i 

tolkning och analys på ett annat sätt än vid en kvantitativ innehållsanalys, intersubjektiviteten 

kan således ifrågasättas. Givetvis kan också tolkning ha inverkan på en innehållsanalys, men 

kvantifieringen ger reliabilitet till själva studien förutsatt att kodningsenheterna är valida60. 
	  
	  
Samtidigt har den kvantitativa innehållsanalysen sin styrka i att den är reliabel i hög grad. 

Kvantifierbara studier är enklare att dubbelkoda och på så sätt säkra såväl intersubjektivitet 

som intrasubjektivitet. Två personer kan vid samma tillfälle, eller en person vid olika 

tillfällen, undersöka frekvensen av en kodningsenhet i en text och sannolikt få lika utfall61. 

Viktigt att påpeka är att kraven på reliabilitet inte kan falla för att studien görs med en 
	  
	  

55 Bergström & Boréus (2012), s. 41 
56 Bergström & Boréus (2012), s. 42-43 
57 Bergström & Boréus (2012), s. 42 
58 Bergström & Boréus (2012), s. 43 
59 Bergström & Boréus (2012), s. 80-81 
60 Bergström & Boréus (2012), s. 405 
61 Bergström & Boréus (2012), s. 56 
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konstruktivistiskt inspirerad metod. Intersubjektiviteten går att stärka med hjälp av tydliga 

beskrivningar av förfarandet och djupgående förklaringar av tolkningarnas bakomliggande 

faktorer62. 

	  
Studien kommer ställa höga krav på utförarens förmåga att ta till sig relevant information och 

sätta dem i perspektiv till annat. Det är viktigt att inte tolka exempelvis en ministers 

adressering av ett problem som en stor omsvängning i policy, precis som att det är viktigt att 

inte en tydlig omsvängning i policy missas under studiens gång. Studiens bedömning av vad 

en särskild policyförändring innebär i ideologisk förskjutning kommer motiveras grundligt i 

diskussionsavsnittet. 
	  

	  
Valet av politiska frågor är grunden för validiteten. Min bedömning är att de fyra politiska 

frågor som kommer användas som analysobjekt för att undersöka den större förändringen är 

valida för att kunna dra slutsatser om partiets övergripande förändring eller avsaknad av 

densamma. 
	  
	  
	  
	  
3.5 Sammanfattning av metod 

	  
Med hjälp av kvalitativ textanalys och diskursanalys kommer studien utföra en 

processpårning av ett urval av markörfrågor som representerar såväl vänster-högerskalan som 

auktoritär-libertärskalan. Detta kommer ge en god redogörelse för den eventuella 

förändringsprocess som har skett i Moderaterna. Utfallet i frågorna kommer därefter ställas 

emot en idealtyp med utgångspunkt i Moderaternas inslagna spår vid starten av studiens 

tidsomfång (1993). Denna metod hämtar sin inspiration i processpårning med koppling till 

tidigare forskning kring partiers spårberoende (se nedan). Denna processpårning ska landa i 

tre resultat; hur har partiet utvecklats inom den valda frågan, avviker detta från det spår partiet 

var på 1993, och i så fall avviker från teorier om spårberoende, och slutligen hur denna 

eventuella förändring kan tolkas utifrån de två ideologiska skalorna. 
	  
	  
I händelse av förändring som avviker från teorin om spårberoende kommer en analys 

inspirerad av historisk institutionalism genomföras för att söka svar på frågan om hur 

förändringen har kommit till stånd. Historisk institutionalism sätter stort värde till den 

historiska och samtida kontexten för den institution som analyseras, samt institutionens egen 
	  

62 Bergström & Boréus (2012), s. 406 
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historia. I detta fall är kontexten Sverige och institutionen Moderaterna. För att just ge den 

bakgrund som krävs för att förklara eventuell förändring innehåller teoridelen dels tidigare 

forskning, dels en redogörelse för Sveriges utveckling i urval och Moderaternas 

utveckling. 
	  
	  

När varje fråga besvarats var för sig i empiridelen kommer det hela att sammanföras i 

avslutningsdelens slutsatskapitel och vidare diskuteras i diskussionskapitlet. 
	  
	  

Tabell 1. Exempel på tabell som kommer användas i idéanalysen 
	  

	   Fråga (år) 

Verklighetsbeskrivning 	  

Utopi 	  

Strategi 	  
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4. ANALYS 
	  

4.1 Inkomstskatten 
	  

4.1.1. Sverige som ledande skattesänkarland 
	  

”Under 1990-talet ska Sverige bli ett ledande skattesänkarland.”63 I Moderata 

Samlingspartiets handlingsprogram från 1993 finns mycket att läsa om just skatten. Flera 

kapitel och underrubriker innehåller ordet skatt. Det är tydligt att skattefrågan är något där 

moderaterna vill ha högt förtroende och något som prioriteras högt. Utgångspunkten är 

framför allt en; skattetrycket måste minska. Detta diskuteras sedan utifrån olika perspektiv 

och i olika sammanhang. Inkomstskatten lyfts många gånger och berörs på samtliga nivåer 

där den finns. 
	  
	  
Landstingsskatten ska avskaffas64, detta som en naturlig del i landstingens avskaffande65. 
Gällande kommunalskatten skrivs följande: 

”Kommunernas skatteuttag skall minska. Mycket av det som i dag finansieras via 

kommunalskatten kommer i stället att erbjudas av kommun eller privata alternativ och 

då finansieras via avgifter. Höjda kommunala avgifter skall följas av sänkta skatter. 

Progressiva kommunala avgifter skall ej förekomma.”66
 

	  
	  
Den ideologiska grunden som skattesänkningarna vilar på återges på flera ställen i 

handlingsprogrammet. Det utgår från frihetsaspekten – skatt är ofrihet – samtidigt som just 

effekten på ekonomin, det mer praktiska argumentet, används i ganska hög grad när 

handlingsprogrammet behandlar skattetrycket på företag. 

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

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

själva bestämma över våra liv. Det är inte bara de summor vi förfogar över som anger 

vår ekonomiska frihetsgrad utan också de andelar av våra inkomster som årligen tas i 

anspråk av det offentliga.”67
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

63 Moderata Samlingspartiets handlingsprogram (1993), s. 27 
64 Moderata Samlingspartiets handlingsprogram (1993), s. 47 
65 Moderata Samlingspartiets handlingsprogram (1993), s. 17 
66 Moderata Samlingspartiets handlingsprogram (1993), s. 18 
67 Moderata Samlingspartiets handlingsprogram (1993), s. 21 
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En annan aspekt om lyfts fram i den mer idéburna diskussionen kring skatter är 

självförverkligande. Att kunna leva på sin lön lyfts som en grundsten i självförverkligandet. 

”Vill vi främja möjligheterna till självförverkligande som arbetstagare, entreprenörer 

och företagare, få ökade valmöjligheter som konsumenter och komma i åtnjutande av 

uthållig tillväxt, måste vi befria marknadsekonomin. Skattebördan måste reduceras. Var 

och en skall kunna leva på sin lön. Omfattande avregleringar måste genomföras och 

välfärdssystemen omprövas i grunden. Den ekonomiska friheten måste öka!”68
 

	  
	  
Den ideologiska argumentationen kring frihet, självbestämmande och självförverkligande 

kokar ned i sänkta skatters egenvärde. 

Sänkta skatter har värde i sig. Genom lägre skatter ökar den enskildes frihet och 

förutsättningar skapas för mångfald, variation och konkurrens. Marknadsekonomins 

grunder - valfrihet, personligt ägande och sparande - stärks. Utrymmet för enskilda 

initiativ ökar.69
 

	  
	  
Vad som framgår tydligt är att utgångspunkten för hur skattetrycket ska sänkas är genom 

minskade utgifter för det offentliga. Utgångspunkten är minskade utgifter, snarare än ökade 

inkomster. 

”Avgörande för skattetrycket är de offentliga utgifternas andel av samhällsekonomin. 

Det är de offentliga utgifternas storlek som långsiktigt avgör beskattningen av 

samhället. Arbetet med att minska de offentliga utgifterna och förändra de offentliga 

utgiftssystemen måste därför stå i förgrunden för den långsiktiga skattepolitiken. Sänkta 

offentliga utgifter skall i första hand ge möjligheter till sådana skattesänkningar som 

stimulerar utvecklingskraften och konkurrenskraften i ekonomin. Nya investeringar och 

nya arbetstillfällen ger en bredare skattebas och därmed i sin tur förutsättningar för 

lägre skattesatser och ett lägre skattetryck.”70
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

68 Moderata Samlingspartiets handlingsprogram (1993), s. 23 
69 Moderata Samlingspartiets handlingsprogram (1993), s. 27 
70 Moderata Samlingspartiets handlingsprogram (1993), s. 27 
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Startpunkten 
	  

Tabell 2.1. Moderaterna om inkomstskatten 1993 
	  

	   Inkomstskatten (1993) 

Verklighetsbeskrivning Skatten är en av de stora frågorna i 1993 års handlingsprogram, 
	  

fokus är på de ideologiska motiven; frihet, självförverkligande och 

självständighet. Sveriges höga skattetryck är i den moderata 

verklighetsbeskrivningen ett av de stora samhällsproblemen. 

Effekten av de höga skatterna är snedvridningar i ekonomin och 

ofrihet. 

Utopi Sänkta skatter beskrivs som ett egenvärde. Utopin är Sverige som 
	  

ett ledande skattesänkarland. 

Strategi Minskade utgifter för offentlig sektor ska möjliggöra sänkta 
	  

skatter 
	  
	  
	  
	  

4.1.2 Skattefrågan håller låg profil 
	  

2001 tog Moderata Samlingspartiet fram ett idéprogram där skatterna, till skillnad från i 

handlingsprogrammet, har en ganska tillbakahållen roll. Skatt nämns inledningsvis 

beskrivande, på gränsen till objektivt; 

”Genom skatterna måste människorna bidra till sådant som inte är möjligt för var och 

en att klara själv eller genom frivillig samverkan med andra. Skatternas användning är 

uttryck för statens uppfattning om vilka de gemensamma insatserna är och hur dessa 

ska skötas.”71
 

	  
	  

Moderaterna ger i denna text, utan värdeord eller åsikt, efter för idén om 

fördelningspolitik. Här blir det tydligt att fördelningspolitik har till uppgift att tillgodose 

sådant som en individ inte själv kan tillgodogöra sig, samt att detta är ett uttryck för just 

statens ansvar och omfattningen på detsamma. 
	  
	  

”Friheten kräver stor aktsamhet i utövandet av den offentliga makten. Det måste ske 

med insikten om att varje ingrepp i medborgarnas liv, varje reglering, varje skatt också 
	  
	  
	  
	  

71 Moderata Samlingspartiets idéprogram (2001), s. 6 
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försvårar planer och dödar livsprojekt. När beslut om ingrepp likväl fattas är det 

politikens plikt att också ta hänsyn till vilket pris de betingar.”72
 

Det är med stor motvillighet som skatt tas ut. Att ”varje skatt (…) dödar livsprojekt” är en 

verklighetsbeskrivning som en kan ifrågasätta om den delas av gemene man. Det finns en 

tydlig återkoppling till handlingsprogrammets resonemang om skatt som just ett hinder för 

självförverkligandet i denna text. 
	  
	  
I beskrivningen av välfärdspolitiken kommer skattepolitiken in, trots att det talas om den så få 

gånger i idéprogrammet i stort. Låg inkomstskatt lyfts nedan som ett argument för att färre 

ska vara i behov av det offentligas hjälp och klara sig själva. 

”När det medmänskliga ansvaret inte räcker till har politiken en viktig uppgift. Staten 

har emellertid en moralisk förpliktelse mot alla medborgare och skattebetalare att se 

till att de som behöver det offentligas stöd under vanliga omständigheter blir så få som 

möjligt. Låga skatter är med denna utgångspunkt god socialpolitik.”73
 

Även om skattefrågan håller låg profil i kvantitet så är det fortfarande samma politiska linje 

som upprätthålls som i handlingsprogrammet åtta år tidigare. 
	  
	  
4.1.3 Det nya arbetarpartiet 

	  
2007 skrivs det första politiska dokumentet i regeringsställning. Nu är det Nya Moderaterna 

som ska nedteckna sin politik. Det är en ny ton och ett nytt språk. Sänkta inkomstskatter 

beskrivs nu som ett medel för fler jobb, snarare än ett mål i sig. Rubriken på kapitlet som 

nedanstående text är hämtat från är ”Sänkta skatter för fler jobb”. Skatterna beskrivs mer 

detaljerat och det är just skatter med påverkan på arbete som står i centrum för sänkningarna. 

”Skatterna ska framför allt sänkas i de fall de hindrar nya jobb att växa fram. Syftet är 

att bryta bidragsberoendet och att fler ska kunna leva på sin lön. Skatter och bidrag 

påverkar på ett sätt som gör att det lönar sig allra sämst att arbeta för dem med låga 

inkomster. Därför ska huvuddelen av skattesänkningar riktas mot låg- och 

medelinkomsttagare. Utöver detta bör tjänstesektorn ges skattelättnader för att den ska 

kunna växa och uppnå sin fulla potential. (…) Även värnskatten ska avskaffas då den 

fungerar som en straffskatt på utbildning och är skadlig för tillväxten.”74
 

	  
	  
	  
	  

72 Moderata Samlingspartiets idéprogram (2001), s. 13 
73 Moderata Samlingspartiets idéprogram (2001), s. 22 
74 Nya Moderaternas handlingsprogram (2007), s. 15 
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I texten blir det ideologiska perspektivet tydligt. Skatter ska sänkas för att jobben ska bli fler, 

för att när jobben blir fler kan fler bryta bidragsberoende och då kan fler leva på sin lön. Vi är 

i sista steget tillbaka till självbestämmande och självständighet. Vad som framgår är att 

sambandskedjan är förlängd, från ”sänkt skatt àà mer frihet” till betydligt fler steg emellan. 

