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Abstract 
 

Uppsatsen syftar till att genom en jämförande analys undersöka Stefan Löfvens 

och Fredrik Reinfeldts historiebruk under valrörelsen 2014, för att på så sätt se 

på vilket sätt ideologiska skillnader påverkar användandet av historia.  Det finns 

förhållandevis få studier gjorda om de borgerliga partierna, och om deras 

förhållande till de partier som ligger till vänster på den politiska skalan. 

Tidigare undersökningar har främst fokuserat på partiernas historia. Denna 

uppsats handlar istället om dagens politikers användande av historien. 

Uppsatsens källmaterial utgörs av tal som partiledarna hållit under valrörelsen. 

Materialet har undersökts utifrån perspektivet att partiledarna både för att kunna 

behålla väljare och för att locka nya, behöver skapa och befästa en identitet och 

att historia är en viktig del i detta identitetsskapande. Källmaterialet har 

undersökts med hjälp av Klas-Göran Karlssons uppdelning mellan en genetisk 

och en genealogisk historiesyn och Peter Aronssons typologi över 

historiekulturens fem grundtroper. Undersökningen har visat att partiledarna ger 

uttryck för ett flertal olika historiesyner, men främst vad Karlsson kallar för den 

genealogiska som utgår ifrån att vi kan lära av historien. Löfven har i större 

utsträckning än Reinfeldt lagt fokus på det egna partiets historia. Partiernas 

ideologiska skillnader syns till viss del i exemplen från det förflutna som de 

väljer att använda sig av, men skillnaderna blir mest tydliga i deras tolkning av 

historien, i den kontext referatet används i och hur man väljer att argumentera 

med hjälp av det historiska exemplet.  

 

Nyckelord: historiebruk, historiesyn, genetisk och genealogisk historiesyn
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1. Bakgrund 
Torbjörn Nilsson har uppmärksammat bristen på forskning om de borgerliga partiernas 

historia. Fokus har legat på partier till vänster på den politiska skalan. Inte minst ideologierna 

socialism och kommunism och konflikten mellan dem. Nilsson menar att socialdemokratin 

under 1900-talet främst har konkurrerat med de borgerliga partierna om väljarnas röster. Trots 

det vet vi betydligt mindre om detta än om socialdemokratins konflikter med kommunister 

och facket.
1
 Inte heller har högerns historiesyn fått tillräckligt stor plats inom forskarsamhället 

menar Nilsson. Han anser att genom att undersöka ett partis historiesyn kan man få en ökad 

förståelse för partiets utveckling.
2
  

Denna uppsats kommer inte i första hand undersöka konflikten mellan socialdemokrater och 

moderater. Inte heller kommer den att undersöka partiernas historia. Det som kommer att 

undersökas är partiledarnas bruk av historia och hur historien tolkas och används av 

partiledarna. Under de senaste åren har det förts en diskussion om att både 

Socialdemokraterna och Moderaterna, från varsitt håll, närmat sig en politisk mitt och därför 

kommit att likna varandra alltmer. Stig-Björn Ljunggren beskriver hur man från både höger 

och vänster lånar idéer och låter sig inspireras av varandra, vilket har resulterat i att gränserna 

mellan partiernas ideologier har kommit att bli otydliga. Men han framhåller också att det 

finns de som menar att man vid en mer djupgående undersökning av partierna, fortfarande kan 

finna markanta ideologiska skillnader, och att dessa skillnader snart kommer att flyta upp till 

ytan. Det i sin tur kan leda till att politiken återigen i större utsträckning än nu, blir en fråga 

om ideologi.
3
 Andra hävdar dock att Socialdemokraterna och Moderaterna fortfarande i 

mångt och mycket ser sig själva och uppfattas av väljarna som varandras motsatser. De menar 

att även om man ser ett närmande mot en politisk mitt från båda partierna, finns fortfarande 

ideologiska skillnader. 

   Socialdemokraterna och Moderaterna är de två största partierna inom sina respektive block. 

De kan tydliggöra skillnaderna mellan de två blockens politiska och ideologiska huvudlinjer 

och de är därför lämpliga exempel för en jämförande analys av historiebruk i den svenska 

                                                           
1
 Torbjörn Nilsson, Mellan arv och utopi: moderata vägval under hundar år, 1904-2004, Stockholm 2004, s. 21, 

23 

2
 Nilsson, (2004), s. 75-76 

3
 Ljunggren, Stig-Björn, Ideologier, 1. pocketuppl., Hjalmarson & Högberg, Stockholm, 2014, s. 187 
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valrörelsen 2014. Den här uppsatsen är tänkt att vara ett bidrag till fortsatt forskning om hur 

historia används av nutida politiker.  

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att, genom en jämförande analys av Socialdemokraternas och 

Moderaternas bruk av historia i partiledartalen under valrörelsen 2014, se hur ideologiska 

skillnader påverkar användandet av historia. I fokus för den jämförande analysen står tre 

aspekter:  

 Val av historisk händelse.  

 Tolkning av det som skedde.  

 Hur anspelningar till historien kopplas till det egna politiska budskapet. 

Syftet har formulerats till två huvudsakliga problemställningar utifrån vilka partiledartalen 

granskas: 

 Vilka skillnader kan man se i historiesyn, i bruket av historia? 

 I vilken grad avspeglar sig partiernas ideologier i urval, tolkning och bruk (Det vill 

säga det sammanhang där historien används.)? 

För att ytterligare nyansera skillnaderna i historiebruket kopplat till ideologiska skillnader, har 

ytterligare några frågeställningar tagits med i jämförelseanalysen: 

 Hur skiljer sig refererandet till historien om man talar om det egna partiet, och 

motståndarna?  

 Hur skiljer sig refererandet till historien när man bygger partiets identitet, det vill säga 

talar om vem som är moderat respektive socialdemokrat? 

 Hur skiljer sig refererandet till historien när man vill locka nya väljare genom att få 

dem att känna samhörighet och identifiera sig med partiet? 

 Hur skiljer sig partiledarnas referat till sig egen ”privata” historia? 

3. Källmaterial 
Källmaterialet för denna uppsats utgörs av Stefan Löfvens och Fredrik Reinfeldts tal under 

valrörelsen 2014. Löfvens tal är hämtade från Socialdemokraternas hemsida där de finns 
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samlade och Reinfeldts tal är hämtade från Moderaternas Youtube kanal. Uppsatsen kommer 

alltså mer preciserat att undersöka de två statsministerkandidaternas tal. En mängd olika 

källmaterial hade kunnat användas till exempel valmanifest, partiprogram, debatter och 

tidningar (såväl partiernas egna som dagstidningar). Att valet föll på partiledartalen har flera 

orsaker. Dels därför att talsituationen är specifik så till vida att partiledarna möter en 

”levande” publik. Talet är planerat och genomförs i princip helt på talarens egna villkor. De 

avbryts inte eller pressas med svårbesvarade frågor som i en intervju. Syftet med dessa tal är 

huvudsakligen antingen att värva fler anhängare och hålla kvar de väljare man redan har, eller 

att mobilisera partifolket inför eller under valarbetet. Det som går förlorat i valmanifest, 

partiprogram, intervjuer och artiklar är dialogsituationen och den direkta kommunikationen. 

För vissa tal som till exempel talen i Almedalen, är det sannolikt också så, att en betydligt 

större del av väljarna lyssnar på dessa, än det är som läser igenom valmanifest och 

partiprogram, vilket ger dessa tal en speciell betydelse. Talen når med andra ord fler 

människor, vilket med största sannolikhet påverkar talens utformning. Visserligen når man en 

stor del av väljarna genom pressen, men då sker inte kommunikationen direkt. Talen är också 

anpassade för att på en relativt kort tid föra fram partiets budskap och övertyga så många som 

möjligt om att partiet är värt att rösta på. Identitetsskapande, som är ett centralt inslag i 

vetenskapliga definitioner av historiebruk är också avgörande för alla politikerna och politiska 

partier. Då är historien användbart i den politiska retoriken för att skapa och bygga berättelser 

som kan fånga om locka väljare.  

   De tal som kommer att undersökas är Stefan Löfvens tal vid Socialdemokraternas 125-

årsjubeleum, Almedalstalet, talet från Första maj, sommartalet, tal på 

Ombudsmannakonferensen och tal på konferensen Folk och försvar. För Fredrik Reinfeldt 

används hans tal på Sverigemötet, Almedalstalet, tal på Valfokus, tal om Tre skäl att rösta på 

Moderaterna till EU-parlamentet och sommartalet. Det rör sig alltså om sex tal från Löfven 

och fem från Reinfeldt. Med det här urvalet täcker uppsatsen ”alla” typer av väljare (t.ex. 

Almedalstal, sommartal) och tal som bara riktar sig till de egna partimedlemmarna (125-

årsjubeleum och Valfokus) vilket gör det möjligt att studera både hur talen används för 

byggandet av den egna identiteten och för att de att locka nya väljare. Ett problem med 

källmaterialet är att det som gäller Löfven är större än det som gäller Reinfeldt. Dels ingår det 

ett tal mer av Löfven än av Reinfeldt dels är ett av Reinfeldts tal (talet om varför man ska 

rösta på Moderaterna i EU-valet) bara knappt tre minuter långt och därmed betydligt kortare 

än de övriga. De övriga talen är mellan tjugo minuter upp till en knapp timme. Löfvens tal 
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från Folk och försvar finns bara i skrift och därför är det svårt att bedöma hur långt talet är, 

men jämför man talets längd med de andra Löfventalen som finns både i skriftlig form och 

som videoklipp, kan man anta att talet är omkring trettio minuter. Man bör ta i beaktande att 

talet som hölls vid Socialdemokraternas 125-årsjubileum i detta sammanhang är speciellt. Här 

är ju syftet att fira det egna partiet och det finns därför ett klart fokus på partiets egen historia. 

Något motsvarande finns inte i materialet som gäller Reinfeldt. Ett alternativ hade kunnat vara 

att inte ta med Löfvens tal från partiets 125-årsjubileum. Då hade man jämnat ut mängden av 

material från respektive partier och man hade sluppit förhålla sig till talet från 

Socialdemokraternas 125-årsjubileums speciella karaktär. Trots detta har jag valt att låta detta 

tal ingå i materialet. Jag menar att det ger en möjlighet att får en bredare bild av och djupare 

förståelse för Löfvens historiebruk som uppsatsen vinner på. 

   Det bör tilläggas att det från 2014 finns ytterligare tre tal tillgängliga från Löfven och ett 

ytterligare tal tillgängligt från Reinfeldt, som inte har tagits med i undersökningen. Detta 

beror på att det antingen saknats referat till historien i dem, eller för att samma exempel 

använts i ett annat tal som finns med i uppsatsen. De tal som inte tagits med är Löfvens tal på 

”Internationella kvinnodagen”, tal på ”En kväll för mänskligheten” och tal på ”Life of 

Science” samt Reinfeldts tal till utlandssvenskar. Som källa för partiernas ideologier har ”Vår 

ideologi – ett studiematerial från Socialdemokraterna” och ”Moderaternas idéprogram – 

ansvar för hela Sverige” använts.  

