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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 

Ordet myt brukar i vardagligt tal innebära att man talar om något i negativ bemärkelse, om 

något som inte är sant, eller fiction. Ett välkänt sammanhang där vi finner myten är i de gamla 

förhistoriska berättelserna om äventyr och händelser bland gudar och hjältar. Vi har väl alla 

hört talas om Ragnarök, berättelsen om gudarnas förintelse, eller berättelserna om de antika 

gudarna i Grekland och Rom. De mytiska berättelserna är dock inte enbart berättelser med 

syfte att underhålla, utan de har en dubbelbottnad funktion, då de även utgör ett sätt att kate-

gorisera omvärlden. Myten delar in verkligheten i olika aspekter, så som himmel, hav, land 

o.s.v. och blir på så sätt ett underliggande ideologiskt värdesystem, en hierarki som prioriterar 

och diskriminerar. Myten har i alla samhällen och kulturer använts för att skapa auktoritet. 

Historiskt sett har religionen varit en grundläggande faktor i samhället som använt myten för 

att befästa sin auktoritära ställning. Sett ur ett vetenskapligt perspektiv, var myten under lång 

tid ansedd som ett begrepp tillhörande det religionshistoriska ämnesområdet, då den definie-

rats utifrån dess religiösa innehåll. Idag är synsättet bredare då man istället ser mer till form, 

kontext och struktur, något som gör att mytbegreppet även går att tillämpa i ett ickereligiöst 

sammanhang.1 Tanken med denna studie är att med den religiösa kontexten som bakgrund, 

studera ett ickereligiöst sammanhang utifrån ett mytiskt perspektiv. 

 

1. 2 Frågeställning 

I dagens sekulariserade Sverige har de religiösa ledarnas auktoritära ställning kommit att er-

sättas av de politiska ledarnas makt som grundläggande samhällsfaktor. Hur framträder den 

underliggande ideologin i denna kontext? Vilka bilder av värderande karaktär spelar dagens 

ledare upp för oss? Utifrån synsättet där myten står som symbol för företeelser i verkligheten, 

ställer jag mig undrande över: 

 

- vad lyfts fram och vad hålls undan i det politiska talet? 

 

1.3 Syfte 

Avsikten med att ställa ett religiöst förhållningssätt mot ett sekulariserat, att söka spår från ett 

religiöst samanhang i ett ickereligiöst, är att lyfta fram företeelser från vår egen samtid. Den 

                                                           
1 Sundqvist, Olle, högskolan i Gävle, Religionsvetenskap C, föreläsning 27/11 -03. 
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sekulariserade världsbilden är i mitt tycke intressant att studera då den utgör en brytningstid 

mellan olika sätt att betrakta världen. För att tydliggöra, kan det vara på sin plats att i detta 

avsnitt ge en bakgrund till den samhällsordning vi i dag lever. Sett ur ett historiskt perspektiv 

har synen på världen och dess ursprung sett olika ut under olika tider. Gemensamt för olika 

föreställningar är dock människans sökande efter ordning och mening för den egna existensen 

i tillvaron. Genom att betrakta sig själva och omvärlden utifrån ett system eller en världsbild 

har religionen uppstått som vägledning i livet. I de tidigaste kulturerna såg man tillhörigheten 

med omgivningen som det primära, då naturen eller den livgivande kvinnan dyrkades.2 Under 

antiken kom religionen att sammanflätas med den samhällsstruktur som utvecklades med bl. 

a. stadsplanering, polis och rättsväsende. Människor delades in i en hierarkisk ordning med 

slavarbete som ekonomisk bas. De mytologiska gudarna fick stor betydelse i tillvaron som 

ansågs vara ödesbestämd. Det var av stor vikt att förhålla sig till, sitt av gudarna tilldelade 

öde. De mytologiska berättelserna fungerade som vägledande exempel för uppställda livsvill-

kor, då de tillbads och ärades med offer och skådespel. Man delade även in tillvaron i en dua-

listisk samhällstruktur med en andlig dimension som stod över en materiell dimension. Att 

söka livets mening innebar att man genom att ”gå den inre vägen”, d.v.s. att med hjälp av 

askes gå från den materiella dimensionen till den andliga. Man såg sig som en del av kosmos, 

med en ontologisk förankring.3

 

Så småningom kom den romerska staten att försvagas och få konkurrens med nya trosinrikt-

ningar. Den monoteistiska kristendomen, med grund i den judiska läran fick med tiden allt 

större fäste och som en politisk handling, för att stärka riket förenades kristendomen med den 

romerska staten. Den kristna missionen spreds i både östlig och västlig riktning och under 

medeltiden kom kristendomen att utgöra grunden för den feodala samhällorganisationen. Ut-

ifrån den sågs jorden och människan som universums mitt, kring vilken allt kretsade. Budska-

pet om plikt och frälsning var centralt. För människan var livet på jorden ofta hårt och fyllt av 

lidande. Ett rättfärdigt leverne belönades med ett evigt himmelrike efter döden. De antika gu-

darnas ideologiska funktion överfördes till kristendomens moraliska berättelser och regler 

som livsmönster.4 Under 1500-talet kom reformationen att förändra förhållandet mellan kyr-

kan och staten i Sverige. Kyrkans ställning försvagades då den ställdes under kungen som en 

lojal statskyrka. I stället kom kyrkan att få en stort inflytande över den enskilde individen i ett 

                                                           
2 Gumucio, Juan Carlos, högskolan i Gävle, religionsvetenskap A, föreläsning 1/8 -02. 
3 Ristiniemi, Jari, högskolan i Gävle, etik och ledarskap, föreläsning 16/6 -03. 
4 Ågren, Henrik, högskolan i Gävle, historia A, föreläsning 4/4 -01. 
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fostrande syfte. I samband med det moderna tänkandets utveckling under upplysningstiden 

kom religionens betydelse att förändras ytterligare, då filosofer och vetenskapsmän såg till 

människan och dennes förmåga att använda sitt förnuft. Den heliocentriska världsbilden eta-

blerades där jorden placerades in i ett solsystem som en himlakropp bland många andra. Män-

niskan övertog guds plats som skapelsens herre, varpå religionen kom att bli de troendes egen 

angelägenhet och inte längre statens.5

 

Industrisamhället och 1900-talets snabba tekniska utveckling har skapat ett samhällsklimat 

där de materiella värdena kommit att framstå som centrala. I dag är Sverige ett sekulariserat 

samhälle där kyrkan sedan år 2000 skilts från staten. I denna postmoderna brytningstid har 

religionen fått en allt mindre roll i det offentliga rummet. Det demokratiska systemet gör den 

politiska eliten till samhällets högsta auktoritet. De politiska besluten är i dag avgörande för 

de mänskliga villkoren. En snabbt skiftande verklighet tvingar individen att själv skapa sin 

egen sanning.6 Globaliseringens tidevarv föder frågor som exempelvis, vart är vi på väg? Vad 

händer med oss människor?7 I denna studie har jag för avsikt att låta myten tala, för att skapa 

en bild av det sekulariserade samhället. Genom myten som inte är att betrakta som en spegel-

bild av samhället, utan som en subjektiv bedömning av det, är syftet att skapa en förståelse för 

hur representanter för samhällets högsta organ, d.v.s. de politiska ledarna ser på människan, 

samhället och världen. Min förhoppning är att myten ska berätta något för oss om oss själva, 

samt kanske även av tendenser som pekar mot framtiden. 

 

1.4 Teori och metodval 

Som utgångspunkt för studien står föreställningen om myten som en politisk, moralisk, social 

funktion, med mänskligt undermedvetna och universella uttryck, d.v.s. en modell för det pro-

fana beteendet i det vardagliga livet.8 Som teoretisk grund står den amerikanske religionshis-

torikern Bruce Lincolns teori av begreppet myt. Bruce Lincoln är professor vid universitet i 

Chicago, Nordamerika, och hans sätt att betrakta myten skiljer sig något från vad som van-

ligtvis är brukligt. Till skillnad från att söka definiera vad begreppet myt betyder, gör han en 

bedömning av hur myten kommit att användas, som begrepp för klassificering och kategorise-

ring. Samt hur detta sedan förändrats över tid.9 Lincolns ståndpunkt är att myten inte bara 

                                                           
5 Gumucio, Juan Carlos. Högskolan i Gävle, religionsvetenskap A, föreläsning 1/8 -02. 
6 Kallenberg, Bråkenhielm, Larsson, 1996: inledningen. 
7 Ristiniemi, Jari, högskolan i Gävle, etik och ledarskap, föreläsning 16/6 -03. 
8 Sundqvist Olle, högskolan i Gävle, Religionsvetenskap C, HT-03, föreläsning 27/11 -03. 
9 Lincoln Bruce, 1999: i.x 
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klassificerar och kategoriserar, utan att den även blir normerande då somligt diskrimineras 

och annat prioriteras. På så sätt blir myten även till en ideologi i berättad form. Genom att 

tillämpa Lincolns teori på ett material bestående av tal hållna av representanter för samhällets 

högsta organ, de politiska ledarna, blir myten ett analysinstrument. Genom arbetets frågeställ-

ning synliggör myten den sekulariserade tidens ledares normerande och ideologiserande be-

rättelser. 

 

Som undersökningsmaterial har jag valt att genom närläsning analysera tal och anföranden, 

hållna av politiker från de svenska politiska partierna. I urvalet har jag utgått från att använda 

tal hållna under politikerveckan i Almedalen i Visby, på Gottland, sommaren år 2004. Detta 

på grund av att dessa tal har en mer allmän karaktär, och inte är inriktade till någon specifik 

fråga. Dock har svårigheter uppstått i att finna tal i nedskriven form från samtliga partier från 

detta tillfälle, varför jag även kommit att använda tal från andra tillfällen under året. I studien 

ingår sammanlagt tjugotre tal och anföranden, fördelade mellan partierna, med 3-4 tal per 

parti. Den valda mängden tal har bestämts utifrån den möjliga tillgången. 

 

1.5 Forskningsståndpunkt 

Begreppet sekularisering är mycket omdiskuterat. Man har vanligen använt det i betydelsen 

minskad religiositet i samband med den religiösa förändring som ägt rum parallellt med den 

nutida moderniseringsprocessen i de västeuropeiska länderna. Detta innebär bl. a. att olika 

typer av processer verkar för att religionen förlorar i betydelse i ett samhälle, samt i dess 

medborgares medvetande.10 Därmed kan den sekulariserade samhällsbilden som forsknings-

fält, studeras utifrån olika ämnesområden och perspektiv. En av dem som intresserat sig för 

den sekulariserade tidens yttringar är Liselotte Frisk som studerat den sekulariserade sam-

hällsbilden utifrån perspektivet nyreligiositet och New Age-rörelser. Frisk grundar sin forsk-

ning på hur den traditionella religionen kommit att ersättas av nyreligiositet och nyreligiösa 

rörelser. Hon hävdar att individuellt kristet engagemang har minskat i samhället. Detta visar 

sig bl.a. genom att antalet kyrkobesök kommit att minska, samt att även tron på vissa kristna 

trosföreställningar minskat. Ett annat tydligt exempel är hur kyrkan förlorat en stor del av sitt 

inflytande över samhället. Vi har exempelvis inte längre konfessionell religionsundervisning i 

skolorna, samt att prästers auktoritet som yrkesroll har fått stå tillbaka för exempelvis läkares. 

Ett annat område där religionens minskade roll visar sig är moralfrågor. Frisk talar exempel-

vis om att avstå från rökning eller alkohol som idag motiveras av hälsoskäl snarare än av mo-
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raliska skäl. De svar på livsåskådningsfrågor som varit självklara för tidigare generationer har 

i dag förlorat sin trovärdighet. Svaren är inte längre giltiga, men frågorna finns kvar och söker 

andra utlopp. Nyreligiositeten skulle alltså kunna betraktas som en del av en vidare religiös 

förändringsprocess.11 I takt med att med att den traditionella religionen får ett allt mindre ut-

rymme i det offentliga rummet, framstår de s.k. nyreligiösa rörelserna som allt mer framträ-

dande. De nyreligiösa rörelserna, eller New Age - rörelserna är en paraplybeteckning för en 

mängd olika rörelser som dock inte behöver ha så mycket gemensamt. Det handlar om allt 

från organiserade rörelser - New Age till mer oorganiserade strömningar. de rörelser och 

strömningar som räknas in under samlingsbeteckningen, finns allt från subkulturella miljöer 

till etablerade religioner som exempelvis Hare Krishna. Somliga tar bestämt avstånd från be-

teckningar som religiös och religion. Antroposofer vill exempelvis kalla sin rörelse en ”kun-

skapsväg” och anhängare av transcendental meditation som vill kalla sig för en ”vetenskap”. 

Andra orsaker till avståndstagande från religion kan vara en kommersiell inriktning.12

 

Liselotte Frisk presenterar olika argument för hur nyreligiositeten kan uppfattas som ett ut-

tryck för sekulariseringen. Många anser att särskilt de delar av nyreligiositeten som anknyter 

till psykologi och terapi, skulle tydliggöra och exemplifiera religionens tillbakagång. Det fak-

tum att vi inte längre tror på gud (i traditionell mening), utan på oss själva, skulle i sig själv 

vara ett uttryck för sekulariseringen. Hon hävdar att nyreligiositeten skulle vara ett slags seku-

lariserad religiositet. Ett annat argument för nyreligiositeten som ett uttryck för sekularise-

ringen, är att den ofta saknar eller tonar ner den sociala dimensionen och i stor utsträckning 

utövas privat.13 För att knyta an till den egna studien anser jag att det valda perspektivet, d. v. 

s. mytperspektivet, berör sekulariseringsdebatten som forskningsområde, på ett relevant sätt. 

Genom att betrakta den sekulariserade samhällsbilden utifrån dess högsta organ, lyfts en vik-

tig pusselbit fram inom det aktuella forskningsfältet. 

 

2. Mytbegreppet 
2.1 Att definiera myt 

Som inledningsvis nämnts, används ordet myt i vardagligt tal, ofta i negativ bemärkelse, som 

något som inte är sant. Inom den vetenskapliga terminologin innebär dock myten ett begrepp 

som utgörs av en etisk kategori, utifrån normerande eller värderande föreställningar. Detta gör 
                                                           
10 Nationalencyklopedin, band 16, red. Engström, Christer, Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs, 1995: 352. 
11 Frisk, Liselotte, 1998: 204, 205. 
12 Frisk, Liselotte, 1998: 11, 12. 
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att mytens definition varken bör uppfattas som riktig eller felaktig, utan i stället som mer eller 

mindre användbar i olika sammanhang.14 Att ge en enhetlig definition av begreppet myt är 

problematiskt att göra så synen på dess innerbörd varierar bland forskare mellan olika ämnes-

områden, samt att man även kommit att betrakta mytbegreppet på olika sätt över tid. Den tidi-

ga mytforskningen utgick från ett religionshistoriskt sammanhang och kom att baseras på stu-

diet av religiösa texter. Bland religionshistoriker har man tidigare, inte längre än några decen-

nier bakåt, sett mytbegreppet som en kategori av exklusiv, religiös text. Myten uppfattades 

som de heliga ord som hör samman med den heliga handlingen, riten. Studiet bestod i att 

närma sig de avlägsna religionerna genom analys av de religiösa texterna. Mytdefinitioner 

inom andra ämnesområden exempelvis antropologi, litteraturvetenskap och psykologi ansågs 

inte vara tillräckliga, då forskning inom andra ämnesområden inte ansågs vara specialiserad 

på religion. Håkan Rydving ger i texten, Myter och mytteorier, en bild av hur den kunskapste-

oretiska basen även kunnat vara bristfällig, samt att man inom forskningen ofta använt termen 

myt utifrån en allmän, vedertagen definition. 

 

Under senare år har bl. a. antropologer och litteraturvetare vidgat begreppet då de gjort an-

språk på myten och hävdat att den inte enbart kan begränsas till religiösa sammanhang. Under 

1970- och 80-talen, kom ämnesområdet samhällsvetenskap-humaniora att förändras och ut-

vecklas inom teori– metoddelen, något som fått till följd att man nu mer har en större förståel-

se över ämnesgränserna. Dock kvarstår termen myt som en av de termer som fortfarande ofta 

behandlas utifrån ett föråldrat synsätt.15 De olika definitioner av begreppet myt som före-

kommer inom olika ämnesområden, går att dela in som två olika typer av synsätt, som snäva 

eller som mer vida synsätt. Bland de snäva mytdefinitionerna återfinns de traditionella religi-

onshistoriska teorierna som här får utgöra ett första paradigm, då de inskränker mytbegreppet 

till att vara en religiös textkategori. Myten kan exempelvis ses som ritens naturliga komple-

ment, som det heliga ordet som åtföljer handlingen och förklarar den. Ett annat exempel är 

Mircea Eliades definition från 1964, där myten är en betraktelse över det övernaturligas eller 

det heligas inträde i världen, d.v.s. hur jorden skapades på övernaturlig väg. Ytterligare ett 

exempel på ett snävt traditionellt religionshistoriskt synsätt, är Lauri Honkos definition av 

myt, från 1972. Han ser myten som berättelser om gudar och som en religiös betraktelse av 

världens uppkomst, om alltings ordning som fortfarande är gällande.16

                                                           
13 Frisk, Liselotte, 1998: 206, 207. 
14 Håkan Rydving, 1997: 14, 15 
15 Rydving, Håkan, 1997: 14, 15. 
16 Rydving, Håkan, 1997: 11-13. 
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Ett fjärde paradigm av snäva definitioner är de olika antropologiska uppfattningarna av be-

greppet myt. Här framträder för det första de funktionalistiska teorierna, med exempelvis 

Bronislav Malinowskis definition från 1954. Han ser myten som berättelser som uppfattas 

som heliga och som uttrycks i riter, moral och social organisation. Myten utgör en modell för 

såväl riter som det ickereligiösa beteendet. Malinowskis terminologi gör myten till både en 

berättad historia, samtidigt som den blir till en upplevd verklighet. Ett andra funktionalistiskt 

tolkningsföreträde är de strukturalistiska teorierna. Dessa teorier utgår inte från enskilda texter 

utan jämför många versioner av en eller flera myter inom ett kulturområde, innan man drar 

några slutsatser. Man anser att ”det mytiska tänkandet” karaktäriserar vissa kulturer, men inte 

andra, samt att det utgörs av binära grundläggande oppositioner, så som exempelvis na-

tur/kultur. En av dess starka företrädare är Claude Lévi-Strauss som blivit känd för sin artikel 

om Tsimshian – myten om Asdival, där oppositionerna hav/land, väst/öst, vegetabi-

liskt/animaliskt, svält/överflöd, endogami/exogami, matrilokalitet/patrilokalitet, samverkar. 

Hans teori bygger i stor utsträckning på intuition och är därför inte prövbar. Ett tredje exem-

pel på funktionalistisk myttolkning är de symbolistiska teorierna som betonar relationen mel-

lan form, betydelse och kulturell kontext. Dessa teorier liknar till stor del de religionshistoris-

ka, då de exempelvis betonar det nära sambandet mellan myt och rit och mytens sakrala ka-

raktär. 

 

Den antropologiska forskning som bedrivs i dag, har en mer vidgad syn, och använder mytbe-

greppet på nya sätt. En av dessa är Morton Klass definition från 1995, som utgår från kulturel-

la system, där ideal, värderingar och fundamentala antaganden uttrycks om universum och 

samhället. Klass hänvisar till ett ickereligiöst sammanhang och myten går att betrakta ur vilka 

aspekter som helst, metaforisk, historisk, social betraktelse, psykologisk projektion m.m. Yt-

terligare en definition, en betydligt mer vid, är representerad av Edmund Leach från 1982, 

som till skillnad från Klass, inte ser till mytens innehåll, vad myten uttrycker. Leach betraktar 

istället myten som en oförenlig samling berättelser, alla med hävdelse att vara sanna enligt 

dem som skapat dem eller de som för dem vidare. Denna breda definition täcker in samtliga 

grupper av definitionsområden som förekommer, men är dock i praktiken alltför vid för att 

kunna fungera som ett analysredskap inom forskningen.17 I dag framträder även mytforskning 

som utgår från nya perspektiv. Ett sådant exempel är Anna Lydia Svalastog som utifrån en 

feministisk mytteori, gjort en kulturanalytisk studie om aborter i Norge i dag.18 Andra exem-

                                                           
17 Rydving, Håkan, 1997: 13-17. 
18 Svalastog, Lydia Anna, 1997:21. 
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pel är Erika Meyer-Dietrich som studerat mytens plats i religionsekologin,19 och Olof Sund-

qvist som arbetat utifrån ett historiskt perspektiv i sitt arbete om myten och historiens roll i 

källor från det förkristna skandinaviska härskardömet.20

 

2.2 Att använda myt 

Bruce Lincolns teori utgår, som redan nämnts, från hur myten kommit att användas som be-

grepp och verktyg, samt hur detta även förändrats över tid. Även om Lincoln dock inte söker 

en definition av mytbegreppet, kan hans teori om möjligt ses som ett vidare sätt att betrakta 

myten. Lincoln knyter an till strukturalismen och några av dess mest tongivande företrädare 

Georges Dumézil och Claude Lévi-Strauss, och deras idéer om myten som en klassificering 

och kategorisering i berättad form. Enligt Lincoln måste man gå ett steg längre i tanken, då 

han hävdar att myten inte enbart utgör ett system för klassificering och kategorisering. Myten 

visar även på en diskriminering och en prioritering varpå den blir till en normerande ideologi i 

berättad form. Människan, i form av ett auktoritärt ledarskap bygger upp och skapar samhäll-

strukturer som blir till fastlagda normer.21 I boken Theorizing myth, narratives, ideology, and 

scholarship, 1999, ger han en ingående presentation av mytens olika termer och vida be-

greppsvärld. Termen myt härstammar från grekiskans mythos, en term som betyder ord, histo-

ria eller berättelse, och som betecknar just en samling berättelser. Ordet myt är som fram-

kommit ett vitt begrepp, med ett varierat innehåll, och funktion. Exempelvis kan myt utgöra 

betydelsen av: 

 

• något som kommer från den berättade traditionen. 