Samtidigt är argumentet att bidrag inte är frihet, som också lyfts tidigare, återkommande. Till 

denna analys av ovanstående text bör det vidare tilläggas att två grupper nämns för 

skattelättnader; låg- och medelinkomsttagare samt tjänstesektorn. Den förstnämnda gruppen 

är inom ramen för den här studien. För ett parti som tidigare företrätt idén om platt 

inkomstskatt75, i kontrast till den progressiva skatteskala som nu råder, är det helt klart en 
	  

kovändning att istället gå fram med en skattereform som stärker progressiviteten i 

inkomstskatten76. Värnskattens avskaffande lyfts fram specifikt och beskrivs som straffskatt 
på utbildning och tillväxthämmande. 

	  
	  
En av de mer intressanta förändringarna i angreppssätt på skattefrågan kommer kort efter 

ovan återgiven text och stärker återigen jobbperspektivet till förmån för ”egenvärde” som 

anfördes tidigare och sänkta offentliga utgifter som metod. I detta nya handlingsprogram är 

det fler i arbete som skapar utrymme för skattesänkningar, detta kombineras nu med 

”värnande” om välfärden snarare än minskade offentliga utgifter. 
	  
	  

”Genom fler människor i arbete kan skattetrycket sänkas med värnande om den 

gemensamt finansierade välfärden.”77
 

	  
	  
4.1.4 Skattepolitiken som redskap för fler jobb 

	  

I det idéprogram som antogs 2011 och justerades 2013 har skattefrågorna en kraftigt 

tillbakaskjuten roll. De nämns i samband med arbete och det är just jobben och arbete som nu 

beskrivs som vägen till självständighet, självförverkligande och självbestämmande. 

”För oss är det viktigt att arbetsinsatser lönar sig, att extra ansträngning lönar sig mer 
och att regler, skatter och det offentligas bemötande är utformat så att varje människa 

uppmuntras att bli allt den vill och kan vara.”78
 

	  
	  
	  
	  
	  

75 http://www.fokus.se/2006/02/carl-bildt-ar-foga-imponerad-av-nya-moderaterna/ 
76 http://www.skattepolitik.info/ 
77 Nya Moderaternas handlingsprogram (2007), s. 16 
78 Nya Moderaternas idéprogram (2011), s. 6 
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”I vardaglig mening är ofrihet ofta förknippad med liten egenmakt, att ens livsvillkor 

dikteras av någon annan än en själv. Det kan handla om kvinnan som inte vågar gå hem 

själv på natten, individen som upplever att det blir väldigt lite kvar att leva på när 

skatten är betald eller ungdomar som inte själva tillåts välja partner och visa sin 

kärlek.”79
 

	  

Återigen kopplas skatten till ofrihet, men i detta resonemang likställs det med andra 

definitioner och det är inte heller skatten i sig utan det begränsade ekonomiska svängrummet 

som anges som det som inskränker friheten. 
	  
	  
Idéprogrammet från 2011 slår återigen an en ny ton, tydligt på samma väg som inleddes redan 

2007. Skatten har en tydlig anknytning till ofrihet, men det är snarare kopplat till följderna av 

högt skattetryck än skattetrycket i sig självt. Skatten är dessutom bara en av flera uttryck för 

ofrihet i vardagen, precis som att fysisk otrygghet eller förtryckt sexualitet beskrivs som två 

andra. 
	  
	  
4.1.5 Värnskattens bevarande 

	  
När Nya Moderaterna samlades för arbetsstämma 2013 skulle dem slå fast sin politik inför 

valet. Inkomstskatten nämns i samband med jobbskatteavdragen, det nymoderata 

regalskeppet. 

”Jobbskatteavdrag gör det mer lönsamt att arbeta och ökar arbetskraftsdeltagandet. 

Det är särskilt viktigt att öka lönsamheten av arbete för människor med små eller 

medelstora inkomster. Vi ser att ytterligare förstärkta jobbskatteavdrag, när ekonomin 

tillåter, skulle vara gynnsamt för framväxten av nya jobb.”80
 

Jobbskatteavdragets existensberättigande är att det gör det mer lönsamt att arbeta och det ökar 
	  

deltagandet i arbetskraften, alltså bidrar till minskat utanförskap. Återigen poängteras att låg- 

och medelinkomsttagare ska prioriteras. I Anders Borg-anda är allt villkorat ansvar för 

ekonomin. Effekten på arbetskraften sätts högst, men också de ökade marginalerna för den 

enskilde lyfts fram. 

”Att fortsätta sänka inkomstskatter för framförallt de med låga och medelstora 
inkomster ökar arbetskraftsutbudet och bidrar på sikt till ökad sysselsättning och stärkt 

konkurrenskraft. Det skapar även ökade marginaler för var och en.”81
 

	  
	  

79 Nya Moderaternas idéprogram (2011), s. 11 
80 Nya Moderaternas handlingsprogram (2013), s. 5 
81 Nya Moderaternas handlingsprogram (2013), s. 8 



84 Nya Moderaternas handlingsprogram (2013), s. 7 

27 

	  

	  

Vid sidan av den mycket tydliga fokusen på människor med mindre inkomster finns det också 

skrivelser om dem som har det mer väl ställt i privatekonomin. Jämfört med tidigare ton har 

det nu kommit ett skifte. Höjning av brytpunkten för statlig inkomstskatt prioriteras, men 

avskaffandet av värnskatten fortsätter skjutas på. Argumentet för bordläggningen kan 

dessutom tyckas oväntad; ”prioriterade fördelningspolitiska reformer”. 

”Den statliga inkomstskatten gör entreprenörskap och utbildning mindre lönsamt. 

Därför bör brytpunkten för denna skatt höjas ytterligare. Värnskatten som också är en 

extra skatt på studier och entreprenörskap och skadlig för företagande och framväxten 

av nya jobb bör avvecklas på sikt. Ett framtida borttagande av värnskatten kräver att 

prioriterade fördelningspolitiska reformer och andra viktiga skattereformer har 

genomförts.”82
 

	  

Den mycket låga prioriteringen av värnskattens avskaffande är återkommande i de nya 

programmen från 2013. I det framtidsprogram som också antogs förtydligas 

handlingsprogrammets skrivelse ytterligare i en text som lyder som följer: 

”Givet våra tydliga ambitioner att genomföra skattelättnader för låg- och 

medelinkomsttagare och för förstärkt välfärd samt utgångspunkten att reformutrymmet 

är begränsat, gör vi i dag bedömningen att värnskatten inte kommer att kunna avskaffas 

under kommande mandatperiod. Värnskatten som är en extra skatt på studier och 

entreprenörskap och skadlig för företagande och framväxten av nya jobb bör dock 

avvecklas på sikt.”83
 

	  
	  
	  
Att det ska löna sig att arbeta är ett mantra som återkommer. Det är skälet till att 

skattesänkningarna på arbete prioriteras framför skattesänkningar på kapital och annat. 

”Det ska löna sig att arbeta. Av den anledningen prioriterar vi skattesänkningar som 

riktar sig till människor som arbetar och till dem som gått i pension.”84
 

	  
	  
I handlingsprogrammet går det dessutom att ana en feministisk retorik när inkomstskatten, rut-

avdraget och välfärden nämns som reformer som har särskild verkan på kvinnors möjligheter 

att arbeta. 
	  
	  
	  
	  

82 Nya Moderaternas handlingsprogram (2013), s. 9 
83 Nya Moderaternas framtidsprogram (2013), s. 6 
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”Sänkta inkomstskatter, avdraget för hushållstjänster, en väl uppbyggd barnomsorg 

och fler företagare i välfärden förbättrar framförallt kvinnors, men även mäns, 

möjligheter att leva på sin lön, kombinera karriär och familjeliv och driva företag. Att 

ge kvinnor och män lika möjligheter även i praktiken är en frihetsreform.”85
 

	  
	  

Slutpunkten 
	  

Tabell 2.2. Moderaterna om inkomstskatten 2013 
	  

	   Inkomstskatten (2013) 

Verklighetsbeskrivning Det är inte på samma sätt skatten i sig som är problemet, utan det 
	  

utanförskap som skatten sägs vara ett skäl till. Den nya fienden är 

utanförskapet och det är utanförskapet som är ofrihet. I ordet 

”utanförskap” ligger inte bara avsaknad av arbete utan också 

otrygghet eller liknande. 

Utopi Låg skatt har inte längre ett egenvärde i sig själv, utan snarare har 
	  

effekterna av låg skatt det; att det lönar sig att arbeta, att 

utanförskapet minskar och att jobben blir fler. Utopin är möjligen 

det samma, att skattetrycket ska lätta, men retoriken är det inte och 

idén bakom verkar också förändrad. 

Strategi Vad som tidigare var skattefrågan är nu jobbfrågan, skattesänkning 
	  

är snarare ett redskap och en metod än ett mål i sig. Värnskatten är 

undanstoppad och platt skatt talas det inte om alls, istället är det 

fler jobbskatteavdrag som står på agendan. 
	  
	  
	  
	  

4.2 Offentlig sektor 
	  

Offentlig sektor är något mycket omfattande. Studien kommer lägga fokus på huvuddragen 

och använda skolan som exempel för mer ingående analys. 

4.2.1 ”Välfärdsstaten vid vägs ände” 
	  

”Den offentliga sektorns expansion har varit snabb och har gradvis försvagat 

människors relationer till varandra och trängt undan medborgarnas egna 
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ansvarstagande. Vi har blivit allt mindre beroende av varandra och allt mer beroende 

av stat och kommun.”86
 

Staten och det offentligas expansion beskrivs som ett hot mot den mellanmänskliga 

gemenskapen. Utgångspunkten är i stor utsträckning att civilsamhället har ett tydligt ansvar. 
	  
	  

I handlingsprogrammet finns ett kapitel om ”Frihet och trygghet” där den första rubriken är 

”Välfärdsstaten vid vägs ände”. Här beskrivs det hur välfärdsstaten beskär människors frihet 

utifrån flera olika perspektiv; omfattningen, finansieringen och enformigheten är vanligt 

återkommande. Det beskrivs hur välfärdsstaten har gjort människan oberoende av sina egna 

gemenskaper och att individen står själv i sin relation till det offentliga87. 
	  

Handlingsprogrammet beskriver vidare vad som benämns som ”den lilla världen”, detta är 
familjen men också andra civilsamhälleliga sammanslutningar så som föreningar. Det är i den 

lilla världen som Moderaterna upplever att tryggheten skapas88. Till detta kommer sedan ett 
kort kapitel om de offentliga trygghetssystemen, som Moderaterna lyfter fram som viktiga för 

att ”den som drabbats illa av livets omständigheter måste ha rätt till ett anständigt liv”89. 
	  
	  

I det idéprogram som antogs 2001 byggs det vidare på samma retorik. Välfärdsstaten är något 

som är för stort och som lägger sig i för mycket, det beskär människor frihet90. Det beskrivs 
som att den stora världen har tagit ansvar från den lilla världen. Kunskap och skola beskrivs 

nu som något som frigör förmåga, för den som tar ansvar och försöker tillräckligt väl. 
	  
	  

Startpunkt 
	  

Tabell 3.1. Moderaterna om offentlig sektor 1993 
	  

	   Offentlig sektor (1993) 

Verklighetsbeskrivning Välfärdsstatens omfattning är ett hinder för människors liv91. 
	  

Moderata Samlingspartiets välfärdspolitik har i stort en ton av att 

vara något nödvändigt ont. 

Utopi Utöver tydliga ambitioner gällande omtag i 
	  

socialförsäkringssystemen – vilka beskrivs som att de måste 
	  
	  
	  

86 Moderata Samlingspartiets handlingsprogram (1993), s. 4 
87 Moderata Samlingspartiets handlingsprogram (1993), s. 39 
88 Moderata Samlingspartiets handlingsprogram (1993), s. 41 
89 Moderata Samlingspartiets handlingsprogram (1993), s. 42 
90 Moderata Samlingspartiets idéprogram (2001), 14 
91 Moderata Samlingspartiets idéprogram (2001), 12-13 
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	   omprövas i grunden – är välfärdspolitiken inte något som 
	  

återkommer som en prioriterad fråga92. Det är en låg grad av 
problemorientering i de delar av handlingsprogrammet som berör 

välfärdens innehåll93. 

Strategi Moderaterna vill minska välfärdens omfattning för att minska 
	  

välfärdsstatens möjlighet att vara ett hinder för människor. 
	  
	  
	  
	  

4.2.2 Välfärdens beskyddare? 
	  

I det nya handlingsprogrammet kommer välfärden i ett annat ljus. Välfärden är nu behövd på 

ett nytt sätt i retoriken. 

”Även ett starkt och väl fungerande civilt samhälle behöver en god offentlig välfärd. 
Politiken ska varken osynliggöras eller bli allomfattande, utan vara stark när den 

verkligen behövs.”94
 

Ett skifte som är tydligare än många andra är att Moderaterna lämnat retoriken om 

välfärdsstaten som en fara till att istället bildsätta välfärden som något som är i fara, om 

inte ekonomin växer. 

”Ekonomisk tillväxt ger utrymme för investeringar i en bättre framtid och skapar 

möjligheter att upprätthålla den offentligt finansierade välfärden. (…) Genom fler 

människor i arbete kan skattetrycket sänkas med värnande om den gemensamt 

finansierade välfärden.”95
 

	  
	  

Skolan beskrivs också den med mer detaljer och stärkt fokus på innehåll. Också i 

beskrivningen av skolans uppdrag finns en förskjutning, från en retorik som närmast kan 

liknas vid varje ung människas uppdrag att dra kunskap ur skolan (efterfrågeperspektiv) så 

signalerar det nya handlingsprogrammet snarare skolan som en plats som erbjuder och ger 

kunskap (utbudsperspektiv). Detta konkretiseras i meningar så som ”skolan ska tillvarata 

barns nyfikenhet och lust att lära” – skolan ges ett uppdrag, snarare än att barnet ges ett 

uppdrag96. 
	  
	  

92 Moderata Samlingspartiets handlingsprogram (1993), s. 24 
93 Moderata Samlingspartiets handlingsprogram (1993), s. 59-60 
94 Nya Moderaternas handlingsprogram (2007), s. 5 
95 Nya Moderaternas handlingsprogram (2007), s. 14, 16 
96 Nya Moderaternas handlingsprogram (2007), s. 24 
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”Ingen får lämnas efter. Samtidigt ska ingen elev hållas tillbaka utan ges möjlighet och 

stimulans att utvecklas i sin egen takt. Elevernas rätt att välja skola ska stärkas och 

deras inflytande över sin egen utbildning ska successivt öka under skolgången. 