4. Teori 
Marc Ferro har i The use and abuse of history visat att makthavare ständigt formar hur 

historien framställs och blir ihågkommen. Han menar att den som kontrollerar historien också 

kontrollerar sin samtid. Ferro kommer fram till slutsatsen att det inte längre går att tala om en 

universell historia, och det är inte heller något att eftersträva. Istället menar Ferro att flera 

olika tolkningar av det förflutna bör få figurera, för att på så sätt komplettera och jämföras 

med varandra.
4
 Margaret MacMillans bok som bär samma namn som Ferros, ger oss en rad 

exempel på hur historiebruk kan fungera som ett effektivt vapen. I likhet med Ferro visar hon 

hur makthavare med hjälp av historien försöker befästa och legitimera makt, bland annat 

genom att jämföra sig själva med personer från det förflutna. På samma sätt ”förminskar” de 

sina motståndare, genom att likställa dem med exempel från historien. Hennes poäng är att 

                                                           
4
  Ferro, Marc, The use and abuse of history, or, How the past is taught to children, Rev. ed., Routledge, London, 

2003[1984], s. 356 
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användandet av historien i grunden handlar om att kontrollera vad som uppfattas som sant. 

Och hur farligt bruket av historia kan vara om det sker på fel sätt. MacMillan menar att 

historien kan fungera som ett effektivt vapen i dessa sammanhang eftersom vi alla är 

beroende av den. Vi behöver historia för att förstå oss själva och andra. Eftersom historia 

utgör en så stor del av vår identitet så blir det alltid känsligt och politiskt laddat att ifrågasätta 

eller utmana den.
5
 

      Klas-Göran Karlsson för ett liknade resonemang och menar att eftersom historia är en så 

central del i vårt medvetande, identitetsskapande och vår världsbild, får hur historia framställs 

och tolkas stor betydelse. Detta gör att politiska regimer länge ansett att en av 

huvuduppgifterna för att kunna legitimera makt, har varit att kunna skaffa och behålla 

tolkningsföreträdet av historien. Dessa framställningar och tolkningar av det förflutna är inte 

statiska. Eftersom vår samtid ständigt är i förändring, så förändras också hur vi minns 

historien. Detta gör att ett samhälles eller en persons tolkning av det förflutna säger mer om 

samhället eller personen i nutiden, än vad den gör om själva historien. I Historia som vapen 

från 1999, menar Karlsson att historia under de senaste åren har kommit att fungera som ett 

mentalt vapen för att mobilisera individer och grupper i olika politiska, kulturella eller 

ideologiska syften.
6
 Karlsson skiljer på tre nivåer av historisk förståelse. På den första nivån 

finns historia som fakta eller data. Det handlar om ”att veta hur det faktiskt var”. Flera 

forskare har dock hävdat att det både är omöjligt och meningslöst att bara låta historia finnas 

på denna nivå. Vilket för oss till den andra nivån, historia som tolkning.  

Karlsson delar upp denna nivå i två kategorier. Historia som tolkning kan antingen handla om 

att man placerar in historiska fakta i ett historiskt sammanhang. Man tillför alltså mer fakta till 

den redan etablerade uppfattningen om historien. Om dessa fakta går emot forskarsamhällets 

uppfattning, eller en statsmakts åsikter, kan dessa nya upptäcker leda till konflikter och till att 

de nya upptäckterna undanhålls. Det andra sättet att förstå historia som tolkning, handlar om 

att man försöker förstå historien genom att placera in den i sin samtidshistoriska kontext. 

Detta menar Karlsson är en strikt vetenskaplig tankeoperation. Syftet är att förstå historiska 

situationer och förändringar. Historien blir utifrån detta synsätt prospektiv. Man ser historien 

som en framåtskridande process, samtidigt som man är öppen för föränderlighet, för 

                                                           
5
 MacMillan, Margaret, The uses and abuses of history, Profile, London, 2010[2009], s. 6, 17, 23, 36, 49, 94 

6 Karlsson, Klas-Göran, Historia som vapen: historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985-1995, Natur och 

kultur, Stockholm, 1999, s. 11, 19, 20, 25, 37 
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alternativa tolkningar och variation. Den tredje nivån, historia som medvetande, handlar om 

den historia som vi använder oss av. Den historia som finns levande för oss. Man ser på 

historien på ett retrospektivt sätt. Vid tolkningarna av det förflutna utgår man från nuets 

behov. Historien blir här mer stabil. Det finns en kontinuitet och ett mönster i historien. 

Känslan av att historien upprepar sig är påtaglig, vilket gör att denna historiesyn blir mer 

sluten, moraliserande och deterministisk. Detta synsätt menar Karlsson finns hos 

nutidsmänniskan som söker efter såväl social och existentiell trygghet, som ideologisk och 

politisk.
7
 Karlsson lägger utifrån de tre nivåerna, ytterligare ett perspektiv på historisk 

förståelse, där han skiljer på en genetisk och en genealogisk förståelse. Vi både är och gör 

historia. Den genetiska förståelsen kan ses som synonym med den andra kategoriseringen 

Karlsson gör av historia som tolkning, det vill säga den han kopplar till forskarsamhället; det 

prospektiva synsättet. Vi är historia och vi formas av vår historia. Att se på historien på detta 

sätt betyder dock inte att man inte tror att det finns möjlighet för människan att förändra och 

påverka sitt liv. Den genealogiska historieförståelsen går att likställa med den nivån Karlsson 

kallar för historia som medvetande. Vi gör historia. Utifrån de behov vi har i vår samtid, 

väljer vi ut vilken historia som är relevant och tolkar den på ett sätt som syftar till att 

tillfredsställa våra behov. Historien blir ett facit där vi kan finna svar på de frågor vi ställer till 

det. Vår uppfattning av det förflutna formas alltså av vår egen samtid, vilket gör att denna 

historia ofta blir mer regelbunden och upprepande.
8
 

   Till skillnad från Ferros och MacMillans exempel, syftar Peter Aronssons forskning till att 

belysa det användande av historia som inte är medvetna falsifieringar och förvrängningar av 

det förflutna. Aronsson menar att forskningen allt mer har lämnat fokus från att undersöka 

bruk, kontra missbruk, av historien. Istället är det de olika brukens mångfald som intresserar 

forskarna. Aronsson menar att den historia som får betydelse och används, är den som kan 

bidra till att skänka människan mening och legitimitet. Den historia som kan hjälpa oss att 

hantera förändring av oss själva och vår verklighet. Det är dessa syften, menar Aronsson, som 

står bakom allt historiebruk, där meningsskapandet är det mest grundläggande. Mening skapas 

genom att enskildheter sätts in i ett sammanhang och bildar en historisk berättelse, som är 

nödvändig för vi ska kunna förstå vilka vi är och vart vi är på väg. Dessa berättelser måste, för 

att få en mening och skapa legitimitet gestaltas. Det kan ske på flera sätt, i text, tal m.m. så att 
                                                           
7
 Karlsson, 1999, s. 35-39 

8 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, 2., 

[uppdaterade och bearbetade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 44-47 
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de kan tas emot och tolkas och på så sätt subjektivt, finnas till. För att kunna skapa mening 

måste man också avgränsa sig mot något annorlunda. Hur vi ser på det annorlunda formar hur 

vi ser på och förstår oss själva.
9
 Aronsson har utvecklat en typologi över fem olika 

historiekulturer, han kallar dem ”Historiekulturernas fem grundtroper”. Uppsatsen syfte är 

som sagt att undersöka partiledarnas historiebruk. Eftersom historiebruk enligt Aronssons 

definition är delar av historiekulturen som aktiveras i syfte att skapa mening och 

handlingsramar, så kan därför Aronssons typologi över de olika historiekulturerna vara ett sätt 

att närma sig historiebruket och vilken historiesyn det representerar. Aronssons typologi blir 

användbar eftersom den riktar in sig på olika former av historisk förståelse. Aronssons fem 

grundtroper för historiekulturer är som följer:  

Inget nytt sker under solen. Utifrån detta perspektiv anser man att vi befinner oss i samma 

historiska rum hela tiden. Historien har relevans för nutidsmänniskan, eftersom vi nu som då, 

befinner oss inom samma mänskliga erfarenhetsrum. Det är det mänskliga, den moraliska och 

existentiella dimensionen som främst knyter oss människor samman och inte en gemensam 

historia.  

Historien upprepar sig inte. Här ligger fokus på skillnad mellan då och nu. Gränsen mellan 

det förflutna och samtiden är skarp. Poängen är inte att visa på förändring utan på en klar 

skillnad. För att visa vem man själv är, avskiljer man sig från andra och från det som varit. 

Detta menar Aronsson, ger utrymme för fantasi och egna uppfattningar om hur det förflutna 

faktiskt såg ut, eftersom det uppfattas som så avlägset.  

Guldåldern. Historien skrivs utifrån detta synsätt baklänges i den bemärkelsen att man utgår 

från den egna tiden och blickar bakåt. Historien ses som en gyllene tid som gått förlorad och 

man strävar mot att lära av, och i bästa fall, återupprätta den. Det var helt enkelt bättre förr.  

Framsteg från mörker till ljus. Detta kan ses som guldålderns motsats. Historien betraktas 

som gammal och grå och man strävar mot att arbeta sig ur den. Aronsson menar att denna 

historiekultur ofta är inflätad i sin motsats; guldåldern. Å ena sidan är man glad över att man 

lämnat till exempel det gamla Fattigsverige. Tack vare moderniseringen har människor fått 

det bättre, skola och sjukvård tilldelas mer jämlikt och så vidare. Å andra sidan tycker man att 

                                                           
9 Aronsson, Peter, Historiebruk: att använda det förflutna, Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 55, 57, 61 
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folk inte längre ställer upp på samma sätt som förr. Man tar inte hand om varandra eftersom 

samhällets sjukvård och skola gör det åt en.  

Vetenskaplig grundmodell, ser länken mellan det förflutna och samtiden i form ett kausalt 

förlopp. Denna trop skiljer sig från de fyra andra, genom att den inte avvisar frågan om 

historiens mening. Syftet med historieskrivningen är att visa vad det är som skett i det 

förflutna.  

De två första troperna menar Aronsson, har inte något förändringsperspektiv. I och med att 

den första säger att allt är detsamma och den andra att allt är annorlunda, säger de ingenting 

om hur en förändring eller utveckling skulle se ut.
 
 Den tredje och fjärde tropen ser på 

förändringsaspekten från två olika håll. Den tredje som negativ och den fjärde som positiv.
10

 

Aronssons första trop kan i viss mån liknas med Karlssons genealogiska historiesyn. Det 

anser båda att man kan lära av historien just för att fokus ligger på kontinuitet och inte på 

förändring. Historien uppfattas som upprepningar, vilket gör att vi kan finna svar på dagens 

frågor i det förflutna. Det samma kan sägas som den tredje tropen, där historien blir en sorts 

karta över hur det borde vara. Genom att studera den kan man forma dagens samhälle utefter 

det mönstret.  

Historia och identitetsskapande 

Karlsson beskriver hur vi behöver historien för att förstå oss själva. Den fungerar som en 

kompass för att vi ska kunna orientera oss i världen och samhället. De existentiella frågorna 

om vem man är och var man är på väg, kan besvaras med hjälp av historien.
11

 Det är här 

länken finns mellan identitet och historia. Om vi behöver historia för att veta vilka vi är, 

behöver vi den också för att kunna skapa en identitet. Partiledarna vill locka väljare och få 

gehör för sin politik. För att göra det måste de kunna skapa en identitet som väljarna kan 

identifiera sig med, och för att kunna skapa en identitet kan de använda sig av historien. 

Genom att bruka historien i skapandet av en identitet, visar de väljarna vilka de är och 

väljarna kan i sin tur välja att sympatisera med dem eller inte. Partierna och deras ledare 

behöver alltså historien i flera avseenden. Dels måste de skapa en egen historia för att 

beskriva vilka de är och vad de har gjort, dels behöver de historia för att visa vad andra har 
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gjort. Ur historien kan de hämta exempel på hur saker och ting har varit, i syfte att antingen ta 

avstånd från, eller efterlikna det.  

   Ulf Zander har uppmärksammat problematiken kring att använda sig av begreppet identitet. 