• något som inte är sant både i positiv såväl som i negativ bemärkelse. 

- i positiv bemärkelse har den betydelsen av en ursprunglig sanning eller helig 

berättelse. 

- i negativ bemärkelse i betydelse av något som är lögn eller som en föråldrad 

världsbild. 

• ett poetiskt uttryckssätt, eller som berättelser för barn.22 

 

                                                           
19 Meyer – Dietrich, Erika, 1997:131. 
20 Sundqvist, Olof, 1997: 93. 
21 Lincoln, Bruce, 1999: 146, 147 
22 Lincoln, Bruce, 1999: ix. 
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Antiken 

För att reda ut orsaken till dessa skiftande och olikartade betydelser av ett och samma be-

grepp, är det tvunget att gå tillbaka till de tidiga antika texterna. Mythos är den ena av två 

termer som ingår i motsatsparet mythos – logos. Logos hade i den grekiska kulturen betydel-

sen av ickelogiska argument, så som exempelvis förförelse, bedrägeri och svek. Ord som 

människor som stått lägst på den samhälleliga skalan använt om människor som stått över 

dem. Mythos däremot hade en kontrasterande innebörd då termen användes för att beteckna 

det mest absoluta, upphöjda, ord uttalade över exempelvis poeter och kungar. Dessa var ord 

som ansågs vara sprungna ur en högre makt med kapacitet att göra anspråk på maktfulla san-

ningar.23 Logos blev likställt med förmodad falskhet och mythos upphöjdes till sanningen. 

 

I de tidigaste texterna från den grekiska antiken, bildar termerna logos och mythos ett system 

då de användes för att åtskilja beskrivningen av fysiskt och verbalt agerande. Författare som 

exempelvis Hesiodos och Homeros använde termen logos för att beskriva kvinnligt uttrycks-

sätt, eller för att beteckna den som var svag, ung, eller uträknande. Detta sätt att tala relaterade 

till agerande så som exempelvis mjukhet, behagfullhet, charm och lockelse, samtidigt som det 

även kunde vara missledande. Som de svagas vapen kunde logos tolkas utifrån ett varierat 

synsätt, då logos framställdes mer eller mindre öppet, eller i mer förtäckta ordalag. Logos 

kunde bli till ett effektivt instrument för att uppnå eftersträvansvärda mål, genom den sympati 

som förväntades uppstå hos lyssnaren. I kontrast till logos som användes i verbala konflikter 

exempelvis som gräl och dispyter, har termen mythos använts för att beskriva fysiska konflik-

ter som strid, slagfält och mord. I texterna utgör mythos det råa språk från stolta, starka män, 

som till varje pris vill uppnå seger.24 Antikens författare framställer mythos som den oputsade 

sanningen, grovt och aggressivt uttalad av starka karaktärer. Starka män med stor auktoritet, 

som i hög samhällsställning talade till en publik, vilken förväntades skulle lyssna, tro och 

lyda.25 Bland poeter från den tidiga, muntliga litterära traditionen i Grekland, var mythos det 

begrepp som var starkast framträdande. Poeten ansågs ha fått en gudomlig gåva från muserna, 

en gåva som utgjordes av den poetiska rösten som bar fram den heliga kunskapen om san-

ningen. Poeten kom på så sätt att framstå som samhällets främsta medium att överföra kul-

turmönster till nya generationer.26 Med tiden kom en förskjutning att ske av vilken av termer-

na som framträder starkast i det offentliga rummet. 

                                                           
23 Lincoln, Bruce, 1999: x. 
24 Lincoln, Bruce, 1999: 5, 11, 12. 
25 Lincoln, Bruce, 1999: 17 
26 Lincoln, Bruce, 1999: 24, 25. 
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Förflyttar vi oss framåt i tid till 500-talet f. Kr., visar sig en förändring i hur samhällets aukto-

ritära röst framträder. I samband med skrivkonstens utbredning genomgick det talade ordets 

betydelse till att få en mindre roll. Ord som präglats på papper eller pergament blev möjliga 

att lyfta ur sin kontext och placeras in i andra sammanhang. Orden blev på sätt möjliga att 

studera och kritisera utan möjlighet till försvar eller annan respons av författaren. Därmed 

kom även poetens prestigefyllda och kulturellt viktiga ställning att förändras, något som fick 

till följd att mythos upphöjda ställning fick stå tillbaka för logos. Exempelvis såg författaren 

Xenophanes mythos som något som hörde den berättande traditionen till. Mythos var ett poe-

tiskt framförande, med avsikt att hylla gudarna.27 Ett annat exempel är filosofen och sofisten 

Protagoras, som framhöll att tal och poesi inte kom från gudarna utan från människan, som 

var ”mätbar med alla ting”. 

 

Även Platon var en av de filosofer som vände sig mot poetens aktade ställning. Platon ansåg 

att poeten manipulerade sin publik då denne spelade på deras känslor, genom att tilltala den 

orationella, mänskliga själen. På så sätt kom poetens verk att tilltala lågt stående människor så 

som kvinnor, barn och människor från samhällets lägre skick. Han gick så långt att han i sin 

tänkta stat, inte ville befatta sig med poeten, då han ansåg att denne inte var förmögen att 

kunna föra fram sanningen. Istället kunde poesins mythos vara pedagogiskt praktiskt att an-

vända i undervisningen av små barn. I poesins ställe kom prosan att få betydelse som ideolo-

giskt och moraliskt samhällsinstrument. I samband med polisstatens utveckling kom lagen att 

fungera som levnadsmönster och övervakande öga, då författaren förde fram sitt budskap till 

allmänheten om vikten av ett moraliskt leverne. Staten ville ha kontroll och iscensatte uppdik-

tade berättelser om brott och straff, för att skrämma och skuldbelägga människor till lydnad. I 

en sådan samhällsbild framträder logos tydligt då människor styrs av en stark övermakt även i 

den egna privata sfären.28

 

Från renässansen, fram till romantiken 

Under renässansen återuppstod antikens ideal i Västeuropa. Allt sedan Platons dagar hade 

mythos eller myten som begrepp inte stått högt i anseende. Vissa ansträngningar hade med 

tiden gjorts för att återskapa genren genom att använda myten som allegoriska berättelser över 

filosofiska sanningar, eller som förvrängda betraktelser av antikens historia. Men framförallt 

hade de mytiska berättelserna från antiken förlorat sin auktoritära status och blivit till folksa-

                                                           
27 Lincoln, Bruce, 1999: 27, 28. 
28 Lincoln, Bruce, 1999: 33, 36. 
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gor, sägner och lokala legender och fabler. Myten kunde även fungera som stoff för den som 

sysslade med underhållning, eller som artistisk utsmyckning. Från kyrkans håll såg man dock 

myten som stående i stark opposition till bibeln i egenskap av förmedlare av den enda san-

ningen, vilket utgjorde en grundläggande orsak till mytens undanskymda roll som begrepp. 

 

Under 1400-talet kom Tacitus verk Germania att få stor uppmärksamhet då det översattes och 

användes i nationalistiskt syfte, något som inte minst skulle komma att få stor historisk bety-

delse. De germanska förfäderna kom att ideologiseras för deras känsla för ära och integritet, 

deras psykiska styrka, mod och skönhet. Man såg även upp till germanerna för deras sätt att 

underkasta sig sitt land, sin familj och sina ledare. Samt för deras ”renrasighet” och sätt att 

försvara sin frihet gentemot Rom. Intresset för Tacitus text fick även till följd att man i Väst-

europa upptäckte sin egen historiska bakgrund. I länder som England, Holland, Tyskland och 

Skandinavien fanns en mottaglighet för förhistoriska hjältedåd och i en kombination av läng-

tan tillbaka till äldre tider och hopp för framtiden, spirade inspirationen och den nationella 

stoltheten. De grekiskromerska hjältarna fick stå modell när de germanska mytologiska berät-

telserna skulle sättas på pränt. Man ville till och med överträffa den antika kulturen, genom att 

betrakta den germanska förhistorien som poesins, litteraturens och samhällsbyggets vagga. 

 

Låter vi historien föra oss framåt i tid till upplysningens dagar, framträder ett förnyat intresse 

för myten, dock av negativ karaktär. Att kritisera myten som irrationell vidskepelse, fungera-

de den som ett användbart medel för att förtäckt kritisera kyrkan. Under romantiken däremot 

blev myten åter intressant i en mer positiv riktning. Under denna tid kom den nordiska myto-

logins Eddasagor att översättas av Paul Henri Mallet, till både danska, tyska och engelska. 

Detta visade sig skulle få fundamental betydelse för hela Europa. Mallet såg sagorna både 

som våldsamma och grymma, med ursprung i ett barbariskt samhälle. Samtidigt som han även 

såg spår av en tidig, ren era, med ideal som överensstämde med hans egen tid. Denna ”gyllene 

era” som han själv kallade den, företrädde en moralisk och rationell religion som tangerade 

till deism. Med en stark känsla för ärbarhet och kärleken till frihet, såg Mallet sagorna som 

nordens gåva till civilisationen. Den mytiska poesin hade fått teoretisk upprättelse som auten-

tisk, traditionell och som en källa för nationell identitet. 

 

Många filosofer och intellektuella lät sig inspireras av mytens nationalistiska inriktning. Ex-

empelvis under 1700-talet, utvecklade den tyske tänkaren och diktaren Johan Gottfried von 

Herder dessa tankar till ett nytt begrepp, Völker, med ungefärlig betydelse, folk eller folkslag. 
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Volkerbegreppet placerade han in i det mytologiska sammanhanget, då han i berättelserna 

fann att alla folk har sin speciella särart. Enligt Herder kunde myten ha betydelse utifrån två 

olika perspektiv. För det första kunde de mytiska berättelsernas olikartade detaljer och egen-

heter svara upp mot de värderingar och karaktärsdrag som utmärkte olika folkslag i olika län-

der. Samtidigt som myten även kunde användas för att spåra världens folk tillbaka till dess 

gemensamma ursprung. Enligt Heders mening stod detta gemensamma mänskliga ursprung 

att finna i Centralasien. Herders teori hade sin utgångspunkt i bibeln, och hans teori skulle 

senare komma att utvecklas av den engelska orientalisten Sir William Jones. Jones blev känd 

för sin teori om ett gemensamt ursprungligt språk, som senare, av andra skulle benämnas som 

ariska, indogermanska eller indoeuropeiska. 

 

Genom att korsbefrukta Herder och Jones teorier fann tyska nationalistiska romantiker att 

språket och litteraturen var nyckeln till att konstruera nationell identitet. I Tyskland ansåg 

man genom sina mytologiska berättelser att det fanns ett samband mellan det egna landet och 

såväl det asiatiska urfolket, som det ariska urspråket. Tyskarna kom att se sig själva som ett 

folk med djupare och mer glorifierad och heroisk bakgrund än man tidigare kunnat ana. Den 

tyska filosofen Friedrich Schlegel skrev 1808 en publikation Ûber die Sprache und Weisheit 

der Indier, där han fastslog Indien som det ariska ursprunget. Samtidigt kom Israel att framstå 

som dess motsats, då landet språkligt sett inte hörde till samma språkliga familj, samt att ju-

darna var lösgjorda från sitt hemland. Med fara för att förlora sin egen kollektiva identitet, 

ansågs de utgöra en fara för folket i det land där de slog sig ner. Judarna kom till och med att 

betraktas som parasiter, och som en ras av sluga indrivare som istället för att hysa någon för-

hoppning om ett eget land, utan istället hade anledning att hysa en förhoppning för sin egen 

ärbarhet. Bröderna Grimm, Richard Wagner och Friedrich Nietzsche är exempel på hur man 

inom konst och filosofi lät sig inspireras av Herder och Jones tankar, där de mytologiska be-

rättelserna stod som bakgrund. Wagner var för övrigt en av dem som lade grunden för de anti-

semitiska tankegångar som ledde fram till den nazistiska ideologin.29

 

1900-talet och framåt … 

Med tiden kom den lingvistiska diskursen att utvecklas och förändras. Språket sågs nu som ett 

levande, talat väsen, istället för en textuell artefakt. Lingvister som Ferdinand de Saussure 

betraktade språket ur ett synkront, strukturellt perspektiv, vilket gav ny etymologisk kunskap 

som ett komplement till historiesynen. Även utvecklingen inom det antropologiska området 
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kom att förändra det mytologiska synsättet, då andra kulturella aspekter nu framstod som mer 

intressanta att studera. Myten kom istället att förknippas med det rituella framträdandet, och 

som istället för språk och poesi, visade på mönster av social organisation. Att teoretisera my-

ten som berättelser av de primitiva folken, gjorde att de första antropologerna kom att betrakta 

myt som irrationellt tänkande från det mänskliga tänkandets barndom. Något som gav den 

europeiska dominansen legitimitet till den sentida koloniala expansionen. Myten tappade i 

betydelse till förmån för olika nya riktningar. I England exempelvis tog folkloristiska-

antropologiska modeller över, med James Georg Frazers som stark företrädare. Han såg my-

ten utifrån ett evolutionistiskt perspektiv, med fokus på de ålderdomliga berättelserna om gu-

darnas uppgång och fall. Myten i samröre med riten, gav kunskap om den allra tidigaste fasen 

i människans utveckling. I Norden och i Centraleuropa däremot, kom det Herder influerade 

mytparadigmet till stor del att leva kvar.30 Detta till förmån för nationalistiska intressen. Den 

oerhörda betydelse myten kom att få i Tyskland är välkänd från historieskrivningen, då dess 

otyglade kraft fick fritt utlopp, i samband med Nazistpartiets iscensättande av Volkberättel-

serna. Det tredje rikets utvalda, ideologiska berättelse framfördes i en oändlig spridning, ge-

nom olika medier, så som exempelvis tal, filmer, ikoner, symboler, ett stort publikt uppträ-

dande, samt genom akademiska skrifter.31

 

Hur ser man på myten idag, vilken betydelse har myten för oss som lever på 2000-talet? Bru-

ce Lincoln ger sin syn på mytens funktion i det sekulariserade samhället, genom att karaktäri-

sera den som en ideologi i berättande form. Ser man till själva studiet av myt, framträder på 

samma sätt en ideologi i berättad form. I den akademiska världen får studenten ta emot berät-

telser som berättas i syfte att upprätthålla en viss ordning. Genom att framhålla sig själv, sina 

favoriserade teorier och personer, uppvisar läromästaren ett ideologiskt framförande i föreläs-

ningssalarna på universitet och högskolor. Lärarens tal är mytiskt, den arroganta, överlägsna 

diskursen för de strukturellt starka. Studentens tal är genom sina frågor logos, då frågorna kan 

vara ifrågasättande, listiga och strategiska. Logos framstår på så sätt som den strukturellt sva-

ges diskurs, samtidigt som den strukturellt svage samtidigt har privilegiet att kunna tala my-

tiskt. Därmed likställs de två principerna så att den starke och svage talar samma språk, dock 

med undantaget att den starkes språk är mer ambitiöst och anspråksfullt än den svages. Även 

om det ideologiska budskapet är en del av undervisningen, talar fotnotens existens emot detta. 

                                                           
29 Lincoln, Bruce, 1999: 47-61. 
30 Lincoln, Bruce, 1999: 69-73. 
31 Lincoln, Bruce, 1999: 75. 
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Fotnoten borgar för att den vetenskapliga texten vilar på en trovärdig grund, utan begräns-

ningar från ideologisk styrning. Är myten att betrakta som ideologi i berättad form, framstår 

den humanistiska vetenskapen som myter med fotnoter.32

 

Lincolns teori om myten som ideologi i berättad form, grundar sig i den problematik som det 

vetenskapliga studiet av förhistorien berörs av. Det faktum att förhistorien verkligen är avläg-

sen i tid, gör att text källor inte finns att tillgå. Den rika tillgång på arkeologiska data, berättar 

däremot sina egna berättelser, berättelser som präglats av dem som berättat den. Förhistorien 

framstår på så sätt som perioden före historien, den ursprungliga källan, som dock redan for-

mats och berättats för att motsvara någon annan berättares intressen och behov. Trots det ut-

gör studiet av myten en viktig del av vetenskapen, inte minst för kommande generationer, 

som ett bidrag till metaberättelsen om myten i ett historiskt perspektiv.33

 

3. De politiska talen 
3.1 Politik och ideologi 

För att studera den sekulariserade samhällsbilden, har jag valt att tillämpa Bruce Lincoln teori 

på de svenska politiska ledarnas tal. På samma sätt som Lincoln ser hur mytens normerande 

diskriminering och prioritering, blir till ideologi i berättad form, har jag för avsikt att analyse-

ra vad politikerna lyfter fram respektive håller undan i sina tal. Med myten som ett analysin-

strument har jag för avsikt att lyfta fram hur vår tids högsta samhällsorgan ser på människan, 

samhället och världen. Politik och ideologi är två centrala, och ofta förekommande begrepp i 

talen. Inledningsvis har jag därför valt att kortfattat belysa innebörden av dessa begrepp. 

 

Ordet politik kommer från grekiskans ord politike med betydelsen statskonst, d. v. s., proces-

sen att erövra och utöva makt i offentliga samanhang. Enligt Aristoteles kunde begreppet poli-

tik beskrivas som ett samhälles gemensamma strävan efter ”ett gott liv”. Detta skulle åstad-

kommas genom lösandet av konflikter mellan det gemensamma bästa och avvikande intres-

sen. I dagens svenska samhälle har begreppet kommit att få två olika grundbetydelser. Dels 

som de processer genom vilka makt utövas, och dels som den förda politikens principer och 

faktiska sakinnehåll. De båda begreppen står även i nära samband med varandra. Det politiska 

maktspelet utgörs inte enbart av makten för dess egen skull, utan består även i förmågan att 

främja politiska sakfrågor. Centralt i det politiska spelet står processen genom vilken personer 
                                                           
32 Lincoln, Bruce, 1999: 207-209. 

 15



med olika åsikter och intressen, når fram till bindande beslut. Därmed utgör politiken ett spel 

som förutsätter motsättningar om mål, eller metoder för att förverkliga de uppsatta målen. 

Som instrument för denna process framstår beteenden som exempelvis övertalning, hot, löf-

ten, våld, utbyte, förhandling, tvång, belöning m.m. Dessa beteenden kan leda fram till beslut 

i så väl positiv som i negativ bemärkelse. En viktig del i förhandlingen är kompromissen, som 

kan tvinga aktörer att ge efter på vissa ståndpunkter, målsättningar eller löften. Denna meka-

nism är särskilt tydlig i ett öppet, demokratiskt samhälle. Det politiska spelet förutsätter även 

erkända regler som kan vara både lagfästa eller som fungerar som praxis. De aktörer som del-

tar i den politiska processen är demokratin sett både som individer, så väl som organiserade 

grupper, samt partier, massmedier, byråkrater och formella beslutsfattare.34

 

Ideologi är ett mångtydigt och samtidigt centralt begrepp inom politiken under modern tid. 

Begreppet ideologi används i dag allmänt i betydelse som åskådning, samt i synnerhet i bety-

delse som samhällsåskådning. En ideologi utgör en sammanhängande enhet, innehållande 

såväl antaganden om verklighetens beskaffenhet, som värderingar av denna.35 Begreppet ide-

ologi började användas under franska revolutionen och betecknade då en samling principer 

som skulle vara vägledande för det politiska handlandet.36 Ideologierna har även en legitime-

rande och maktpolitisk dimension. En maktordning bärs alltid upp av föreställningar som är 

avsedda att få det rådande systemet att framstå som rimligt, berättigat och tjänande ett högre 

syfte. Ofta är den förkunnade ideologin bara en förklädnad för andra syften än den egentliga 

motiveringen. Det är därför viktigt att hålla isär motivering och motiv. De argument som förs 

fram för att motivera politiska beslut är då långt ifrån alltid de verkliga motiven.37

 

De största och mest betydelsefulla ideologierna inom modern statsvetenskap är konservatism, 

liberalism och socialism. Konservatismen uppstod som en proteströrelse mot franskarevolu-

tionen i slutet av 1700-talet. De konservativa ville bevara samhället som det en gång hade sett 

ut. En av dess företrädare var irländaren Edmund Burke som kritiserade människorna i Frank-

rike för att de satt sig över den naturliga ordningen som gud skapat. Den jämlikhet man för-

sökte att skapa stred mot guds och naturens lagar. Burke ansåg att om man vill förändra sam-

hället, måste det ske långsamt och successivt. Han liknade samhället vid en kedja bestående 
                                                           
33 Lincoln, Bruce, 1999: 215, 216. 
34 Nationalencyklopedin, band 15, chefredaktör Engström, Christer, Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs, 

1994: 191, 192. 
35 Nationalencyklopedin, band 9, chefred. Kari Marklund, Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs, 1994: 343. 
36 Larsson, Reidar, 1997: 7. 
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av alla tidigare och kommande generationers människor. En generation människor får då inte 

bryta kedjan genom att införa så drastiska förändringar som en revolution innebär, utan måste 

ta ansvar för kommande generationer. Samhället hade en hierarkisk indelning, där alla männi-

skor hade samma värde, men där människor efter sin intelligenta förmåga fått olika uppgifter i 

livet givna av gud.38

 

Liberalismen grundades sig på upplysningens och franska revolutionens frihetsidéer från 

1700-talet. Frihet är liberalismens främsta honnörsord och människan skulle befrias från alla 

tvångsregler i politiken och ekonomin. Varje människa skulle själv ta ansvar för sitt liv och 

inte lita på att staten skulle gripa in och reda upp situationen vid kriser. Adam Smith professor 

vid Glasgows universitet var en av dess starka företrädare som ansåg att staten inte skulle läg-

ga sig i näringslivet och att statliga regleringar skulle bort för att inte hindra duktiga yrkesmän 

att starta egna verksamheter. Näringsfrihet med fri konkurrens och frihandel mellan länder var 

andra åtgärder man ville införa i ett bra fungerande samhälle.39

Socialismen föddes ur 1800-talets industristäders nöd och elände. Allt fler arbetare krävde att 

fabrikerna borde ägas gemensamt eller av staten och inte av privata ägare som skapade stora 

förmögenheter för sig själva. Mest framstående kom de två tyska socialisterna Karl Marx och 

Friedrich Engels att bli genom sina idéer om ett gott samhälle i Kommunistiska manifestet. De 

ansåg att den egendomslösa arbetaren, proletären, sögs ut av kapitalisterna, något som skulle 

sluta i den kommunistiska revolutionen. Därefter skulle så småningom det kommunistiska 

samhället växa fram, där alla produktionsmedel skulle ägas och brukas gemensamt, i vänskap 

utan kapitalister och proletärer. I slutet av 1800-talet kom den socialistiska arbetarrörelsen att 

splittras i två delar. Dels de anhängare som höll kvar vid tanken på den väpnade revolutionen, 

och dels de som istället ansåg att arbetarna borde kämpa för allmän och lika rösträtt. Dessa 

tankar, reformatorisk socialism eller socialdemokrati, förespråkades av framför allt Eduard 

Bernstein i Tyskland som ansåg att genom rösträtt skulle allt fler arbetare kunna väljas in i 

parlamenten och på så sätt skulle samhället successivt och helt fredligt övergå till ett socialis-

tiskt styrelseskick.40

 

Under de senaste decennierna har de klassiska ideologierna blivit allt mer ifrågasatta. Många 

anser att nya tider med nya problem kräver nya idéer. Trots det lever de gamla idéerna vidare, 

                                                           
37 Larsson, Reidar, 1997: 14. 
38 Almgren Hans, Höjelid Stefan, Nilsson Erik, 1997: 150, 151. 
39 Almgren Hans, Höjelid Stefan, Nilsson Erik, 1997: 152, 153. 
40 Almgren Hans, Höjelid Stefan, Erik Nilsson, 1997: 153-155 
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ibland dock i ny skepnad exempelvis som ekologismen, feminismen, nyliberalismen och ny-

konservatismen.41

 

3.2 Socialdemokraterna 

I de tal som hållits av representanter från det socialdemokratiska partiet framträder tanken om 

en kollektiv jämställdhet. Statsminister Göran Persson höll ett tal i Björkviks Folkets Park den 

1 augusti 2004, där han talar om den fria människan. Persson framhåller socialdemokratins 

sätt att betrakta människan utifrån ett kollektivt tänkande. 