Kommunala skolor och friskolor ska ges likvärdiga villkor.”97
 

Skolans ansvar får här ett första inslag av kompensatoriskt uppdrag, samtidigt håller 
	  

Moderaterna tydligt fast vid att det inte handlar om att hålla tillbaka. Valfriheten står i fokus 

och friskolornas roll som likvärdig till kommunala skolor förtydligas. 
	  
	  
Den stora vändningen i retoriken kommer dock inte förrän i idéprogrammet från 2011. 

Välfärden beskrivs här som något som står som en garant för frihet98 och något som 
eftersträvas. Tonen av att det råder ett hot mot välfärden och att den därför måste tryggas 

finns kvar och är skärpt, lösningen – ansvar för ekonomin och fler jobb – ligger också kvar99. 
	  
	  
Ambitionen i idéprogrammet är att ”välfärden inte blir en tillfällig förmån utan en långvarig 

trygghet”100. Också kopplingen mellan välfärden och jobben skärps och förtydligas. Ordet 

”välfärdsparti” lyfts som något eftersträvansvärt och kopplas till arbetslinjen. Ett längre 
stycke är mycket tonsättande för denna nya syn på välfärdspolitiken. 

”Arbete är välfärdens grund och strävan efter full sysselsättning och kampen mot 

utanförskap är därför den bästa välfärdspolitiken. Sverige har i tider som präglats mest 

av arbete och innovationsförmåga kunnat stärka välfärden bäst. Genom att vara 

Sveriges enda arbetarparti är Moderaterna Sveriges mest trovärdiga välfärdsparti. 

Genom att svara på frågan hur jobben kan bli fler går det att svara på frågan hur 

välfärden ska bli bättre. Gemensamt finansierad välfärd är en viktig del av vår moderna 

historia och en språngbräda in i framtiden. Förskolan hjälper lärande och gör det 

möjligt att kombinera föräldraskap med aktivt deltagande på arbetsmarknaden. Skolan 

ska rusta med kunskaper för framtiden. Sjukvården botar, lindrar och gör det möjligt 

att komma tillbaka. Assistans bidrar till att fysiska begränsningar i minsta möjliga mån 

begränsar människor från att leva ett innehållsrikt liv. Äldreomsorgen ska erbjuda 

trygghet och livskvalitet. Det är kärnan i vår svenska välfärd. Det är den Moderaterna 

slår vakt om och vill utveckla, i kontrast till dem som vill göra det offentliga åtagandet 
	  

97 Nya Moderaternas handlingsprogram (2007), s. 24 
98 Nya Moderaternas idéprogram (2011), s. 3 
99 Nya Moderaternas idéprogram (2011), s. 5 
100 Nya Moderaternas idéprogram (2011), s. 5 
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allomfattande eller som vill slå undan välfärdens förutsättningar genom att låsa fast 

människor i bidragsberoende.”101
 

Särskilt intressant är att det här målas en konflikt mellan välfärden och bidrag, hotet mot 

välfärden som är önskvärd enligt moderaterna – här förskola, skola, sjukvård, assistans och 

äldreomsorg – är alltså välfärdssystemet bidrag. Stycket ovan avslutas med den konflikten, 

precis innan det placerar sig Moderaterna mitt emellan dem som vill ha en allomfattande 

välfärd och de som vill låsa fast människor i bidragsberoende och på så sätt slå undan 

välfärdens ben. 
	  
	  
Det slås fast att välfärden så som den beskrivs av moderaterna ska vara gemensamt 
finansierad. Skälet för detta anges till att vara att sjukdom och förmåga inte tar hänsyn till 

plånbokens tjocklek, därför ska inte välfärdens vilja att bota eller hjälpa heller göra det. 

Behovet av valfrihet och egenmakt påpekas tydligt102. Per Schlingmann – 
kommunikationschef, partisekreterare, statssekreterare och chefsstrateg – skrev en internt 

omskakande debattartikel om att ”borgerligheten bör inse värdet av en stark stat” 2012103, i 
enlighet med just perspektivet att staten kan tillhandahålla möjligheter, 

	  
	  
	  
	  
4.2.3 Nya välfärdspartiet 

	  

I inledningen till handlingsprogrammet som antogs 2013 slås det fast att välfärden ska ge 

likvärdiga förutsättningar och bekämpa orättvisor104. Den ska ges efter behov och finansieras 
”solidariskt”. Ordning och reda är viktigt för att hålla en hög kvalitet, detta säkras med krav 

och tillsyn. Egenmakt och valfrihet är viktigt105. 
	  
	  

”Moderat skolpolitik kännetecknas av starkt fokus på kunskap. Att ge varje människa 

möjlighet att utvecklas och inhämta kunskap är en av samhällets centrala uppgifter. 

Därför måste skolan i högre grad kompensera för elevernas olika förutsättningar och 

sociala bakgrund. Genom att stärka kunskapsfokuset får vi en mer likvärdig skola.”106
 

I skolpolitiken syns ett skifte. Det är samhällets uppgift att varje människa ges möjligheten att 
	  

utvecklas och inhämta kunskap. Skolan ska kompensera för olika förutsättningar och fokusera 
	  

	  
101 Nya Moderaternas idéprogram (2011), s. 6 
102 Nya Moderaternas idéprogram (2011), s. 7 
103 http://www.smp.se/ledare/frihet-genom-staten(3305279).gm 
104 Nya Moderaternas handlingsprogram (2013), s. 3 
105 Nya Moderaternas handlingsprogram (2013), s. 14 
106 Nya Moderaternas handlingsprogram (2013), s. 15 
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på kunskap för att nå ökad likvärdighet. I grunden beskriver detta en skola där flera av det 

ansvar som tidigare inte har lyfts fram som det gemensammas nu är det gemensammas. 
	  
	  

Jobbfokus gör sitt intåg i skolpolitiken. En skola som leder till jobb förutsätter närmare 

koppling till arbetsmarknaden och bättre matchning. Ett helt kapitel tillägnas hur skolan ska 

bli en del av arbetslinjen. Sysselsättningen för unga blir skolpolitik på samma sätt som att 

jobben blir välfärdspolitik i stort107
 

	  
	  

Slutpunkt 
	  

Tabell 3.2. Moderaterna om offentlig sektor 2013 
	  

	   Offentlig sektor (2013) 

Verklighetsbeskrivning Från att se på välfärden som något som hotar friheten till att se på 
	  

välfärden som något som tillhandahåller frihet. Värnandet av ”den 

lilla världen” som utgjorde stora delar av den tidigare 

välfärdspolitiken är långt borta. 

Utopi Välfärden ska ge lika förutsättningar och bekämpa orättvisor. 
	  

Välfärden ska vara gemensamt finansierad. 

Strategi Det är väldigt tydligt att moderaternas förhållande till välfärden 
	  

har förändrats i grunden. Skolans ansvar kontra eleverna ökar, 

familjen nämns mycket begränsat. 
	  
	  
	  
	  

4.3 HBT-frågan 
	  

4.3.1 Torka aldrig tårar utan Lagrådets gillande (1993-2003) 
	  
	  

Riksdagsdebatten 1993 – Partnerskapslagstiftningen 
	  

Den moderata riksdagsgruppen var 1993 uppdelad i två beslutsgrupperingar. Gruppen som 
röstade nej till partnerskapslagstiftningen utgjorde 72 av de 75 närvarande ledamöterna från 
Moderaterna, fem ledamöter var frånvarande. En avstod och två röstade ja till partnerskap. 

	  

	  
Argumentationslinjen från partnerskapsmotståndarna var formaliabaserad. I ett inledande 
anförande riktade ledamoten Per Stenmarck kritik mot hur förslaget utformats; majoriteten 
i lagutskottets ledamöter ska ha skrivit förslaget till lagtext utan att lyssna på kritik från 

	  
	  
	  

107 Nya Moderaternas handlingsprogram (2013), s. 16-17 
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Lagrådet, som Stenmarck i sitt anförande hävdar att riksdagen ”normalt sett lyssnar till” (anf. 
13). Exempel på argumentationen från detta perspektiv återfinns nedan: 

	  
	  

”Det borde också vara rimligt att kräva att om lagutskottet, eller något annat utskott, 
skall utnyttja den nästan unika möjligheten att självt skriva en lagtext skall det -- 
framför allt i ett så omfattande ärende som detta -- ske efter det att en stor majoritet av 
ledamöterna föreslagit och ställt sig bakom detta. I själva verket har detta beslutats 
med åtta röster mot sju. 

	  
Den enda möjlighet som vi nu har består, som jag ser det, i att säga nej till förslaget. 
Det är denna möjlighet som jag hoppas att riksdagen i dag skall utnyttja. 

	  
	  

Det finns en rad punkter där Lagrådet har framfört kritik. Låt mig med utgångspunkt 
från denna kritik få ställa ett antal frågor till majoritetens företrädare i denna 
debatt.”108

 

	  
I det första stycket försöker ledamoten göra frågan till en formaliafråga ur ett demokratiskt 
perspektiv. I det andra stycket klargöra att motståndet helt grundar sig i de övertramp som 
ledamot anser har gjorts emot grundläggande demokratiska principer. I det tredje introduceras 
den kritik som sedan presenteras från Lagrådet. Anförandet hänvisas avslutningsvis vidare till 
andra företrädare och får instämmanden från gruppen. 

	  

	  
”Moderata samlingspartiets syn på dessa frågor kommer i övrigt senare att utvecklas 
av Lennart Fridén och Göte Jonsson. 

	  
I detta anförande instämde My Persson, Lennart Fridén, Inga Berggren, Bertil Persson, 
Göte Jonsson, Stig Rindborg, Elisabeth Fleetwood, Birgit Henriksson, Margareta Gard, 
Bengt Wittbom och Olle Lindström (samtliga m).”109

 

	  
Den andra linjen inom moderatgruppen, som enbart hade stöd av två ledamöter, anförs av 
Fredrik Reinfeldt i debatten. Dessa två ledamöter företrädde majoritetens linje i plenum. 

	  

	  
”Vi lever, tack och lov, i en tid när synen på homosexuella har förbättrats, när det inte 
längre ses som en sjukdom och när homosexuella inte längre förföljs eller fängslas i 
vårt land. Men samtidigt har detta beslut föregåtts av en debatt och av personliga 
påtryckningar, telefonledes och brevledes, som har präglats av intolerans. Man har 
försökt slå mynt av det faktum att homosexuellas sexuella läggning och beteende inte är 
representantivt för en majoritet av befolkningen. För mig som heterosexuell leder detta 
till ett behov av att tydligt markera mitt stöd för denna minoritets fulla rätt att leva sina 
liv i en atmosfär av acceptans och förståelse.”110

 
	  
	  
	  
	  

108 Riksdagsdebatten om partnerskap (1993), anf. 13 
109 Riksdagsdebatten om partnerskap (1993), anf. 13 
110 Riksdagsdebatten om partnerskap (1993), anf. 78 
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	   HBT-frågor (1993) 

Verklighetsbeskrivning HBT-relateradefrågor, äktenskap, eller familjepolitik ur ett icke- 
heteronormativt perspektiv nämns inte i handlingsprogrammet från 
1993 eller idéprogrammet från 2001. Att inte nämna frågan kan i 
någon mening också anses som att ta ställning. Under 1980-talet 
var HBT-frågorna på vissa sätt än viktigare än idag. Det var då, 
likt Gardells romansvit Torka aldrig tårar utan handskar gestaltar, 
som HIV började spridas i Sverige och homosexuella utsattes för 
mycket diskriminering, misstänkliggörande och vanvård114. 

	  
	  
Kännetecknande för de första tio åren är å ena sidan en 
majoritet med avsaknad av HBT-politik och formaliaargument, 
å andra sidan en minoritet med mer värdebaserad retorik och en 
tydlig underton av också ett ideologiskt motstånd, även om detta 
inte 	  

Argumentationen grundar sig i en mer idébaserad retorik; idén om jämlikhet, idén om att all 
kärlek är kärlek. Avslutet i ovanstående citat, om påtryckningarna internt, vittnar om att nej- 
sägarnas argument kring formalia kanske snarare var en fasad för en ideologisk övertygelse 
om den heteronormativ kärnfamiljens överordnande. Också Reinfeldt berör kärnfamiljerna i 
sitt anförande: 

	  

	  
”Jag delar oron för kärnfamiljernas sönderfall. Men jag tror att orsakerna till detta 
kan spåras i en växande brist på heterosexuell kärlek och inbördes respekt snarare än i 
förekomsten av homosexuell kärlek.”111

 

	  
Detta, tillsammans med andra delar av anförandet för tankarna till den ideologiska 
skiljelinjen, snarare än att hävda formalia som argument. I sin argumentation lyfter Reinfeldt 
även adoption, men utan djupare tolkning går det att hävda att idén avvisas. 

	  

	  
”För mig innebär frågan om adoption en gränslinje. Med barn med i diskussionen 
träder en tredje parts rätt in. Denna tredje part, det lilla barnet, kan inte tillfrågas om 
vad hon tycker. Respekten för barnet gör att jag avvisar adoptionstanken.”112

 
	  
	  

Huruvida avvisandet av homoadoption gjordes på ideologiska grunder, eller som ett retoriskt 
knep för att avvisa den stora andel ledamöter, från andra partier än Reinfeldt själv, som 
argumenterade emot partnerskapet med ”snöbollseffekten-argument” – alltså att ett 
lagstiftande om partnerskap skulle leda till homoadoption, homoäktenskap eller liknande113. 