Han beskriver historikern John R. Gillis kritik av begreppet som går ut på att det används allt 

för vitt och brett. Detta leder till att begreppets ursprungliga betydelse och dess kontakt med 

tid och rum är på väg att gå förlorad. Samtidigt ökar begreppets retoriska spridning och 

genomslagskraft. Något som Gillis och Zander menar beror på begreppets koppling till 

människans överlevnadsstrategi. För att komma förbi det allt för vida identitetsbegrepp som 

Gillis kritiserar, fokuserar Zander på relationen mellan identitet och det förflutna. Därmed 

lämnar han diskussionen om begreppets alla betydelser därhän, för att istället rikta in sig på 

samband mellan begreppet och historia. Vidare beskriver Zander dubbelheten i 

identitetsbegreppets innebörd. Identitet betyder dels en och samma, och dels en och samma på 

ett specifikt sätt som skiljer sig från andra. Det handlar alltså om att man likställer sig med 

vissa och avskiljer sig från andra.
12

 

   Just detta ”vi-och-dom-tänkande” är avgörande för skapandet av en identitet. För att kunna 

visa vem man själv är och vilken grupp man tillhör, måste en definition ske utifrån något 

annorlunda. Genom att synliggöra skillnaderna mellan gruppen och det utomstående förstärks 

”vi-och-dom-tänkandet”. Detta i sin tur kan stärka gruppens sammanhållning och 

mobiliseringsstyrka. Gruppen bestämmer vad som är värt att komma ihåg och vad som kan 

glömmas bort. Detta leder till att individen identifierar sig med händelser och personer som 

har betydelse för gruppen.
13

 Zander refererar vidare till William Bloom och menar att en 

historisk händelse eller person måste på ett faktisk eller på ett symboliskt plan, kunna relateras 

till individens egna upplevelser. Just den kollektiva identiteten är så pass inflytelserik för 

individen eftersom den utgår från konkreta jämförelser. De egenskaper som förenar eller 

särskiljer gruppen menar Zander allt som oftast grundar sig i historien.
14

 

   Ett liknade resonemang förs av Åsa Linderborg som menar att alla sociala grupper behöver 

en kollektiv identitet. För att kunna tilltala individen måste gruppen kunna infoga individen i 

ett större sammanhang. Detta sker ofta i form av en historisk berättelse som skildrar gruppens 
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historia och mål. Linderborg menar att denna berättelse ofta är av mytisk karaktär. Linderborg 

beskriver den mytiska karaktären som att den visar på helheter på bekostnad av det specifika. 

Det är genom myten individen förenas med gruppen. Och det är myten som ger gruppen en 

gemenskap, identitet och moraliska värden. Linderborg utgår från Thomas Hylland Eriksen 

och menar att historia har ersatt religionen som vår tids största myt.
15

 Här får man utgå ifrån 

att Linderborg och Hylland Eriksen syftar på norden eller möjligen västvärlden. Margaret 

MacMillan tänker i samma banor och hävdar att i de sekulariserade delarna av världen är det 

historien som får visa vad som är gott och ont.
16

  

   Historien är alltså vår vägvisare när vi frågar oss vilka vi är, vart vi är på väg och vad som 

är rätt och fel. Frågor som är tätt hopflätade. Vår bild av vad som är gott kontra ont styr hur vi 

ser på oss själva och vår framtid och vise versa. Att använda sig av historia blir därför ett 

måste för politiker.  

Det är med hjälp av historien politiker beskriver sig själva och sina motståndare. Det är med 

hjälp av historien som partierna visar vad som varit en framgång och vad som varit ett 

misslyckande. Det är med hjälp av historien som partierna kan locka medlemmar och väljare. 

Det är med hjälp av historien dessa kan mobiliseras. Och detta sker genom att individen 

identifierar sig med partiet. Partierna måste därför använda sig av historia för att kunna skapa 

en identitet. För saknar partiet en identitet kommer ingen att vilja gå med eller rösta på partiet. 

Hur ser då detta användande av historia ut och på vilket sätt sker det? Vad betyder begreppet 

historiebruk? För att komma underfund med det måste vi först få bukt med två andra begrepp; 

historiekultur och historiemedvetande.  

Historiekultur, historiemedvetande och historiebruk  

Historiekultur, historiemedvetande och historiebruk är nära sammankopplade med varandra. 

Begreppens närhet och påverkan av varandra blir tydlig i Peter Aronssons definitioner. Det är 

lämpligt att börja med hans definition av historiekultur eftersom det är det enda av begreppen 

som inte definieras med hjälp av något av de andra. Aronssons definition av historiekultur 

lyder: ” De källor, artefakter, ritualer, sedvänjor och påståenden med referenser till det 

förflutna som erbjuder påtagliga möjligheter att binda samman relationen mellan dåtid, nutid 
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och framtid. I undantagsfall utgör de direkta och uttryckliga tolkningar av detta samband.”
17

 

Aronssons definition är vid och han menar själv att historiekulturernas former synes vara 

oändliga. Det kan röra sig om allt från samtal som knyter kompisgäng samman, till 

forskningsprogram om politiskt kontroversiella frågor. Det som historiekulturens olika former 

har gemensamt är att de har något meningsfullt att säga om samtida sammanhang och 

förändringar över tid. Historiebruk definieras som: ”De processer då delar av historiekulturen 

aktiveras för att forma bestämda och meningsskapande enheter.”
18

 Historiemedvetande 

definieras som: ”De uppfattningar av sambandet mellan dåtid, nutid och framtid som styr, 

etableras och reproduceras i historiebruket.”
19

 Historiemedvetandet styr alltså historiebruket. 

Det betyder att historiemedvetandet påverkar historiebrukets utformning, historiebruket blir 

en spegling av, och ett uttryck för, historiemedvetandet. Aronssons definition av historiekultur 

fokuserar på individer och grupper, historiebrukets definition på meningsskapandet och 

historiemedvetandets på de tre tidsdimensionerna då, nu och framtid.  

   Det betyder att dessa tre begrepp handlar om individer och grupper vars historiebruk syftar 

till att vara meningsskapande. Historiebruket vill alltså någonting. Det är handlingsinriktat. 

Detta handlingsinriktade historiebruk formas i sin tur av historiemedvetandet, uppfattningen 

av sambandet mellan då, nu och framtid.
20

 Fokus för den här uppsatsen är historiebruk. Om vi 

utgår ifrån att historiemedvetandet formar historiebruket, kan det därför vara värt att titta 

närmare på relationen mellan historiemedvetande och historiebruk. För att närma sig 

relationen mellan historiemedvetandet och historiebruk utgår Aronsson från den tyske 

historikern Reinhart Kosellecks teori om erfarenhetsrum och förväntningshorisont. Teorin går 

ut på att våra förhoppningar och farhågor inför framtiden, påverkar vår uppfattning av det 

förflutna. Hur vi använder historien styrs av hur vi ser på vår framtid. Beroende på hur vår 

förväntningshorisont ser ut, bestäms vad som aktiveras ur vårt erfarenhetsrum. 

Erfarenhetsrummet kan vara individuellt men det måste också i någon mening vara kollektivt. 

För att det ska kunna verka kraftfullt, måste minnena i erfarenhetsrummet ta formen av en 

meningsgivande berättelse. Det är med hjälp av berättelsen minnen från erfarenhetsrummet 
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får mening och fokus på framtiden.
21

 Historiemedvetandet är alltså vår förmåga att kunna se 

sambandet mellan då, nu och framtid. Beroende på hur vi upplever detta samspel använder vi 

oss av historien på olika sätt.  

 

5. Metod  
Utifrån föregående teoridiskussion hade ett sätt att kategorisera och spåra historiebruket i 

källorna kunnat vara att använda sig av Klas-Göran Karlssons typologi. Den består av sju 

olika sorters historiebruk; ett vetenskapligt, ett existentiellt, ett moraliskt, ett ideologiskt, ett 

icke-bruk, ett politiskt-pedagogiskt och ett kommersiellt. Dessa bruk syftar till att 

tillfredsställa olika behov hos brukarna. De kan ibland gå in i varandra och verka parallellt.
22

 

Karlssons typologi är användbar då ett stort källmaterial ska analyseras. Med hjälp av 

typologin kan man på ett bra sätt skaffa sig en översikt över källmaterialet, inte minst om det 

sträcker sig över en längre tidsperiod. Denna uppsats källmaterial är vare sig stort till 

omfånget eller sträcker sig över en lång tidsperiod. Dessutom är hela uppsatsens 

problemställning och syfte - och därför också källmaterialet sådant - att typologin på ett sätt är 

klar redan i arbetets utgångspunkt. Det är det politiska och ideologiska historiebruket som 

skall sättas under lupp. Därför kommer inte Karlssons typologi att användas mer än som ett 

första steg in i källmaterialet. 

   Tack vara källmaterialets relativt begränsade omfattning och med tanke på att det sträcker 

sig över en tidsperiod som utgör knappt ett år, är det möjligt att på ett mer närgånget sätt 

studera historiebruket och dess utseende. Det rör sig om ett ideologiskt och politiskt 

pedagogiskt historiebruk, men frågan är på vilket sätt det skiljer sig åt partierna emellan. 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur partiernas ideologi och politik påverkar historiebruket. 

Därför krävs en mer detaljerad metod för att undersöka källmaterialet.  

   Uppsatsens utgår från Aronssons definition av historiekultur vars fokus riktas mot 

individers och gruppers historiebruk som meningsskapande handling. Sammankopplat med 

Aronssons uppfattning att det är den historia som betyder något som också skapar mening för 

människor och som ger identitet och skapar samhörighet, läggs grunden för att metodiskt 

närma sig en förståelse av partiledarnas användande av det förflutna i sina tal i valrörelsen 
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2014. De tidigare redovisade frågeställningarna utgör instrumenten för att avtäcka 

historiebruket och dess relation till partier och ideologi.  

6. Forskningsläge 
   Linderborgs avhandling, Socialdemokraterna skriver historia undersöker 

Socialdemokraternas partihistorik och historieskrivning från slutet av 1800-talet fram till 

2000. Avhandlingens fokus ligger på partiets hegemonisträvande, något som kan ses som en 

kamp om det allmänna historiemedvetandet. Linderborg undersöker hur Socialdemokraterna 

har arbetat för att skapa en identitet och legitimera makt och auktoritet. Linderborg utgår i sin 

analys från Antonio Gramscis teori om den borgerliga hegemonin, vilket innebär att 

Linderborgs studie till viss del även innefattar en studie av de borgerliga partierna. Teorin går 

ut på att hegemoni är en typ av makt. Denna makt syftar till att få människor att sympatisera 

med makthavarna. Det handlar om värderingar och normer som man vill ska finnas hos alla 

samhällets medborgare så att de styrandes makt kan befästas. Den borgerliga hegemonin som 

Linderborg beskriver, handlar i grunden om kampen för att det kapitalistiska produktionssättet 

ska gälla.
23

 Linderborgs resultat kan sammanfattas som att i kampen om hegemonin har 

historieskrivning varit av allra största betydelse. Det är genom historieskrivningen man har 

försökt att mobilisera och attrahera anhängare. Denna strävan om hegemonin har inte heller 

varit lika framgångsrik som både allmänheten och vetenskapssamhället velat påstå. 

Linderborg menar att Socialdemokraternas inflytande varit stort men ändå begränsat. Detta 

beror på att partiet påverkats av och införlivats i den borgerliga hegemonin. Men 

borgerligheten tvingades också att anpassa sig till Socialdemokraternas framgång, vilket 

resulterade i att den borgerliga hegemonin befästes, men att Socialdemokraterna där skrevs in 

som en drivande och positiv kraft som förde det kapitalistiska samhället framåt.
24

 

   Ulf Zanders avhandling Fornstora dagar, moderna tider undersöker 1900-talets 

historieskrivning. Det är inget speciellt parti som står i fokus utan snarare samhället i stort. 