 

”Det är individen som är målet. Den fria, stolta människan. Sedan är vi människor oli-
ka. En del av oss har fått väldigt mycket med gratis från födseln, andra har fått mindre. 
En del har drabbats av motgångar i vuxenlivet. Så ser det ut. Och när det är så samhället 
och livet ser ut så har vi ju ett gemensamt ansvar för varandra. Gemensamt ansvarsta-
gande – det är den direkta översättningen av det franska vackra ordet solidaritet. Det är 
det som politiken syftar till.” 
 

I Göran Perssons tal i samband med regeringsförklaringen vid öppnandet av riksmötet, den 14 

september 2004, framträder den demokratiska grundtanken om människans lika värde. Pers-

son säger sig värna om de svaga i samhället, dock utifrån ett ”likaförallaperspektiv”. 

 

”Jag vill att Sverige ska vara ett land där trygghet och välfärd är för alla, inte bara någ-
ra. Men i vårt land finns ännu skillnader i hälsa och tillgång som inte kan förklaras med 
annat än social bakgrund. Skillnader i arbetsvillkor och delaktighet som inte kan förkla-
ras med annat än etisk bakgrund. Skillnader i lön och makt som inte kan förklaras med 
annat än kön […] Strävan efter solidaritet och rättvisa måste pågå ständigt.” 

 

”Likavärdesprincipen” gäller även jämställdhet mellan könen. Persson såg tillbaka på 10 år av 

en jämställd regering och sade sig ivrigt vänta på en motsvarande utveckling i övriga samhäl-

let. 

 
”Särskilda åtgärder föreslås för en jämställd skola […] Starka kommersiella intressen 
sprider sexualiserade bilder av kvinnor och exponerar båda könen fördomsfullt. Det 
försvårar jämställdhetsarbetet och måste motarbetas. Fortsatta insatser görs mot heders-
relaterat våld. En nationell handlingsplan förbereds mot prostitution och handel med 
kvinnor och barn.” 

 

Göran Persson talar om socialdemokratins credo och hela grundtanke, som är att trygga, väl-

utbildade människor vågar satsa i sin dagliga gärning. I ett tryggt samhälle vågar människor ta 

risker att misslyckas, utan att för den skull falla igenom helt. På så sätt skapas entreprenörer 

och ett växande näringsliv. 
                                                           
41 Höglund, Björn, Jarlén, Leif, Lind, Hans, Lökholm, Andreas, 2003: 33. 
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”Just denna koppling mellan tillväxt och trygghet, denna koppling mellan utveckling 
och jämlikhet, som vi socialdemokrater alltid trott på […] det är viktigt.” 
 

Persson fortsätter att lyfta fram sitt partis politiska kärna då han talar om förmågan och viljan 

till omfördelning: 

 

”De som har ska naturligtvis vara med och betala för en välfärd, som de själva inte all-
tid kan dra fördel av personligen. Men de får leva i ett samhälle som präglas av små 
klyftor och små motsättningar. I ett sådant samhälle finns den äkta friheten, den frihet 
som består i att man inte behöver vara rädd.” 
 

I statsministerns tal framträder även synen på det politiska arbetet som inte enbart en kamp för 

trygghet utan även som kampen för rättvisa. Ett rättvisare samhälle ska upprättas för framför 

allt fyra grupper i samhället. Det handlar om de unga, barnfamiljerna, de äldre, samt omför-

delningen av resurser. Exempelvis att ta från försvaret, då det yttre hotet mot landet är lågt. 

Persson vill istället föra över resurser till områden där hotet mot den inre säkerheten, och 

tryggheten är stor. Kriminalitet, droger och brutalitet är sådant som istället måste prioriteras. 

Det inre hotet är inte bara en fråga om åklagare och kriminalvård, utan det är även en fråga 

om missbruksvård: 
 
”En fråga om att se de pojkar och flickor, de unga människor, som fastnat i narkotika-
träsket. Det finns många här som upplevt det värsta man kan uppleva, nämligen att se 
sitt eget barn glida iväg in i ett missbruk […] det kunde vara mitt barn, det kunde vara 
ditt barn. Och att sedan inte få någon hjälp, inte veta vart man ska gå, inte se någon vård 
som man kan använda sig av. Det är ett stort misslyckande för samhället. Det är också 
en fråga om solidaritet, gemensamt ansvarstagande.” 

 

Ytterligare ett ämnesområde som framträder i Perssons tal är visionen om ”det gröna folk-

hemmet”. 

 

”Det är en vision om ett ekologiskt hållbart Sverige där hälsa och välfärd värnas, 
samtidigt som vi bättre kan bidra till ökad solidaritet och en rättvisare resursför-
delning i världen. Viljan att ställa om och modernisera samhället i resurseffektiv 
riktning kommer att frigöra en våg av tekniska innovationer och investeringar 
som genererar tillväxt.” 

 

Sett ur ett globalt perspektiv finner Göran Persson de samhälleliga problemen som alltmer 

gränsöverskridande då ekonomier och marknader är starkt sammanflätade. Han hävdar att i en 

tid då nationalstaten blivit för liten för att lösa samtidens frågor och människors vardagspro-

blem, måste demokratin bli gränsöverskridande. ”Det hänger ihop, vi är beroende av var-

andra. Det finns ingen ö någonstans där man kan dra sig tillbaka och tro att man är skyddad. 
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Vi är alla beroende av varandra”. På kongressen den 16 april 2004, höll Göran Persson ett 

öppningsanförande, där synen på människan och dennes lika värde framgår i kampen mot 

fördomar: 

 
”Egentligen är det konstigt; Människor satsar stora summor på att resa runt i världen för 
att ta del av andra kulturer, uppleva ny musik, nya dofter och smaker, nya sätt att um-
gås, nya idéer av alla slag. Men det finns ju redan här – men många av oss är för dåliga 
på att upptäcka det. Sveriges befolkning består av människor från alla världens länder. 
Från alla kulturer. Mängder av språk talas inom våra gränser.” 
 

I de socialdemokratiska talen är man tydlig i framförandet av det politiska budskapet. Man 

talar om ”likavärdesprincipen” och rättvis resursfördelning i samhället och i världen, utan att 

undanhålla några grupptillhörigheter eller länder. 

 

3.3 Västerpartiet 

I Lars Ohlys 1 majtal 2004, framträder bl. a. synen på socialismens ideal som han anser inte 

får stanna vid att vara traditionell, utan som även måste vara öppet för förändring och ständig 

förnyelse. Den viktigaste förnyelsen för vänstern, arbetarrörelsen och samhällsdebatten under 

senare år har enligt Ohly varit feminismen. 

 
”Feminismen utmanar gamla värderingar och traditioner Den lyfter fram nya 
konflikter till ytan och även arbetarrörelsens män tvingas inse att män, i kraft av 
sitt kön, tillhör den grupp som tjänar på att könsmaktsordningen upprätthålls. 
Ibland svårt att inse och erkänna och värre blir det när vi förstår att vi måste av-
stå från de privilegier som vårt kön ger oss.” 

 

I talet framträder även Lars Ohlys syn på människan ur ett samhällsklassrelaterat perspektiv. 

Han betraktar feminismen även som utmanare för vad som ryms inom begreppet politik. Ut-

ifrån det socialistiska synsättet att analysera samhällets maktstrukturer utifrån ett kollektivt 

tänkande, står huvudkonflikten i första hand mellan klasser och kollektiv, och inte mellan 

enskilda individer. Ohly ser även feminismen som en i huvudsak kollektivistisk teori: 

 

”[…] det är män som grupp som överordnas kvinnor som grupp. Mellan olika individer 
kan däremot uttrycken för över- och underordning mellan könen variera. Men feminis-
men ställer krav på förändring även av oss som medborgare och människor. Hur vi le-
ver våra liv får avgörande betydelse politisk betydelse vilket blir tydligt om vi vågar ta 
på oss de feministiska glasögonen.” 
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Lars Ohly talar även om hur välfärden urholkas. Han hävdar att de rika alltid klarar sig med 

privata försäkringar, samt att sänkta skatter och högre avgifter gynnar dem som redan har 

mycket. 

 

”Skattesänkningar för de redan rika leder till att klass- och könsskillnader i samhället 
förstärks. Med avregleringar och privatiseringar blir vi alla kunder på en marknad i stäl-
let för medborgare med rättigheter. Den som har tjock plånbok behöver inte frukta de 
ekonomiska följderna av att bli sjuk eller arbetslös.” 

 

Enligt vänsterpartiets sätt att se på samhället, vill Ohly utveckla välfärden genom att låta de 

som har mycket, betala mer i skatt. Genom att ta av var och en efter förmåga och ge till var 

och en efter behov, skulle möjligheten att tillförsäkra alla en bra sjukvård när de behöver, en 

bra omsorg för våra barn och äldre, en bra utbildning för alla vara möjlig. Något som även 

skulle föra med sig minskade klasskillnader. Lars Ohly ser samhället som ett ekonomiskt sy-

stem som producerar orättvisor: 

 

”Då krävs det en politisk motmakt som försöker utveckla den generella välfärden, som 
tar kamp för att skatt ska betalas efter bärkraft, som arbetar målmedvetet för att omför-
dela från privat till gemensamt, från män till kvinnor och från rika till fattiga.” 

 

I partiledardebatten den 25 maj 2004, gav Lars Ohly uttryck för sin bild av sitt idealsamhälle: 

 

”[…] vi måste med kraft bekämpa den ordning som exploaterar kvinnors arbete och 
som upprätthåller kvinnors underordning. Patriarkatet är inte bara orättvist och odemo-
kratiskt. Det står i vägen för samhällsutvecklingen. Därför måste vi fördela det betalda 
arbetet rättvist och se till att vi har en lönebildning som bekämpar orättvisorna. Stat och 
kommun måste ges tillräckliga resurser för att kunna betala anständiga löner. Vi kan 
inte längre bygga vår välfärd på att kvinnor ska arbeta i offentlig sektor till låga löner. 
Det krävs en nationell kraftsamling mot lönediskrimineringen av kvinnor. Vänsterparti-
et vill medverka till en sådan kraftsamling. Vi vill skapa ett samhälle där jämlikhet, 
rättvisa och solidaritet råder.” 

 

Amerika Vera Zavala var också en av dem som höll ett 1 majtal 2004. I Malmö talade hon bl. 

a. om vikten av att stödja befrielsekampen inte bara i andra länder, utan att vi även i Sverige 

måste befria oss själva: 

 

”Vi har en vision om ett samhälle där klasser inte begränsar människors frihet. Att göra 
människan fri är vårt yttersta mål. Vi ifrågasätter ett orättfärdigt samhällsystem. Själv-
klart är jag antikapitalist. Vad skulle jag annars kunna vara i det här samhället? Lika 
självkart vill jag avskaffa kapitalismen. Med vad? Med något bättre så klart!” 
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Vera Zavala fortsätter att tala om att kampen för ett rättvist samhälle i dag måste föras såväl 

på loka nivå som på global nivå. 

 

”På lokal nivå har vi möjlighet att gå emot den nyliberala globaliseringen, fast vi kan 
bara göra det om vi blir fler som deltar. Med deltagande demokrati kan vi stoppa, vända 
politiken och utveckla något bättre […] vi måste skapa motvikter till avdemokratise-
ringen. Bemöta mindre demokrati med mer demokrati.” 

 

Även inom vänsterpartiet är man tydlig i framförandet av den partipolitiska visionen. Då man 

talar om frihet för alla människor, måste det tolkas som att alla människor verkligen avses 

utan diskriminering, då inget sådant omnämns. 

 

3.4 Miljöpartiet de gröna 

Miljöpartiet har en global syn på människan och världen. Genom att leva ett miljöanpassat liv, 

kommer världen bli bättre att leva i för alla människor. Den globala miljötanken genomsyrar 

miljöpartiets politiska ideologi. I Peter Erikssons sommartal i Ystad den 8 augusti 2004, fram-

träder miljöpartiets syn på människan och världen. Han ser det gröna globala perspektivet 

som en nödvändighet. Att låta kortsiktigheten och dumheten styra är oerhört kostsamt. 

 

”Jag är säker på att alla kommer att vinna på att världens fattiga får det bättre. Den grö-
na politiken handlar om att bygga spelregler som är mer rättvisa och mindre förödmju-
kande för länder i tredje världen. Att våga vara öppen och stå fast vid en politik där 
människor får större utrymme att röra sig och bli fria. Att genom en mer effektiv och 
långsiktig resursanvändning skapa utrymme för fler att utveckla ekonomierna och att 
använda en större del av våra rikedomar för att hjälpa till att utveckla fattiga länder.” 

 

Peter Eriksson talar även om ett vidgat sätt att se på säkerhetspolitiken. 

 

”Säkerhetspolitiken kan inte längre enbart handla om militära hot. Vi behöver vidga 
perspektiven och inse att det som är hoten mot vår säkerhet är den växande miljökrisen, 
fattigdomen, narkotika – och drogrelaterad brottslighet. Inga militära arsenaler kan ska-
pa säkerhet i en sådan situation”. 

 

”Det går inte att skjuta på fattigdomen, men fattigdomen kan skjuta på oss. Säkerhet 
och solidaritet går därför hand i hand. Det krävs stora globala satsningar för att utrota 
fattigdomen […]” 

 

Maria Wetterstrand talade vid riksstämman den15 februari år 2004, om de grönas kamp för en 

bättre värld. Hennes syn på människan och världen sammanflätas till en global enhet: 
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”Människor är på flykt nästan överallt runt om i världen. Förföljelse på grund av poli-
tisk ståndpunkt, religion, sexuell läggning och kön är fortfarande vardag i många län-
der. Familjer splittras, barn rycks upp med rötterna och tvingas ut i det okända, inte säl-
lan i händerna på hänsynslösa flyktingsmugglare […]” 
 
”[…] Gröna över hela världen kämpar för samma sak som vi. Det är vi gröna som tar 
världens orättvisor, miljöförstöringen och den ohållbara resursförbrukningen på allvar, 
som förstår att det är här världens allra största utmaning ligger. Det är grunden för grö-
na partier i såväl Sverige som EU.” 

 

Enligt Wetterstrand är målen för det gröna politiska arbetet gemensamt för de gröna i alla 

länder: 

 
”Vi vill riva murarna, vi vill att miljö och social rättvisa överställs kortsiktiga ekono-
miska mål och företagens intressen, vi vill lägga om energisystemet mot modern teknik 
och motverka växthuseffekten, vi vill ha miljövänliga transporter, vi vill att det som är 
bra för miljön ska bli konkurrenskraftigt, vi vill att människor ska kunna påverka och 
vara delaktiga i de beslut som påverkar deras liv, vi vill att konsumenterna ska få mer 
makt som motvikt till företagens kommersiella intressen, vi vill värna den biologiska 
mångfalden i världens korallrev och i andra ekosystem.” 

 

Även i det tal Zaida Catalán höll i Almedalen den 4 juni 2004, framträder tron på människa 

och miljö som en sammanhållen enhet: 

 

”I en värld som denna kallas ofta fredsinitiativ och försök till konfliktlösning naiva och 
fruktlösa. Men jag kallar motsatsen för fegt och dödsdömt. Hur ska vi skapa en framtida 
planet med en fungerande demokrati, upprätthållna mänskliga rättigheter, hänsynen till 
miljön? Nämligen en hållbar framtid för framtida generationer att leva i? Om vi inte 
vågar tro på drömmen?” 

 

Miljöpartiet visar fram en partipolitik med en genomförd helhetssyn på rättvis fördelning av 

resurser, hänsynstagande till miljön och upprätthållande av mänskliga rättigheter. Något som 

därmed torde vara gällande för alla människor utan diskriminering. 

 

3.5 Moderaterna 

Moderaternas nye partiordförande Fredrik Reinfeldt, visar fram en stark tro på människan och 

dennes förmåga att skapa goda förutsättningar för ett gott samhälle. I sitt tal i radions Som-

marprogram i P1, den 2 juli 2004, lyfter han fram vikten av att ge människan frihet för att 

kunna utveckla sin egen fulla kapacitet. Exempelvis anser han att: 

 

”Frihet är den bästa vägen att grundlägga för människans möjligheter att uppfylla sina 
bästa intentioner. Det är i frihet vi får testa och lära om vår kapacitet Men även friheten 
har en spegelbild, den möjliggör ofta misslyckandet och blottlägger ibland tomhet. Utan 
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frihet ryms dock inte utveckling, vår förmåga att ersätta gammalt med nytt och bättre 
skulle inte vara möjlig.” 
 
Vidare talar han om det ansvar som följer i frihetens spår: 
 
”Eftersom jag tror att människans positiva egenskaper är starkare än våra negativa tror 
jag att människan växer i ansvarstagande ju större friheten blir […] ingen människa kan 
hamna i en situation som hon inte kan påverka till det bättre.” 
 

Reinfeldt fortsätter även att tala om friheten som människans naturliga tillstånd, samt att dess 

motsats, inlåsning av den fria tanken och viljan, är ett otänkbart alternativ för människan. Han 

ser människan som intressant och komplex, med en stor kapacitet och en stor begåvning som 

bara väntar på att upptäckas. Dock finns en baksida av människans begåvning då den öppnar 

dörrar till våra mörkare rum. Men med vårt förnuft, starka drivkrafter och vinnarinstinkt har 

vi ändå möjlighet att lyckas med vår uppsatta målsättning. Men människan är på en och sam-

ma gång både kapabel och bräcklig: 

 

”Då allting inte går som vi tänkt oss, eller andra inte förhåller sig till oss som vi hoppats 
utlöser det destruktiva krafter inom oss. Det blir som ett spegelbildsförhållande […] 
Redo för stordåd men också för bestialiska övergrepp […] Genialiteten gränsar ofta till 
galenskapen.” 

 

För att beskriva människans balansgång på den tunna gränslinjen mellan civilisation och kaos, 

gör Reinfeldt en jämförelse med författaren och Nobelpristagaren William Goldings bok, 

Flugornas Herre. På samma sätt som pojkarna i Goldings text, tappar kontrollen över ordning 

och mänskligt tänkande, och som ersätts med den starkes rätt, kan vi alla människor förvirras 

av maktens rus och hamna i situationer vi inte hanterar. Det är viktigt att vara vaksam så att 

individen inte ger vika för det anonyma kollektivet. Ytterligare ett exempel på den grund-

läggande synen på samhällsbygget där den starka individen bildar hörnstenar, framträder i 

Reinfeldts anförande vid moderaternas kommunala rikskonferens i Stockholm den 23 sep-

tember 2004. Han talar om frihet för människor att skapa sin egen lycka och framgång: 

 

”Människor måste få utrymme att bygga upp ett eget sparande och därmed en möjlighet 
till oberoende. Det öppnar för fler ska våga ta risker, satsa på idéer och företagande 
samt se det som en möjlighet till ett bättre liv […] Vi kan återupprätta Sverige som ett 
bra land för de som vill arbeta, för entreprenörer, och för företagare.” 

 

I kriminalpolitiska frågor framträder en konservativ syn på fångvård, då Reinfeldt efterlyser 

hårdare tag för kriminalitet: 
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”Det handlar om ett rättsväsende som levererar alldeles för lite trygghet till vanliga 
människor och alldeles för mycket trygghet för de som lever på att begå brott […] Vi 
säger att det är rätt med hårdare tag mot brottslingar.” 

 

Även i fråga om kriminalvården framträder intresset för människans komplexitet: 

 

”För den som är intresserad av hur människan är sammansatt utgör alla de som sitter i 
fängsligt förvar naturligtvis en särskild kategori.” 