	  
	  
	  

Startpunkt – Tystnad, formalia och rebellen Reinfeldt 

Tabell 4.1. Moderaterna om HBT-frågor 1993 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

111 Riksdagsdebatten om partnerskap (1993), anf. 78 
112 Riksdagsdebatten om partnerskap (1993), anf. 78 
113 Riksdagsdebatten om partnerskap (1993), anf. 32 mfl. 
114 SVT (2012): Att jag överlevde är bara en slump 
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	   kommer fram bland formaliaargumenten. 
Utopi Värdekonservatismens övertag är tydligt i retoriken. Värdeord som 

kärnfamilj genomsyrar tillsammans med en heteronormativ 
tvåsamhetsidé. Reinfeldt representerar i sin idé, även om retoriken 
fortfarande är anpassad till sin kontext, en liberal tendens. 

Strategi Moderaterna ser inga direkta problem med HBT-frågan. Tydligt är 
	  

dock att familjen värnas ur ett heteronormativt perspektiv med 

tydligt kärnfamiljsideal. 
	  
	  
	  
	  

4.3.2 ”Det är vi som har gjort att alla får gifta sig i det här landet” (2003- 

2013) 
	  
	  

Nya Moderaterna 
I det handlingsprogram som antogs 2007 sattes HBT-frågorna för första gången på pränt i ett 
moderat dokument. Utgångspunkten var dels homosexuella parförhållandens trygghet – 
juridiskt och ekonomiskt – och dels ett mer ideologiskt inspirerat perspektiv där alla 
människors lika värde och jämlik syn på sexualitet lyfts fram. Det hela landar i att Nya 
Moderaterna tar ställning för en könsneutral äktenskapslagstiftning samt att lesbiska par ska 
kunna genomföra insemination och homopar prövas för adoption, likt heteropar115. 

	  
	  

”En människas sexuella läggning avgör inte hennes eller hans lämplighet som förälder. 
Lesbiska par bör därför tillåtas att insemineras vid allmänna sjukhus och homosexuella 
par ska kunna prövas som adoptivföräldrar.”116

 
	  
	  

Riksdagsdebatten 2008 – Könsneutrala äktenskap 
	  

2008 var det dags för nästa steg för HBT-personer i familjepolitiken; äktenskapet. Denna 
gången var det ombytta roller för Moderaterna. Fredrik Reinfeldt, som 1994 röstade emot 
partilinjen till förmån för partnerskap, är nu partiledare och hans parti har tillsammans med en 
bred, blocköverskridande, lagt fram ett förslag om könsneutral äktenskapslagstiftning. 

	  
När det var dags för omröstning var 82 av 97 ledamöter närvarande. Av dessa röstade 67 ja, 
15 avstod för att sedan rösta bifall till en motion om könsneutral borgerlig vigsel117. Anna 
Kinberg Batra, Moderaternas nuvarande gruppledare i riksdagen, höll ett anförande som klart 
representerar den linjen: 

	  
”Att ha åsikter om hur och med vem man bildar familj ska inte åligga oss politiker. 
Valet av livspartner måste vara en fråga för individen. Frågan handlar inte om vad som 

	  
	  

115 Nya Moderaternas handlingsprogram (2007), s. 35-36 
116 Nya Moderaternas handlingsprogram (2007), s. 36 
117 Riksdagen, Motion 2008/2009:C7 
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är fint, rätt eller passar sig enligt vissa värderingar eller traditioner, utan den måste 
handla om trygghet och rättvisa, som så många tagit upp i dag. Det måste handla om 
den trygghet som familjen innebär för dem som vill leva i en familj. För mig är det 
självklart att politiken måste hjälpa till med lagar och regler men inte lägga 
värderingar i enskilda livsval. Alla människor ska vara lika inför lagen. Det 
genomsyrar de flesta debatter och beslut i kammaren. Det som egentligen vore konstigt 
skulle vara att inte tillämpa de principerna även på familjepolitiken. Därför är jag glad 
och stolt över att vi står här i dag, över att majoriteten i civilutskottet varit så stor. Det 
hoppas jag förstås att den också blir vid voteringen i eftermiddag.”118

 
	  
Motståndarna inom moderatgruppen, de som istället företrädde motionen om borgerlig vigsel 
för homopar, anförde denna gång inte formaliaargument. De debatterade istället med 
utgångspunkt i relationen mellan politik och civilsamhälle i allmänhet, staten och kyrkan i 
synnerhet. Ett exempel på detta är Lars-Arne Staxängs anförande där följande är 
representerande: 

	  
”Men jag vänder mig emot att staten ska reglera äktenskapsceremonin. Då går man 
verkligen in och styr i de religiösa frågorna. Man säger dessutom till samfunden, enligt 
det förslag som föreligger: Gör ni inte som vi bestämt så får ni ingen vigselrätt.”119

 
	  
	  
Argumentationen kretsar kring den mer konservativa synen på tydligt åtskiljande mellan stat 
och civilsamhälle. Detta ställs emot idén om att staten ska ställa motkrav för 
myndighetsutövning. På samma sätt lyfts idag krav på motkrav gentemot föreningar och 
organisationer som åtnjuter statlig stöd, ett aktuellt exempel på detta är ungdomsförbundets 
angrepp på Sveriges olympiska kommitté120. 

	  
	  
Idéprogrammet 2011 

	  

När Nya Moderaterna bestämde sig för att förnya sitt idéprogram, det senaste var som bekant 
från 2001, resulterade det i dokumentet ”Ansvar för hela Sverige”. En ny ton anslås i detta. 
Det beskrivs som att frihetsbegreppet, Moderata Samlingspartiets mantra och genom alla tider 
viktigaste värde, håller på att breddas121. 

	  
	  

”Rasism, homofobi, mobbning och påtvingade könsroller är exempel som beskär 
människors frihet.122

 
	  
	  
I det nya idéprogrammet nämns också HBT-frågor för första gången ur ett rättighets- och 
jämlikhetsperspektiv. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

118 Riksdagsdebatten om könsneutrala äktenskap (2008), anf. 59 
119 Riksdagsdebatten om könsneutrala äktenskap (2008), anf. 66 
120 Tidningen Blått (2013), nr. 3, s. 10 
121 Arbetet (2011), 23/6-11 
122 Nya Moderaternas idéprogram (2011), s. 4 
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”I Sverige har män samma rättigheter som kvinnor, troende samma rättigheter som icke 
troende, homo- och heterosexuella samma rättigheter som bisexuella, med dessa och 
andra jämlikhetsvärderingar görs inga kompromisser.123” 

	  
	  
Det är en helt ny ton mot den formaliaretorik som ibland yttrades ur tystnaden under 90-talet. 
Det är också en ny ton jämfört med Fredrik Reinfeldts linje i samma debatt, om partnerskap. 
Den rättvise- och jämlikhetsretorik som anförs går närmast att likna vid Anna Kinberg Batras 
2008, som präglade den majoritet som stod bakom könsneutrala äktenskap. 

	  

	  
Idéprogrammet representerar, som enhet, likt beslutet om könsneutrala äktenskap ett skifte 
hos Nya Moderaterna som med tydlighet markerar en ideologisk förskjutning. Sett till de 
idealtyper som i korthet formulerats i metodavsnittet går det att utläsa en liberalisering av det 
ideologiska fundament som Moderaterna står på. 

	  

	  
”Moderaterna om HBT” 

	  

På Nya Moderaternas hemsida finns olika politikområden nedtecknade i olika kategorier. 
Under kategorin ”familjen” återfinns HBT. Där återges partiets aktuella politik (uppdaterad 
2012) i HBT-frågor som följer: 

	  
	  

”Moderaterna strävar efter ett samhälle där alla bemöts och bedöms individer – med 
unika individuella egenskaper. Möjligheterna att vara den man är störst i ett fritt och 
öppet samhälle. 
Alla ska ha rätt till respekt för sin person och sina känslor – oavsett sexuell läggning 
eller kön. Alla ska vara lika inför lagen och ha samma rättigheter. Vi har ersatt tidigare 
diskrimineringslagar med en generell diskrimineringslag och infört ett starkare skydd 
mot diskriminering. Vi är positiva till lagen om hets mot folkgrupp och våld och hot mot 
grupper eller individer är oacceptabelt. Därför är det viktigt att rättssamhället alltid 
står upp mot våld och hot. 

	  

	  
Könsneutral äktenskapslagstiftning 
Vi har infört en könsneutral äktenskapslagstiftning med lika rättigheter och 
skyldigheter för alla, oavsett om man väljer att dela sitt liv med någon av samma eller 
motsatt kön. Vi vill att registrerade partnerskap och samkönade äktenskap ska erkännas 
i hela EU. 

	  

	  
Barn och föräldraskap 
Moderaternas familjepolitik utgår från att familjer är olika, med skiftande önskemål 
och behov, men med samma grundläggande värde. Det ställer krav på en lagstiftning 
som utgår från människor och att barnens behov blir tillgodosedda oavsett hur familjen 
ser ut. Vi tycker att lagen bör stödja ansvarsfulla vuxna som vill ha barn. 

	  

	  
En människas sexuella läggning påverkar inte personens lämplighet som förälder. Det 
är därför viktigt med lagar som möjliggör för lesbiska par att insemineras vid allmänna 

	  
123 Nya Moderaternas idéprogram (2011), s. 7 
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sjukhus och homosexuella par att prövas som adoptivföräldrar. 
	  
	  

Moderaterna driver även frågan att det ska vara möjligt för ensamstående att 
insemineras.” 

	  

	  
Handlingsprogrammet 2013 

	  

På arbetsstämman 2013 i Örebro beslutade Nya Moderaterna om ett nytt handlingsprogram; 
Ett modernt arbetarparti för hela Sverige. I detta nämns HBT-relaterade frågor vid ett flertal 
tillfällen. Nu lyfts HBT-frågor som rör våld i nära relationer124, unga personers psykiska 
hälsa125 och utrikespolitiken126, vid sidan av familjepolitikens HBT-perspektiv som numera 
inte är nytt: 

	  
	  

”En modern familjepolitik ställer krav på en lagstiftning som utgår från att familjens 
behov blir tillgodosedda, oavsett hur familjen ser ut. Hetero-, homo-, bi- och 
transpersoner ska ha samma juridiska förutsättningar att skaffa barn och ingå 
äktenskap.”127

 
	  
	  

Slutpunkt 
Tabell 4.2. Moderaterna om HBT-frågor 2013 

	  

	   HBT-frågor (2013) 

Verklighetsbeskrivning Moderaternas verklighetsbeskrivning har i grunden förändrats. 
HBT-frågorna diskuteras ur ett ”jämlikhetsideal” som det inte 
kompromissas med, enligt idéprogrammet. Moderaterna 
problematiserar kring HBT-rättigheter såväl i Sverige som 
internationellt. Liberalismens idé om universella rättigheter tar 
sig exempelvis i uttryck när kapitlet om utrikespolitik lyfter att 
utrikespolitiken ska genomsyras av att lägga kraft på att hbtq- 
personer ska garanteras lika rättigheter128. 

Utopi Det har skett en tydlig förskjutning i sakfrågan; från motstånd till 
att snarare gå före i utvecklingen. Det är i grunden en stark 
förskjutning också ideologiskt, från mer konservativ syn på 
familjebildning och HBT-frågor till en liberal linje. 

	  
	  
Utopin beskrivs väl i idéprogrammet med följande, ovan angiven, 
skrivelse: ”I Sverige har män samma rättigheter som kvinnor, 
troende samma rättigheter som icke troende, homo- och 
heterosexuella samma rättigheter som bisexuella, med dessa och 
andra jämlikhetsvärderingar görs inga kompromisser” 

	  
	  
	  

124 Nya Moderaternas handlingsprogram (2013), s. 41 
125 Nya Moderaternas handlingsprogram (2013), s. 60 
126 Nya Moderaternas handlingsprogram (2013), s. 63 
127 Nya Moderaternas handlingsprogram (2013), s. 34 
128 Nya Moderaternas handlingsprogram (2013), s. 63 
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Strategi Hela tonen är annorlunda i det nya handlingsprogrammet. HBT- 
frågan berörs naturligt, inte med en obekväm ton utan ur med en 
konstaterande retorik. Också i handlingsprogrammet lyfts idrotts- 
och föreningslivet129, dock inte med lika skarpa skrivningar som 
det tidigare hänvisats till i texter från ungdomsförbundet. 

	  

	  
	  
	  
	  

4.4 Migration 
	  

4.4.1 Det bästa för Sverige 
	  
I handlingsprogrammet från 1993 nämns migration eller invandring inte alls, utom i ett 

sammanhang med varför Europasamarbete är viktigt130, också i idéprogrammet från 2001 är 
politikområdet helt utlämnat. 

	  
	  
1994 presenterade Moderata Samlingspartiet dokumentet ”En ny flyktingpolitik – Ansvar och 

humanism”, det var deras flyktingpolitiska program inom ramen för det 

politikutvecklingsarbete som kallades ”Det bästa för Sverige”. Programmet inleds med: 

”Den svenska flyktingpolitiken måste förena stramhet med humanitet.”131
 

	  
	  
	  
Kontexten för detta är viktig att skilja från den i vilken vår tids flyktingpolitik är utformad. 
1994 var Sverige inte del av den Europeiska Unionen och mycket handlar därför om att öka 

samordningen inom EU132. Detta har förvisso likheter också med dagens agenda på området. 
	  
	  
Det konstateras att asylrätten är självklar och att skyddsbehovet ska vara styrande. 