Zander ser på politik, skola, kultur och vetenskapssamhället och också hur de samspelar med 

varandra. Zander kommer fram till att uppfattningen om den s.k. historielösheten som skulle 
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ha etablerats i Sverige efter andra världskrigets slut, inte stämmer.
25

 En stor del av Zanders 

avhandling går ut på att närma sig historieskrivningen genom att se hur den förhåller sig till 

modernitet kontra tradition. Zander menar att socialdemokratin i större utsträckning har 

åberopat moderniteten och använt sig av en modern historia, medan de borgerliga partierna 

har utgått från en mer traditionell historia.
26

 Zander gör en uppdelning mellan två sorters 

historiemedvetande som påminner mycket om Karlssons genetiska och genealogiska 

historieförståelse. Den sistnämna förståelsen liknar det historiemedvetande som Zander 

beskriver som ett som tar fasta på kontinuitet, något som Zander b.la. kopplar till politiker och 

makthavare. Detta historiemedvetande kan skänka argument i konflikter eftersom det tar fasta 

på stabilitet. Poängen är att visa på att eftersom det finns en regelbundenhet i historien. Man 

ser på historien som ett cykliskt förlopp, vilket gör att detta historiemedvetande ger 

människan en känsla av trygghet, meningsfullhet och samhörighet. Detta historiemedvetande 

skiljer Zander från det som tar fasta på förändring, det Karlsson kallar för en genetisk 

historieförståelse. Ett historiemedvetande som är vanligt inom historievetenskapen.
27

 

   Torbjörn Nilsson har studerat både historiens och dagens moderata ledare. Han menar att 

människors uppfattning av historien påverkas av deras egna behov och levnadsvillkor. 

Nilsson beskriver Anne Eriksens sätt att definiera en myt som han menar går ut på att man tar 

en händelse ur sitt sammanhang för att ge den en allmängiltig karaktär. Myten är därför ofta 

mångtydig och går att tolka på olika sätt, men den har alltid en moralisk eller ideologisk 

ståndpunkt. Som exempel på det, ger han föreställningen om den fria svenska bonden; en 

uppfattning eller bild som har kommit att prägla såväl höger- som vänsterideologier. Nilsson 

visar hur samma myt eller historiska referens kan användas för motsatta ståndpunkter. Han 

beskriver hur Sveriges tradition av självstyre, den politiska traditionens nationella karaktär 

och banden mellan allmoge och kungamakt vid 1900-talets början, för dåtidens ”moderater”, 

fick fungera som argument mot införandet parlamentarism, för att under 1930-talet, få fungera 

som argument för just demokrati. Historien har genom högerns historia fungerat som ett 

vapen i den politiska striden. Det är med hjälp av historien som politiken har kunnat förankras 

och legitimeras. Han beskriver hur de värden som omnämnts ovan, frihetstradition, styrelse på 
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nationell grund och samverkan mellan kung och folk, var framstående från partiets grundande 

fram till 1930-talet. 
28

 Nilsson har, liksom är fallet i den här uppsatsen, använt sig av 

partiledares tal som källmaterial. Nilsson undersöker kontinuitet kontra förändring inom 

Moderaterna och utgår i likhet med Zander från begreppen tradition och modernitet. Nilsson 

påpekar att det å ena sidan finns få likheter mellan dagens parti och det konservativa parti som 

bildades i början av nittonhundratalet. Konservatismen har i stor utsträckning fått ge vika för 

liberalismen och den kristna läran har hamnat i skymundan. Istället är det hoppet till den fria 

marknaden och globaliseringen som fått stå i fokus.
29

 Å andra sidan lyfter Nilsson fram 

värden och frågor som varit fortsatt viktiga för partiet genom åren; försvarets betydelse, lägre 

skatter, privat ägande, marknadsekonomi, rättssäkerhet, det västerländska idéarvet och 

familjens betydelse. Nilsson ser en spänning i partiet och bland dess ledare mellan hur man 

ska förhålla sig till det förflutna, till historia och tradition, samtidigt som man mer och mer 

vill tala om en framtid, en utopi och hur den ska vara. Med Carl Bildt och Bo Lundgren menar 

Nilsson att fokus kom att flyttas från den historiska förankringens betydelse för partiet, över 

till strävan för en utopisk framtid.
30

 Moderaterna har succesivt blivit alltmer positiva till 

moderniteten, för att slutligen ställa sig helhjärtat bakom den, och se sig själva som 

företrädare för ett modernt tänkande och handlande.
31

  

Nilsson menar också att partiledarnas eget intresse för historia, har påverkat i vilken 

utsträckning och på vilket sätt man använt sig av den. Han tar Bildt som exempel och menar 

att syftet med användandet av historia var att legitimera den egna politiken. Bildt 

argumenterar här utifrån fyra begrepp; stark rättskänsla, frihetskänsla, öppenhet mot 

omvärlden och kärlek till natur och byggd. Dessa värden sägs vara genomgående och djupt 

förankrade i den svenska historien.
 32

 Nilssons menar att återblickarna till det förflutna i första 

hand inte syftar till att förstå det som varit, utan att finna argument för hur man vill agera i 

framtiden. Genom att koppla värden som sägs vara uråldrigt svenska och låta dem leda och 

färga den fortsatta utvecklingen, länkar man samman det förflutna med både samtid och 
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framtid. Detta menar Nilsson, gör att historien gränsar till att bli deterministisk och svår att 

ifrågasätta trots sakhistoriska invändningar.
33

  

   Utifrån Linderborgs, Zanders och Nilssons studier tecknas bilden av Moderaterna som ett 

parti som under större delen av sin historia haft fokus på tradition, men som under de senaste 

tjugo åren, kommit att rikta allt större fokus på framtiden. Främst Zanders och Nilssons 

forskning utgår från modernitet kontra tradition och hur dessa poler har förhållit sig till 

varandra inom partierna. Detta har för dem blivit ett sätt att undersöka partierna utveckling. 

Modernitet kontra tradition är dock inte något som kommer att studeras här, eftersom de båda 

partierna idag har klart fokus på framtiden. Det blir tydligt redan vid anblicken av 

Socialdemokraternas valaffischer, där de kallar sig framtidspartiet. Eller genom att lyssna på 

Moderaternas valsång som inleds: ”Det är vi och vår framtid, det är vi mot vår framtid.” 

Linderborgs, Zanders och Nilssons studier har haft tonvikten på hur historia har använts av 

politiker genom historien. Den här uppsatsen fokuserar på hur samtida politiker använder sig 

av historia. Som lyfter fram ett exempel på hur historien i dagens politik är närvarande.  Det 

finns dock flera sätt att referera till historia på. Och det finns flera sätt att tolka och se på 

historien. Nilsson, har som nämnts argumenterat för hur en förståelse av ett partis historiesyn 

ger en bättre insyn i ett partis historia och utveckling. Därför kan både Karlssons uppdelning 

av olika sorters historiska förståelser och Aronssons typologi över de olika troperna, vara bra 

utgångspunkter när partiledarnas historiesyner nedan kommer att analyseras.  

7. Partiernas ideologier  

Socialdemokraterna  

Socialdemokraterna framhåller demokratin och alla människors lika värde som grundläggande 

värderingar för deras ideologi och värdegrund. Vidare framhålls frihet, jämlikhet och 

solidaritet som betydelsefulla värderingar. Man skiljer på positiv och negativ frihet, den 

positiva handlar om befrielse från förtryck, att få tänka fritt och vara den man är. Man 

framhåller att det är viktigt att någon annans frihet inte får gå ut över, eller ske på bekostnad 

av, en annan människa. Det är staten som med hjälp av lagar och regler ska skapa en bild av 

vad ”lämpligt beteende” innebär. För att öka människors frihet ses skatter som en viktig 

faktor. Genom skatter ska välfärden finansieras så att skola, sjukvård och äldreomsorg är lika 
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för alla, vilket leder till ökad frihet för alla oavsett klass.
 34

 ”Socialdemokraterna har därför 

inte tvekat att använda sig av höga skatter för att finansiera välfärden.”
35

  

   Man poängterar att både individuell och kollektiv frihet måste tillgodoses. Man menar att 

det är viktigt att politiska församlingar måste ha möjlighet att kunna fatta beslut för 

allmänhetens bästa. Detta betyder också att produktionsresultatet ska fördelas rättvist vilket 

ska ske genom att marknaden regleras. För att friheten ska kunna gälla alla krävs jämlikhet. 

Jämlikhet definieras som att friheten kommer alla till del, vilket handlar om en jämlik 

fördelning av produktionsresultatet. Det innebär inte att alla måste vara likadana men att alla 

måste få samma chanser och förutsättningar, genom hela livet. Detta kräver omfördelningar 

av resurser och att levnadsvillkoren för medborgarna måste utjämnas. För stora ekonomiska 

skillnader människor emellan kan vara skadligt eftersom det leder till ett osolidariskt 

samhälle. När man talar om solidaritet, framhåller man att det inte bara handlar om det 

svenska samhället, utan att det är viktigt att man visar solidaritet med människor i hela 

världen. Eftersom löner inte speglar individens bidrag till produktionen behöver de som tjänar 

mer betala mer i skatt så att välfärden kan komma alla till del. Medborgarna behöver ett 

socialt skyddsnät, det är så ett solidariskt samhälle ska vara utformat.
36

  

   Makt handlar för Socialdemokraterna om kontroll och fördelning av samhällets resurser. 

Det betyder att resurserna måste delas lika för att samhället ska bli jämlikt. Det innebär också 

att demokratiska rättigheter alltid måste gå före ekonomiska. Man framhåller att man måste se 

till de strukturella förhållandena som formar samhället och komma ihåg att de kan vara svåra 

att bryta, eftersom att det finns de som tjänar på att samhället är hierarkiskt uppbyggt. Detta är 

dock något som måste motverkas. Man vill få bort klasskillnader som de menar bidrar till ett 

ofriare samhälle. Man arbetar för en utjämning av de ekonomiska resurserna genom en 

fördelningspolitik som enkelt uttryckt bygger på att de som tjänar mycket betalar mycket i 
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skatt och de som tjänar mindre betalar mindre.
37

 Marknaden måste regleras eftersom det är 

först då produktionsmedlen kan börja fördelas jämlikt, och på grund av att marknaden inte 

förmår lösa de problem som samhället står inför. Genom beskattning kan man på politisk väg 

bestämma hur stor del av produktionsresultatet som ska användas till välfärden. Man flyttar 

alltså beslutsfattandet från de som är ekonomiskt starka, till politiska församlingar för att 

garantera ett jämlikt samhälle. För att genomdriva dessa förändringar ska reformism 

tillämpas, alltså genom succesiva reformer.
38

 

Moderaterna   

Moderaterna sätter individen som utgångspunkt för sin ideologi.  Man tror på individens 

förmåga att kunna utvecklas men det förutsätter frihet. ”Därför är friheten vårt viktigaste 

värde.”
39

 Samhället ska bygga på demokrati och marknadsekonomi. Det framhålls också att 

ansträngningar måste belönas. Politiken ska främst se till allmänintresset men det måste finnas 

en balans mellan politikens involvering i människans liv så att den inte inskränker individens 

strävan efter lycka. Det krävs en representativ parlamentarisk demokrati. Man ser 

globaliseringen som en avgörande faktor till att fler människor har fått det bättre och för att 

driva på den utvecklingen krävs öppenhet, marknadsekonomi och demokrati i alla världens 

länder. ”Ordning och reda i de offentliga finanserna” är en förutsättning för att politiken ska 

kunna vara ett stöd för individen.  Man poängterar att man vill minska klyftorna i samhället 

men säger samtidigt att man måste få känna uppskattning för det jobb man utför. De som 

arbetar måste få känna att ansträngning lönar sig. Det är alltså viktigt att skatter och regler inte 

motverkar detta. Man varnar för att om offentlighetens involvering är allt för omfattande, 

kommer människor att fastna i bidragsberoende. Vad gäller välfärden ser man att den bäst 

finansernas gemensamt. Men man värnar om mångfald och valfrihet eftersom det höjer 
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kvalitén. Välfärden ska vara lika för alla oavsett kön, nationalitet, etnicitet och sexuell 

läggning.
 40

   

   Öppenhet, individualism och marknadsekonomi ska prägla samhället. Man menar att man 

lär av historien men man lever inte i den. Man ska alltid sträva framåt mot förnyelse. 