 

I Fredrik Reinfeldts anförande vid Folk och försvars rikskonferens den 19 januari 2004, ger 

han exempel på sin syn på omvärlden: 

 

”Inget kan längre hända i vår värld som vi inte kan känna likgiltighet inför. Ingenstans 
på vår jord är människovärdet annorlunda eller delbart. Vi hänger ihop. Jag hoppas 
snart få uppleva en tid när ingen längre kan sluta sig som nation eller folkgrupp och 
utropa herravälde över fria människor […]” 

 

”[…] Vi reser i dag mer än kanske någonsin tidigare. Vi handlar mer med varandra 
och får ett alltmer fördjupat umgänge individer såväl stater emellan. Föräldrarna till 
dottern som är utbytesstudent i USA månar inte bara om säkerheten inom Sveriges 
gränser. De företagare som gör affärer med Sydostasien ser inte bara till utvecklingen 
här hemma. För de med släkt på Balkan är freden där lika viktig som freden här. Vi 
måste se bakom vår egen landsgräns i en tid när vårt beroende av varandra växer.” 

 

Inom moderaterna talar man om frihet och trygghet för individen. Dock är bilden något otyd-

lig i synen på de människor som av olika anledning inte kan utnyttja friheten till att utveckla 

sin fulla kapacitet som människa och individ. Hur man betraktar människor som på grund av 

exempelvis handikapp eller sjukdom inte kan förändra sin situation, framgår inte av talen. 

 

3.6 Folkpartiet 

Inom Folkpartiet lyfter partiledaren Lars Leijonborg fram en bild av ett parti som utgår från 

den liberala synen på människan. Vid riksmötet i Lindköping den 24 april 2004, talar han om 

globaliseringen och gör en koppling till liberalismen som en globaliseringens ideologi. Han 

hävdar att: 

 

”[…] klokt utnyttjad kan globaliseringen öka toleransen, lyfta miljarder ur fattigdom 
och ge större förutsättningar för demokrati.” 

 

Leijonborg vill att Sverige ska ta steget fullt ut in i globaliseringens tidsålder, för att inte mis-

sa möjligheter, samt för att vi måste ställa upp för varandra: 
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”För oss är globaliseringen mer än utökad världshandel och IT-revolutionen. För 
oss är den först och främst ett instrument för en bättre värld, en värld i fred, en 
värld där den siste diktatorn är störtad och en värld där fler och fler får leva i fri-
het, demokrati, mänskliga rättigheter och välstånd.” 

 

”Varenda svensk kommun berörs av globaliseringens effekter, på gott och på 
ont. Mest på gott, om det kanske inte känns så just nu för våra vänner från Väs-
tervik, där Electrolux dammsugartillverkning snart ska flyttas till Ungern. Men 
vi vet att förlorade jobb kan vinnas igen med råge, med rätt förutsättningar, och 
att andra problem som kan följa i globaliseringens spår väger lätt i förhållande 
till de enorma vinsterna.” 
 

Inom folkpartiet ser man sig som ett parti som värnar alla människors lika värde, där man står 

för nytänkande och där man är stolta över att ha medlemmar med olika bakgrund: 

 

”Tänk att tillhöra ett parti som bland sina medlemmar har både Per Ahlmark 
och Hans Blix! Och tänk att tillhöra det nya folkpartiet som kan förse TV: s 
morgonsoffa med både Fatima Nur och Nyamko Sabuni när slöjfrågan ska dis-
kuteras.” 

 
Leijonborg säger sig även ha ett starkt engagemang för utsatta människor och uttrycker det på 
följande sätt: 
 

”Vare sig vi sitter i barn och ungdomsnämnden eller miljö- och hälsovårds-
nämnden eller landstingsfullmäktige eller riksdagen är vi liberaler, engagerade 
för att alla människor – var på klotet de än råkar leva – ska ha rättigheter re-
spekterade och ha rätten att leva i demokrati.” 

 

Han fortsätter att tala om vikten av ett engagemang utifrån liberala kärnvärden, exempelvis 

rätten till asyl, och möjligheten att flytta till ett annat land för att försörja sig. Men med rättig-

heter följer även skyldigheter och ansvartagande för varje individ. Leijonborg anser att som 

humanist måste man även se till en helhet, en gränsdragning för vem är i behov av att få ta del 

av vårt stödsystem och vem som kan stå på egna ben. 

 

”Vi ska vara de främsta humanisterna, kravlöshet ska inte vara liberalismens 
kännemärke. I globaliseringens tid klarar vi inte hjälpa de som behöver hjälpas 
om vi inte vågar ställa krav på dem som kan hjälpa till att verkligen göra det 
[…] Principen gäller naturligtvis svenskar i minst lika hög grad som invandra-
re.” 

 

I ett tal till Svenska PAN – Europaföreningen den 7 maj 2004 talade Lars Leijonborg om de-

ras drömmar om ett Europa enat för fred, frihet och utveckling, som nu blivit till verklighet. 

Leijonborg talade om hur trygghet för individen skapas genom både ett europeiskt och ett 
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globalt samarbete för en bättre värld. Leijonborg anser att Sverige borde ta sitt ansvar för en 

säkrare värld, och att säkerhet måste byggas i samförstånd med USA: 

 

”Nato is the important structure for security in our part of the world and the 
choice to stay outside means that we give up Swedish influence on issues that 
could have great impact on our own security. It´s about time that Sweden goes 
from sitting in the audience to taking true responsibility for our common secu-
rity.” 

 

Inom folkpartiet talar man om sin globala syn på mänskliga rättigheter och demokratiska vär-

den. Man ser liberalismen som globaliseringens ideologi, och hävdar vikten av engagemang 

utifrån liberala värden. Dock framstår synen på samhällets krav på människor något otydligt. 

Gränsdragningen för rätten till hjälp från samhällts sida framgår inte klart i talen. 

 

3.7 Centerpartiet 

Vid centerpartiets kommundagar i Ronneby 6-7 februari 2004, höll partiordföranden Maud 

Olofsson ett anförande där partiets syn på människan framträder. Olofsson talar om männi-

skans eget ansvar för så väl vår egen välfärd som andras. Partiet ser både ansvarstagande och 

kravfyllt på människan. 

 

”Vårt personliga ansvar. För oss själva. Och för varandra. Vi ska ställa krav på 
människor att ta det ansvaret. Men också ge dem förutsättningar att faktiskt 
göra det […] Och den människosynen omfattar alla. Utan undantag. Den gäller 
oss som sitter här i salen. Den gäller medborgarna i våra grannkommuner. Och 
den gäller våra grannar i Danmark, Finland, Lettland, Polen. I hela EU och i 
hela världen.” 

 

Maud Olofsson fortsätter att tala om sin syn på människan som får till följd att man inte kan 

stå neutral inför situationer då människor diskrimineras på grund av hudfärg, religion eller ett 

utländskt namn. Hon talar även om samhället som det mångkulturella samhället och att de 

politiska ledarna måste ta ledningen och visa vägen. 

 
”Vi vill att Sverige ska vara ett möjligheternas land, som är öppet för var och 
en som vill vara med och bygga ett bättre samhälle.” 

 

Hon fortsätter att tala om sin samhällsvision som stödjer dem som gör rätt för sig och som 

samtidigt ställer krav på dem som inte sköter sig, svenskar som invandrare. Inom centerpartiet 

vill man även se hur samhället tar i med hårdhandskarna mot brottsligheten: 
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”Vi ska se till att samhället kan upprätthålla ordningen. Att det finns poliser i 
hela landet, dygnet runt. Att man samarbetar med tull och andra myndigheter. 
Att straff utdöms snabbt och effektivt. Och att det fåtal som kommer hit för att 
begå brott snabbt får sina straff och snabbt åker ut ur landet. Det är också att ta 
ansvar för de många kommer hit för att bidra till vårt lands utveckling.” 

 

Olofsson talar vidare om hur grunden för ett välmående samhälle där idéer förverkligas och 

välfärden ökar, är ett fungerande lokalsamhälle. Hon hävdar att en stark lokal demokrati, ett 

samhälle byggt underifrån, ger var och en delaktighet i utformandet, varje dag och varje 

stund. 

”Vi vill fullfölja regionaliseringen av Sverige där regionen styrs av medbor-
garna själva genom ett eget parlament, inte av statliga landshövdingar. Och vi 
vill stärka de folkvalda. Ge dem makten att göra det som medborgarna önskar 
och förväntar sig. Inte bara genomföra direktiv från Rosenbad.” 

 

I partiledardebatten i riksdagen den 25 april 2004, talade Maud Olofsson om generell välfärd 

måste utgå från människors makt över sin egen vardag. 

 
”[…] om jag inte har kontroll över min vardag. Om jag inte kan påverka mina 
barns skola. Eller om jag som småföretagare måste följa än den ena, en den 
andra märkliga regeln från något statligt verk. Då blir makten naturligtvis av-
lägsen och skrämmande […] därför vill jag flytta makten från staten till regio-
ner och kommuner. Och vidare till människorna själva.” 

 

I det anförande Maud Olofsson höll vid CHF:s förbundsstämma den 2 april 2004, framträder 

centerpartiets engagemang för EU-samarbetet. Hon hävdar att en stark och enad europeisk 

röst i det internationella samarbetet behövs: 

 

”En värld där vi är tryggare förutsätter att ansvarstagande globalt ledarskap. 
Global solidaritet och större rättvisa.” 

 

Vid centerpartiets förtroenderåd den 8 mars 2004, talade Maud Olofsson om sig själv som 

företrädare för ett parti med en dröm för framtiden: 

 

”En dröm om framtiden kan aldrig vara bara en nationell dröm […] Det måste 
vara en dröm om Europa. Och om världen. Om Sveriges roll i världen, och om 
världens roll hos oss svenskar.” 

 

Hon fortsätter att tala om en framtid och en värld som hon säger redan finns här, och som vi 

ser runt omkring oss i vår egen vardag: 
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”Världen finns här, mitt ibland oss. Ingen annanstans. Den finns här. I vår var-
dag, varje dag. Och vi ska möta den världen med glädje och förhoppningar och 
nya drömmar och mål.” 

 

Även inom centerpartiet har man en vision som bygger på frihet för individen, och friheten att 

styra sin egen lokala närmiljö. I synen på människan säger sig se både ansvarstagande och 

kravfyllt på individer. Man ser till människan med ett eget personligt ansvar, både för sig själv 

och för andra människor. Hur detta ansvar yttrar sig fram går inte tydligt i talen. 

 

3.8 Kristdemokraterna 

Hos de kristdemokratiska talare aktuella för studien, framträder en konservativ och kristen 

etisk syn på människan och dennes sociala samvaro. Vid rikstinget i Stockholm den 3 april 

2004, talade den avgående partiordföranden Alf Svensson om sin tid inom partiet, samt om de 

kristdemokratiska grundfrågorna. Talet genomsyrades av kristdemokraternas syn på den 

kristna etiken som utgångspunkt och värdemätare för skapandet av ett gott samhälle. Han såg 

tillbaka på sin uppväxt inom frikyrkorörelsen och lyfte fram det sociala engagemang som 

präglade denna tidsanda. 

 

”Det var småbönder, metallarbetare, före detta alkoholister, människor som i 
mångas ögon ingenting var, som inte fanns på någon rangskala och som inte 
visste vad karriär var. Men det fanns den hetaste vilja att leva upp till de ideal 
och den livsstil eller de beteendemönster som förkunnare lyfte fram.” 

 

Det sociala engagemanget ser Alf Svensson som grunden för synen på människan, då den 

kristna etiken utgår från det bibliska budordet - att älska sin nästa så som sig själv. Detta är enligt 

Svensson en kristdemokratisk princip så väl som en politisk uppmaning. Att bry sig om sin 

nästa ger rikedom i livet samt utgör en ledstjärna för kristdemokratin. I talet fortsätter Alf 

Svensson att tala om att din och min nästa är: 

 

”[…] Alla är våra systrar och bröder, som på jorden bo och bygga. Så ska det alltid 
vara för de människor som vill ty sig till kristdemokraternas principer. Så borde det 
alltid vara för oss som använder uttrycket ”kristen etik”. Kristen etik är ingen nisch el-
ler liten sektor. Kristen etik är drivkraften, motivationen. Och den är gränslös.” 

 

Den kristna etiken lyfts fram som ett rättesnöre för det goda samhällsengagemanget. Svensson 

talar om människovärde, om gemenskapen och glädjen i att dela vardagen med varandra. Han 

talar även om hur vi har ett gemensamt ansvar att tillsammans ta itu med de problem som Eu-

ropa har, exempelvis miljöförstöring, kriminalitet, barnprostitution m.m. 
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”Det går inte att under 2000-talet, i den verklighet i vilken vi lever, bygga ett land att 
leva i. Vi måste bygga en värld att leva i. För oss kristdemokrater måste detta utifrån 
vår människosyn vara en självklarhet. Och det globala beroendet som vi alla har som 
vardag och framtid understryker detta entydigt […]” 

 

Inom kristdemokraterna betraktar man människan och världen utifrån ett enhetligt synsätt. Alf 

Svensson talar om det internationella perspektivet som en förutsättning för det nationella väl-

befinnandet: 

 
”Människovärdet är universellt och har aldrig, enligt vår uppfattning, varit nationellt 
[…] Jag tror att just det internationella perspektivet är en förutsättning för att vi ska 
vara så till sinnes att vi ödmjukt kan främja omtanke och omsorg också nationellt.” 

 

Alf Svensson framhäver även kristdemokraterna som det parti som mest av alla värnar de 

viktiga frågorna om demokrati och frihet, de frågor som handlar om respekten för människo-

värdet. Han talar om hur politik enligt hans mening är att i alla de olika sakpolitiska ställ-

ningstaganden, hitta den vinkling som bäst främjar människors vardagsliv utifrån den kristna 

etiken. Dock ställer han sig frågande till om man I Sverige kan tala om ett andligt vakuum: 

 

”Finns det ett sådant vakuum, en brist på tillit, en avsaknad av empati, ett utrymme för 
kultur och andlighet? En brist på värme, tror jag vi kan tala om, som ett vakuum i det 
svenska samhällets hjärta. Samhällsarbete är mycket, inte bara att planera. Också att 
skapa värme. Vi behöver en våg av godhet över vårt land. Vi behöver bildligt talat, 
solfångare som ger värme och ljus. Det är kristdemokraternas uppgift att finnas med. 
Överallt! Och visa på den urenergi som ger kraft till människokärlek, kraft till att bry 
sig om.” 

 

Vid ett torgmöte i Borås den 3 juli 2004, talade den nytillträdde partordföranden Göran Hägg-

lund. Hans tal handlade bland annat om familjens betydelse för människor och som grundsten 

för samhället – ”i familjen finns grunden för det civiliserade samhället”. Göran Hägglund talade 

även om familjen i sitt tal i Almedalen i Visby, den 10 juli 2004. Där framträder den kristde-

mokratiska synen på homosexuella och deras roll som föräldrar. Inom kristdemokraterna ser 

man sig som företrädare för barnen varpå man därför försöker se allt ur barnens perspektiv. 

Man ser familjen som den enhet som har bäst förutsättning att ge det lilla barnet trygghet och 

att bli en säker brygga ut i samhället och de stora sammanhangen: 

 

”Föräldrar blir förebilder och vi menar att barn i görligaste mån bör få växa upp med 
en pappa och en mamma. Därför har vi röstat nej när regering och riksdag drivit ige-
nom en lag som ger två män eller två kvinnor möjlighet att adoptera barn tillsam-
mans.” 
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Hägglund förklarar detta med att det inte är försvarligt att försätta barn för en sådan komplika-

tion. Han är tydlig i sitt avståndstagande till homosexuella pars rätt till att få bilda familj. I 

och med detta motsäger han sig själv då han även talar om kristdemokraters syn på männi-

skors olikhet. Hägglund hävdar att till skillnad från exempelvis socialdemokraternas jämlik-

hetsideal som med tiden utvecklats till ett likhetsideal, ser man inom kristdemokraterna till 

människor som olika: 

 

”Vår syn – att människor är olika – leder oss till slutsatsen att människor i största möj-
liga utsträckning själva ska bestämma över sina liv. Politiken ska absolut vara rättvis 
så att alla ska få så likartade förutsättningar som möjligt – men valfrihet ska vara en 
självklarhet.” 

 

I Göran Hägglunds tal framträder även tron på ett samhälle där poliser och domstolar ses som 

lösningen för människors trygghet. Han ger exempel på hur tingsrätter läggs ner i runt om i 

landet, samt att det finns för få poliser i tjänst i dag: 

 

”Ge poliser resurser så att vanligt hederligt folk kan känna sig trygga på gator och 
torg!” 

 

I de kristdemokratiska talen belyser man den kristna etiken som grundprincip för det goda 

samhället. Människors engagemang till sin nästa genererar gemenskap och värme, en viktig 

byggsten i samhället. Man ser till familjen som samhällets grundstenar, då denna är bäst läm-

pad att fostra och föra ut barnen i de stora sammanhangen. Inom partiet framträder dock en 

motsägelsefull attityd då man talar om alla människors lika rättigheter, samtidigt som man 

ställer sig negativa till familjer med homosexuella föräldrar. Ett faktum som helt undanhålls i 

Alf Svenssons tal. 

 
3.9 Resultat 

Dagens sekulariserade och globala världsbild utmärks av en mångfald som övergripande syn. 

Just denna mångfald framträder tydligt i det demokratiska systemet då det bygger på valfrihet 

och fri partibildning. Resultatet av en analys av de politiska talen utgörs därmed av att lyfta 

fram mångfalden av de olika partiernas åsikter. I egenskap av samhällets högsta organ har de 

politiska ledarna gemensamt att de oavsett partipolitisk tillhörighet, ger uttryck för en ljus och 

positiv syn på tillvaron. I synen på människan framträder stora likheter så väl som olikheter. 

Inom samtliga partier säger man sig sträva efter frihet, för både individen, samhället och värl-

den, dock utifrån olika perspektiv. 
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Bland socialdemokrater ser man människan i ett kollektivt perspektiv, då man genom samhäl-

lets försorg vill skapa samma möjligheter till ett gott liv för alla människor. Alla människor 

har samma värde och alla människor har ett gemensamt ansvar för varandra. Målet är den fria, 

stolta människan. Som grund för det goda samhället står den trygga människan. I trygghet kan 

människan utvecklas till en kreativ person till gagn för samhällsnyttan. Så skapas ett samhälle 

med små klyftor och små motsättningar. Kampen för den fria människan i det demokratiska 

samhället är gränsöverskridande och berör alla människor i alla länder i världen. 

 

Inom vänsterpartiet ser man människan ur ett klassrelaterat perspektiv, då klasskampen ses 

som vägen till frihet för individen. Man anser att den kollektiva människan förtrycks i samhäl-

lets maktstrukturer. Genom att förändra den rådande ordningen vill man skapa frihet och rätt-

visa för samhällets alla kvinnor och män. Klasskampen ska leda till ett samhälle där klasser 

inte begränsar människors frihet. Det kapitalistiska systemet skapar så väl klass som köns-

skillnader och gynnar enbart redan privilegierade människor. Att ta av var och en efter förmå-

ga, för att ge till var och en efter behov, skapar ett samhälle utan klass och könsskillnader. 

Genom demokratiska former ska klasskampen för frihet, jämlikhet och solidaritet föras på så 

väl lokal som på global nivå. Dock inte utifrån ett globalt, marknadsanpassat perspektiv. 

 

Miljöpartiets människosyn utgår från den globala tanken om frihet för alla världens männi-

skor. Som motvikt till de kommersiella intressen som i dag styr, vill man ge frihet till alla 

länder att själva påverka och vara delaktiga i de beslut som påverkar deras liv. Man strävar 

efter ett samhälle där miljö och rättvisa överställs kortsiktiga ekonomiska mål. Ett samhälle 

där energisystemet läggs om mot modern teknik, där det som är bra för miljön ska vara kon-

kurrenskraftigt. Man vill se ett samhälle där människor får större möjlighet att påverka företa-

gens kommersiella intressen. Genom att leva ett miljöanpassat liv kommer världen att bli bätt-

re att leva i för alla människor. 

 

Den moderata människosynen utgår från den fria människan, och dennes förmåga att växa 

och uppfylla sina egna intentioner. Men med människans frihet följer även det egna ansvaret 

över sin egen bräcklighet och sina mänskligt mörka sidor. I moderaternas idealsamhälle är 

människan fri från samhällets insatser. Endast i full frihet har individen möjlighet att utveckla 

sin egen kapacitet. Man anser att varje människa själv måste använda sitt förnuft till att upp-

rätthålla sin egen förmåga till personlig framgång. Den moderata politiken ser till ett starkt 

samhälle som skyddar den ”vanliga” människan mot den kriminella människan, den som inte 
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lyckats lyfta sin egen förmåga. Något som inte framträder är hur man ser på den svaga männi-

skan, som av olika anledning inte kan leva upp till samhällets krav. I synen på världen finns 

ett intresse för andra människor i andra länder då vi alla genom handel, släktskap eller annat 

utbyte hänger ihop med varandra. 

 

Även bland folkpartiets medlemmar ser man till människans frihet. Utifrån det liberala per-

spektivet vill man med en global syn, värna alla människors lika värde. Alla människor bör ha 

rätt till frihet, demokrati, mänskliga rättigheter och välstånd. Med rättigheter följer även skyl-

digheter och ansvarstagande för individen. Inom partiet vill man ha ett samhälle som även 

ställer krav. För att kunna hjälpa alla som verkligen behöver hjälp, får den som kan stå på 

egna ben klara sig själv. Hur förhållandet mellan rättigheter och ansvarstagande verkligen ser 

ut, är dock något otydligt framställt. Som liberaler ser man världen ur ett helhetsperspektiv, då 

globaliseringen skapar möjligheter för alla. Både människor i svenska kommuner, och männi-

skor i världens fattiga delar, alla har de möjlighet att utnyttja de globala effekterna på ett 

gynnsamt sätt. 

 

Inom centerpartiet talar man också om ett samhälle medfrihet för människor. Dock ser man 

inom partiet hur vi alla har ett personligt ansvar för oss själva och andra. Centerpartiets vision 

är att skapa förutsättningar för människor att själva ta ansvar för sitt eget välbefinnande. Dock 

är man något otydlig i att visa på hur detta personliga ansvarstagande yttrar sig, och hur sam-

hällets del i ansvaret ser ut. Genom att få möjlighet att påverka den regionala närmiljön, ska 

människor själva få makten över sina liv. Människovärdet är lika för alla människor i världen. 