Programmet slår fast att Sverige ska ha ett generöst mottagande, men att formerna kan kräva 

viss revidering. Det är tydligt att flyktingpolitiken och biståndspolitiken i stort ses som 

sammankopplat133. 
”Vårt lands insatser måste (…) i första hand ske utanför Sveriges gränser och inriktas 

	  

på att förebygga att flyktingströmmar uppstår och på insatser i närområdet.”134 

Ovanstående förtydligas ytterligare när inriktningen för den svenska flyktingpolitiken 

konkretiseras i fyra punkter, som beskrivs som ett handlingsprogram i fyra steg där det andra 
	  
	  

129 Nya Moderaternas handlingsprogram (2013), s. 31 
130 Moderata Samlingspartiets handlingsprogram (1993), s. 11 
131 Moderata Samlingspartiets flyktingpolitiska program (1994), s. 2 
132 Moderata Samlingspartiets flyktingpolitiska program (1994), s. 3 
133 Moderata Samlingspartiets flyktingpolitiska program (1994), s. 4 
134 Ibid. 
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enbart ska användas om det första inte löser problematiken. De fyra stegen är (1) 

förebyggande insatser med hjälp av fredsbevarande åtgärder, bistånd, diplomati och andra 

åtgärder i samverkan med EU, FN eller andra internationella organisationer, (2) 

upprättande av säkra zoner inne i krisområdena för att åstadkomma snabbt återvändande till 

hemområdena, (3) tillfälliga flyktingläger i grannländerna där Sverige ska bidra genom FNs 

flyktingorgan UNHCR eller liknande och slutligen (4) svenskt mottagande av flyktingar på 

begäran av UNHCR. Om det fjärde steget skrivs följande: 

”Om trycket på grannländerna blir för stort eller om andra omständigheter föreligger 

kan FN/UNHCR begära att tredje-asylländer, t.ex. Sverige, tar emot flyktingar 

tillfälligtvis eller för en längre period. Målet för mottagandet skall vara att uppmuntra 

och stödja återvändande av flyktingarna när omständigheterna så erbjuder (så kallad 

repatriering).”135
 

	  
	  
	  

I hela dokumentet finns en tydlig fokus på just återvändandet som mål för flyktingpolitiken. 

Exempel på åtgärder för att främja detta är tillfälliga uppehållstillstånd samt så kallade 

repatrieringsprogram i samverkan med hemländerna. Också krav på behovsprövning och 

försörjningskrav vid anhöriginvandring lyfts136. 
	  
	  

Den stramhet som förordas i programmets inledande mening återkommer även senare i 

programmet då det exempelvis ställs krav på ”tillräckliga kunskaper i svenska språket” för att 

erhålla medborgarskap, utvisning vid brott i högre utsträckning och avvisning vid 

dokumentlöshet137. 
	  
	  

Startpunkt 
	  

Tabell 5.1. Moderaterna om migration 1993 
	  

	   Migration (1993) 

Verklighetsbeskrivning Moderata Samlingspartiet beskriver i sitt flyktingpolitiska program 
Sverige som ett öppet land som har ett större mottagande än andra 
länder. Det finns en skepsis till detta. Fokus i migrationspolitiken 
är återvändande och tillfälligt uppehälle i Sverige för skydd. 

Utopi Samverkan med EU i flyktingfrågor. Sverige ska ge skydd och 
fristad åt flyktingar – som när skyddsbehovet inte längre finns ska 
få hjälp att återvända till sina hemländer. 

	  
135 Moderata Samlingspartiets flyktingpolitiska program (1994), s. 5 
136 Moderata Samlingspartiets flyktingpolitiska program (1994), s. 6 
137 Moderata Samlingspartiets flyktingpolitiska program (1994), s. 7-8 
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Strategi Åtgärder utanför Sveriges gränser prioriteras och det faktiska 

mottagandet ges flera restriktioner; språkkrav, utvisning vid brott, 

försörjningsplikt, avvisning vid dokumentlöshet. Flyktingpolitiken 

ska ha fokus på skyddsbehov och återvändande. Ökad samverkan i 

EU lyfts fram som viktigt. 
	  
	  
	  
	  

4.4.2 Rörlighet och öppenhet 
	  

”Migration och människors rörlighet över gränser är positivt. En rörlig, globaliserad 

och mångkulturell värld skapar oändligt många möjligheter för både länder och 

människor. De lägger grund för ökat välstånd, ökad öppenhet och större samsyn kring 

mänskliga rättigheter och demokrati.”138
 

I handlingsprogrammet efter Nya Moderaternas bildande drivs migrationspolitiken med 

tydlighet. Det finns en idéburen utgångspunkt som anges ovan; rörlighet, öppenhet och 

möjligheter från ett mångkulturellt samhälle. Det globala ansvaret för mänskliga rättigheter 

och demokrati lyfts, migrationen får ett utvecklingsperspektiv. Till detta kommer därefter en 

skrivelse om skärpning av asylprocessens rättsäkerhet och öppenhet, vilja att öka antalet 

kvotflyktingar och förbättra de legala möjligheterna att ta sig genom Europa till Sverige. 

Återvandring, som uppmuntras av FNs flyktingkommission, lyfts som önskvärt och viktigt i 

migrationspolitiken139. 
	  
	  
	  
Handlingsprogrammet går vidare med arbetskraftsinvandring. Grundprincipen är att alla som 

kommer till Sverige ska arbeta. Försörjningsstöd för anhöriginvandring krävs. Samtidigt lyfts 

ett flertal åtgärder som ska främja integrationen. Nya Moderaterna positionerar sin 

migrationspolitik utifrån två perspektiv; skydd och arbete. Arbetskraftsinvandringen 

uppmuntras mycket140. 
	  
	  
	  
I idéprogrammet från 2011 nämns migration mycket kortfattat; ”vi tror på en värld utan 

gränser och med fri rörlighet”141, i ett sammanhang där det är EU som sedan beskrivs som 
praktiken av den idén. Utöver detta lämnas invandringen onämnd ur ett migrationsperspektiv, 

medan invandring och integration istället ges ett mycket stort utrymme. 
	  

138 Nya Moderaternas handlingsprogram (2007), s. 43 
139 Nya Moderaternas handlingsprogram (2007), s. 43 
140 Nya Moderaternas handlingsprogram (2007), s. 18 
141 Nya Moderaternas idéprogram (2011), s. 21 
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4.4.3 Den svenska öppenheten 
	  

”Något av det mest svenska vi har är vår tradition av öppenhet mot omvärlden. Denna 

öppenhet blir än viktigare i en globaliserad och snabbrörlig värld. Svenska företag är 

beroende av att enkelt kunna hitta den främsta kompetensen för att fortsätta vara 

konkurrenskraftiga och generera arbetstillfällen och skatteintäkter. De förändringar 

som genomförts för att underlätta för arbetskraftsinvandring är därför betydelsefulla. 

Utan öppenhet blir Sverige ett fattigare land. Sverige ska vara ett land präglat av en 

generös och human asylpolitik. Samtidigt ska mottagandet vara rättssäkert och tydligt 

reglerat. För att öppenhet och solidaritet ska bibehålla ett starkt stöd behöver dock 

integrationen fungera bättre. (…) Arbetslinjen har stärkts i migrationspolitiken genom 

att försörjningskrav för anhöriginvandring har införts. Såväl för den egna integrationen 

som av solidaritet mot andra i Sverige som jobbar hårt för att försörja sig och sin familj 

ska arbetslinjen gälla alla. Egen bostad och förmåga att försörja sig och familjen är 

rimliga krav för familjeåterförening och för att förhindra onödiga begränsningar för 

återföreningar. Samtidigt är migration en viktig drivkraft för global utveckling och 

rättvisa. Detta bland annat genom de miljardbelopp som migranter skickar hem till sina 

anhöriga, så kallade remitteringar.”142
 

	  
	  
	  
Migrationen och integrationen ägnas ett kapitel i handlingsprogrammet från 2013. 

Migrationen, då särskilt arbetskraftinvandringen men också asylrättens värnande, lyfts fram 

med tydlighet. I den dagsaktuella debatten ser vi hr just arbetskraftsinvandringen växer till att 

bli en konfliktfråga där Moderaterna tydligt håller fast vid sin avreglerade 

arbetskraftsinvandringspolitik, medan Socialdemokraterna uttalar sig i motsatt riktning och 

vill ge facken makten över arbetskraftsinvandringen143. Också migrationen diskuteras i den 
	  

aktuella debatten där Billström i TV påpekar att Sverige tar ett stort ansvar och ska fortsätta ta 

ett stort ansvar, men att det samtidigt är dags för fler länder att göra detsamma – samt att detta 

aktualiseras ytterligare på grund av situationen i Syrien144. Också gällande 

arbetskraftsinvandringen finns intressanta aktuella händelser. I dagarna firade Alliansens och 

miljöpartiets avreglering av arbetskraftinvandringen fem år. Detta föranledde stora debatter i 

tidningar, radio och TV. Nya Moderaternas gruppledare i riksdagen, Anna Kinberg-Batra 
	  

142 Nya Moderaternas handlingsprogram (2013), s. 11-12 
143 SVT (2013): Löfven: Parterna ska kunna stoppa jobbinvandring 
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skrev i Dagens Industri att ”tanken att människor som är födda på en viss plats ska ha 

lagstadgat företräde till jobb bör inte vara förenligt med synen på människors lika värde”145. 
Ett tydligt, men inte helt okontroversiellt ställningstagande. 

	  
	  

Slutpunkt 
	  

Tabell 5.2. Moderaterna om migration 2013 
	  

	   Migration (2013) 

Verklighetsbeskrivning Öppenheten och den fria rörligheten beskrivs som något av det 
mest svenska som finns. Arbetskraftsinvandringen är i 
strålkastarljuset och en tydlig distinktion i problemformuleringen 
görs mellan migrationen och integrationen – där integrationen är 
utmaningen. Remitteringar lyfts fram som positivt och som ett 
komplement till biståndet – det är också enbart i frågan om 
remitteringar som en koppling mellan migration och bistånd görs. 

Utopi Fri rörlighet och full sysselsättning. 

Strategi Jobben är i fokus. Migrationens omfattning ges ingen kritik, men 
	  

integrationen beskrivs som en utmaning där framför allt 

bostadsförsörjning och arbete lyfts som huvudpunkter. 

Försörjningskravet behålls med hänvisning till att arbetslinjen ska 

gälla alla. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

145 Dagens Industri (2013): LO flirar med mörka krafter 



	  

5. SLUTSATSER 
	  

5.1 Spårberoende 
	  

5.1.1 Inkomstskatten 
	  
	  
	  

Tabell 2.3. Inkomstskatten 
	  

	   1993 – Idealtyp 2013 – Utfall Spårberoende? 
Verklighets- 
beskrivning 

Skatten är en av de 
stora frågorna i 1993 
års 
handlingsprogram, 
fokus är på de 
ideologiska motiven; 
frihet, 
självförverkligande 
och självständighet. 
Sveriges höga 
skattetryck är i den 
moderata 
verklighetsbeskrivni 
ngen ett av de stora 
samhällsproblemen. 
Effekten av de höga 
skatterna är 
snedvridningar i 
ekonomin och 
ofrihet. 

Det är inte på 
samma sätt 
skatten i sig som 
är problemet, utan 
det utanförskap 
som skatten sägs 
vara ett skäl till. 
Den nya fienden 
är utanförskapet 
och det är 
utanförskapet som 
är ofrihet. I ordet 
”utanförskap” 
ligger inte bara 
avsaknad av 
arbete utan också 
otrygghet eller 
liknande. 

Verklighetsbeskrivningen har 
förändrats i grunden. 

Retoriken har också förändrats, 
kanske än mer än politiken. 1993 
var skattesänkningar ett 
självändamål för friheten. Den 
”frihetskedja” som då hade få 
steg har nu utökats, 
skattesänkningen talas nu snarare 
om som ett medel än som ett mål. 
Målet är istället jobb och därmed 
frihet genom förmågan att stå på 
sina egna ben. Retoriken som 
användes 1993 för 
skattesänkningar återanvänds 
2013 för jobben. 
Skattesänkningarna har dessutom, 
i Anders Borg-anda, underordnats 
ansvar för ekonomin. 

Utopi Sänkta skatter 
beskrivs som ett 
egenvärde. Utopin är 
Sverige som ett 
ledande 
skattesänkarland. 

Låg skatt har inte 
längre ett 
egenvärde i sig 
själv, utan snarare 
har effekterna av 
låg skatt det; att 
det lönar sig att 
arbeta, att 
utanförskapet 
minskar och att 
jobben blir fler. 
Utopin är 
möjligen det 
samma, att 
skattetrycket ska 
lätta, men 
retoriken är det 
inte och idén 
bakom verkar 
också förändrad. 

Utopin uppfattas ha förändrats till 
viss del. Nu är utopin full 
sysselsättning, dock är sänkt skatt 
ett viktigt medel för detta. 
Kontentan av det är att utfallet av 
politiken på en makronivå blir 
detsamma; lägre skatt, även om 
det skett omfattande förändringar 
i prioriteringen av 
skattesänkningarna. 
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Strategi Minskade utgifter 
för offentlig sektor 
ska möjliggöra 
sänkta skatter 

Vad som tidigare 
var skattefrågan 
är nu jobbfrågan, 
skattesänkning är 
snarare ett 
redskap och en 
metod än ett mål i 
sig. Värnskatten 
är undanstoppad 
och platt skatt 
talas det inte om 
alls, istället är det 
fler 
jobbskatteavdrag 
som står på 
agendan. 

Skattesänkningar fokuseras på 
breda löntagargrupper och är ett 
redskap för att jobben ska bli fler 
och för att fler ska kunna leva på 
sin lön. Det är förmågan att stå på 
sina egna ben som ger frihet, 
snarare än den låga skatten. 
Jobbskatteavdrag så väl som att 
statsbudgeten är i balans 
prioriteras över avskaffandet av 
värnskatten och andra 
skattesänkningar. Skattesystemets 
progressiva utformning kritiseras 
inte i sak. Särskilda sänkningar 
som leder till ökat arbetsutbud 
görs i särskilda branscher. 
Gällande politiken är det 
nymoderata regalskeppet numera 
jobbskatteavdraget. När 
jobbskatteavdraget ställs emot 
platt skatt så vinner 
jobbskatteavdraget, när 
jobbskatteavdraget ställs emot 
värnskattens avskaffande så 
vinner jobbskatteavdraget. 
Jobbskatteavdraget inriktar sig på 
bredare väljargrupper och har 
särskilt stark effekt hos de väljare 
som Nya Moderaterna vunnit 
sedan de inledde sitt 
förändringsarbete 2003. Huruvida 
det är strategi rakt igenom, eller i 
själva verket grundar sig i en 
ideologisk förskjutning – att 
friheten är mer begränsad där de 
ekonomiska svängrummen är små 
och därför ska det prioriteras att 
friheten ökar där – är svårt att 
konstatera vetenskapligt. 