Samhället måste vara jämställt i betydelsen lika lön för lika arbete gäller, lika behandling i 

sjukvården och i rättsväsendet och möjligheten att röra sig i samhället utan att vara rädd för 

att bli utsatt för brott. Staten måste kunna lita på människans egen förmåga att ta ansvar, 

annars inskränker politiken människan frihet. Människans frihet inskränks också av rasism, 

homofobi, mobbing och påtvingade könsroller, men det går inte att lagstifta bort. Istället är 

yttrande- och åsiktsfrihet det bästa sättet att bemöta inskränkthet av det slaget. Vad gäller 

statens insyn i medborgarnas privatliv måste det finnas en balans. Det kan visserligen vara 

skäl att ge staten insyn i individens privatliv i syfte att förebygga brott. Men i grunden anser 

man att god moral kommer genom frihet och bildning och därför ska man vara sparsam med 

nya lagar och ständigt ompröva de som redan finns.
41

  

   Alla människor ska ha rätt till samma förutsättningar och möjligheter, men staten får aldrig 

hålla tillbaka de människor som vill framåt. Det är alltså inget fel med att vissa människor har 

mer än andra när det är ett resultat av egna ansträngningar. Det är dessa människor som 

hjälper till att bygga ett starkt samhälle där vi kan ta hand om människor som behöver stöd. 

Tillväxten ges en avgörande betydelse för samhällets utveckling och tillväxten ökar genom 

ekonomisk frihet och handel. Demokrati, marknadsekonomi och frihandel är förutsättningar 

för ett rättvist samhälle. Man ska alltid verka mot diskriminering, främlingsfientlighet och 

orättvisor, men lagar och regler får inte inskränka ”vad som är upp till varje människa att själv 

avgöra.” Man sätter stor tilltro till forskning och teknisk utveckling och anser att det ska 

stödjas av staten. Vad gäller statens involvering i arbetsgivarnas arbete så måste man lita på 

att de själva kan ta ansvar för sina anställda. 
42
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   Vidare lyfter man fram de mänskliga rättigheternas betydelse och menar att demokrati och 

frihandel är de viktigaste verktyg som krävs för att de mänskliga rättigheterna ska kunna 

förverkligas. Europatanken och ett internationellt engagemang har stor betydelse för Sveriges 

tillväxt eftersom vi är ett litet land och därför beroende av vår omvärld. Staten måste ge 

utrymme åt människan och civilsamhället att själva utvecklas efter egen förmåga. Man menar 

att individen till mestadels är förmögen att själv att fatta beslut på och därför är det viktigt att 

äganderätt och personlig frihet skyddas.
 43

 

 

Sammanfattande jämförelse   

Man ser att den tydliga skillnaden mellan partiernas ideologier främst rör sig om graden av 

statens involvering i samhället. Det står klart att demokrati, jämlikhet för alla, samma 

möjligheter att lyckas, trygg skola och sjukvård är värden som båda partierna vill kämpa för. 

Det som skiljer dem åt är hur det ska gå till. Socialdemokraterna vill i större utsträckning se 

en mer involverad stat som med hjälp av höga skatter kan garantera ett jämlikt samhälle. 

Moderaterna poängterar att staten måste hålla balansen mellan frånvarande och involverad. 

Staten får inte stå i vägen för den personliga utvecklingen. Detta får konsekvenser för hur man 

ser på ekonomin. Socialdemokraterna vill i högre utsträckning än Moderaterna kontrollera 

marknaden. Moderaterna hyser alltså en större tilltro till människans förmåga att själv göra 

moraliska val. Socialdemokraterna däremot vill i högre grad kontrollera, inte minst ekonomin. 

Detta för att kunna styra de ekonomiska resurserna så att de fördelas så jämlikt som möjligt 

och stärka välfärden, för att på så sätt göra samhället mer jämlikt. Moderaterna å sin sida 

lägger större betoning på marknadens och handelns betydelse för samhällets framgång. 

Frihandeln ses som ett måste för utvecklingen av ett demokratiskt och jämlikt samhälle.  

8. Analys 

Val av historiska händelser och gestalter 

Det finns en genomgående skillnad mellan partiledarnas referenser till historien: Stefan 

Löfven refererar i mycket större utsträckning än Reinfeldt till det egna partiets historia och till 

tidigare ledare och förgrundsgestalter. Som diskuterats ovan bör man här ta i beaktande att ett 
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av talen hölls på Socialdemokraternas 125-årsjubileum där det faller sig naturligt att partiets 

egen historia lyfts fram. Ser man till övriga Löfvental finns det ändå en övervikt i referateten 

till det egna partiets historia i jämförelse med Reinfeldt. Löfven refererar till partiets historia i 

stort men också till tidigare förgrundsgestalter, från Hjalmar Branting och August Palm till 

Olof Palme, Anna Lindh och Göran Persson.  

Då Löfven talar om Branting och Palm beskriver hur de tidigare suttit fängslade men nu 

samlats till ett möte tillsammans med andra socialdemokrater. Vidare berättar han om hur 

mötet stormas av polisen och hur man tvingas betala böter eftersom man inte hade tillstånd att 

hålla mötet. Det Sverige Löfven beskriver, är ett hierarkiskt samhälle med inskränkt 

föreningsfrihet, där man riskerar att hamna i fängelse om man inte är av ”rätt” politisk åsikt.  

”Både Palm och Branting hade suttit på Långholmen, och Axel Danielsson satt just då i cell 

nummer 73 på Malmö cellfängelse, vilket väl får ses som giltigt förfall! Åtalsregistret mot 

socialdemokratin hade börjat åren innan, och regeringen leddes av generallöjtnant Gillis Bildt, 

en man som bekant skulle sätta andra spår i historien.”
44

 

Talet hålls på partiets 125-årsjubileum. Löfven gör en direkt koppling mellan mötet med 

Branting och Palm och dagens socialdemokrater. ”Men vi drivs av samma kraft och vilja - att 

se orättvisan, att peka ut riktningen mot en annan framtid, och sen samla alla goda krafter för 

att nå dit.”
45

 Löfven vill med talet skapa sammanhållning och gemensamma mål i syfte att 

befästa och bevara en identitet. Detta sker också genom en åtskillnad mellan vilka 

Socialdemokraterna är och vilka ”de andra” är. Zanders tes om att ett ”vi-och-dom-tänkande” 

ofta grundar sig i historiska exempel blir tydlig här.
46

 Det handlar om att veta vilka man är 

och som Karlsson beskriver kan historia ge svaren på dessa frågor.
47

 Genom att se till vad ens 

parti tidigare har gjort och varit med om, kan man få en uppfattning om vad partiet står för 

och vem man själv, som medlem idag. Löfvens återkoppling till partiets grundande och 

fortsatta utveckling, blir vad Linderborg skulle kalla för en historik berättelse.
48

 Löfven 
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refererar också till mer samtida politiker som Olof Palme, Göran Persson och Anna Lindh. De 

citeras och fungerar som referenspunkter att utgå ifrån för dagens politik. Palmes engagemang 

i Vietnamkriget lyfts fram som ett gott exempel på internationellt engagemang. Detta kopplar 

Löfven till sin egen historia och menar att det var detta internationella engagemang som 

tilltalade honom hos Socialdemokraterna. Det var genom Vietnamrörelsen som ”det lilla 

Sverige fick en stor internationell röst.” Löfven jämför den svenska Vietnamrörelsen med 

Sveriges hållning till dagens krig i Syrien. Han menar att Sveriges regering inte 

uppmärksammat kriget tillräckligt mycket och att Sveriges internationella röst blir allt 

svagare. Men han kopplar också Palmes och svenska folkets insatser mot kriget i Vietnam till, 

hur man från Socialdemokraternas sida, idag fortsätter kampen för en fredlig tvåstatslösning i 

Palestina och Israel, och för att erkännande av ett fritt Palestina. Löfven framhåller att det inte 

alls bara var Palmes engagemang i Vietnamkriget som berörde honom som ung, utan också  

alla ”vanliga” människor som engagerade sig för Vietnams sak.
49

 Löfven talar även om 

arbetarrörelsens historia i stort.  ”Och bär med er detta: Den som vet vad arbetarrörelsen har 

gjort förut, tvekar aldrig på vad vi kan göra i framtiden!”
50

  

Liknande referat till det egna partiets historia förkommer mer sparsamt hos Moderaterna. Då 

Reinfeldt lyfter fram Moderata politiker är de samtida personer som Anders Borg och Carl 

Bildt han hänvisar till. Detta skulle kunna bero på att det finns en större ideologiskt skillnad 

mellan Moderaterna idag och AVF, Allmänna valmansförbundet, som partiet ursprungligen 

hette, än vad som finns mellan Socialdemokraterna och Socialdemokratiska arbetarpartiet, 

SAP. Tyngdpunkten i Moderaternas ideologi har flyttat från konservatism till liberalism. 

Nationalism har bytts ut mot internationalism. Inte minst individens frihet har kommit att bli 

ledande slagord för dagens moderater.
51

  Nilsson menar att Moderaterna är det parti som 

under 1900-talet har genomgått störst förändringar.
52

 Det är därför svårare för Moderaterna att 

hitta exempel från sin egen historia för att på ett lämpligt sätt kunna beskriva dagens 

moderater och dess ideologi. Detta betyder dock inte att Moderaternas historia är så 
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främmande för dagens moderater att den är helt oanvändbar. Reinfeldt hade till exempel 

kunnat lyfta fram Arvid Lindman och rösträttsreformen 1907-1909, för att visa på partiets 

kamp för demokrati och frihet.
53

 Men här bör man påminna om att det var en rösträtt som 

gällde enbart männen. Kanske handlar det mer om att den så kallade personkulten inte är lika 

framträdande hos Moderaterna. Och att Moderaterna i allt större utsträckning har kommit att 

fokusera på framtiden. Socialdemokraterna har en tradition av att minnas och lyfta fram 

partiets historiska ledargestalter. I detta avseende har Reinfeldt ett mycket större fokus på 

framtiden. Löfven däremot talar om framtiden samtidigt som han refererar till partiets 

historia. 

   I sina Almedalstal refererar partiledarna till varsitt världskrig. Löfven citerar en dikt av den 

tyske prästen Dietrich Bonhoeffer som avrättades av nazisterna under andra världskriget. 

Löfven uppmanar till att vi ska låta oss inspireras av Bonhoeffers optimism. Precis innan 

dikten citeras talar Löfven om Sverigedemokraterna. ”Vi kommer aldrig att ge makt åt 

solidaritetens största skadegörare: Sverigedemokraterna. Ett rasistiskt parti med nazistiska 

rötter.”
54

 Löfven gör alltså en koppling mellan dagens Sverigedemokrater och nazityskland 

under 1930-talet. Här blir markeringen av ”vi-och-dom” mycket tydlig. Löfven riktar sig både 

till partimedlemmar och till potentiella väljare. Han ställer Socialdemokraterna tillsammans 

med andra nazistmotståndare mot Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna blir en del av en 

”grupp” som för en fortsatt kamp mot nazism och rasism. Sverigedemokraterna däremot, ”de 

andra”, hör inte hemma bland dem.  