För att uppnå en god tillvaro måste människor själva utforma sin egen vardag i ett välfunge-

rande lokalsamhälle. Det goda samhället byggs underifrån av en stark, lokal demokrati, i en 

fullt utbyggd regionalisering, där regionerna styrs av medborgarna. I synen på världen talar 

man om en framtidsdröm om global solidaritet och större rättvisa. Vi har alla en roll i världen, 

och världen spelar en roll för människor i alla länder. 

 

Den kristdemokratiska människosynen grundar sig i kristen etik. Det kristna budordet ”att 

älska sin nästa så som sig själv” står som en kristdemokratisk princip så väl som politisk 

uppmaning. Genom människors sociala engagemang för sin nästa, upprätthålls respekten för 

människovärdet, rätten till frihet och demokrati. Det sociala engagemanget skapar gemenskap, 

tillhörighet och värme, en urenergi som ger kraft till människokärleken. Den kristna etiken 

står som utgångspunkt och värdemätare för det goda samhället, där familjen utgör dess grund-
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stenar för fostrandet av goda medborgare. Dock framträder en motsägelsefull bild, då man 

inte anser alla människor som lämpliga att bilda familj. Som människa har man även ett 

gemensamt ansvar för att ta i tu med världens problem. Den kristna etiken förutsätter en öd-

mjuk omtanke och omsorg för alla medsystrar och medbröder i hela världen. 

 

Man kan konstatera att frihet för människan, de demokratiska värdena och ett gemensamt 

arbete för en bättre värld, är centrala för samtliga talare. Vad som varierar är synen på vad 

frihet innebär, samt hur friheten ska uppnås. Skillnader framträder även i hur man betraktar 

människovärdet, och vem som egentligen ingår i den rådande normen. Man har även olika 

åsikter om hur ett gott samhälle ska se ut. Vilka krav och vilket ansvar som bör finnas i rela-

tionen mellan samhälle och individ. Även i synen på omvärlden uppvisar undersökningsmate-

rialet skillnader. Inom de olika partierna har man bl. a. olika åsikter om resursfördelning och 

den allmänna markandens roll i förhållandet länder emellan. Avslutningsvis måste dock näm-

nas att samtliga talare ser med god tillförsikt framtiden an. Genom ett gemensamt arbete kan 

vi alla människor i alla länder, få ett bättre liv. 
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4. Diskussion 
Sett som ett analysinstrument har myten relevans för studiet av ett sekulariserat sammanhang. 

Myten synliggör den mångfald som utmärker den sekulära samtiden. Den politiska elitens 

olika talare, utgör tillsammans det spektrum av tankar och idéer som florerar i dagens sam-

hällsdebatt. Myten gör det möjligt att tränga förbi den partipolitiska samhällsideologin, för att 

se värderingar och ställningstaganden på ett djupare plan, som normerande ideologier i berät-

tad form. För att tala om arbetets generaliserbarhet, visar resultatet en gemensam syn på de 

värden som hör samman med det demokratiska systemet. De olika talarna företräder sina par-

tier och för fram de egna partipolitiska åsikterna. Oavsett vilka värderingar man visar upp i 

specifika frågor, talar man inom samtliga partier om vissa oinskränkbara grundprinciper som 

exempelvis frihet, trygghet, och solidaritet. Detta måste ses som ett resultat av det gemen-

samma arbete för fred och frihet, som bedrivits i världen. I avkolonialiseringens spår, och som 

en följd av de båda världskrigen,37 har man inom FN, EU och andra organisationer fört en 

gemensam kamp för demokrati och mänskliga rättigheter, något som i dag är normerande för 

hur det goda samhället ska konstrueras.38

 

Arbetets reliabilitet kan i vissa fall styras av undersökningsmaterialets storlek och samman-

sättning. I fallet för just detta arbete har det, trots ett något slumpmässigt urval, d.v.s. den fak-

tiska tillgången, varit möjligt att finna det innehåll som eftersökts. Som uppsats författare har 

jag därefter gjort min egen tolkning av vad som uttrycks i talen. Frågan om den objektiva 

tolkningens vara eller inte vara, är dock alltid aktuell i det vetenskapliga studiet och har föran-

lett en diskussion som förs inom det vetenskapskritiska området. Exempelvis förekommer 

kritik från postmodern tid, där man anser att forskningsobjektet blir till en ”text” fri att tolkas 

som man vill. Vetenskapen blir en lek med ord, begrepp och världen blir till vad du vill att 

den ska vara.39 Angående arbetets validitet, kan sägas att som uppsatsförfattare anser att jag 

gjort det jag avsåg att göra. Med arbetets övergripande frågeställning som utgångspunkt, har 

arbetets syfte kunnat uppnås. Genom att analysera de politiska talen ur ett mytiskt perspektiv, 

framträder en bild från vår egen samtid, som berättar något för oss om oss själva. 

 

Som undersökningens resultatet visar, framträder i talen en underliggande dimension av vär-

derande karaktär. Det mytiska synsättet synliggör den sekulariserade tidens variation av ställ-

                                                           
37 Nationalencyklopedin, band 4, red. Marklund, Kari, Höganäs, 2000: 498. 
38 Nationalencyklopedin, band 6, red. Marklund, Kari, Höganäs, 2000: 445. 
39 Sjöberg, Svein, 2000: 269. 
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ningstagande i frågor, som får en ideologiserande effekt. För att använda de gamla grekiska 

begreppen framstår de politiska ledarnas tal på en och samma gång, både som mytos och lo-

gos. I egenskap av samhällets högsta organ, är ledarnas tal mytos, då de talar utifrån en upp-

höjd maktposition, med ett för var talare sant budskap. Ett tal som man även förväntar sig att 

människor i lägre ställning ska lyssna till. Till skillnad från antikens ”mytostalare” som an-

vände ett rått och brutalt språk, är dagens talare mer mjuka i sin framtoning även om aggres-

sivitet kan förekomma meningsmotståndare emellan. Något som dock skiljer dagens ledare 

från antikens, är att dagens politiska budskap inte utgår från ett gudomligt ursprung. Undanta-

get är kristdemokraterna som är det enda politiska parti med grund i den kristna läran. 

 

Religionshistorikerna Tim Jensen, Michael Rothstein och Jörgen Podeman Sörensen skriver i 

Religionshistoria, ritualer, mytologi ikonografi, om hur myten fungerar som en kosmologisk 

ordning i världen, respektive ett klassifikationssystem för samhället. Man talar om myter som 

berättelser om urtiden, ursprunget eller skapelsen tid. En tid då de nuvarande tingen och deras 

ordning först blev till och fick sin utformning. Berättelserna handlar exempelvis om världens 

skapelse, om samhället och dess institutioner, om människans ursprung, och om grundandet 

av de nuvarande familje- och könsmönstren. På så sätt utgör myten en länk mellan urtid och 

nutid. Den visar processen från kaos till kosmos, d.v.s. hur den nuvarande ordningen skapades 

i urtidens rådande oordning. Vägen från kaos till kosmos skildras som en ordnings- och diffe-

rentieringsprocess, då alla de fundamentala orsaker och sammanhang som ingår i en kultur 

upprättas. Denna utvecklingsprocess kan vara lång och många möjligheter provas för att man 

inom en kultur eller ett samhälle ska uppnå balans. Myten ger alltså uttryck för den process 

samhället genomgår för att skapa ett stabilt system.40

 

Detta resonemang stämmer överens med arbetets teoretiska ansats som utgår från Bruce Lin-

colns föreställning om myten som en ideologi i berättad form. Ett resonemang som även går i 

linje med studiens resultat. I de politiska partiernas tal visar sig just denna samhällets utveck-

lingsprocess av fundamentala orsaker och där samband upprättas. Som nämnts är kristdemo-

kraterna det enda parti med ett politiskt budskap grundat i den kristna läran. Som en del av 

den geocentriska världsbilden där religionen och tron stod i centrum för samhällets uppbygg-

nad, lever det kristna budskapet, genom kristdemokraterna kvar i samhällhierarkins högsta 

topp. I de kristdemokratiska talen finns spår från en tid, då bilden av guds existens var central 

och då religionen var en mäktig kraft i människors liv. Hur man betraktat religionen och för-
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hållandet mellan gud, människa, och världen har varierat under historiens gång. Det har även 

utgjort ett tvisteämne bland religiösa tänkare. Ett exempel är Augustinus, som under 300-talet 

talade om hur människans frihet stod i relation med gud. Han menade att ”Guds vilja är ting-

ens nödvändighet”, samt att gud tillskrevs absolut suveränitet, vilket innebar att gud fullstän-

digt styr och bestämmer allting som händer. Angående människans frihet ansåg han dock att 

människan i vissa avseenden var fri i sin egen handling. Genom att uppfylla vissa villkor kun-

de handlingen betraktas som fri. Handlingen skulle orsakas av en inre önskan, utan tvång från 

yttre omständigheter, samt att den även skulle ha sett annorlunda ut om människan gjort ett 

annat val. Denna viljans frihet för människan kallades kompatibilistisk viljefrihet. 

 

I folkpartiets tal finner man som läsare eller åhörare, rester från den tid då människan började 

se förbi den av gud fastlagda ordningen. Under 1400- och 1500-talen kom förhållandet mellan 

människan och omvärlden att helt förändras, då ett nytt samhälle växte fram med ett nytt 

människoideal. Kritiken mot gud, upptäckten av den Nya världen var några av de orsaker som 

möjliggjorde den nya utvecklingen. De gamla bevisen för guds existens höll inte måttet läng-

re, och naturvetenskapsmän och filosofer med stor entusiasm för den empiriska metoden, 

kände sig tvingade att belägga guds objektiva existens på samma sätt som de bevisat andra 

påvisbara fenomen.41 I takt med vetenskapens utveckling kom det liberala synsättet att ta 

form som en revolt mot överhet av olika slag, exempelvis kyrkan, kungadömet, statsmakten. 

Den enskilde människan och dennes frihet kom att ställas i centrum, och alla människors lika 

värde var tongivande liberala idéer. Friheten sågs utifrån två olika delar. Både som frihet från 

tvång, d.v.s. rätten till politisk frihet. Människan skulle bl. a. vara fri från förtryck, tortyr och 

censur, samt ha rätt till rörelsefrihet och valfrihet till exempelvis arbete, bostad och frihandel 

över landsgränserna.42 Liberalismen uppfattades genom sin tro på frihet för individen, som en 

humanismens ädlaste form. I talen hållna av talare från både moderaterna, så väl som social-

demokraterna, vänsterpartiet och centerpartiet, finner man spår från denna tid av omvälvande 

samhällsutveckling. I moderaternas tal framträder rester av de konservativa idéer som uppstod 

som en motreaktion mot allt nytt. De konservativa idéerna bestod i en respekt för det hävd-

vunna och i en strävan efter att bevara, eller att förändra för att bevara. Den politiska och 

ideologiska konservatismen utformades som ett gensvar på rationalistisk och revolutionär 

nedbrytning av bestående institutioner och värden. Konservatismen har sett olika ut under 

                                                           
40 Jensen, T., Rothstein, M., Podeman Sörensen, J., Nora, 1996: 21. 
41 Petterson Michael, Hasker William, Reichenbach Bruce, Basinger David, Nora 1991: 15, 73,332 
42 Nationalencyklopedin, band 12, red. Christer Engström, Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs, 1994: 264. 
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olika tider och i olika länder.43 Under 1800-talets senare del kom filosofer som exempelvis 

Friedrich Nietzsche delvis att knyta an till de konservativa idealen genom sin beundran för 

övermänniskan som ett ideal. I och med dessa idéer kom han att framstå som en humanismens 

motsvarighet. Han såg människan som autonom, d.v.s. hon skulle vara självständig och följa 

sin egen lag och inte andras. Människan skulle inte falla undan för massans värderingar utan 

tänka efter, ta ställning och stå för sin åsikt.44

 

Som en följd av industrialismens utveckling kom samhället att få en ny indelning med stora 

klyftor mellan arbetstagare och arbetsgivare. Bland de socialistiska förespråkarna förde man 

en kamp för ett rättvisare samhälle, med rättigheter för den proletära människan. Inom socia-

lismen finns en optimism ifråga om människans sociala egenskaper. Man tror att förbättrade 

samhällsförhållanden också förbättrar människan. Dock tror man inte att förbättrade materiel-

la förhållanden i sig gör människan god.45 Verklig frihet måste enligt socialisterna bygga på 

jämlikhet, och verklig jämlikhet kräver att privategendomen avskaffas. I det framtida socialis-

tiska samhället skulle alla medborgare tillsammans äga jorden, fabrikerna och maskinerna.46 I 

de tal hållna av centerpartiets talare framträder en rest från det agrara samhället, den tid då 

människan levde av vad jorden gav. I och med industrins utveckling var man inte längre bero-

ende av jordbruket och dess tidigare så viktiga avkastning. Övergången till industrisamhället 

gjorde att människor blev tvungna att ompröva sitt förhållande till den yttersta verkligheten, 

d.v.s. det man kallat gud. Människor blev på så sätt i viss mån mer fria att påverka sina liv, då 

lagen inte längre ansågs vara gudomlig och oföränderlig.47 Idag lever vi i en verklighet där 

miljöförstöringen är det största hotet mot vår egen existens. Miljöpartiets talare förankrar sin 

politik i ekologismen, den internationella beteckningen för de politiska idéer som förs i miljö-

kampens namn. Ekologismen är en förställning om ekologisk balans. Man anser att vi måste 

inse att människan inte kan se sig som naturens herre utan måste se sig själv som en del av 

naturen. Industrin har allvarligt rubbat balansen och människans ingrepp har blivit så stora att 

naturens egen ordning slår tillbaka. Människan har inte någon exklusiv rätt att förfoga över 

andra varelsers, växters och organismers liv.48

 

                                                           
43 Nationalencyklopedin, band 11, red. Kari Marklund, Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs 1994: 257. 
44 Linde, Göran, Lund, 2001: 179. 
45 Larsson, Reidar, Lund, 1997: 77 
46 Nyström Hans, Nyström Örjan, Malmö, 2001: 189 
47 Armstrong, Karen Stockholm, 1993: 329, 330. 
48 Larsson, Reidar, Lund, 1997: 132, 133. 
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I dagens pluralistiska samhällsstruktur framträder som arbetets resultat visar, en gemensam 

syn på vissa grundläggande värden. Det demokratiska systemet står som en gemensam grund 

för vår egen tolkning av oss själva och världen. Värdegrunden måste ses med historien som 

bakgrund, då världen genomgått ett paradigmskifte i synen på värderingar. Mänskligheten har 

gått från moralisk fostran, till demokratisk fostran, från auktoritetstänkande till frihetstänkan-

de. Vi har gått från enhetskultur till mångkulturellt samhälle, från nationell tillhörighet till att 

bli medborgare i den globala omvärlden, och från historisk förankring till framtidsperspek-

tiv.49 Dock är det så att ideologin, den idealbild vi har för samhället, inte stämmer överens 

med hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Inom ramen för det demokratiska systemet ser vi ser 

det som en självklarhet att bl.a. visa aktning och respekt för varje människas egenvärde. Vi 

ser till människovärdets okränkbarhet och individens frihet och integritet. Vi lyfter även fram 

jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta som viktiga de-

mokratiska värden. Trotts det förekommer det i demokratiska samhällen dödsstraff, mobbing, 

könsmakt, rasism, främlingsfientlighet, utsugning/förtryck av fattiga, aga och osynliggörande 

ifrågasättande av ”avvikande” grupper, så som homosexuella och invandrare.50

 

Tendenser som pekar mot framtiden är, att man i dag kan se hur demokratiuppfattningen har 

förändrats i Sverige. Från att ha haft ett samhällscentrerat och kollektivistiskt demokratiideal, 

har vi istället övergått till att se till ett individcentrerat ideal för demokratin. Den enskildes 

roll har varit att som medlem av ett kollektiv ta ansvar för både egna och andras intressen, 

genom att delta i en gemenskap. I dag ser bilden annorlunda ut då individen allt mer ställs i 

centrum, för att själv ta ansvar för sitt eget öde. Den privata sfären ges företräde för den of-

fentliga sfären, och det rättsliga skyddet för individen mot kollektiva beslut framstår som vik-

tigt. Utvecklingen från det kollektiva till det individuella kan leda till nya ojämlikheter, både 

ur klassynpunkt och etnisk synpunkt, och blir därmed ett dilemma i demokratiteorin. Histo-

riskt sett var kollektivet den politiskt svages sätt att kanalisera sitt politiska handlande, för att 

hävda sin rätt gentemot överheten. I dag ser vi en globalisering av politiken, med ett ökat om-

världsberoende där statens beslutskraft avtar. Denna tendens är ett resultat av den allt mer 

utvidgade globaliseringen, och som ur ett kritiskt perspektiv kan ses som negativt då beslut 

fattas på övernationell nivå. De fördelar det globala politiska samarbetet för med sig är de 

möjligheter som skapas, samt att en utvidgad demokratisk internationalism är nödvändig för 

att kunna hantera de världsproblem som finns exempelvis miljöförstöring, svält och ojämn 

                                                           
49 Orlenius, Kennert, Stockholm 2001: 25. 
50 Ljungqvist, Sara, högskolan i Gävle, värdegrunden i samhället, föreläsning 13/11 -02. 
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ekonomisk utveckling. Den demokratiseringsvåg som sköljt över världen har fört med sig ett 

intensivt transnationellt utbyte av idéer mellan eliter och enskilda medborgargrupper i olika 

länder. Demokratins utbredning har även medfört konsekvenser för länders välfärdspolitik 

och för interna och externa maktförhållanden, som utgör grunden för demokrati som styrelse-

skick.51 Oavsett vilken ideologisk övertygelse man än har, blir det svårt att hålla fast vid den 

kollektiva demokratisynen, då omvärldens gemensamma arbete allt mer ser till det individua-

listiska perspektivet. Inget land kan se sig som en isolerad ö i världen, utan alla ingår vi den 

globala gemenskapen. I den individcentrerade samhällsdemokratin är det viktigt att utgå från 

ett etiskt värderingsperspektiv, för att söka förståelse för människor i andra situationer än de 

vi själva är vana att relatera till. 

 

I den mytiska bilden av oss själva, d. v. s. våra ledares ideologier i berättad form, framstår vår 

strävan efter demokrati och frihet för individen som central. I dag har vi frihet att förverkliga 

oss själva, att välja form för våra egna liv. Vi lever i ett samhälle med snabba förändringar, 

där media, och de kommersiella krafterna utgör ett starkt tryck. Det höga tempot har skapat ett 

utvecklingsideal, som stressar individen till att använda friheten till förändring. I ett samhälle 

som ställer höga krav på individen utgör den historiska kontexten en viktig del och förank-

ring, i kunskapen om sig själv och det egna värdet. 

 

5. Avslutning 
Arbetet utgörs av en studie i ett sekulariserat sammanhang som utgår från ett mytiskt perspek-

tiv. Avsikten med arbetet har varit att med myten som ett instrument, analysera de politiska 

talen, för att få en bild av oss själva i vår egen sekulariserade samtid. I undersökningsmateria-

let framträder en mångfald som är kännetecknande för det postmoderna 2000-talet. Som 

gemensam grund står i dag de demokratiska värdena som ett ideal. Arbetets resultat ger oss 

kunskap om vår historiska bakgrund, samtidigt som vår egen samtid synliggörs, samt att vi 

även får en inblick i framtiden. 

                                                           
51 Jerneck Magnus, Lund 1994: 215, 219, 221. 
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1. Inledning

1.1 Introduktion


Ordet myt brukar i vardagligt tal innebära att man talar om något i negativ bemärkelse, om något som inte är sant, eller fiction. Ett välkänt sammanhang där vi finner myten är i de gamla förhistoriska berättelserna om äventyr och händelser bland gudar och hjältar. Vi har väl alla hört talas om Ragnarök, berättelsen om gudarnas förintelse, eller berättelserna om de antika gudarna i Grekland och Rom. De mytiska berättelserna är dock inte enbart berättelser med syfte att underhålla, utan de har en dubbelbottnad funktion, då de även utgör ett sätt att kategorisera omvärlden. Myten delar in verkligheten i olika aspekter, så som himmel, hav, land o.s.v. och blir på så sätt ett underliggande ideologiskt värdesystem, en hierarki som prioriterar och diskriminerar. Myten har i alla samhällen och kulturer använts för att skapa auktoritet. Historiskt sett har religionen varit en grundläggande faktor i samhället som använt myten för att befästa sin auktoritära ställning. Sett ur ett vetenskapligt perspektiv, var myten under lång tid ansedd som ett begrepp tillhörande det religionshistoriska ämnesområdet, då den definierats utifrån dess religiösa innehåll. Idag är synsättet bredare då man istället ser mer till form, kontext och struktur, något som gör att mytbegreppet även går att tillämpa i ett ickereligiöst sammanhang.
 Tanken med denna studie är att med den religiösa kontexten som bakgrund, studera ett ickereligiöst sammanhang utifrån ett mytiskt perspektiv.

1. 2 Frågeställning


I dagens sekulariserade Sverige har de religiösa ledarnas auktoritära ställning kommit att ersättas av de politiska ledarnas makt som grundläggande samhällsfaktor. Hur framträder den underliggande ideologin i denna kontext? Vilka bilder av värderande karaktär spelar dagens ledare upp för oss? Utifrån synsättet där myten står som symbol för företeelser i verkligheten, ställer jag mig undrande över:


- vad lyfts fram och vad hålls undan i det politiska talet?