I stort har skattepolitiken i 
allmänhet och skattesänkningar i 
synnerhet ersatts av jobbpolitiken 
och att fler ska jobba i 
måldokumenten. 
Skattesänkningar behåller dock 
sin starka position också i den 
nymoderata verktygslådan, även 
om deras utformning ändrats – 
kanske i syfte om att bredda 
väljarbasen. 
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Kommentar: I handlingsprogrammet från 1993 nämns ordet skatt 124 gånger, detta kan jämföras med ”välfärd” 

som nämns 36 gånger, eller ”jobb” som inte nämns alls (arbete nämns i olika sammansättningar och med olika 

innebörd). I handlingsprogrammet från 2013 är fördelningen ungefär omvänd: skatt nämns 25 gånger och 

jobb/arbete ca 100 gånger. Nu är detta inte en kvantitativ innehållsanalys, men det ger i någon mån en signal   

om den förändring som skett. 

	  
	  
	  
	  

5.1.2 Offentlig sektor 
	  

Tabell 3.3. Offentlig sektor 
	  

	   1993 – Idealtyp 2013 – Utfall Spårberoende? 
Verklighets- 
beskrivning 

Välfärdsstatens 
omfattning är ett 
hinder för 
människors liv146. 
Moderata 
Samlingspartiets 
välfärdspolitik har 
i stort en ton av 
att vara något 
nödvändigt ont. 

Från att se på 
välfärden som 
något som hotar 
friheten till att se 
på välfärden som 
något som 
tillhandahåller 
frihet. Värnandet 
av ”den lilla 
världen” som 
utgjorde stora delar 
av den tidigare 
välfärdspolitiken är 
långt borta. 

Nya Moderaterna beskriver sin 
politik som att den ska värna och 
trygga välfärden. Jobben är fokus 
också i välfärdsfrågan. Välfärden 
har till uppgift att utjämna 
livschanser och se till att 
möjligheter kommer alla till del. 
Sjukvården, skolan och omsorgen 
ska vara gemensamt finansierad 
och inte utgå från förmåga när den 
tillgodoser behov. Skolans 
kompensatoriska uppdrag är i 
fokus och skolans uppdrag 
konstateras vara att ingen ska 
lämnas efter eller hållas tillbaka. 

Utopi Utöver tydliga 
ambitioner 
gällande omtag i 
socialförsäkringss 
ystemen – vilka 
beskrivs som att 
de måste 
omprövas i 
grunden – är 
välfärdspolitiken 
inte något som 
återkommer som 
en prioriterad 
fråga147. Det är en 
låg grad av 
problemorienterin 
g i de delar av 
handlingsprogram 

Välfärden ska ge 
lika förutsättningar 
och bekämpa 
orättvisor. 
Välfärden ska vara 
gemensamt 
finansierad. 

Här ser vi en mycket tydlig 
förskjutning. Från en offentlig 
sektor som ska minska i omfång, 
till en offentlig sektor som tillförs 
mer resurser och vars ansvar 
snarare utökats än minskat. 
Välfärden beskrivs inte längre som 
ett hot mot friheten utan snarare 
som något som kan ge människor 
möjligheter, frihet. 
	  
Kunskap och bildning går från att 
vara ett ansvar som ligger på 
individen, familjen och olika 
civilsamhälleliga 
sammanslutningar till att vara 
skolans. Skolan ska utjämna 
livschanser och det 

	  
146 Moderata Samlingspartiets idéprogram (2001), 12-13 
147 Moderata Samlingspartiets handlingsprogram (1993), s. 24 
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	   met som berör 
välfärdens 
innehåll148. 

	   kompensatoriska uppdraget är 
tydligt. 

Strategi Moderaterna vill 
minska välfärdens 
omfattning för att 
minska 
välfärdsstatens 
möjlighet att vara 
ett hinder för 
människor. 

Det är väldigt 
tydligt att 
moderaternas 
förhållande till 
välfärden har 
förändrats i 
grunden. Skolans 
ansvar kontra 
eleverna ökar, 
familjen nämns 
mycket begränsat. 

Det talas inte om att 
välfärdsstatens omfattning ska 
minska, välfärden 
ska istället värnas. Från en retorik 
där välfärden är ett hot beskrivs nu 
välfärden snarare som hotad – det 
som skyddar är jobb och ansvar för 
ekonomin. Här finns det sannolikt 
inslag av strategi; räddningen på 
den välfärd som så många väljare 
värnar är de viktigaste frågorna för 
moderaterna. Samtidigt, vid en 
noggrann genomläsning av 
idéprogrammet från 2011, går det 
inte att komma ifrån att det finns 
mycket genomgående förklaringar, 
motiveringar och argument för en 
förnyad välfärdspolitik där 
välfärden snarare möjliggör än 
hindrar. 	  

	  
	  
	  

5.1.3 HBT-frågan 
	  

Tabell 4.3. HBT-frågan 
	  

	   1993 – Idealtyp 2013 – Utfall Spårberoende? 
Verklighets- 
beskrivning 

HBT-relateradefrågor, 
äktenskap, eller 
familjepolitik ur ett icke- 
heteronormativt perspektiv 
nämns inte i 
handlingsprogrammet från 
1993 eller idéprogrammet 
från 2001. Att inte nämna 
frågan kan i någon mening 
också anses som att ta 
ställning. Under 1980-talet 
var HBT-frågorna på vissa 
sätt än viktigare än idag. 
Det var då, likt Gardells 
romansvit Torka aldrig 
tårar utan handskar 
gestaltar, som HIV började 
spridas i Sverige och 
homosexuella utsattes för 

Moderaternas 
verklighetsbeskrivning 
har i grunden 
förändrats. HBT- 
frågorna diskuteras ur 
ett ”jämlikhetsideal” 
som det inte 
kompromissas med, 
enligt idéprogrammet. 
Moderaterna 
problematiserar kring 
HBT-rättigheter såväl i 
Sverige som 
internationellt. 
Liberalismens idé om 
universella rättigheter 
tar sig exempelvis i 
uttryck när kapitlet om 
utrikespolitik lyfter att 

HBT-frågan 
konstateras och 
diskuteras. HBT- 
personers lika 
rättigheter lyfts som 
självklara i såväl 
politik som retorik; 
äktenskap och 
adoption förordas och 
införs i lag. 
Jämlikhetsvärderingar 
na beskrivs som 
kompromisslösa. 
Tonen är antinormativ 
när hetero- och 
homosexuella jämförs 
med bisexuella. 

	  

	  
148 Moderata Samlingspartiets handlingsprogram (1993), s. 59-60 



49 	  

	  

	   mycket diskriminering, 
misstänkliggörande och 
vanvård149. 
	  
Kännetecknande för de 
första tio åren är å ena 
sidan en majoritet med 
avsaknad av HBT-politik 
och formaliaargument, å 
andra sidan en minoritet 
med mer värdebaserad 
retorik och en tydlig 
underton av också ett 
ideologiskt motstånd, även 
om detta inte kommer 
fram bland 
formaliaargumenten. 

utrikespolitiken ska 
genomsyras av att lägga 
kraft på att hbtq- 
personer ska garanteras 
lika rättigheter150. 

	  

Utopi Värdekonservatismens 
övertag är tydligt i 
retoriken. Värdeord som 
kärnfamilj genomsyrar 
tillsammans med en 
heteronormativ 
tvåsamhetsidé. Reinfeldt 
representerar i sin idé, 
även om retoriken 
fortfarande är anpassad till 
sin kontext, en liberal 
tendens. 

Det har skett en tydlig 
förskjutning i 
sakfrågan; från 
motstånd till att snarare 
gå före i utvecklingen. 
Det är i grunden en 
stark förskjutning också 
ideologiskt, från mer 
konservativ syn på 
familjebildning och 
HBT-frågor till en 
liberal linje. 
	  
Utopin beskrivs väl i 
idéprogrammet med 
följande, ovan angiven, 
skrivelse: ”I Sverige 
har män samma 
rättigheter som kvinnor, 
troende samma 
rättigheter som icke 
troende, homo- och 
heterosexuella samma 
rättigheter som 
bisexuella, med dessa 
och andra 
jämlikhetsvärderingar 
görs inga 
kompromisser” 

Här ser vi idag en 
helvändning. Från att 
ha haft två ledamöter 
för partnerskap, 
medan resterande 
gömde sig bakom 
formaliaargument, 
till att införa 
homoäktenskap och – 
adoption, från ett 
motstånd till aktivt 
deltagande i Pride och 
andra manifestationer. 
I idéprogrammet är 
heteronormativiteten 
ersatt med ett 
antinormativt sätt att 
formulera sig kring 
sexualitet – en en 
heteronormativ 
text 
skulle heterosexuell 
jämförts med eller 
ställts emot 
avvikelsen i homo- 
och bisexualitet, så är 
inte fallet i 
idéprogrammet. 

Strategi Moderaterna ser inga 
direkta problem med 

Hela tonen är 
annorlunda i det nya 

Det kompromisslösa 
jämlikhetsidealet ger 

	  
149 SVT (2012): Att jag överlevde är bara en slump 
150 Nya Moderaternas idéprogram (2013), s. 63 
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	   HBT-frågan. Tydligt är 
dock att familjen värnas ur 
ett heteronormativt 
perspektiv med tydligt 
kärnfamiljsideal. 

handlingsprogrammet. 
HBT-frågan berörs 
naturligt, inte med en 
obekväm ton utan ur 
med en konstaterande 
retorik. Också i 
handlingsprogrammet 
lyfts idrotts- och 
föreningslivet151, dock 
inte med lika skarpa 
skrivningar som det 
tidigare hänvisats till i 
texter från 
ungdomsförbundet. 

en politisk agenda där 
sexualitet inte ska ge 
några som helst 
effekter i samhället i 
form av minskade 
möjligheter för jobb, 
bostad eller liknande. 
Normer ska utmanas 
och lagstiftningen ska 
inte värdera valet 
partner eller liknande. 

	  
	  

5.1.4 Migration 
	  
	  
	  

Tabell 5.3. Migration 
	  

	   1993 – Idealtyp 2013 – Utfall Spårberoende? 
Verklighets- 
beskrivning 

Moderata 
Samlingspartiet 
beskriver i sitt 
flyktingpolitiska 
program Sverige 
som ett öppet land 
som har ett större 
mottagande än 
andra länder. Det 
finns en skepsis till 
detta. Fokus i 
migrationspolitiken 
är återvändande och 
tillfälligt uppehälle i 
Sverige för skydd. 

Öppenheten och den 
fria rörligheten beskrivs 
som något av det mest 
svenska som finns. 
Arbetskraftsinvandringe 
n är i strålkastarljuset 
och en tydlig 
distinktion i 
problemformuleringen 
görs mellan 
migrationen och 
integrationen – där 
integrationen är 
utmaningen. 
Remitteringar lyfts fram 
som positivt och som 
ett komplement till 
biståndet – det är också 
enbart i frågan om 
remitteringar som en 
koppling mellan 
migration och bistånd 
görs. 

Moderaterna håller kvar vid 
beskrivningen av Sverige 
som ett land som tar stort 
ansvar. Beskrivningarna av 
detta görs dock i allt mer 
positiva ordalag. Fokus 
ligger på 
arbetskraftsinvandring. 
Alliansregringens reformer 
har gett Sverige bland 
världens mest liberala 
lagstiftningar för 
arbetskraftsinvandring, 
något som framlyfts som 
mycket positivt. Bistånd 
och migration skrivs inte 
samman, undantaget 
gällande remitteringar. 
Integrationen beskrivs som 
en stor utmaning för 
Sverige. 

Utopi Samverkan med EU 
i flyktingfrågor. 
Sverige ska ge skydd 
och fristad åt 

Fri rörlighet och full 
sysselsättning. 

Återvändande nämns inte 
alls. Fri rörlighet kopplat 
till en arbetslinje som gäller 
för alla ersätter den mer 

	  

	  
151 Nya Moderaternas idéprogram (2013), s. 31 
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	   flyktingar – som när 
skyddsbehovet inte 
längre finns ska få 
hjälp att återvända 
till sina hemländer. 

	   restriktiva hållning som 
tidigare fanns. Fortfarande 
efterfrågas mer samverkan i 
EU. 

Strategi Åtgärder 
utanför Sveriges 
gränser 
prioriteras och det 
faktiska 
mottagandet 
ges flera 
restriktioner; 
språkkrav, utvisning 
vid brott, 
försörjningsplikt
, avvisning vid 
dokumentlöshet. 
Flyktingpolitiken ska 
ha fokus på 
skyddsbehov och 
återvändande. Ökad 
samverkan i EU lyfts 
fram som viktigt. 

Jobben är i fokus. 
Migrationens 
omfattning ges ingen 
kritik, men 
integrationen beskrivs 
som en utmaning där 
framför allt 
bostadsförsörjning och 
arbete lyfts som 
huvudpunkter. 
Försörjningskravet 
behålls med hänvisning 
till att arbetslinjen ska 
gälla alla. 

Fokus på egen försörjning – 
alltså integration – har 
ersatt många av de 
regleringar av migrationen 
som tidigare var i fokus. 
Fortfarande gäller 
försörjningskrav för 
anhöriginvandring. EU 
kritiseras för bristande 
ansvarstagande, effekten är 
dock inte mindre eget 
mottagande. Asylrätten 
värnas. Gällande 
arbetskraftsinvandringen 
konstateras att det inte ska 
råda någon förtur mellan 
svenska och utländska 
arbetare till jobb i Sverige. 

	  
	  

5.1.5 Följer Moderaternas förnyelse teorin om spårberoende? 
	  

I varierad omfattning avviker Moderaterna från teorin om spårberoende i samtliga fyra 

ovanstående jämförelser av politiska frågor. Avvikelserna är på olika sätt och med olika 

tydlighet. 
	  
	  

Den ideologiska avvikelsen blir tydligast vid jämförelsen av utopin, här är avvikelsen i 

fallande ordning som följer; HBT-frågor, offentlig sektor, migration och inkomstskatt. I HBT- 

frågorna syns en helvändning från en mer konservativt heteronormativ politik till en snarare 

antinormativ beskrivning av familjepolitik och HBT-frågorna. Fokus har flyttats från olika 

typer av klassiskt familjepolitiska slagord till individuella rättighets- och jämlikhetsprinciper 

– som beskrivs som kompromisslösa. Också i politiken för offentlig sektor syns en 

helvändning. Förändringen är i alla tre dimensioner för såväl HBT-frågorna som offentlig 

sektor. Vård, skola och omsorg beskrivs här som frihetsgivande snarare än frihetsberövande. 