   Reinfeldt utgår i stället från första världskriget, i samband med att han talar om det oroliga 

världspolitiska läget. Han påminner om vilken förödelse första världskriget slutade i och 

berättar att han själv besökt Ypres. Reinfeldt frågar sig hur vi kan förstå ”krigets vansinne” 

och hur vi kan lära av det. Han menar att grunden för en fredlig utveckling börjar med oss 

själva. Det vi kan lära oss av första världskriget är betydelsen av att visa tolerans, att sträcka 

ut en hand, att visa kärlek och förståelse.
 
Reinfeldt varnar för och Putin och Rysslands 

framtida utveckling. ”Där Putins besked är att vi ska tillbaka till en tid där vi delar upp oss, 

där bara de som pratar ryska kan känna sig trygga i närheten av Vladimir Putins styre. Det är 
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inte rätt väg för Europa.”
55

 Reinfeldt påminner, i sitt tal inför EU-valet om att det inte var 

länge sedan det fanns murar i Europa som hindrade människor från att kunna röra sig fritt och 

använder det i sin retorik för varför man ska rösta på Moderaterna.
56

 I sitt Almedalstal tar 

Reinfeldt upp Sveriges tvåhundra år av fred. Hur vi ska vara tacksamma och ödmjuka inför 

det, inte minst för att vi idag har en bra kontakt med våra grannländer som vi genom historien 

tidigare har fört krig emot.
57

 Dagens oroliga världspolitiska läge tas också upp i Reinfeldts 

sommartal och här använder Reinfeldt historien som hjälp och vägvisare för hur vi ska tackla 

dagens problem. Han menar att vi ska fortsätta ha starka band till USA och EU. Det är så man 

har bemött hot mot friheten och demokratin förr och så ska man bemöta dem igen. 
58

 

Historien blir alltså ett bevis på att den politik Reinfeldt vill driva fungerar.  

Partiledarna lägger en stor del av sina tal på att visa hur det motsatta blocket misslyckats, eller 

att de tänker och agerar fel. Främst rör det sig om att referera till ett nära förflutet, ofta de 

senaste mandatperioderna. Men vissa referat till en mer avlägsen historia förkommer också. 

Historien får i dessa fall spela rollen av att representera något gammalt och förgånget, något 

som inte längre fungerar. Man anklagar sina blockmotståndare för att vara gammaldags. 

Stefan Löfven liknar alliansens skolpolitik med ”Vilda västern”
59

 och menar att 

Kristdemokraterna vill gå tillbaka till 1950-talet.
60

 Det som åsyftas här är samhället i stort. 

Reinfeldt menar istället att det är Vänsterpartiet och Miljöpartiet som lever i en ”svunnen tid” 

när det gäller skolpolitiken. Vad denna ”svunna tid” kan tänkas vara får åhörarna inte veta, 

men man kan tänka sig att det rör sig om 1970- och 80-talets skolpolitik. Klart är dock att det 

enligt Reinfeldt var en tid där man förbisåg kunskap. Poängen är här för båda partiledarna att 
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använda det förflutna för att visa på att en företeelse idag egentligen tillhör historien. Det 

förflutna är i detta sammanhang någonting negativt eftersom det är just gammalt.  

   Ovan har beskrivits referat till partiledarnas privata historia kopplat till historiska händelser 

och exempel. Men partiledarna refererar också till sina egna livshistorier. Det är episoder och 

händelser som har varit betydelsefulla för dem själva. Löfven poängterar att han aldrig 

kommer glömma var han kommer ifrån. Hur han som utsatt fick hjälp av andra människor. 

Här kan man anta att Löfven anspelar på att han var fosterbarn. Löfven menar att han har 

andra människors solidaritet att tacka för sitt liv och de möjligheter han har fått.
61

 I ett annat 

tal beskriver Löfven sitt fackliga arbete och hur han där lärde sig samarbetets betydelse för en 

välfungerande arbetsplats.
62

 Löfven tar också upp tiden då han jobbade på Hägglunds. De lok 

som tillverkades där, bli en metafor för hur Löfven anser att den svenska industrin bör 

utvecklas.
63

  

   Reinfeldt förklarar att han gick med i Moderaterna för sin egen och partiets kärlek till frihet 

och öppenhet. Han menar att för Moderaterna är ingenting viktigare än friheten. Reinfeldts tro 

på marknadsekonomin var ett annat skäl till att valet föll på Moderaterna. Alla andra 

alternativ har prövats och visat sig vara odugliga. Det som också tilltalade honom var partiets 

fokus på människan och individen, att Moderaterna har individen som utgångspunkt och är ett 

parti som vill lösgöra människans kraft.
64

 I sitt sommartal återanknyter Reinfeldt till 

Moderaternas fokus på människan. Han menar att partipolitiken alltför ofta fastnar i 

nostalgiska minnen om hur det var förr. När han själv tog över partiets ledning ville han skapa 

ett parti i rörelse, i takt med sin tid.
65

 Reinfeldt ger positiva exempel på saker som har 

förändrats sedan han kom in i politiken. Då låg skattetrycket på över 50 procent för att nu vara 

nere på 44 procent. Detta trots att Sverige har ordning i sina offentliga finanser, till skillnad 
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från länder med högre skattetryck men med en betydligt sämre ekonomi.
66

 Partiledarnas egen 

historia blir ett sätt för dem att visa för väljarna vilka de är. Även detta är ett sätt att bygga 

identitet. De beskriver sina egna partier och vad som tilltalade dem i partiernas ideologi. På så 

sätt får väljarna en möjlighet att knyta an och identifiera sig inte bara med ett parti men också 

med en partiledare.  

   Frihetens och marknadsekonomins betydelse för Sveriges utveckling är återkommande 

teman i Reinfeldts tal. Handeln är en annan kraft som enligt Reinfeldt stärkt Sverige.
67

 

”Handel, mina vänner, har gjort detta land rikt.”
68

 Handels betydelse talar Reinfeldt om då 

han argumenterar för frihandel inom EU. Han menar att det är något som finns på papperet 

men inte i praktiken. Historien får återigen fungera som ett bevis för att det Reinfeldt 

förespråkar fungerar. Om handeln har gjort Sverige rikt, kommer fortsatt frihandel gynna inte 

bara Sverige utan hela EU. Reinfeldt lyfter också fram hur bra Sverige trots allt har klarat sig. 

Han talar om en ”historisk förbättring” för ”vanliga löntagare”. Detta har berott på att 

skatterna sänkts samtidigt som lönerna ökat, vilket Reinfeldt menar beror på att alliansen har 

haft ordning i de offentliga finanserna.  

   Då Löfven talar om hur handeln ska utformas inom EU refererar han till Saltsjöbadsavtalet. 

”Det krävs därför också ett nytt globalt handslag mellan företag, de anställda och deras 

fackliga organisationer och regeringar på global nivå – i linje med den samförståndsanda som 

svenska parter utvecklade i Saltsjöbaden.”
69

 Att Löfven lyfter fram Saltsjöbadsavtalet är dels 

för att han som han själv säger, önskar föra en politik som går i linje med den som fördes då. 

Dels handlar det också om att använda historien som ett bevis för det positiva det egna partiet 

har åstadkommit. Saltsjöbadsavtalet får stå som exempel för en tid som Löfven vill att 

väljarna ska associera med Socialdemokraternas uppbyggnad och stabilisering av Sverige. 
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Trots att beslutet fattades mellan LO och SAF, kan Löfven antyda att Socialdemokraterna var 

en betydelsefull del i den processen. Historien får fungera som en kompass utifrån vilken man 

kan navigera i framtiden. Det förflutna används här dels som ett facit över hur man bör agera 

och dels som ett bevis som kan legitimera den politik Löfven vill genomdriva.  

   Som visats ovan finns skillnader i partiledarnas val av historiska referenser. Det är inte så att 

man refererar till samma historiska händelse. Men frågan är vad valen beror på. Att Löfven 

väljer att lyfta fram tidigare socialdemokrater och arbetarrörelsen kan förstås som ett sätt visa 

på det egna partiets inflytande och förmåga. Vietnamkriget och Saltsjöbadsavtalet kan 

reflektera partiets ideologi om att engagera sig för utsatta människor respektive fackets 

betydelse. Även genom att lyfta fram sin egen arbetarklassbakgrund, belyser Löfven 

arbetarnas betydelse för samhället. Det i sin tur ansluter till Socialdemokraternas ideologi om 

arbetarnas betydelse för samhällsutvecklingen. Han visar också att det sociala skyddsnät som 

fanns under hans uppväxt, var en anledning till att han fick chansen att fritt kunna forma sin 

framtid. Det blir ett bevis på Socialdemokraternas ideologi som bottnar i att staten ska ta ett 

stort ansvar för samhällets utsatta, och genom högre skatter kunna finansiera en välfärd som 

är tillgänglig för alla, är giltig. 

   Reinfeldts fokus på marknaden och handeln speglar Moderaternas ideologi som sätter stor 

tilltro till just dessa faktorer för att ett land ska kunna utvecklas.
70

 Då Reinfeldt beskriver 

Miljöpartiet och Vänsterpartiets skolpolitik som något från en svunnen tid, reflekterar det 

Moderaternas fokus på framtiden och på utveckling, där strävan hela tiden är att söka nya 

lösningar och nya sätt att utforma Sverige på.
71

 Vad gäller referaten till första och andra 

världskriget kan de mer allmänt ses spegla båda partiernas ideologi. De värdesätter båda 

demokrati och alla människors lika värde.  

Tolkning av det som hände 

Löfvens tolkning av socialdemokratins historia blir en historia om hur en liten rörelse kan 

växa sig starkare och med tiden vinna inflytande. Det blir ett bevis på att människor kan 

påverka historien. Genom att sluta sig samman kan de som tidigare haft ingen, eller lite makt, 
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vinna mer. Då han talar om Vietnamkriget blir det ett sätt att visa betydelsen av människors 

engagemang. Löfven gör ingen djupare analys av själva Vietnamkriget men eftersom han tar 

fasta på rörelsen mot kriget, antyder det att han ser det som ett krig där en främmande makt 

(USA) gick in i ett land och tog makten över dess utformning utan att ha rätt till det. ”Men jag 

såg också hur Olof Palme, och inte bara han, utan så många människor i Sverige stod upp mot 

detta. Lilla Sverige fick en stor röst. För rättvisa. För solidaritet.”
72

 Andra världskriget ses 

som en varning för vad som skulle kunna hända igen. Nazistregimen i Tyskland lyckades, 

trots motstånd att vinna makten. Löfven menar att det som hände där och då, också kan hända 

här och nu. När de grundläggande socialdemokratiska värderingarna om demokrati och alla 

människors lika värde inte tillgodoses, finns risken att det slutar i krig och förödelse. Då 

Löfven refererar till 1950-talet anspelar han på en strikt och sträng tid. En tid fylld av 

formaliteter då människor niade varandra. Man ska dock komma ihåg att det var 

Socialdemokraterna som satt vid makten under 1950-talet, så man får anta att det mer är 

andan från 1950-talet som Löfven syftar på än den socialdemokratiska politiken. Löfven tar 

1950-talet som exempel på en tid präglad av ojämlikhet. Inte ojämlikt i den bemärkelsen att 

den politik som fördes var ojämlik utan snarare en ojämlikhet i samhällets kultur. Det han 

anspelar på är uppdelningen människor emellan, genom till exempel titlar och yrkesstatus. En 

tid med strikta könsroller och obefintliga rättigheter för homosexuella. Uttrycket ”Vilda 

västern” anspelar på en osäker tid där människor fick klara sig bäst de kunde. 