1.3 Syfte

Avsikten med att ställa ett religiöst förhållningssätt mot ett sekulariserat, att söka spår från ett religiöst samanhang i ett ickereligiöst, är att lyfta fram företeelser från vår egen samtid. Den sekulariserade världsbilden är i mitt tycke intressant att studera då den utgör en brytningstid mellan olika sätt att betrakta världen. För att tydliggöra, kan det vara på sin plats att i detta avsnitt ge en bakgrund till den samhällsordning vi i dag lever. Sett ur ett historiskt perspektiv har synen på världen och dess ursprung sett olika ut under olika tider. Gemensamt för olika föreställningar är dock människans sökande efter ordning och mening för den egna existensen i tillvaron. Genom att betrakta sig själva och omvärlden utifrån ett system eller en världsbild har religionen uppstått som vägledning i livet. I de tidigaste kulturerna såg man tillhörigheten med omgivningen som det primära, då naturen eller den livgivande kvinnan dyrkades.
 Under antiken kom religionen att sammanflätas med den samhällsstruktur som utvecklades med bl. a. stadsplanering, polis och rättsväsende. Människor delades in i en hierarkisk ordning med slavarbete som ekonomisk bas. De mytologiska gudarna fick stor betydelse i tillvaron som ansågs vara ödesbestämd. Det var av stor vikt att förhålla sig till, sitt av gudarna tilldelade öde. De mytologiska berättelserna fungerade som vägledande exempel för uppställda livsvillkor, då de tillbads och ärades med offer och skådespel. Man delade även in tillvaron i en dualistisk samhällstruktur med en andlig dimension som stod över en materiell dimension. Att söka livets mening innebar att man genom att ”gå den inre vägen”, d.v.s. att med hjälp av askes gå från den materiella dimensionen till den andliga. Man såg sig som en del av kosmos, med en ontologisk förankring.


Så småningom kom den romerska staten att försvagas och få konkurrens med nya trosinriktningar. Den monoteistiska kristendomen, med grund i den judiska läran fick med tiden allt större fäste och som en politisk handling, för att stärka riket förenades kristendomen med den romerska staten. Den kristna missionen spreds i både östlig och västlig riktning och under medeltiden kom kristendomen att utgöra grunden för den feodala samhällorganisationen. Utifrån den sågs jorden och människan som universums mitt, kring vilken allt kretsade. Budskapet om plikt och frälsning var centralt. För människan var livet på jorden ofta hårt och fyllt av lidande. Ett rättfärdigt leverne belönades med ett evigt himmelrike efter döden. De antika gudarnas ideologiska funktion överfördes till kristendomens moraliska berättelser och regler som livsmönster.
 Under 1500-talet kom reformationen att förändra förhållandet mellan kyrkan och staten i Sverige. Kyrkans ställning försvagades då den ställdes under kungen som en lojal statskyrka. I stället kom kyrkan att få en stort inflytande över den enskilde individen i ett fostrande syfte. I samband med det moderna tänkandets utveckling under upplysningstiden kom religionens betydelse att förändras ytterligare, då filosofer och vetenskapsmän såg till människan och dennes förmåga att använda sitt förnuft. Den heliocentriska världsbilden etablerades där jorden placerades in i ett solsystem som en himlakropp bland många andra. Människan övertog guds plats som skapelsens herre, varpå religionen kom att bli de troendes egen angelägenhet och inte längre statens.


Industrisamhället och 1900-talets snabba tekniska utveckling har skapat ett samhällsklimat där de materiella värdena kommit att framstå som centrala. I dag är Sverige ett sekulariserat samhälle där kyrkan sedan år 2000 skilts från staten. I denna postmoderna brytningstid har religionen fått en allt mindre roll i det offentliga rummet. Det demokratiska systemet gör den politiska eliten till samhällets högsta auktoritet. De politiska besluten är i dag avgörande för de mänskliga villkoren. En snabbt skiftande verklighet tvingar individen att själv skapa sin egen sanning.
 Globaliseringens tidevarv föder frågor som exempelvis, vart är vi på väg? Vad händer med oss människor?
 I denna studie har jag för avsikt att låta myten tala, för att skapa en bild av det sekulariserade samhället. Genom myten som inte är att betrakta som en spegelbild av samhället, utan som en subjektiv bedömning av det, är syftet att skapa en förståelse för hur representanter för samhällets högsta organ, d.v.s. de politiska ledarna ser på människan, samhället och världen. Min förhoppning är att myten ska berätta något för oss om oss själva, samt kanske även av tendenser som pekar mot framtiden.


1.4 Teori och metodval


Som utgångspunkt för studien står föreställningen om myten som en politisk, moralisk, social funktion, med mänskligt undermedvetna och universella uttryck, d.v.s. en modell för det profana beteendet i det vardagliga livet.
 Som teoretisk grund står den amerikanske religionshistorikern Bruce Lincolns teori av begreppet myt. Bruce Lincoln är professor vid universitet i Chicago, Nordamerika, och hans sätt att betrakta myten skiljer sig något från vad som vanligtvis är brukligt. Till skillnad från att söka definiera vad begreppet myt betyder, gör han en bedömning av hur myten kommit att användas, som begrepp för klassificering och kategorisering. Samt hur detta sedan förändrats över tid.
 Lincolns ståndpunkt är att myten inte bara klassificerar och kategoriserar, utan att den även blir normerande då somligt diskrimineras och annat prioriteras. På så sätt blir myten även till en ideologi i berättad form. Genom att tillämpa Lincolns teori på ett material bestående av tal hållna av representanter för samhällets högsta organ, de politiska ledarna, blir myten ett analysinstrument. Genom arbetets frågeställning synliggör myten den sekulariserade tidens ledares normerande och ideologiserande berättelser.


Som undersökningsmaterial har jag valt att genom närläsning analysera tal och anföranden, hållna av politiker från de svenska politiska partierna. I urvalet har jag utgått från att använda tal hållna under politikerveckan i Almedalen i Visby, på Gottland, sommaren år 2004. Detta på grund av att dessa tal har en mer allmän karaktär, och inte är inriktade till någon specifik fråga. Dock har svårigheter uppstått i att finna tal i nedskriven form från samtliga partier från detta tillfälle, varför jag även kommit att använda tal från andra tillfällen under året. I studien ingår sammanlagt tjugotre tal och anföranden, fördelade mellan partierna, med 3-4 tal per parti. Den valda mängden tal har bestämts utifrån den möjliga tillgången.


1.5 Forskningsståndpunkt

Begreppet sekularisering är mycket omdiskuterat. Man har vanligen använt det i betydelsen minskad religiositet i samband med den religiösa förändring som ägt rum parallellt med den nutida moderniseringsprocessen i de västeuropeiska länderna. Detta innebär bl. a. att olika typer av processer verkar för att religionen förlorar i betydelse i ett samhälle, samt i dess medborgares medvetande.
 Därmed kan den sekulariserade samhällsbilden som forskningsfält, studeras utifrån olika ämnesområden och perspektiv. En av dem som intresserat sig för den sekulariserade tidens yttringar är Liselotte Frisk som studerat den sekulariserade samhällsbilden utifrån perspektivet nyreligiositet och New Age-rörelser. Frisk grundar sin forskning på hur den traditionella religionen kommit att ersättas av nyreligiositet och nyreligiösa rörelser. Hon hävdar att individuellt kristet engagemang har minskat i samhället. Detta visar sig bl.a. genom att antalet kyrkobesök kommit att minska, samt att även tron på vissa kristna trosföreställningar minskat. Ett annat tydligt exempel är hur kyrkan förlorat en stor del av sitt inflytande över samhället. Vi har exempelvis inte längre konfessionell religionsundervisning i skolorna, samt att prästers auktoritet som yrkesroll har fått stå tillbaka för exempelvis läkares. Ett annat område där religionens minskade roll visar sig är moralfrågor. Frisk talar exempelvis om att avstå från rökning eller alkohol som idag motiveras av hälsoskäl snarare än av moraliska skäl. De svar på livsåskådningsfrågor som varit självklara för tidigare generationer har i dag förlorat sin trovärdighet. Svaren är inte längre giltiga, men frågorna finns kvar och söker andra utlopp. Nyreligiositeten skulle alltså kunna betraktas som en del av en vidare religiös förändringsprocess.
 I takt med att med att den traditionella religionen får ett allt mindre utrymme i det offentliga rummet, framstår de s.k. nyreligiösa rörelserna som allt mer framträdande. De nyreligiösa rörelserna, eller New Age - rörelserna är en paraplybeteckning för en mängd olika rörelser som dock inte behöver ha så mycket gemensamt. Det handlar om allt från organiserade rörelser - New Age till mer oorganiserade strömningar. de rörelser och strömningar som räknas in under samlingsbeteckningen, finns allt från subkulturella miljöer till etablerade religioner som exempelvis Hare Krishna. Somliga tar bestämt avstånd från beteckningar som religiös och religion. Antroposofer vill exempelvis kalla sin rörelse en ”kunskapsväg” och anhängare av transcendental meditation som vill kalla sig för en ”vetenskap”. Andra orsaker till avståndstagande från religion kan vara en kommersiell inriktning.


Liselotte Frisk presenterar olika argument för hur nyreligiositeten kan uppfattas som ett uttryck för sekulariseringen. Många anser att särskilt de delar av nyreligiositeten som anknyter till psykologi och terapi, skulle tydliggöra och exemplifiera religionens tillbakagång. Det faktum att vi inte längre tror på gud (i traditionell mening), utan på oss själva, skulle i sig själv vara ett uttryck för sekulariseringen. Hon hävdar att nyreligiositeten skulle vara ett slags sekulariserad religiositet. Ett annat argument för nyreligiositeten som ett uttryck för sekulariseringen, är att den ofta saknar eller tonar ner den sociala dimensionen och i stor utsträckning utövas privat.
 För att knyta an till den egna studien anser jag att det valda perspektivet, d. v. s. mytperspektivet, berör sekulariseringsdebatten som forskningsområde, på ett relevant sätt. Genom att betrakta den sekulariserade samhällsbilden utifrån dess högsta organ, lyfts en viktig pusselbit fram inom det aktuella forskningsfältet.


2. Mytbegreppet


2.1 Att definiera myt


Som inledningsvis nämnts, används ordet myt i vardagligt tal, ofta i negativ bemärkelse, som något som inte är sant. Inom den vetenskapliga terminologin innebär dock myten ett begrepp som utgörs av en etisk kategori, utifrån normerande eller värderande föreställningar. Detta gör att mytens definition varken bör uppfattas som riktig eller felaktig, utan i stället som mer eller mindre användbar i olika sammanhang.
 Att ge en enhetlig definition av begreppet myt är problematiskt att göra så synen på dess innerbörd varierar bland forskare mellan olika ämnesområden, samt att man även kommit att betrakta mytbegreppet på olika sätt över tid. Den tidiga mytforskningen utgick från ett religionshistoriskt sammanhang och kom att baseras på studiet av religiösa texter. Bland religionshistoriker har man tidigare, inte längre än några decennier bakåt, sett mytbegreppet som en kategori av exklusiv, religiös text. Myten uppfattades som de heliga ord som hör samman med den heliga handlingen, riten. Studiet bestod i att närma sig de avlägsna religionerna genom analys av de religiösa texterna. Mytdefinitioner inom andra ämnesområden exempelvis antropologi, litteraturvetenskap och psykologi ansågs inte vara tillräckliga, då forskning inom andra ämnesområden inte ansågs vara specialiserad på religion. Håkan Rydving ger i texten, Myter och mytteorier, en bild av hur den kunskapsteoretiska basen även kunnat vara bristfällig, samt att man inom forskningen ofta använt termen myt utifrån en allmän, vedertagen definition.

Under senare år har bl. a. antropologer och litteraturvetare vidgat begreppet då de gjort anspråk på myten och hävdat att den inte enbart kan begränsas till religiösa sammanhang. Under 1970- och 80-talen, kom ämnesområdet samhällsvetenskap-humaniora att förändras och utvecklas inom teori– metoddelen, något som fått till följd att man nu mer har en större förståelse över ämnesgränserna. Dock kvarstår termen myt som en av de termer som fortfarande ofta behandlas utifrån ett föråldrat synsätt.
 De olika definitioner av begreppet myt som förekommer inom olika ämnesområden, går att dela in som två olika typer av synsätt, som snäva eller som mer vida synsätt. Bland de snäva mytdefinitionerna återfinns de traditionella religionshistoriska teorierna som här får utgöra ett första paradigm, då de inskränker mytbegreppet till att vara en religiös textkategori. Myten kan exempelvis ses som ritens naturliga komplement, som det heliga ordet som åtföljer handlingen och förklarar den. Ett annat exempel är Mircea Eliades definition från 1964, där myten är en betraktelse över det övernaturligas eller det heligas inträde i världen, d.v.s. hur jorden skapades på övernaturlig väg. Ytterligare ett exempel på ett snävt traditionellt religionshistoriskt synsätt, är Lauri Honkos definition av myt, från 1972. Han ser myten som berättelser om gudar och som en religiös betraktelse av världens uppkomst, om alltings ordning som fortfarande är gällande.


Ett fjärde paradigm av snäva definitioner är de olika antropologiska uppfattningarna av begreppet myt. Här framträder för det första de funktionalistiska teorierna, med exempelvis Bronislav Malinowskis definition från 1954. Han ser myten som berättelser som uppfattas som heliga och som uttrycks i riter, moral och social organisation. Myten utgör en modell för såväl riter som det ickereligiösa beteendet. Malinowskis terminologi gör myten till både en berättad historia, samtidigt som den blir till en upplevd verklighet. Ett andra funktionalistiskt tolkningsföreträde är de strukturalistiska teorierna. Dessa teorier utgår inte från enskilda texter utan jämför många versioner av en eller flera myter inom ett kulturområde, innan man drar några slutsatser. Man anser att ”det mytiska tänkandet” karaktäriserar vissa kulturer, men inte andra, samt att det utgörs av binära grundläggande oppositioner, så som exempelvis natur/kultur. En av dess starka företrädare är Claude Lévi-Strauss som blivit känd för sin artikel om Tsimshian – myten om Asdival, där oppositionerna hav/land, väst/öst, vegetabiliskt/animaliskt, svält/överflöd, endogami/exogami, matrilokalitet/patrilokalitet, samverkar. Hans teori bygger i stor utsträckning på intuition och är därför inte prövbar. Ett tredje exempel på funktionalistisk myttolkning är de symbolistiska teorierna som betonar relationen mellan form, betydelse och kulturell kontext. Dessa teorier liknar till stor del de religionshistoriska, då de exempelvis betonar det nära sambandet mellan myt och rit och mytens sakrala karaktär.


Den antropologiska forskning som bedrivs i dag, har en mer vidgad syn, och använder mytbegreppet på nya sätt. En av dessa är Morton Klass definition från 1995, som utgår från kulturella system, där ideal, värderingar och fundamentala antaganden uttrycks om universum och samhället. Klass hänvisar till ett ickereligiöst sammanhang och myten går att betrakta ur vilka aspekter som helst, metaforisk, historisk, social betraktelse, psykologisk projektion m.m. Ytterligare en definition, en betydligt mer vid, är representerad av Edmund Leach från 1982, som till skillnad från Klass, inte ser till mytens innehåll, vad myten uttrycker. Leach betraktar istället myten som en oförenlig samling berättelser, alla med hävdelse att vara sanna enligt dem som skapat dem eller de som för dem vidare. Denna breda definition täcker in samtliga grupper av definitionsområden som förekommer, men är dock i praktiken alltför vid för att kunna fungera som ett analysredskap inom forskningen.
 I dag framträder även mytforskning som utgår från nya perspektiv. Ett sådant exempel är Anna Lydia Svalastog som utifrån en feministisk mytteori, gjort en kulturanalytisk studie om aborter i Norge i dag.
 Andra exempel är Erika Meyer-Dietrich som studerat mytens plats i religionsekologin,
 och Olof Sundqvist som arbetat utifrån ett historiskt perspektiv i sitt arbete om myten och historiens roll i källor från det förkristna skandinaviska härskardömet.


2.2 Att använda myt

Bruce Lincolns teori utgår, som redan nämnts, från hur myten kommit att användas som begrepp och verktyg, samt hur detta även förändrats över tid. Även om Lincoln dock inte söker en definition av mytbegreppet, kan hans teori om möjligt ses som ett vidare sätt att betrakta myten. Lincoln knyter an till strukturalismen och några av dess mest tongivande företrädare Georges Dumézil och Claude Lévi-Strauss, och deras idéer om myten som en klassificering och kategorisering i berättad form. Enligt Lincoln måste man gå ett steg längre i tanken, då han hävdar att myten inte enbart utgör ett system för klassificering och kategorisering. Myten visar även på en diskriminering och en prioritering varpå den blir till en normerande ideologi i berättad form. Människan, i form av ett auktoritärt ledarskap bygger upp och skapar samhällstrukturer som blir till fastlagda normer.
 I boken Theorizing myth, narratives, ideology, and scholarship, 1999, ger han en ingående presentation av mytens olika termer och vida begreppsvärld. Termen myt härstammar från grekiskans mythos, en term som betyder ord, historia eller berättelse, och som betecknar just en samling berättelser. Ordet myt är som framkommit ett vitt begrepp, med ett varierat innehåll, och funktion. Exempelvis kan myt utgöra betydelsen av:


· något som kommer från den berättade traditionen.


· något som inte är sant både i positiv såväl som i negativ bemärkelse.

- i positiv bemärkelse har den betydelsen av en ursprunglig sanning eller helig berättelse.


- i negativ bemärkelse i betydelse av något som är lögn eller som en föråldrad världsbild.


· ett poetiskt uttryckssätt, eller som berättelser för barn.


Antiken


För att reda ut orsaken till dessa skiftande och olikartade betydelser av ett och samma begrepp, är det tvunget att gå tillbaka till de tidiga antika texterna. Mythos är den ena av två termer som ingår i motsatsparet mythos – logos. Logos hade i den grekiska kulturen betydelsen av ickelogiska argument, så som exempelvis förförelse, bedrägeri och svek. Ord som människor som stått lägst på den samhälleliga skalan använt om människor som stått över dem. Mythos däremot hade en kontrasterande innebörd då termen användes för att beteckna det mest absoluta, upphöjda, ord uttalade över exempelvis poeter och kungar. Dessa var ord som ansågs vara sprungna ur en högre makt med kapacitet att göra anspråk på maktfulla sanningar.
 Logos blev likställt med förmodad falskhet och mythos upphöjdes till sanningen.

I de tidigaste texterna från den grekiska antiken, bildar termerna logos och mythos ett system då de användes för att åtskilja beskrivningen av fysiskt och verbalt agerande. Författare som exempelvis Hesiodos och Homeros använde termen logos för att beskriva kvinnligt uttryckssätt, eller för att beteckna den som var svag, ung, eller uträknande. Detta sätt att tala relaterade till agerande så som exempelvis mjukhet, behagfullhet, charm och lockelse, samtidigt som det även kunde vara missledande. Som de svagas vapen kunde logos tolkas utifrån ett varierat synsätt, då logos framställdes mer eller mindre öppet, eller i mer förtäckta ordalag. Logos kunde bli till ett effektivt instrument för att uppnå eftersträvansvärda mål, genom den sympati som förväntades uppstå hos lyssnaren. I kontrast till logos som användes i verbala konflikter exempelvis som gräl och dispyter, har termen mythos använts för att beskriva fysiska konflikter som strid, slagfält och mord. I texterna utgör mythos det råa språk från stolta, starka män, som till varje pris vill uppnå seger.
 Antikens författare framställer mythos som den oputsade sanningen, grovt och aggressivt uttalad av starka karaktärer. Starka män med stor auktoritet, som i hög samhällsställning talade till en publik, vilken förväntades skulle lyssna, tro och lyda.
 Bland poeter från den tidiga, muntliga litterära traditionen i Grekland, var mythos det begrepp som var starkast framträdande. Poeten ansågs ha fått en gudomlig gåva från muserna, en gåva som utgjordes av den poetiska rösten som bar fram den heliga kunskapen om sanningen. Poeten kom på så sätt att framstå som samhällets främsta medium att överföra kulturmönster till nya generationer.
 Med tiden kom en förskjutning att ske av vilken av termerna som framträder starkast i det offentliga rummet.

Förflyttar vi oss framåt i tid till 500-talet f. Kr., visar sig en förändring i hur samhällets auktoritära röst framträder. I samband med skrivkonstens utbredning genomgick det talade ordets betydelse till att få en mindre roll. Ord som präglats på papper eller pergament blev möjliga att lyfta ur sin kontext och placeras in i andra sammanhang. Orden blev på sätt möjliga att studera och kritisera utan möjlighet till försvar eller annan respons av författaren. Därmed kom även poetens prestigefyllda och kulturellt viktiga ställning att förändras, något som fick till följd att mythos upphöjda ställning fick stå tillbaka för logos. Exempelvis såg författaren Xenophanes mythos som något som hörde den berättande traditionen till. Mythos var ett poetiskt framförande, med avsikt att hylla gudarna.
 Ett annat exempel är filosofen och sofisten Protagoras, som framhöll att tal och poesi inte kom från gudarna utan från människan, som var ”mätbar med alla ting”.

Även Platon var en av de filosofer som vände sig mot poetens aktade ställning. Platon ansåg att poeten manipulerade sin publik då denne spelade på deras känslor, genom att tilltala den orationella, mänskliga själen. På så sätt kom poetens verk att tilltala lågt stående människor så som kvinnor, barn och människor från samhällets lägre skick. Han gick så långt att han i sin tänkta stat, inte ville befatta sig med poeten, då han ansåg att denne inte var förmögen att kunna föra fram sanningen. Istället kunde poesins mythos vara pedagogiskt praktiskt att använda i undervisningen av små barn. I poesins ställe kom prosan att få betydelse som ideologiskt och moraliskt samhällsinstrument. I samband med polisstatens utveckling kom lagen att fungera som levnadsmönster och övervakande öga, då författaren förde fram sitt budskap till allmänheten om vikten av ett moraliskt leverne. Staten ville ha kontroll och iscensatte uppdiktade berättelser om brott och straff, för att skrämma och skuldbelägga människor till lydnad. I en sådan samhällsbild framträder logos tydligt då människor styrs av en stark övermakt även i den egna privata sfären.