Gemensam finansiering slås fast som självklart, snarare än en frihetsinskränkning. 

Jämlikhetsperspektivet utifrån idén om lika möjligheter har skärpts. 
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För migrationspolitiken syns avvikelser från spårbundenheten i alla tre dimensionerna, dock 

inte lika tydliga som för offentlig sektor och HBT-frågorna. Verklighetsbeskrivningen är det 

som är mest spårbundet – Sverige är ett land som tar stort ansvar och EU tar för lite ansvar. 

Samtidigt finns ett skifte i hur migrationspolitiken beskrivs i relation till andra 

politikområden. Biståndet och migrationspolitiken är inte på samma sätt sammanfört. 

Migrationspolitikens fokus har tydligt skiftats till arbetskraftsinvandring, där 

policyförändringar har medfört omfattande liberaliseringar i realpolitiken. Detta återkopplas, 

precis som välfärdspolitiken, till frågan om jobb när integrationen berörs. Migrationspolitiken 

och integrationspolitiken är också den till viss del separerad numera. Migrationen, 

integrationen och biståndet är tre olika politikområden med separata mål och medel. 

Migrationspolitiken, som är det som studeras här, fokuserar nästan uteslutande på dels 

ansvarsfull och human asylpolitik och dels avreglerad arbetskraftsinvandring. Den första 

delen, asylpolitiken, går att återse i den tidigare politiken också – där med slutstation 

repatriering, återvändande, idag med integration som uppföljning. 

	  
Slutligen inkomstskatten. Här är kanske den största förskjutningen av alla i 

verklighetsbeskrivningen; från ”skattesänkarland” till ”jobben först och ansvar för 

ekonomin”. Också i strategin finns många förändringar; värnskattens omedelbara avskaffande 

har gett vika för jobbskatteavdraget, progressiviteten i skattesystemet förstärks snarare än tas 

bort med detsamma och dynamiska effekter som reformutrymme kallas ansvarslöst. Fokus 

ligger på vad som med Schlingmannspråk152 kallas ”människor med små vanliga inkomster”. 
	  

Här är det svårt att avgöra om det rör sig om ideologiska förskjutningar eller strategi – även 

om vad som nedan kommer kallas för det omprövade frihetsbegreppet märks också i synen på 

skatternas utformning och verkan med beskrivningar som denna: 

”I vardaglig mening är ofrihet ofta förknippad med liten egenmakt, (…) Det kan handla 

om kvinnan som inte vågar gå hem själv på natten, individen som upplever att det blir 

väldigt lite kvar att leva på när skatten är betald eller ungdomar som inte själva tillåts 

välja partner och visa sin kärlek.”153
 

	  
Med anledning av ovanstående är min slutsats att Moderaternas utveckling under den 
studerade tiden, 1993-2013, – särskilt under den senare halvan – avviker från teorin om 

spårberoende154. Avvikelsen gäller såväl materialistiska som postmaterialistiska frågor. 
	  

	  
152 Schlingmann (2013), s. 45-47 
153 Nya Moderaternas idéprogram (2011), s. 11 
154 Downs (1957), s. 113 
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6. DISKUSSION 
	  

6.1 Diskussionens  utgångspunkter 
	  
Studiens forskningsproblem har utgått från tidigare forskning inom statsvetenskapen. Teorin 

om spårberoende, att partiers utveckling sker inom ramen för tidigare inslagen ideologisk väg, 

har varit central. Frågeställningen är om Moderaternas utveckling avviker från denna. 

Slutsatsen att det finns avvikelser, av varierande omfattning, utformning och tydlighet, i alla 

fyra frågorna. Det finns inte heller någon märkbar skillnad i avvikelsens kraft mellan de två 

olika dimensionerna; materialistisk och postmaterialistisk. Starkast är avvikelsen för HBT- 

frågorna och offentlig sektor, där verklighetsbeskrivningen, utopin och strategin – 

idéanalysens samtliga tre perspektiv – gjort helvändningar. 
	  
	  
Ett parti med en mer än hundraårig historia har, inom loppet av ett decennium, förändrats i 

grunden. I kommande diskussion kommer några parametrar som jag bedömer vara av särskild 

vikt undersökas. 
	  
	  
6.2 Förnyelsens kärna – det omprövade frihetsbegreppet 

	  

6.2.1 Reinfeldt om ”Sverigebygget” 
	  

Det finns en retorisk förändring hos Nya Moderaterna som jag bedömer som avgörande för att 

förstå förnyelsen. I sin bok Stå aldrig still beskriver Per Schlingmann, en av fronfigurerna i 

Moderaternas förnyelsearbete, hur den nya ledning som tidigare i studien beskrivits som 

”förnyarna” tidigt konstaterade att de många, långa åren av opposition gjort Moderaterna till 

ett antiparti. I ett Sverige där Socialdemokraterna styrt nästan ostört uppfattades kritiken mot 

Socialdemokraterna som kritik mot Sverige. För att möta den bilden lanserades tidigt 

kampanjen Vi älskar Sverige155. 
	  
	  
	  
Fredrik Reinfeldt har vid upprepade tillfällen talat om viktiga pusselbitar i Sveriges historia. 

Det allra tydligaste exemplet på det var hans öppningstal på Moderaternas partistämma i 

Norrköping 2013156. Där talade han om Sveriges historia och hur det svenska samhället har 

byggts – ”Sverigebygget”. Om folkskolan, om självägande bönder och hur innovationer och 

entreprenörskap byggt landet starkt. Om den långa vägen till demokrati från 

representationsreformen till lika och allmän rösträtt och om ämbetsmannakårens avsaknad av 
	  

155 Schlingmann (2013), s. 47 
156 Nya Moderaterna (2013), Reinfeldts inledningstal på partistämman 
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korruption och tydliga meritokrati, som utmärkt Sverige sedan Axel Oxenstiernas 1600-tal. 

Han fortsätter med 

och beskriver den jämlikhetssträvan som en viktig pusselbit i hur vi idag förstår och utvecklar 

Sverige; 

”… den pusselbit som socialdemokratin bidragit med till Sverige. Allra tydligast har 

socialdemokratin bidragit med sin jämlikhetssträvan. (…) Vi vill inte se för stora 

skillnader, vi vill ha sammanhållning i vår befolkning. (…) Denna jämlikhetssträvan 

har varit viktig för att förstå vad Sverige är och vill vara.” 

Med utgångspunkt i det beskriver han hur välfärdsinstitutioner byggts ut för att underlätta den 

omsorgsbörda som tidigare låg på enskilda, ofta kvinnor, och på så sätt möjliggöra 

förvärvsarbete för fler. Senare i talet återkommer han till detta, när han beskriver 

Moderaternas långsiktiga projekt: 

”Människan är extremt kapabel (…) Människan är också bräcklig och destruktiv i sina 

sämsta stunder. (…) Därför måste vi bygga ett samhälle som skapar utrymme för 

människor att komma till sin rätt och växa utifrån egna förutsättningar. Det är vårt 

samhällsprojekt. Att skapa den friheten, att skapa de förutsättningarna, att utjämna 

livschanser som gör att alla människor kan växa, att alla människor känner sig sedda i 

ett samhälle, att de får verktygen och förmågan att klara sig i ett komplicerat samhälle 

som Sverige har blivit. Det är vårt projekt. Vi ska möjliggöra detta i vår tid, vi ska sätta 

på plats förutsättningarna för människor att växa. Det är grunden för projektet.” 

Därefter beskriver han hur Alliansen och Nya Moderaterna ska tillföra pusselbitar. Precis som 

han i Almedalstalet 2013157 gjorde tydligt att hans idé inte är att riva pusslet. 

”Vi ber inte om mandat för att ta bort delar av pusslet. För att riva det som har varit 

(…) Tillför något nytt, bygg vidare på pusslet – det är vår uppgift, det är vad vi vill 

göra.” 
	  
	  
6.2.2 Den svenska välfärden, klassröstning och statsindividualism 

	  

Välfärdsstaten 
	  

Den svenska välfärdsstaten är enligt statsvetaren Esping-Andersen ett exempel på en 

socialdemokratisk välfärdsstat, vilket förefaller rimligt med tanke på hur den moderna 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

157 Nya Moderaterna (2013), Reinfeldts Almedalstal 
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politiska historien ser ut i Sverige158. Kännetecknen för den socialdemokratiska välfärdsstaten 

är generella välfärdssystem och att staten tagit på sig uppgiften att skapa full sysselsättning159. 
	  
	  
Kring den svenska välfärdsstaten går det att föra en diskussion om vad som orsakat vad. De 

generella välfärdssystemen har lett till en bred majoritet och folklig uppslutning kring 

systemen under historiens lopp. Detta grundar sig i att alla omfattas av reformerna och att få 

därför känner att de är ”förlorarna” i systemet. Utifrån ett sådant perspektiv är det möjligt 

att hävda att den generella välfärdspolitiken är ett strategiskt drag från socialdemokratin, då 

det 

också är ett avsteg från deras sociala bas i arbetarrörelsen160. Som tydligast blev 
	  

Socialdemokraternas omsvänging från att som massparti ha sin sociala bas i arbetarklassen, 

till att i catch all-anda söka ett bredare mandat i Per-Albin Hanssons folkhemsretorik161 och i 
Socialdemokraternas ställning i frågan om Allmän Tjänstepension (ATP), där de stöttade 

förslaget som snarare var utformat efter medelklassens intressen än arbetarnas162. 
	  
	  
Under en mycket lång tid har den allmänna uppslutningen kring det generella 
välfärdssystemet varit konstant. Till följd av stark ekonomisk utveckling har medelklassen 
hamnat i otakt med välfärdsstatens omfattning, de upplever inte längre sig tjäna på den och 

incitamenten för att betala för den har därför minskat163. Samtidigt som Kumlin hävdar detta 
visar annan forskning att så inte är fallet, utan att attityderna gentemot den svenska 

välfärdspolitiken förefaller sig vara relativt oförändrade164. Stefan Svallfors lägger i sin 
publikation fram statistik som visar på att såväl attityderna till att gemensamt finansiera 

välfärden som attityderna till välfärdsstatens omfattning är stabilt positiva165. Statistiken utgår 

från undersökningar genomförda 1981, 1986 och 1992166, således parallellt med Kumlins. 
	  
	  
Social dealignment 

	  

Länders partisystem påverkas i mycket stor utsträckning av landets historia och vilken 
utveckling som präglat samhället vid viktiga historiska vägskäl; reformationen, industriella 

revolutionen etc167. Seymour Lipset och Stein Rokkan har skapat en modell för just den här 
	  

158 Kumlin i Statsvetenskaplig Tidsskrift (1997), s. 415 
159 Kumlin i Statsvetenskaplig Tidsskrift (1997), s. 416 
160 Svensson i Statsvetenskaplig Tidskrift (1990), s. 1 
161 Kumlin i Statsvetenskaplig Tidsskrift (1997), s. 416 
162 Svensson i Statsvetenskaplig Tidsskrift (1990:1), s. 1-2 
163 Kumlin i Statsvetenskaplig Tidsskrift (1997), s. 417 
164 Svallfors i Acta Sociologica (1995:38), s. 69 
165 Svallfors i Acta Sociologica (1995:38), s. 58-59 
166 Svallfors i Acta Sociologica (1995:38), s. 57 
167 Lipset & Rokkan (1967), s.38 
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utvecklingen. I modellen tillhör de skandinaviska länderna typ II, bland annat för att vår kyrka 

varit nationell och för att vi haft starka, självbestämmande landägare168. Till denna modell går 

det därefter att lägga en fjärde skiljelinje; arbetare och kapitalister/ägare/borgare169. Denna 
skiljelinje är genom historien som starkast i protestantiska länder som inte skakats av 
omfattande revolutioner eller inbördeskrig, Storbritannien och Danmark är exempel på detta 
vid sidan av Sverige. Denna fjärde skiljelinje har påverkat den svenska politiken i mycket stor 

utsträckning och givit oss en stark arbetarrörelse170. 
	  
Arbetarrörelsen i Sverige har, precis som arbetarrörelsen generellt, organiserat sig som ett 

massparti. Masspartier är uppbyggda kring en definierad social, etnisk eller religiös bas, med 

målet att integrera denna i politiken171. Det fanns vid denna tid en tydlig koppling mellan 

ideologi och partistruktur; den vänsterorienterade arbetarrörelsen organiserade sig i 

utomparlamentariska masspartier för att genom medlemsavgifter kunna finansiera sin 

verksamhet, medan högerns så kallade borgare gick samman i kaderpartier utan behov av 

finansiering från massorna172. 

	  
Masspartierna samlar sin sociala bas och aggregerar deras åsikter för att påverka politiken 

och få sina egna företrädare som makthavare173. Detta resulterar i en stark koppling mellan 
partiet och den sociala gruppen, partier verkar i och av det sociala sammanhanget och har sin 
grund i en definierad gemenskap. Tillhör väljaren den sociala basen är sannolikheten också 

stor att det styrs ens val av parti, partiidentifikationen var således hög174. 
	  
	  
Arbetarklassens integrering, eller kanske snarare övergång till att tillhöra en växande 

medelklass, har lett till att de sociala skillnaderna har minskat och med det också den 

skiljelinje som låg till grund för den starka partiidentifikationen. Till detta finns också vad 

Kirschheimer beskriver som ”osmosen mellan aristokratin och borgarna” (egen översätting), 

vilket minskat de strukturella klyftorna i samhället175. Fenomenet kallas social dealigment, 
	  

och följden av det är minskad partilojalitet vid val176. 
	  