Saltsjöbadsavtalet tolkas som en framgångsrik väg för att nå samförstånd och tillfredsställelse 

från både fackets och arbetsgivarnas sida. Det ses som en avgörande del av den svenska 

utvecklingen som stabiliserade relationen mellan arbetare och arbetsgivare. Genom avtalet 

kunde Sverige utvecklas framåt och effektivt, utan att ständigt behöva skakas av strejker, 

samtidigt som arbetsvillkoren för arbetarna förbättrades.  

   Reinfeldt ser första världskrigets förödelse som ett resultat av brist på öppenhet och 

förståelse för andra människor. Han ser också liknande tendenser i världen idag. Sveriges 

tvåhundra år av fred lyfts fram som en bedrift. Det har varit möjligt tack vara en bra kontakt 

till grannländerna och arbetet för frihet och demokrati. Att lyfta fram Sveriges tvåhundraåriga 

historia av fred kan förutom att fungera som en uppmaning till ansvar för de människor som 

inte varit lika lyckligt lottade, också vara ett sätt att berömma den politik som lyckats hålla 

                                                           
72

 Löfvens tal på Socialdemokraternas 125-årsjubeleum från Socialdemokraternas hemsida, 

<http://www.socialdemokraterna.se/Stefan-Lofven/Tal-och-artiklar/2014/Tal-pa-Socialdemokraternas-125-

arsjubileum/> (8/12 2014) 



33 

 

Sverige utanför krig. Genom att anspela på det antyder också Reinfeldt att man som väljare 

bör ha ett fortsatt förtroende för den sittande regeringen. Om vi idag står inför liknande 

oroligheter som vi gjorde innan första världskriget, behöver vi en trygg regering som vet vad 

de gör och kan hålla Sverige utanför kriget; dvs Alliansen. Sveriges positiva historiska 

utveckling tolkas som ett resultat av att man låtit frihetsidealet råda. ”Det är friheten att få stå 

på egna ben och fatta sina egna beslut som har gjort Sverige till ett fantastiskt samhälle.”
73

 

   Skolpolitiken från en ”svunnen tid” ses som tiden då kunskapskraven åsidosattes. Eleverna 

gavs ett alltför stort ansvar vilket gick ut över deras studier. Lärarnas roll och betydelse för 

elevernas inlärning glömdes bort och Reinfeldt menar att man tappade kunskapsuppdraget. 

”Där är det inga kunskaper som står i centrum.”
74

I partiledarnas tolkning av det förflutna finns 

tecken på flera olika historiesyner. Båda partiledarna ger här uttryck för en historiesyn som 

bygger på tanken att vi kan lära av historien. Då Löfven varnar för andra världskriget och 

Reinfeldt jämför dagens världspolitiska läge med första världskriget, ger de uttryck för en 

historiesyn som påminner om vad Karlsson kallar en genealogisk historieförståelse. Historien 

ses i cykliska förlopp som upplevs mer eller mindre bestämda. Detta gör att man kan lära av 

det förflutna.
75

 Med det är inte en utpräglad genealogisk historiesyn, eftersom båda 

partiledarna upplever att det går att påverka utvecklingen. De har med andra ord inte en 

deterministisk historiesyn. Löfvens fokus på det egna partiets historia kan ses som en variant 

av Aronssons tredje historiekulturella trop, Guldåldern, inte på det sättet att man vill tillbaka 

till det som en gång var, men att man låter sig inspireras av det och beundrar det. Men då 

Löfven talar om 1950-talet och ”Vilda västern” och då Reinfeldt talar om skolpolitiken från 

”en svunnen tid” visar de på en historiesyn som istället påminner om Aronssons fjärde trop, 

Från mörker till ljus. Man tar fasta på att vi går ur den mörka historien mot ljusare tider. Det 

gamla är något förgånget och icke eftersträvansvärt. Historien blir en tid när människor levde 

oupplysta utan den förståelse för världen som vi har idag.  Båda partiledarna ger också uttryck 

för Aronssons första trop, Inget nytt sker under solen, då de använder historien för att 

navigera i sin egen samtid.
 76

  Då Löfven hänvisar till Saltsjöbadsavtalet och när Reinfeldt 
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menar att man ska fortsätta värna om starka band till USA och EU tar de ingen hänsyn, eller 

uppmärksammar i varje fall inte, att samhället och världen kan ha förändrats under historiens 

gång. Det skulle i så fall kunna få konsekvenser för de beslut man vill fatta och för de vägar 

man vill gå. Man ser det som att man lever i samma historiska rum nu som då. Därför 

fungerar ett tillvägagångsätt som ansetts ha fungerat bra i historien lika bra i samtiden.   

Anspelning på historien kopplat till det politiska budskapet 

Socialdemokraternas politiska budskap; solidaritet med andra människor, kopplar Löfven till 

Vietnamkriget och andra världskriget. Det handlar om att vilja stå upp för de svaga och 

utsatta. Det är också, som beskrivits ovan, starkt kopplat till värden som demokrati och alla 

människors lika värde.
77

 Då Löfven talar om Förintelsen och nazismen anspelar han på att 

Sverigedemokraterna har sina rötter i den idétraditionen. Historien används här som exempel 

för att visa vad sådana åsikter kan få för konsekvenser. Genom att ställa sig själv och partiet 

tillsammans med Dietrich Bonhoeffer vill man tydligt ta avstånd från- och stå upp mot - 

nazism och rasism. Då Löfven talar om ”Vilda västern” som en otrygg period, kan det vara ett 

sätt att visa partiets ideologi som förespråkar en involverad stat med stort ansvar för sina 

medborgare. ”Vilda västern” får symbolisera ett ojämlikt samhälle, just eftersom det där och 

då inte fanns lagar och regler som kunde värna om alla människor. I motsats till det ställs ett 

samhälle som utgår från socialdemokratin, där jämställdhet är möjlig tack vare högre skattar 

och statliga regleringar som i slutänden gynnar alla.
 78

  Just statens ansvar för medborgarna 

blir också tydligt i Löfvens exempel från sin egen uppväxt. En utjämnande skattepolitik är 

nödvändig för att staten ska kunna bygga upp välfärden och för att människor ska ha samma 

möjligheter genom livet. Det var ett sådant samhälle som Löfven växte upp i. Han lyfter fram 

att han själv varit fackligt aktiv och att han då lärde sig samarbetets och gemenskapens 

betydelse för att spegla de socialdemokratiska värderingarna som sätter stor tilltro till facket 

och den gemensamma förmågan.
79
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   Det som är motsägelsefullt angående den historiesyn som Löfven ger uttryck för, är 

relationen mellan kollektivet kontra individen. Socialdemokratin är en ideologi som är starkt 

sammankopplat med kollektivet och kollektivets kraft och möjligheter.
80

 Löfvens exempel 

med arbetarrörelsens historia kan ses som ett exempel på det. Det är kollektivet som fört 

historien framåt. Det är en rörelse som började som liten, som växte sig allt större och med 

tiden fick mer och mer inflytande, för att till slut på allvar kunna påverka sin omvärld och i 

och med det verka som en av historiens drivkrafter.  Även exemplet med Vietnam och 

Palestina kan ses som ett uttryck för det. Han poängterar att det inte bara var Palmes 

engagemang han såg upp till utan alla de ”vanliga” svenskarnas engagemang som han 

beundrade.
81

 I exemplet med Palme och Vietnam har Sverige, genom socialdemokratin blivit 

ett engagerat land, ett land där man bryr sig om varandra och sin omvärld. Just det 

internationella engagemanget var det som lockade Löfven till socialdemokratin. Återigen ett 

exempel som ska spegla socialdemokratins intresse för internationellt samarbete.
82

 Det är 

människor som tillsammans kan påverka. Referaten till Löfvens privata historia ger också 

uttryck för en historiesyn som bottnar i kollektivet som drivkraft för historisk förändring men 

inte bara kollektivet i sig. Det handlar också om att Löfven ser statens utformning och därmed 

den socialdemokratiska ideologin som drivkrafter i historien, det som formar världen. Löfven 

är tacksam över att det sociala skyddsnät som fanns som hjälpte honom i livet. Löfvens 

exempel från sin egen barndom blir ett exempel på att de högre skatter som 

Socialdemokraternas ideologi värnar om, är en förutsättning för att staten ska kunna gå in och 

hjälpa utsatta personer. Det är med hjälp av högre skatter man kan utforma en solidarisk stat. 

Och det är bara genom en solidarisk stat som samhället kommer kunna blir mer jämlikt.
83

 

Även exemplet med Saltsjöbadsavtalet ger uttryck för en historiesyn där det är gemensamma 

krafter som verkar för förändring. Det visar att klasskamp men också kompromisser, är 

faktorer som driver på den historiska utvecklingen, i och med att LO och SAF kom överens 
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om ett gemensamt beslut. Men Löfven ger även stor plats åt enskilda individer och dess 

påverkan på historien i sina beskrivningar av det förflutna. Enskilda individer kan alltjämt 

tjäna som exempel för ett kollektiv och representera det allmänna. Därför kan fortfarande 

specifika figurer ur Socialdemokraternas historia, fungera som exempel för att befästa och 

bygga en kollektiv identitet. En enskild person kan uppenbarligen ges stor betydelse för 

historien också i en rörelse som bygger på tanken om ett starkt kollektiv, och därmed en 

historiesyn som ser individen som drivkraft bakom historisk förändring. Det finns alltså en 

spänning mellan kollektivet kontra individen i Löfvens historiesyn vad gäller historiens 

drivkrafter. Å ena sidan talar Löven om vad man som parti har gjort tillsammans. Men å andra 

sidan är det enskilda individer som i hög grad får ”bära” berättelsen om allt som 

åstadkommits.  

   Reinfeldt berätta hur han gick med i Moderaterna eftersom de sätter människan i centrum, 

och vill driva en politik som värnar om människans frihet för att kunna växa och utvecklas.
84

 

Detta tyder på en historiesyn där man tror på individens förmåga att påverka historiens gång. 

Denna historiesyn visar Reinfeldt prov på då han slår fast att vägen till fred börjar med oss 

själva.
85

 Det är vi, som enskilda individer, som har ansvar för den fortsatta utvecklingen. Men 

istället för att göra som Löfven och referera till specifika personer, talar Reinfeldt främst om 

människan och individen i allmänhet. De personer han lyfter fram är samtida och de är få. 