Från renässansen, fram till romantiken


Under renässansen återuppstod antikens ideal i Västeuropa. Allt sedan Platons dagar hade mythos eller myten som begrepp inte stått högt i anseende. Vissa ansträngningar hade med tiden gjorts för att återskapa genren genom att använda myten som allegoriska berättelser över filosofiska sanningar, eller som förvrängda betraktelser av antikens historia. Men framförallt hade de mytiska berättelserna från antiken förlorat sin auktoritära status och blivit till folksagor, sägner och lokala legender och fabler. Myten kunde även fungera som stoff för den som sysslade med underhållning, eller som artistisk utsmyckning. Från kyrkans håll såg man dock myten som stående i stark opposition till bibeln i egenskap av förmedlare av den enda sanningen, vilket utgjorde en grundläggande orsak till mytens undanskymda roll som begrepp.

Under 1400-talet kom Tacitus verk Germania att få stor uppmärksamhet då det översattes och användes i nationalistiskt syfte, något som inte minst skulle komma att få stor historisk betydelse. De germanska förfäderna kom att ideologiseras för deras känsla för ära och integritet, deras psykiska styrka, mod och skönhet. Man såg även upp till germanerna för deras sätt att underkasta sig sitt land, sin familj och sina ledare. Samt för deras ”renrasighet” och sätt att försvara sin frihet gentemot Rom. Intresset för Tacitus text fick även till följd att man i Västeuropa upptäckte sin egen historiska bakgrund. I länder som England, Holland, Tyskland och Skandinavien fanns en mottaglighet för förhistoriska hjältedåd och i en kombination av längtan tillbaka till äldre tider och hopp för framtiden, spirade inspirationen och den nationella stoltheten. De grekiskromerska hjältarna fick stå modell när de germanska mytologiska berättelserna skulle sättas på pränt. Man ville till och med överträffa den antika kulturen, genom att betrakta den germanska förhistorien som poesins, litteraturens och samhällsbyggets vagga.

Låter vi historien föra oss framåt i tid till upplysningens dagar, framträder ett förnyat intresse för myten, dock av negativ karaktär. Att kritisera myten som irrationell vidskepelse, fungerade den som ett användbart medel för att förtäckt kritisera kyrkan. Under romantiken däremot blev myten åter intressant i en mer positiv riktning. Under denna tid kom den nordiska mytologins Eddasagor att översättas av Paul Henri Mallet, till både danska, tyska och engelska. Detta visade sig skulle få fundamental betydelse för hela Europa. Mallet såg sagorna både som våldsamma och grymma, med ursprung i ett barbariskt samhälle. Samtidigt som han även såg spår av en tidig, ren era, med ideal som överensstämde med hans egen tid. Denna ”gyllene era” som han själv kallade den, företrädde en moralisk och rationell religion som tangerade till deism. Med en stark känsla för ärbarhet och kärleken till frihet, såg Mallet sagorna som nordens gåva till civilisationen. Den mytiska poesin hade fått teoretisk upprättelse som autentisk, traditionell och som en källa för nationell identitet.

Många filosofer och intellektuella lät sig inspireras av mytens nationalistiska inriktning. Exempelvis under 1700-talet, utvecklade den tyske tänkaren och diktaren Johan Gottfried von Herder dessa tankar till ett nytt begrepp, Völker, med ungefärlig betydelse, folk eller folkslag. Volkerbegreppet placerade han in i det mytologiska sammanhanget, då han i berättelserna fann att alla folk har sin speciella särart. Enligt Herder kunde myten ha betydelse utifrån två olika perspektiv. För det första kunde de mytiska berättelsernas olikartade detaljer och egenheter svara upp mot de värderingar och karaktärsdrag som utmärkte olika folkslag i olika länder. Samtidigt som myten även kunde användas för att spåra världens folk tillbaka till dess gemensamma ursprung. Enligt Heders mening stod detta gemensamma mänskliga ursprung att finna i Centralasien. Herders teori hade sin utgångspunkt i bibeln, och hans teori skulle senare komma att utvecklas av den engelska orientalisten Sir William Jones. Jones blev känd för sin teori om ett gemensamt ursprungligt språk, som senare, av andra skulle benämnas som ariska, indogermanska eller indoeuropeiska.

Genom att korsbefrukta Herder och Jones teorier fann tyska nationalistiska romantiker att språket och litteraturen var nyckeln till att konstruera nationell identitet. I Tyskland ansåg man genom sina mytologiska berättelser att det fanns ett samband mellan det egna landet och såväl det asiatiska urfolket, som det ariska urspråket. Tyskarna kom att se sig själva som ett folk med djupare och mer glorifierad och heroisk bakgrund än man tidigare kunnat ana. Den tyska filosofen Friedrich Schlegel skrev 1808 en publikation Ûber die Sprache und Weisheit der Indier, där han fastslog Indien som det ariska ursprunget. Samtidigt kom Israel att framstå som dess motsats, då landet språkligt sett inte hörde till samma språkliga familj, samt att judarna var lösgjorda från sitt hemland. Med fara för att förlora sin egen kollektiva identitet, ansågs de utgöra en fara för folket i det land där de slog sig ner. Judarna kom till och med att betraktas som parasiter, och som en ras av sluga indrivare som istället för att hysa någon förhoppning om ett eget land, utan istället hade anledning att hysa en förhoppning för sin egen ärbarhet. Bröderna Grimm, Richard Wagner och Friedrich Nietzsche är exempel på hur man inom konst och filosofi lät sig inspireras av Herder och Jones tankar, där de mytologiska berättelserna stod som bakgrund. Wagner var för övrigt en av dem som lade grunden för de antisemitiska tankegångar som ledde fram till den nazistiska ideologin.


1900-talet och framåt …


Med tiden kom den lingvistiska diskursen att utvecklas och förändras. Språket sågs nu som ett levande, talat väsen, istället för en textuell artefakt. Lingvister som Ferdinand de Saussure betraktade språket ur ett synkront, strukturellt perspektiv, vilket gav ny etymologisk kunskap som ett komplement till historiesynen. Även utvecklingen inom det antropologiska området kom att förändra det mytologiska synsättet, då andra kulturella aspekter nu framstod som mer intressanta att studera. Myten kom istället att förknippas med det rituella framträdandet, och som istället för språk och poesi, visade på mönster av social organisation. Att teoretisera myten som berättelser av de primitiva folken, gjorde att de första antropologerna kom att betrakta myt som irrationellt tänkande från det mänskliga tänkandets barndom. Något som gav den europeiska dominansen legitimitet till den sentida koloniala expansionen. Myten tappade i betydelse till förmån för olika nya riktningar. I England exempelvis tog folkloristiska-antropologiska modeller över, med James Georg Frazers som stark företrädare. Han såg myten utifrån ett evolutionistiskt perspektiv, med fokus på de ålderdomliga berättelserna om gudarnas uppgång och fall. Myten i samröre med riten, gav kunskap om den allra tidigaste fasen i människans utveckling. I Norden och i Centraleuropa däremot, kom det Herder influerade mytparadigmet till stor del att leva kvar.
 Detta till förmån för nationalistiska intressen. Den oerhörda betydelse myten kom att få i Tyskland är välkänd från historieskrivningen, då dess otyglade kraft fick fritt utlopp, i samband med Nazistpartiets iscensättande av Volkberättelserna. Det tredje rikets utvalda, ideologiska berättelse framfördes i en oändlig spridning, genom olika medier, så som exempelvis tal, filmer, ikoner, symboler, ett stort publikt uppträdande, samt genom akademiska skrifter.


Hur ser man på myten idag, vilken betydelse har myten för oss som lever på 2000-talet? Bruce Lincoln ger sin syn på mytens funktion i det sekulariserade samhället, genom att karaktärisera den som en ideologi i berättande form. Ser man till själva studiet av myt, framträder på samma sätt en ideologi i berättad form. I den akademiska världen får studenten ta emot berättelser som berättas i syfte att upprätthålla en viss ordning. Genom att framhålla sig själv, sina favoriserade teorier och personer, uppvisar läromästaren ett ideologiskt framförande i föreläsningssalarna på universitet och högskolor. Lärarens tal är mytiskt, den arroganta, överlägsna diskursen för de strukturellt starka. Studentens tal är genom sina frågor logos, då frågorna kan vara ifrågasättande, listiga och strategiska. Logos framstår på så sätt som den strukturellt svages diskurs, samtidigt som den strukturellt svage samtidigt har privilegiet att kunna tala mytiskt. Därmed likställs de två principerna så att den starke och svage talar samma språk, dock med undantaget att den starkes språk är mer ambitiöst och anspråksfullt än den svages. Även om det ideologiska budskapet är en del av undervisningen, talar fotnotens existens emot detta. Fotnoten borgar för att den vetenskapliga texten vilar på en trovärdig grund, utan begränsningar från ideologisk styrning. Är myten att betrakta som ideologi i berättad form, framstår den humanistiska vetenskapen som myter med fotnoter.


Lincolns teori om myten som ideologi i berättad form, grundar sig i den problematik som det vetenskapliga studiet av förhistorien berörs av. Det faktum att förhistorien verkligen är avlägsen i tid, gör att text källor inte finns att tillgå. Den rika tillgång på arkeologiska data, berättar däremot sina egna berättelser, berättelser som präglats av dem som berättat den. Förhistorien framstår på så sätt som perioden före historien, den ursprungliga källan, som dock redan formats och berättats för att motsvara någon annan berättares intressen och behov. Trots det utgör studiet av myten en viktig del av vetenskapen, inte minst för kommande generationer, som ett bidrag till metaberättelsen om myten i ett historiskt perspektiv.


3. De politiska talen


3.1 Politik och ideologi


För att studera den sekulariserade samhällsbilden, har jag valt att tillämpa Bruce Lincoln teori på de svenska politiska ledarnas tal. På samma sätt som Lincoln ser hur mytens normerande diskriminering och prioritering, blir till ideologi i berättad form, har jag för avsikt att analysera vad politikerna lyfter fram respektive håller undan i sina tal. Med myten som ett analysinstrument har jag för avsikt att lyfta fram hur vår tids högsta samhällsorgan ser på människan, samhället och världen. Politik och ideologi är två centrala, och ofta förekommande begrepp i talen. Inledningsvis har jag därför valt att kortfattat belysa innebörden av dessa begrepp.


Ordet politik kommer från grekiskans ord politike med betydelsen statskonst, d. v. s., processen att erövra och utöva makt i offentliga samanhang. Enligt Aristoteles kunde begreppet politik beskrivas som ett samhälles gemensamma strävan efter ”ett gott liv”. Detta skulle åstadkommas genom lösandet av konflikter mellan det gemensamma bästa och avvikande intressen. I dagens svenska samhälle har begreppet kommit att få två olika grundbetydelser. Dels som de processer genom vilka makt utövas, och dels som den förda politikens principer och faktiska sakinnehåll. De båda begreppen står även i nära samband med varandra. Det politiska maktspelet utgörs inte enbart av makten för dess egen skull, utan består även i förmågan att främja politiska sakfrågor. Centralt i det politiska spelet står processen genom vilken personer med olika åsikter och intressen, når fram till bindande beslut. Därmed utgör politiken ett spel som förutsätter motsättningar om mål, eller metoder för att förverkliga de uppsatta målen. Som instrument för denna process framstår beteenden som exempelvis övertalning, hot, löften, våld, utbyte, förhandling, tvång, belöning m.m. Dessa beteenden kan leda fram till beslut i så väl positiv som i negativ bemärkelse. En viktig del i förhandlingen är kompromissen, som kan tvinga aktörer att ge efter på vissa ståndpunkter, målsättningar eller löften. Denna mekanism är särskilt tydlig i ett öppet, demokratiskt samhälle. Det politiska spelet förutsätter även erkända regler som kan vara både lagfästa eller som fungerar som praxis. De aktörer som deltar i den politiska processen är demokratin sett både som individer, så väl som organiserade grupper, samt partier, massmedier, byråkrater och formella beslutsfattare.


Ideologi är ett mångtydigt och samtidigt centralt begrepp inom politiken under modern tid. Begreppet ideologi används i dag allmänt i betydelse som åskådning, samt i synnerhet i betydelse som samhällsåskådning. En ideologi utgör en sammanhängande enhet, innehållande såväl antaganden om verklighetens beskaffenhet, som värderingar av denna.
 Begreppet ideologi började användas under franska revolutionen och betecknade då en samling principer som skulle vara vägledande för det politiska handlandet.
 Ideologierna har även en legitimerande och maktpolitisk dimension. En maktordning bärs alltid upp av föreställningar som är avsedda att få det rådande systemet att framstå som rimligt, berättigat och tjänande ett högre syfte. Ofta är den förkunnade ideologin bara en förklädnad för andra syften än den egentliga motiveringen. Det är därför viktigt att hålla isär motivering och motiv. De argument som förs fram för att motivera politiska beslut är då långt ifrån alltid de verkliga motiven.


De största och mest betydelsefulla ideologierna inom modern statsvetenskap är konservatism, liberalism och socialism. Konservatismen uppstod som en proteströrelse mot franskarevolutionen i slutet av 1700-talet. De konservativa ville bevara samhället som det en gång hade sett ut. En av dess företrädare var irländaren Edmund Burke som kritiserade människorna i Frankrike för att de satt sig över den naturliga ordningen som gud skapat. Den jämlikhet man försökte att skapa stred mot guds och naturens lagar. Burke ansåg att om man vill förändra samhället, måste det ske långsamt och successivt. Han liknade samhället vid en kedja bestående av alla tidigare och kommande generationers människor. En generation människor får då inte bryta kedjan genom att införa så drastiska förändringar som en revolution innebär, utan måste ta ansvar för kommande generationer. Samhället hade en hierarkisk indelning, där alla människor hade samma värde, men där människor efter sin intelligenta förmåga fått olika uppgifter i livet givna av gud.


Liberalismen grundades sig på upplysningens och franska revolutionens frihetsidéer från 1700-talet. Frihet är liberalismens främsta honnörsord och människan skulle befrias från alla tvångsregler i politiken och ekonomin. Varje människa skulle själv ta ansvar för sitt liv och inte lita på att staten skulle gripa in och reda upp situationen vid kriser. Adam Smith professor vid Glasgows universitet var en av dess starka företrädare som ansåg att staten inte skulle lägga sig i näringslivet och att statliga regleringar skulle bort för att inte hindra duktiga yrkesmän att starta egna verksamheter. Näringsfrihet med fri konkurrens och frihandel mellan länder var andra åtgärder man ville införa i ett bra fungerande samhälle.


Socialismen föddes ur 1800-talets industristäders nöd och elände. Allt fler arbetare krävde att fabrikerna borde ägas gemensamt eller av staten och inte av privata ägare som skapade stora förmögenheter för sig själva. Mest framstående kom de två tyska socialisterna Karl Marx och Friedrich Engels att bli genom sina idéer om ett gott samhälle i Kommunistiska manifestet. De ansåg att den egendomslösa arbetaren, proletären, sögs ut av kapitalisterna, något som skulle sluta i den kommunistiska revolutionen. Därefter skulle så småningom det kommunistiska samhället växa fram, där alla produktionsmedel skulle ägas och brukas gemensamt, i vänskap utan kapitalister och proletärer. I slutet av 1800-talet kom den socialistiska arbetarrörelsen att splittras i två delar. Dels de anhängare som höll kvar vid tanken på den väpnade revolutionen, och dels de som istället ansåg att arbetarna borde kämpa för allmän och lika rösträtt. Dessa tankar, reformatorisk socialism eller socialdemokrati, förespråkades av framför allt Eduard Bernstein i Tyskland som ansåg att genom rösträtt skulle allt fler arbetare kunna väljas in i parlamenten och på så sätt skulle samhället successivt och helt fredligt övergå till ett socialistiskt styrelseskick.


Under de senaste decennierna har de klassiska ideologierna blivit allt mer ifrågasatta. Många anser att nya tider med nya problem kräver nya idéer. Trots det lever de gamla idéerna vidare, ibland dock i ny skepnad exempelvis som ekologismen, feminismen, nyliberalismen och nykonservatismen.


3.2 Socialdemokraterna


I de tal som hållits av representanter från det socialdemokratiska partiet framträder tanken om en kollektiv jämställdhet. Statsminister Göran Persson höll ett tal i Björkviks Folkets Park den 1 augusti 2004, där han talar om den fria människan. Persson framhåller socialdemokratins sätt att betrakta människan utifrån ett kollektivt tänkande.


”Det är individen som är målet. Den fria, stolta människan. Sedan är vi människor olika. En del av oss har fått väldigt mycket med gratis från födseln, andra har fått mindre. En del har drabbats av motgångar i vuxenlivet. Så ser det ut. Och när det är så samhället och livet ser ut så har vi ju ett gemensamt ansvar för varandra. Gemensamt ansvarstagande – det är den direkta översättningen av det franska vackra ordet solidaritet. Det är det som politiken syftar till.”

I Göran Perssons tal i samband med regeringsförklaringen vid öppnandet av riksmötet, den 14 september 2004, framträder den demokratiska grundtanken om människans lika värde. Persson säger sig värna om de svaga i samhället, dock utifrån ett ”likaförallaperspektiv”.


”Jag vill att Sverige ska vara ett land där trygghet och välfärd är för alla, inte bara några. Men i vårt land finns ännu skillnader i hälsa och tillgång som inte kan förklaras med annat än social bakgrund. Skillnader i arbetsvillkor och delaktighet som inte kan förklaras med annat än etisk bakgrund. Skillnader i lön och makt som inte kan förklaras med annat än kön […] Strävan efter solidaritet och rättvisa måste pågå ständigt.”

”Likavärdesprincipen” gäller även jämställdhet mellan könen. Persson såg tillbaka på 10 år av en jämställd regering och sade sig ivrigt vänta på en motsvarande utveckling i övriga samhället.


”Särskilda åtgärder föreslås för en jämställd skola […] Starka kommersiella intressen sprider sexualiserade bilder av kvinnor och exponerar båda könen fördomsfullt. Det försvårar jämställdhetsarbetet och måste motarbetas. Fortsatta insatser görs mot hedersrelaterat våld. En nationell handlingsplan förbereds mot prostitution och handel med kvinnor och barn.”

Göran Persson talar om socialdemokratins credo och hela grundtanke, som är att trygga, välutbildade människor vågar satsa i sin dagliga gärning. I ett tryggt samhälle vågar människor ta risker att misslyckas, utan att för den skull falla igenom helt. På så sätt skapas entreprenörer och ett växande näringsliv.

”Just denna koppling mellan tillväxt och trygghet, denna koppling mellan utveckling och jämlikhet, som vi socialdemokrater alltid trott på […] det är viktigt.”

Persson fortsätter att lyfta fram sitt partis politiska kärna då han talar om förmågan och viljan till omfördelning:


”De som har ska naturligtvis vara med och betala för en välfärd, som de själva inte alltid kan dra fördel av personligen. Men de får leva i ett samhälle som präglas av små klyftor och små motsättningar. I ett sådant samhälle finns den äkta friheten, den frihet som består i att man inte behöver vara rädd.”

I statsministerns tal framträder även synen på det politiska arbetet som inte enbart en kamp för trygghet utan även som kampen för rättvisa. Ett rättvisare samhälle ska upprättas för framför allt fyra grupper i samhället. Det handlar om de unga, barnfamiljerna, de äldre, samt omfördelningen av resurser. Exempelvis att ta från försvaret, då det yttre hotet mot landet är lågt. Persson vill istället föra över resurser till områden där hotet mot den inre säkerheten, och tryggheten är stor. Kriminalitet, droger och brutalitet är sådant som istället måste prioriteras. Det inre hotet är inte bara en fråga om åklagare och kriminalvård, utan det är även en fråga om missbruksvård:

”En fråga om att se de pojkar och flickor, de unga människor, som fastnat i narkotikaträsket. Det finns många här som upplevt det värsta man kan uppleva, nämligen att se sitt eget barn glida iväg in i ett missbruk […] det kunde vara mitt barn, det kunde vara ditt barn. Och att sedan inte få någon hjälp, inte veta vart man ska gå, inte se någon vård som man kan använda sig av. Det är ett stort misslyckande för samhället. Det är också en fråga om solidaritet, gemensamt ansvarstagande.”

Ytterligare ett ämnesområde som framträder i Perssons tal är visionen om ”det gröna folkhemmet”.

”Det är en vision om ett ekologiskt hållbart Sverige där hälsa och välfärd värnas, samtidigt som vi bättre kan bidra till ökad solidaritet och en rättvisare resursfördelning i världen. Viljan att ställa om och modernisera samhället i resurseffektiv riktning kommer att frigöra en våg av tekniska innovationer och investeringar som genererar tillväxt.”

Sett ur ett globalt perspektiv finner Göran Persson de samhälleliga problemen som alltmer gränsöverskridande då ekonomier och marknader är starkt sammanflätade. Han hävdar att i en tid då nationalstaten blivit för liten för att lösa samtidens frågor och människors vardagsproblem, måste demokratin bli gränsöverskridande. ”Det hänger ihop, vi är beroende av varandra. Det finns ingen ö någonstans där man kan dra sig tillbaka och tro att man är skyddad. Vi är alla beroende av varandra”. På kongressen den 16 april 2004, höll Göran Persson ett öppningsanförande, där synen på människan och dennes lika värde framgår i kampen mot fördomar:


”Egentligen är det konstigt; Människor satsar stora summor på att resa runt i världen för att ta del av andra kulturer, uppleva ny musik, nya dofter och smaker, nya sätt att umgås, nya idéer av alla slag. Men det finns ju redan här – men många av oss är för dåliga på att upptäcka det. Sveriges befolkning består av människor från alla världens länder. Från alla kulturer. Mängder av språk talas inom våra gränser.”

I de socialdemokratiska talen är man tydlig i framförandet av det politiska budskapet. Man talar om ”likavärdesprincipen” och rättvis resursfördelning i samhället och i världen, utan att undanhålla några grupptillhörigheter eller länder.

3.3 Västerpartiet


I Lars Ohlys 1 majtal 2004, framträder bl. a. synen på socialismens ideal som han anser inte får stanna vid att vara traditionell, utan som även måste vara öppet för förändring och ständig förnyelse. Den viktigaste förnyelsen för vänstern, arbetarrörelsen och samhällsdebatten under senare år har enligt Ohly varit feminismen.