	  
	  
	  

168 Lipset & Rokkan (1967), s. 37 
169 Lipset & Rokkan (1967), s 46-47 
170 Lipset & Rokkan (1967), s. 48-49 
171 Krouwel (2012), s. 17 
172 Duverger (1954), s. 45 
173 Katz & Mair (1994), s. 6 
174 Holmberg & Oscarsson (2011), s. 31 
175 Kirchheimer (1966), s. 177. Även Dalton (2008), s. 166 
176 Katz & Mair (1995), s. 25 
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Figur 1. Utvecklingen av graden av partiidentifikation (1956-2010) 

 
	  

	  
	  
	  
Sammanhållning 

	  

Den svenska medelklassen är, enligt definitionen att medelklassen utgörs av de som har en 

inkomst på mellan 67 och 150 procent av medianinkomsten, 79 procent av befolkningen. 

Detta kan jämföras med USA där medelklassen enligt samma definition är 54 procent177. Hur 

detta har gått till kan besvaras kortfattat och i betydligt längre ordalag. Det korta svaret är att 

medelklassen växte till följd av ökad ekonomisk sammanhållning. Bevis för detta är 

exempelvis att 1980 var Sveriges gini-koefficient den enda i världen under 0,2 (gini- 

koefficient är ett tal mellan 0 och 1 där 0 betyder helt jämn fördelning och 1 betyder att allt 

kapital är samlat hos en person)178. Samtidigt ser vi en ökning av gini-koefficienten till dagens 

nivå: 0,363179. Utifrån denna relativa definition av vad medelklassen finns ett värde i att lägga 
på minnet att medelklassen således minskar om inkomstspridningen ökar, då fler hamnar över 
150% av medianen eller under 67%. 

	  

	  
Ett av de möjliga längre svaren är att Sverige till följd av stark institutionalism, den svenska 

modellens korporatism, blandekonomi och generella välfärdspolitik samt grundskolereform, 
	  

177 Wolff (1992) 
178 Bergh (2009), s. 36 
179 Statistiska Centralbyrån (2013), Inkomster och skatter 
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ändamålsenliga infrastruktur, näringsfrihet och frihandel, det som Andreas Bergh kallar ”den 

kapitalistiska välfärdsstaten” i sin publikation med samma namn, skapade en snabbt växande 

ekonomi med relativt jämn fördelning180. 
	  
	  
När de sociala baserna, klasserna om man så vill, flyter samman till följd av att ekonomiska 

skillnader försvinner, så försvinner också de identitetsattribut som håller grupperna isär. När 

”white- and blue-collar workers and civil servants”, som Kirschheimer beskriver denna 

sociala smältdegel, är en del av samma gemenskap, istället för tydligt avgränsade, blir 

partierna inte längre en del av en social bas och en social bas blir inte heller en del av ett 

parti181. 
	  
	  
Inglehart beskriver sin teori om värdeförändring där fokus flyttas från materialistiska till 

postmaterialistiska värden. Detta går sedan att koppla till Abraham Maslows behovstrappa. 

Behovstrappan utgår från olika steg av behov rangordnade efter grad av betydelse för en 

människas överlevnad. Det första steget är således essentiella förnödenheter så som vatten 

och mat, därefter är det en fallande skala. God ekonomisk standard har varit det behovssteg 

som många människor under lång tid befunnit sig på, men den snabba ekonomiska 

utvecklingen och den med den växande medelklassen har gjort att fler och fler checkat av 

även detta steg. Det för människor vidare mot mer abstrakta värden, vad Inglehart omsätter i 

politiskt postmaterialistiska behov. Han räknar till detta in bland annat arbetsplatsdemokrati, 

självförverkligande och stadsförsköning. Till detta har dessutom Scott Flanagan utvecklat en 

ytterligare dimension, eller axel på en politisk karta om man så vill; spänningen mellan 

auktoritära och libertära värden182. Det går att hävda att detta är en postmodern realignment, 
	  

men utifrån nya parametrar. Detta kommer dock inte avhandlas i denna studie. 
	  
	  
Ytterligare ett perspektiv som spelar in i den socio-ekonomiska förändringen, och är en följd 
av den växande medelklassen och den stora utveckling som samhället genomgått, är den 

höjda nivån av medborgarnas kunskap och utbildning183. Också vad gäller utbildning ser vi en 
stor förändring från en tid då högre utbildning var få förunnat till idag då det är väldigt vanligt 

att till och med ha eftergymnasial examen184. Ökad kunskap resulterar i ökat förtroende till 
den egna förmågan att göra sina egna val, och minskar därmed beroendet av att följa en social 

	  
	  

180 Bergh (2009), s. 13-18, 24-31, 38, 43 
181 Kirchheimer (1966), 186 
182 Dalton (2008), s. 82-83 
183 Franzén & Elmgren (2005), s. 20 
184 Statistiska Centralbyrån (2012), s. 27-33 
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grupp185. Kanske är en av de enskilt viktigaste reformerna för att nå socio-ekonomisk 

jämlikhet de tidiga svenska grundskolereformerna under 1950-talet186. Den allmänna, nioåriga 
grundskolan ger kraftigt kompensatoriska effekter och har bidragit till den socio-ekonomiska 
jämlikheten och en höjd lägstanivå med särskild effekt för arbetarklassens barn, något som 

konstateras i en studie av Costas Meghir och Mårten Palme187. 
	  
	  
	  
	  
Det svenska oberoendet 

	  

I boken ”Är svensken människa” beskriver historikerna Henrik Berggren och Lars Trägårdh 

sin teori om den svenska statsindividualismen. Teorin grundar sig i att utformningen av den 

svenska välfärdsstaten, där relationen tydligt upprättas mellan stat och enskild individ, inte 

mellan stat och familj eller annan civilsamhällelig gemenskap, skapar oberoende och 

autonoma individer188. Samtidigt har Sverige av många beskrivits som ett land där foglighet, 
	  

beroende och tillit gentemot staten är tydligare än någon annan stans189. Jämlikheten skapar 

individualismen då svenskar utifrån sin autonomi kan röra sig framåt utan att låsas fast i 

socio-ekonomiska arv. Sveriges långtgående strävan efter utjämning av möjligheter har skapat 
en stark jämlikhet där den sociala basen snarare blir vad den enskilde själv är än vad hen har 

för bakgrund190. Detta är, menar Berggren och Trägårdh, hjärtat i det svenska 

samhällskontraktet; gemenskap av oberoende individer191. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

185 Dalton (2008), s. 21 
186 Bergh (2009), s. 38 
187 Meghir & Palme (2004), s. 16-17 
188 Berggren & Trägårdh (2006), s. 50-51 
189 Berggren & Trägårdh (2006), s. 33-37 
190 Berggren & Trägårdh (2006), s. 93-101 
191 Berggren & Trägårdh (2006), s. 364 
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Figur 2. Figur över traditionella värderingar kontra sekulär-rationella värderingar och 

överlevnadsvärderingar kontra självförverkligandevärderingar av Inglehart & Welzel 

från ”Är svensken människa?”192
 

 
	  

Bilden ovan ger också den en tydlig signal; Sverige är ett extremland när det gäller 

värderingar om såväl sekularisering som självförverkligande193, också detta kan beskrivas 

som en tydlig följd av den svenska statsindividualismen194. 
	  
	  
Särskilt intressant blir slutsatserna om den svenska statsindividualismen vid en koppling till 

Kumlin och Svallfors studier. De två sistnämnda kan tolkas som att de talar emot varandra, 

men de kan också tolkas som att resultaten snarare är helt i enlighet med varandra. Kumlin 

landar i att det skett en högervåg och att denna högervåg snarare varit liberal än 

värdekonservativ. Svallfors konstaterar att attityderna gentemot välfärdsstaten ligger fast, att 

de är fortsatt positiva. Till detta går det att lägga Berggren och Trägårdhs statsindividualism, 

och plötsligt kan vi konstatera att det faktiskt finns samband. Den liberala högervågen kan 

ske, sett till att den liberala individuella friheten snarare är gentemot civilsamhälleliga 

beroenden än emot staten. Det är statsindividualismen. 

	  
192 Berggren & Trägårdh (2006), s. 75 
193 Berggren & Trägårdh (2006), s. 75 
194 Berggren & Trägårdh (2006), s. 330-331 
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6.2.3 Frihetsbegreppet och omprövningen 
	  

Analysen av Sverige har förändrats. Fredrik Reinfeldts tal är det tydliga beviset på detta. 

Sverige är inte längre beskrivet som den sista socialistiska utposten, utan snarare ett land som 

i grunden har en unikt god förutsättning för att bli det land som Reinfeldt beskriver som 

platsen där Moderaternas samhällsprojekt – ge alla möjligheten och redskapen att växa 

utifrån sina unika förutsättningar – kan bli verklighet. Det handlar i grunden om att 

frihetsbegreppet har omprövats och i samma anda har också synen på frihetens 

förutsättningar följt med i utvecklingen. 
	  
	  
Från ett frihetsbegrepp i materialistisk anda till ett bredare, postmaterialistiskt frihetsbegrepp 

där sociala värden och jämlikhetsprinciper fått ett stort utrymme. Om vi ser till den 

jämförande idéanalysen i slutsatsdelen syns ett tydligt skifte. Som tydligast blir detta i tre av 

frågorna; de två materialistiska frågorna – inkomstskatten och välfärden – och HBT-frågan. 

Från en politik där statens litenhet och svaghet är förutsättningen för individens storhet och 

styrka, där inkomstskatten och välfärden lever i symbios och den enas minskning kräver den 

andres minskning, till en politik där fler jobb och fler i arbete möjliggör en stark välfärd och 

sänkta skatter, men där skatten snarare sänks för att jobben ska bli fler och fler ska arbeta än 

vice versa. En politik där välfärden ses som en grundsten i det samhällsbygge som ska göra 

att varje människa ges redskap att växa och det är just den enskildes frihet som sätts främst, 

inte i förhållande till bakgrund eller föräldrarnas socioekonomiska förutsättningar. Det är en 

idé om att välfärden ska se till att möjligheter kommer alla till del. Det är ett skifte; personlig 

frihet är inte längre lika med statlig frånvaro och minimala skatter, utan snarare möjligheten 

att förverkliga sig själv och sina drömmar. 
	  
	  
Det som i Trägårdh och Berggrens Är svensken människa? beskrivs som den svenska 

mentaliteten; självförverkligande och mellanmänskligt oberoende, möjliggjort av ett 

statsindividualistiskt välfärdssystem med en utpräglad jämlikhetssträvan, har gjort sitt intåg i 

det nymoderata frihetsbegreppet. 
	  
	  
Samma frihetsbegrepp och jämlikhetssträvan syns också i HBT-frågorna. I det nya 

idéprogrammet slås det fast att ”I Sverige har (…) homo- och heterosexuella samma 

rättigheter som bisexuella”. Det är ett ställningstagande långt bort ifrån den tystnad som rådde 

knappt 20 år tidigare. Individen har hamnat i centrum. Den moraliserande tonen bytts ut mot 
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en rättighets-, jämlikhets- och frihetsretorik som landar i ja till såväl homoäktenskap som 

homoadoption. Normkritik tar plats i idéprogrammet och kampen mot homofobi blir en 

frihetskamp. Skiftet är tydligt. Konservativ kärnfamiljspolitik är idag en liberal 

rättighetsretorik där personlig frihet är det överordnade värdet. Moderaterna har genomgått en 

ideologisk förskjutning. 
	  
	  
Att partier omprövar begrepp är i grunden inget som behöver skaka de ideologiska 

fundamenten. I fallet med Moderaterna och frihetsbegreppet hävdar jag dock att följden är en 

helt annan. Frihetsbegreppet har genom alla tider slagits fast som Moderaternas viktigaste 

värde och en hörnsten i deras samhällsbygge. Att frihetsbegreppet vidgats och fått en social 

dimension med jämlikhet som kärnvärde är därför en stor omvälvning av partiets ideologiska 

grund. Jämlikhetens intåg är dessutom så kraftfullt att det i idéprogrammet från 2011 beskrivs 

som kompromisslöst: 

”…med dessa och andra jämlikhetsvärderingar görs inga kompromisser.195” 
	  
	  
	  
6.2.4 Kontexten och arenan 

	  
Partiernas historiska roll som intresseaggregator för sociala baser är väldokumenterad. 

Socialdemokraterna har över tid samlat arbetare, högern har samlat ”borgarna”. Den 

successiva frikoppling som sker från sociala baser och som dokumenterats tidigare i denna 

avhandling kan med stor sannolikhet ligga till grund för möjliggörandet av en 

förändringsagenda. 
	  
	  
Vad jag tror möjliggjort förändringen i Moderaterna snarare än i många andra partier är just 
den partikultur som i huvudsak följt med just att partiet samlat borgarklassen i ett så kallat 

kaderparti196. Kaderpartierna har, till skillnad från de folkrörelsebaserade masspartierna, inte 
den starka medlemsmakten utan snarare en kultur av toppstyre. Detta har också stöd i 

Schlingmanns egen analys av vad som möjliggjorde förnyelsen197, han lyfter behovet av en 

engagerad och drivande ledning vid upprepade tillfällen i sin bok198. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

195 Nya Moderaternas idéprogram (2011), s. 7 
196 Duverger (1954), s. 45 
197 Schlingmann (2013), s. 42 
198 Schlingmann (2013), bl.a. s. 66-67, 73, 78-81, 97-98, 105, 123-125, 167-171 
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6.3 Avslutning 
	  
Moderaterna har genomgått en omfattande ideologisk förändring på en förhållandevis kort tid. 

Utvecklingen avviker från teorin om spårberoende. Förutsättningarna för detta har varit goda; 

en partikultur med tradition av en relativt svag medlemsdemokrati och starkt toppstyre, 

krisresultat i valet 2002 och en ledning med nya idéer och en redan prövad vilja till 

förändring. 
	  
	  
Om vi tar HBT-frågan som exempel var Fredrik Reinfeldt rebellen som gick emot 

partigruppen i riksdagen när de röstade om partnerskapslagstiftningen 1994. Idag har han lett 

partiet till att genomföra ett flertal jämlikhetsreformer och till att bli en tydlig förespråkare av 

lika rättigheter för alla. Detta har skett på mindre än tjugo år. 
	  
	  
Rebellen Reinfeldt är nu förnyaren Fredrik. Vem är den nya rebellen? 
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