Den som ges mest plats är Putin. Och utifrån Reinfeldts oro över Putin kan det ses som ett 

uttryck för en historiesyn som tror på individens möjlighet att påverka historien. Men man bör 

komma ihåg att Reinfeldts referat till Putin hänger ihop med hans referat till första 

världskriget. Det handlar alltså om något större än bara en persons beslut eller inverkan. Det 

rör sig om en hel världs läge. Reinfeldt ger uttryck för en historiesyn som väger in flera 

faktorer som samverkar och påverkar historien. Vidare betonar också Reinfeldt ekonomin 

som en faktor som ligger bakom historiska förändringar. Reinfeldt lyfter fram 

marknadsekonomin som enda alternativ och argumenterar för hur viktig den är.
86

 Ekonomiska 

faktorer har alltså betydelse för samhällets, och därmed också historiens utveckling. 
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   Partiernas ideologi avspeglas i partiledarnas urval ur historien, men minst lika mycket i 

deras tolkningar av historien. Vissa historiska referenser som till exempel Vietnamkriget, kan 

ses som en typisk ”vänsterreferens”, likaväl som att åberopa marknadsekonomin och 

frihandeln som historiskt viktiga faktorer för Sveriges utveckling kan ses som typiska 

”högerreferenser”.  Men referenserna i sig är inte tillräckligt präglade av en viss ideologi för 

att de blir oanvändbara för en annan. Vietnamkriget hade troligen inte valts av Reinfeldt som 

en historisk referens, men hade han fått en fråga angående kriget hade han säkert beskrivit det 

som ett orättfärdigt krig. Det är därför det också är nödvändigt att se till partiledarnas tolkning 

av det förflutna, för att det är också i den, ideologierna avspeglas. Det handlar om på vilket 

sätt man väljer att framställa en historisk händelse på, vad man kopplar den till och vad man 

använder den som argument för. Nilsson har visat att samma historiska referens kan användas 

för att argumentera för motsatta ståndpunkter.
87

 Även om detta inte förekommer i denna 

undersökning går poängen fortfarande att använda. Det viktiga är inte så mycket referatet i sig 

utan hur man väljer att tolka och använda det. Referaten har betydelse i sig, men främst har de 

i den bemärkelse partiledarna ger dem, tillsammans med vad de använder referatet som 

exempel på. Det är alltså inte så mycket i själva referatet till historien som partiledarnas 

historiesyn och ideologi blir tydlig. Det är snarare i kontexten de används i och i tolkningen 

de gör av historien.   

Och här finns det en skillnad. Löfven använder sina historiska referenser för att anspela på 

socialdemokratiska värden, för att legitimera dem. Poängen är att de historiska referenserna 

får stå som argument för att den politik som han önskar genomföra är av värde. Därför 

kopplas Löfvens exempel från det förflutna till argument för statens involvering i samhället, 

för högre skatter, för solidaritet och jämlikhet.
88

 Det är den socialdemokratiska ideologin som 

styr tolkningen av det förflutna. Detsamma gäller för Reinfeldt, här är det Moderaternas 

ideologi som får styra tolkningarna. Nilsson menar att trots en del förändringar, kan 

Moderaterna idag betraktas som ett högerparti. Han definierar ett högerparti genom att se till 

individen kontra kollektivet. Det som är centralt är ansvar, vem det är som bär ansvaret för 

den sociala tryggheten. Nilsson menar att högern, i större utsträckning lägger det ansvaret på 

individen och vänstern på kollektivet. Ett högerparti vill begränsa statens inflytande. Detta ska 
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ske genom att staten i mindre utsträckning ska omfördela tillgångar genom en utjämnande 

skattepolitik. Det är privata intressen och inte staten som till största del ska kontrollera 

näringslivet. Ett parti som står till vänster vill det motsatta.
89

 Som visats ovan stämmer detta 

in på Reinfeldts tal. Hans historiska referenser kopplas till en positiv syn på 

marknadsekonomin, frihandel, fokus på människan och på frihet.
90

 Partiernas ideologiska 

skillnader påverkar alltså valet av historia men främst de tolkningar partiledarna väljer att 

göra utifrån historien.  

9. Sammanfattning  
Uppsatsen har syftat till att undersöka Stefan Löfvens och Fredrik Reinfeldts historiebruk 

under valrörelsen 2014, för att på så sätt se hur ideologiska skillnader påverkar användandet 

av historia. Källmaterialet har utgjorts av tal partiledarna har hållit under valrörelsen. 

Uppsatsen har utgått ifrån att partierna, för att kunna behålla och locka nya väljare, har behov 

av att skapa och befästa en identitet och att identitet skapas bland annat med hjälp av 

historien. Identitetsskapande sker genom att man särskiljer sig från andra och denna 

uppdelning mellan ”vi-och-dom”, kan ske genom att ta fram konkreta exempel och de 

exemplen härleds ofta ur historien. För att närma sig partiledarnas historiebruk och historiesyn 

har både Karlssons kategorisering av genetisk och genealogisk historiesyn och Aronssons 

typologi över historiekulturens fem grundtroper använts.  

I analysen har partiledarna genom sina referat till historien gett uttryck för olika sorters 

historiesyner. Både Reinfeldt och Löfven har lyft fram specifika personer. Löfven har i större 

utsträckning låtit specifika individer stå som exempel för det budskap han vill föra fram. Det 

finns en spänning mellan tron på kollektivet som Löfven förespråkar och det faktum att han 

låter individer fungera som historisk referens. Reinfeldt har talat om individens betydelse för 

historisk utveckling men då främst om individen i allmänhet. Båda partiledare har visat på en 

historiesyn som grundar sig i att man kan lära av historien. De har också visat på hur historien 

kan få fungera som ett negativt exempel i sig. Det förflutna representerar något gammalt som 
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inte längre är relevant i dagens samhälle. Reinfeldt har i större utsträckning uppmärksammat 

ekonomiska faktorer som format historien. Partiernas ideologi har främst blivit synlig i 

partiledarnas tolkningar av historien. Där har Löfven i större utsträckning anspelat på statens 

betydelse för samhällets välmående. Värden som jämlikhet och solidaritet har också varit 

framträdande i återkopplingarna till de historiska exemplen. Även demokrati och alla 

människors lika värde kopplas med referaten till historien. Detta gäller båda partiledarna, inte 

minst då de talar om det egna partiet i syfte att få människor att känna igen sig i och 

identifiera sig med partierna. Reinfeldt anknyter i större utsträckning till begrepp som frihet, 

marknadsekonomi och frihandel då han refererar till historien. Vid beskrivningar av det egna 

partiet fokuserar Löfven på partiets historia och tidigare ledare. Detta är framträdande då han 

talar till de egna medlemmarna i syfte att befästa den socialdemokratiska identiteten. Då 

Reinfeldt talar till de egna medlemmarna ägnar han betydligt mindre tid åt att referera till 

partiets historia.  

Båda partiledarna lyfter fram sin privata historia, dels kopplat till historiska händelser men 

också i form av deras egen historia. Här lyfter Löfven fram internationellt engagemang medan 

Reinfeldt talar om Moderaternas tradition av att sätta människan i centrum. Referaten till 

historien skiljer sig åt. Vissa exempel som till exempel Vietnamkriget och kalla kriget kan ses 

som typiska exempel för ett vänster- respektive högerparti. Och referat till 

marknadsekonomin och frihandels betydelse för Sveriges historiska utveckling kan ses som 

typiskt borgerliga. Men det som är signifikant är hur partiledarna väljer att tolka historien och 

hur de kopplar det till sin egen ideologi. Det är i tolkningen av det förflutna som partiernas 

ideologiska skillnader blir som mest tydliga.  

10. Käll-och litteraturförteckning  

Internetkällor 

Stefan Löfvens Almedalstal från Socialdemokraternas hemsida, 

<http://www.socialdemokraterna.se/Stefan-Lofven/Tal-och-artiklar/2014/Almedalen-/> 

hämtat 8/12 2014 

Löfvens tal på Socialdemokraternas 125-årsjubeleum från Socialdemokraternas hemsida, 

<http://www.socialdemokraterna.se/Stefan-Lofven/Tal-och-artiklar/2014/Tal-pa-

Socialdemokraternas-125-arsjubileum/> hämtat 8/12 2014 

Löfvens tal på Första maj från Socialdemokraternas hemsida, 

<http://www.socialdemokraterna.se/Stefan-Lofven/Tal-och-artiklar/2014/Forsta-maj-2014/> 

hämtat 8/12 2014 



40 

 

Löfvens sommartal från Socialdemokraternas hemsida, 

<http://www.socialdemokraterna.se/Stefan-Lofven/Tal-och-artiklar/2014/Sommartal-/> 

hämtat 8/12 2014 

Löfvens tal på ombudsmannakonferensen från Socialdemokraternas hemsida, 

<http://www.socialdemokraterna.se/Stefan-Lofven/Tal-och-

artiklar/2014/Ombudsmannkonferens-/> hämtat 8/12 2014  

Löfvens tal på Folk och försvar från Socialdemokraternas hemsida, 

<http://www.socialdemokraterna.se/Stefan-Lofven/Tal-och-artiklar/2014/Folk-och-forsvar-/ > 

hämtat 8/12 2014  

Socialdemokraternas ideologi, från Socialdemokraternas 

hemsida<http://www.socialdemokraterna.se/pageDirectory/366089/ideologi.pdf> hämtat 

09/01 2015 

Reinfeldts tal på Valfokus från Moderaternas Youtubekanal, 

<https://www.youtube.com/watch?v=uRBzDFA7A4U&list=UUaeBpLCv-

n8wlKahXY4o1ZQ> hämtat 14/12 2012 

Reinfeldts sommartal från Moderaternas Youtubekanal 

<https://www.youtube.com/watch?v=8lH2GEvYt7Y&list=UUaeBpLCv-

n8wlKahXY4o1ZQ> hämtat 14/12 2014 

Reinfeldts tal på Moderaternas Sverigemöte från Moderaternas Youtubekanal 

<https://www.youtube.com/watch?v=j92VlQD_0tY> hämtat 14/12 2014 

Reinfeldt uppmanar till att rösta på Moderaterna till EU parlamentet från Moderaternas 

Youtube kanal, <https://www.youtube.com/watch?v=Iuk7hAwG4mk> hämtat 14/12 2014 

Reinfeldts Almedalstal från Moderaternas Youtubekanal 

<https://www.youtube.com/watch?v=OpwpmmN1SsA> hämtat 14/12 2014 

Moderaternas idéprogram från Moderaternas hemsida 

<http://www.moderat.se/sites/default/files/attachments/ideprogram_-

_ansvar_for_hela_sverige_2013_1.pdf > hämtat 09/01 2015 

Referenslitteratur 

Aronsson, Peter, Historiebruk: att använda det förflutna, Studentlitteratur, Lund, 2004 

 

Ferro, Marc, The use and abuse of history, or, How the past is taught to children, Rev. ed., 

Routledge, London, 2003[1984] 

 

 

Karlsson, Klas-Göran, Historia som vapen: historiebruk och Sovjetunionens upplösning 

1985-1995, Natur och kultur, Stockholm, 1999 

 

 



41 

 

Karlsson, Klas-Göran, Historiedidaktik: begrepp, teori och analys (I Historien är nu: en 

introduktion till historiedidaktiken, 2., [uppdaterade och bearbetade] uppl., (red.) Karlsson, 

Klas-Göran & Zander, Ulf) Studentlitteratur, Lund, 2009 

 

Linderborg, Åsa, Socialdemokraterna skriver historia: historieskrivning som ideologisk 

maktresurs 1892-2000, Atlas, Diss. Uppsala : Univ., 2001,Stockholm, 2001 

 

Ljunggren, Stig-Björn, Ideologier, 1. pocketuppl., Hjalmarson & Högberg, Stockholm, 2014 

 

 

MacMillan, Margaret, The uses and abuses of history, Profile, London, 2010[2009] 

 

Nilsson, Torbjörn, Inledning: högern 1904-2000: Moderniseringens vän eller fiende? (I 

Anfall eller försvar?: Högern i svensk politik under 1900-talet, (red.) Nilsson, Torbjörn) 

Santérus, Stockholm, 2002 

 

Nilsson, Torbjörn, Mellan arv och utopi: moderata vägval under 100 år, 1904-2004, 

Santérus, Stockholm, 2004 

 

Pettersson, Henry, Studier i rött: socialdemokratins idéer, Premiss Förlag i samarbete med 

ABF Stockholm, Stockholm, 2005 

 

Zander, Ulf, Fornstora dagar, moderna tider: bruk av och debatter om svensk historia från 

sekelskifte till sekelskifte, Nordic Academic Press, Diss. Lund : Univ., 2001,Lund, 2001 

 

 

 

 

  

 