”Feminismen utmanar gamla värderingar och traditioner Den lyfter fram nya konflikter till ytan och även arbetarrörelsens män tvingas inse att män, i kraft av sitt kön, tillhör den grupp som tjänar på att könsmaktsordningen upprätthålls. Ibland svårt att inse och erkänna och värre blir det när vi förstår att vi måste avstå från de privilegier som vårt kön ger oss.”

I talet framträder även Lars Ohlys syn på människan ur ett samhällsklassrelaterat perspektiv. Han betraktar feminismen även som utmanare för vad som ryms inom begreppet politik. Utifrån det socialistiska synsättet att analysera samhällets maktstrukturer utifrån ett kollektivt tänkande, står huvudkonflikten i första hand mellan klasser och kollektiv, och inte mellan enskilda individer. Ohly ser även feminismen som en i huvudsak kollektivistisk teori:


”[…] det är män som grupp som överordnas kvinnor som grupp. Mellan olika individer kan däremot uttrycken för över- och underordning mellan könen variera. Men feminismen ställer krav på förändring även av oss som medborgare och människor. Hur vi lever våra liv får avgörande betydelse politisk betydelse vilket blir tydligt om vi vågar ta på oss de feministiska glasögonen.”

Lars Ohly talar även om hur välfärden urholkas. Han hävdar att de rika alltid klarar sig med privata försäkringar, samt att sänkta skatter och högre avgifter gynnar dem som redan har mycket.

”Skattesänkningar för de redan rika leder till att klass- och könsskillnader i samhället förstärks. Med avregleringar och privatiseringar blir vi alla kunder på en marknad i stället för medborgare med rättigheter. Den som har tjock plånbok behöver inte frukta de ekonomiska följderna av att bli sjuk eller arbetslös.”

Enligt vänsterpartiets sätt att se på samhället, vill Ohly utveckla välfärden genom att låta de som har mycket, betala mer i skatt. Genom att ta av var och en efter förmåga och ge till var och en efter behov, skulle möjligheten att tillförsäkra alla en bra sjukvård när de behöver, en bra omsorg för våra barn och äldre, en bra utbildning för alla vara möjlig. Något som även skulle föra med sig minskade klasskillnader. Lars Ohly ser samhället som ett ekonomiskt system som producerar orättvisor:


”Då krävs det en politisk motmakt som försöker utveckla den generella välfärden, som tar kamp för att skatt ska betalas efter bärkraft, som arbetar målmedvetet för att omfördela från privat till gemensamt, från män till kvinnor och från rika till fattiga.”

I partiledardebatten den 25 maj 2004, gav Lars Ohly uttryck för sin bild av sitt idealsamhälle:


”[…] vi måste med kraft bekämpa den ordning som exploaterar kvinnors arbete och som upprätthåller kvinnors underordning. Patriarkatet är inte bara orättvist och odemokratiskt. Det står i vägen för samhällsutvecklingen. Därför måste vi fördela det betalda arbetet rättvist och se till att vi har en lönebildning som bekämpar orättvisorna. Stat och kommun måste ges tillräckliga resurser för att kunna betala anständiga löner. Vi kan inte längre bygga vår välfärd på att kvinnor ska arbeta i offentlig sektor till låga löner. Det krävs en nationell kraftsamling mot lönediskrimineringen av kvinnor. Vänsterpartiet vill medverka till en sådan kraftsamling. Vi vill skapa ett samhälle där jämlikhet, rättvisa och solidaritet råder.”

Amerika Vera Zavala var också en av dem som höll ett 1 majtal 2004. I Malmö talade hon bl. a. om vikten av att stödja befrielsekampen inte bara i andra länder, utan att vi även i Sverige måste befria oss själva:


”Vi har en vision om ett samhälle där klasser inte begränsar människors frihet. Att göra människan fri är vårt yttersta mål. Vi ifrågasätter ett orättfärdigt samhällsystem. Självklart är jag antikapitalist. Vad skulle jag annars kunna vara i det här samhället? Lika självkart vill jag avskaffa kapitalismen. Med vad? Med något bättre så klart!”

Vera Zavala fortsätter att tala om att kampen för ett rättvist samhälle i dag måste föras såväl på loka nivå som på global nivå.


”På lokal nivå har vi möjlighet att gå emot den nyliberala globaliseringen, fast vi kan bara göra det om vi blir fler som deltar. Med deltagande demokrati kan vi stoppa, vända politiken och utveckla något bättre […] vi måste skapa motvikter till avdemokratiseringen. Bemöta mindre demokrati med mer demokrati.”

Även inom vänsterpartiet är man tydlig i framförandet av den partipolitiska visionen. Då man talar om frihet för alla människor, måste det tolkas som att alla människor verkligen avses utan diskriminering, då inget sådant omnämns.


3.4 Miljöpartiet de gröna


Miljöpartiet har en global syn på människan och världen. Genom att leva ett miljöanpassat liv, kommer världen bli bättre att leva i för alla människor. Den globala miljötanken genomsyrar miljöpartiets politiska ideologi. I Peter Erikssons sommartal i Ystad den 8 augusti 2004, framträder miljöpartiets syn på människan och världen. Han ser det gröna globala perspektivet som en nödvändighet. Att låta kortsiktigheten och dumheten styra är oerhört kostsamt.

”Jag är säker på att alla kommer att vinna på att världens fattiga får det bättre. Den gröna politiken handlar om att bygga spelregler som är mer rättvisa och mindre förödmjukande för länder i tredje världen. Att våga vara öppen och stå fast vid en politik där människor får större utrymme att röra sig och bli fria. Att genom en mer effektiv och långsiktig resursanvändning skapa utrymme för fler att utveckla ekonomierna och att använda en större del av våra rikedomar för att hjälpa till att utveckla fattiga länder.”

Peter Eriksson talar även om ett vidgat sätt att se på säkerhetspolitiken.


”Säkerhetspolitiken kan inte längre enbart handla om militära hot. Vi behöver vidga perspektiven och inse att det som är hoten mot vår säkerhet är den växande miljökrisen, fattigdomen, narkotika – och drogrelaterad brottslighet. Inga militära arsenaler kan skapa säkerhet i en sådan situation”.


”Det går inte att skjuta på fattigdomen, men fattigdomen kan skjuta på oss. Säkerhet och solidaritet går därför hand i hand. Det krävs stora globala satsningar för att utrota fattigdomen […]”

Maria Wetterstrand talade vid riksstämman den15 februari år 2004, om de grönas kamp för en bättre värld. Hennes syn på människan och världen sammanflätas till en global enhet:


”Människor är på flykt nästan överallt runt om i världen. Förföljelse på grund av politisk ståndpunkt, religion, sexuell läggning och kön är fortfarande vardag i många länder. Familjer splittras, barn rycks upp med rötterna och tvingas ut i det okända, inte sällan i händerna på hänsynslösa flyktingsmugglare […]”

”[…] Gröna över hela världen kämpar för samma sak som vi. Det är vi gröna som tar världens orättvisor, miljöförstöringen och den ohållbara resursförbrukningen på allvar, som förstår att det är här världens allra största utmaning ligger. Det är grunden för gröna partier i såväl Sverige som EU.”

Enligt Wetterstrand är målen för det gröna politiska arbetet gemensamt för de gröna i alla länder:


”Vi vill riva murarna, vi vill att miljö och social rättvisa överställs kortsiktiga ekonomiska mål och företagens intressen, vi vill lägga om energisystemet mot modern teknik och motverka växthuseffekten, vi vill ha miljövänliga transporter, vi vill att det som är bra för miljön ska bli konkurrenskraftigt, vi vill att människor ska kunna påverka och vara delaktiga i de beslut som påverkar deras liv, vi vill att konsumenterna ska få mer makt som motvikt till företagens kommersiella intressen, vi vill värna den biologiska mångfalden i världens korallrev och i andra ekosystem.”

Även i det tal Zaida Catalán höll i Almedalen den 4 juni 2004, framträder tron på människa och miljö som en sammanhållen enhet:


”I en värld som denna kallas ofta fredsinitiativ och försök till konfliktlösning naiva och fruktlösa. Men jag kallar motsatsen för fegt och dödsdömt. Hur ska vi skapa en framtida planet med en fungerande demokrati, upprätthållna mänskliga rättigheter, hänsynen till miljön? Nämligen en hållbar framtid för framtida generationer att leva i? Om vi inte vågar tro på drömmen?”

Miljöpartiet visar fram en partipolitik med en genomförd helhetssyn på rättvis fördelning av resurser, hänsynstagande till miljön och upprätthållande av mänskliga rättigheter. Något som därmed torde vara gällande för alla människor utan diskriminering.


3.5 Moderaterna


Moderaternas nye partiordförande Fredrik Reinfeldt, visar fram en stark tro på människan och dennes förmåga att skapa goda förutsättningar för ett gott samhälle. I sitt tal i radions Sommarprogram i P1, den 2 juli 2004, lyfter han fram vikten av att ge människan frihet för att kunna utveckla sin egen fulla kapacitet. Exempelvis anser han att:


”Frihet är den bästa vägen att grundlägga för människans möjligheter att uppfylla sina bästa intentioner. Det är i frihet vi får testa och lära om vår kapacitet Men även friheten har en spegelbild, den möjliggör ofta misslyckandet och blottlägger ibland tomhet. Utan frihet ryms dock inte utveckling, vår förmåga att ersätta gammalt med nytt och bättre skulle inte vara möjlig.”

Vidare talar han om det ansvar som följer i frihetens spår:

”Eftersom jag tror att människans positiva egenskaper är starkare än våra negativa tror jag att människan växer i ansvarstagande ju större friheten blir […] ingen människa kan hamna i en situation som hon inte kan påverka till det bättre.”

Reinfeldt fortsätter även att tala om friheten som människans naturliga tillstånd, samt att dess motsats, inlåsning av den fria tanken och viljan, är ett otänkbart alternativ för människan. Han ser människan som intressant och komplex, med en stor kapacitet och en stor begåvning som bara väntar på att upptäckas. Dock finns en baksida av människans begåvning då den öppnar dörrar till våra mörkare rum. Men med vårt förnuft, starka drivkrafter och vinnarinstinkt har vi ändå möjlighet att lyckas med vår uppsatta målsättning. Men människan är på en och samma gång både kapabel och bräcklig:


”Då allting inte går som vi tänkt oss, eller andra inte förhåller sig till oss som vi hoppats utlöser det destruktiva krafter inom oss. Det blir som ett spegelbildsförhållande […] Redo för stordåd men också för bestialiska övergrepp […] Genialiteten gränsar ofta till galenskapen.”

För att beskriva människans balansgång på den tunna gränslinjen mellan civilisation och kaos, gör Reinfeldt en jämförelse med författaren och Nobelpristagaren William Goldings bok, Flugornas Herre. På samma sätt som pojkarna i Goldings text, tappar kontrollen över ordning och mänskligt tänkande, och som ersätts med den starkes rätt, kan vi alla människor förvirras av maktens rus och hamna i situationer vi inte hanterar. Det är viktigt att vara vaksam så att individen inte ger vika för det anonyma kollektivet. Ytterligare ett exempel på den grundläggande synen på samhällsbygget där den starka individen bildar hörnstenar, framträder i Reinfeldts anförande vid moderaternas kommunala rikskonferens i Stockholm den 23 september 2004. Han talar om frihet för människor att skapa sin egen lycka och framgång:


”Människor måste få utrymme att bygga upp ett eget sparande och därmed en möjlighet till oberoende. Det öppnar för fler ska våga ta risker, satsa på idéer och företagande samt se det som en möjlighet till ett bättre liv […] Vi kan återupprätta Sverige som ett bra land för de som vill arbeta, för entreprenörer, och för företagare.”

I kriminalpolitiska frågor framträder en konservativ syn på fångvård, då Reinfeldt efterlyser hårdare tag för kriminalitet:


”Det handlar om ett rättsväsende som levererar alldeles för lite trygghet till vanliga människor och alldeles för mycket trygghet för de som lever på att begå brott […] Vi säger att det är rätt med hårdare tag mot brottslingar.”

Även i fråga om kriminalvården framträder intresset för människans komplexitet:


”För den som är intresserad av hur människan är sammansatt utgör alla de som sitter i fängsligt förvar naturligtvis en särskild kategori.”

I Fredrik Reinfeldts anförande vid Folk och försvars rikskonferens den 19 januari 2004, ger han exempel på sin syn på omvärlden:


”Inget kan längre hända i vår värld som vi inte kan känna likgiltighet inför. Ingenstans på vår jord är människovärdet annorlunda eller delbart. Vi hänger ihop. Jag hoppas snart få uppleva en tid när ingen längre kan sluta sig som nation eller folkgrupp och utropa herravälde över fria människor […]”

”[…] Vi reser i dag mer än kanske någonsin tidigare. Vi handlar mer med varandra och får ett alltmer fördjupat umgänge individer såväl stater emellan. Föräldrarna till dottern som är utbytesstudent i USA månar inte bara om säkerheten inom Sveriges gränser. De företagare som gör affärer med Sydostasien ser inte bara till utvecklingen här hemma. För de med släkt på Balkan är freden där lika viktig som freden här. Vi måste se bakom vår egen landsgräns i en tid när vårt beroende av varandra växer.”

Inom moderaterna talar man om frihet och trygghet för individen. Dock är bilden något otydlig i synen på de människor som av olika anledning inte kan utnyttja friheten till att utveckla sin fulla kapacitet som människa och individ. Hur man betraktar människor som på grund av exempelvis handikapp eller sjukdom inte kan förändra sin situation, framgår inte av talen.


3.6 Folkpartiet


Inom Folkpartiet lyfter partiledaren Lars Leijonborg fram en bild av ett parti som utgår från den liberala synen på människan. Vid riksmötet i Lindköping den 24 april 2004, talar han om globaliseringen och gör en koppling till liberalismen som en globaliseringens ideologi. Han hävdar att:


”[…] klokt utnyttjad kan globaliseringen öka toleransen, lyfta miljarder ur fattigdom och ge större förutsättningar för demokrati.”

Leijonborg vill att Sverige ska ta steget fullt ut in i globaliseringens tidsålder, för att inte missa möjligheter, samt för att vi måste ställa upp för varandra:


”För oss är globaliseringen mer än utökad världshandel och IT-revolutionen. För oss är den först och främst ett instrument för en bättre värld, en värld i fred, en värld där den siste diktatorn är störtad och en värld där fler och fler får leva i frihet, demokrati, mänskliga rättigheter och välstånd.”

”Varenda svensk kommun berörs av globaliseringens effekter, på gott och på ont. Mest på gott, om det kanske inte känns så just nu för våra vänner från Västervik, där Electrolux dammsugartillverkning snart ska flyttas till Ungern. Men vi vet att förlorade jobb kan vinnas igen med råge, med rätt förutsättningar, och att andra problem som kan följa i globaliseringens spår väger lätt i förhållande till de enorma vinsterna.”

Inom folkpartiet ser man sig som ett parti som värnar alla människors lika värde, där man står för nytänkande och där man är stolta över att ha medlemmar med olika bakgrund:


”Tänk att tillhöra ett parti som bland sina medlemmar har både Per Ahlmark och Hans Blix! Och tänk att tillhöra det nya folkpartiet som kan förse TV: s morgonsoffa med både Fatima Nur och Nyamko Sabuni när slöjfrågan ska diskuteras.”

Leijonborg säger sig även ha ett starkt engagemang för utsatta människor och uttrycker det på följande sätt:

”Vare sig vi sitter i barn och ungdomsnämnden eller miljö- och hälsovårdsnämnden eller landstingsfullmäktige eller riksdagen är vi liberaler, engagerade för att alla människor – var på klotet de än råkar leva – ska ha rättigheter respekterade och ha rätten att leva i demokrati.”

Han fortsätter att tala om vikten av ett engagemang utifrån liberala kärnvärden, exempelvis rätten till asyl, och möjligheten att flytta till ett annat land för att försörja sig. Men med rättigheter följer även skyldigheter och ansvartagande för varje individ. Leijonborg anser att som humanist måste man även se till en helhet, en gränsdragning för vem är i behov av att få ta del av vårt stödsystem och vem som kan stå på egna ben.

”Vi ska vara de främsta humanisterna, kravlöshet ska inte vara liberalismens kännemärke. I globaliseringens tid klarar vi inte hjälpa de som behöver hjälpas om vi inte vågar ställa krav på dem som kan hjälpa till att verkligen göra det […] Principen gäller naturligtvis svenskar i minst lika hög grad som invandrare.”

I ett tal till Svenska PAN – Europaföreningen den 7 maj 2004 talade Lars Leijonborg om deras drömmar om ett Europa enat för fred, frihet och utveckling, som nu blivit till verklighet. Leijonborg talade om hur trygghet för individen skapas genom både ett europeiskt och ett globalt samarbete för en bättre värld. Leijonborg anser att Sverige borde ta sitt ansvar för en säkrare värld, och att säkerhet måste byggas i samförstånd med USA:


”Nato is the important structure for security in our part of the world and the choice to stay outside means that we give up Swedish influence on issues that could have great impact on our own security. It´s about time that Sweden goes from sitting in the audience to taking true responsibility for our common security.”

Inom folkpartiet talar man om sin globala syn på mänskliga rättigheter och demokratiska värden. Man ser liberalismen som globaliseringens ideologi, och hävdar vikten av engagemang utifrån liberala värden. Dock framstår synen på samhällets krav på människor något otydligt. Gränsdragningen för rätten till hjälp från samhällts sida framgår inte klart i talen.


3.7 Centerpartiet


Vid centerpartiets kommundagar i Ronneby 6-7 februari 2004, höll partiordföranden Maud Olofsson ett anförande där partiets syn på människan framträder. Olofsson talar om människans eget ansvar för så väl vår egen välfärd som andras. Partiet ser både ansvarstagande och kravfyllt på människan.

”Vårt personliga ansvar. För oss själva. Och för varandra. Vi ska ställa krav på människor att ta det ansvaret. Men också ge dem förutsättningar att faktiskt göra det […] Och den människosynen omfattar alla. Utan undantag. Den gäller oss som sitter här i salen. Den gäller medborgarna i våra grannkommuner. Och den gäller våra grannar i Danmark, Finland, Lettland, Polen. I hela EU och i hela världen.”

Maud Olofsson fortsätter att tala om sin syn på människan som får till följd att man inte kan stå neutral inför situationer då människor diskrimineras på grund av hudfärg, religion eller ett utländskt namn. Hon talar även om samhället som det mångkulturella samhället och att de politiska ledarna måste ta ledningen och visa vägen.


”Vi vill att Sverige ska vara ett möjligheternas land, som är öppet för var och en som vill vara med och bygga ett bättre samhälle.”

Hon fortsätter att tala om sin samhällsvision som stödjer dem som gör rätt för sig och som samtidigt ställer krav på dem som inte sköter sig, svenskar som invandrare. Inom centerpartiet vill man även se hur samhället tar i med hårdhandskarna mot brottsligheten:


”Vi ska se till att samhället kan upprätthålla ordningen. Att det finns poliser i hela landet, dygnet runt. Att man samarbetar med tull och andra myndigheter. Att straff utdöms snabbt och effektivt. Och att det fåtal som kommer hit för att begå brott snabbt får sina straff och snabbt åker ut ur landet. Det är också att ta ansvar för de många kommer hit för att bidra till vårt lands utveckling.”

Olofsson talar vidare om hur grunden för ett välmående samhälle där idéer förverkligas och välfärden ökar, är ett fungerande lokalsamhälle. Hon hävdar att en stark lokal demokrati, ett samhälle byggt underifrån, ger var och en delaktighet i utformandet, varje dag och varje stund.

”Vi vill fullfölja regionaliseringen av Sverige där regionen styrs av medborgarna själva genom ett eget parlament, inte av statliga landshövdingar. Och vi vill stärka de folkvalda. Ge dem makten att göra det som medborgarna önskar och förväntar sig. Inte bara genomföra direktiv från Rosenbad.”

I partiledardebatten i riksdagen den 25 april 2004, talade Maud Olofsson om generell välfärd måste utgå från människors makt över sin egen vardag.

”[…] om jag inte har kontroll över min vardag. Om jag inte kan påverka mina barns skola. Eller om jag som småföretagare måste följa än den ena, en den andra märkliga regeln från något statligt verk. Då blir makten naturligtvis avlägsen och skrämmande […] därför vill jag flytta makten från staten till regioner och kommuner. Och vidare till människorna själva.”

I det anförande Maud Olofsson höll vid CHF:s förbundsstämma den 2 april 2004, framträder centerpartiets engagemang för EU-samarbetet. Hon hävdar att en stark och enad europeisk röst i det internationella samarbetet behövs:


”En värld där vi är tryggare förutsätter att ansvarstagande globalt ledarskap. Global solidaritet och större rättvisa.”

Vid centerpartiets förtroenderåd den 8 mars 2004, talade Maud Olofsson om sig själv som företrädare för ett parti med en dröm för framtiden:


”En dröm om framtiden kan aldrig vara bara en nationell dröm […] Det måste vara en dröm om Europa. Och om världen. Om Sveriges roll i världen, och om världens roll hos oss svenskar.”

Hon fortsätter att tala om en framtid och en värld som hon säger redan finns här, och som vi ser runt omkring oss i vår egen vardag:


”Världen finns här, mitt ibland oss. Ingen annanstans. Den finns här. I vår vardag, varje dag. Och vi ska möta den världen med glädje och förhoppningar och nya drömmar och mål.”

Även inom centerpartiet har man en vision som bygger på frihet för individen, och friheten att styra sin egen lokala närmiljö. I synen på människan säger sig se både ansvarstagande och kravfyllt på individer. Man ser till människan med ett eget personligt ansvar, både för sig själv och för andra människor. Hur detta ansvar yttrar sig fram går inte tydligt i talen.

3.8 Kristdemokraterna

Hos de kristdemokratiska talare aktuella för studien, framträder en konservativ och kristen etisk syn på människan och dennes sociala samvaro. Vid rikstinget i Stockholm den 3 april 2004, talade den avgående partiordföranden Alf Svensson om sin tid inom partiet, samt om de kristdemokratiska grundfrågorna. Talet genomsyrades av kristdemokraternas syn på den kristna etiken som utgångspunkt och värdemätare för skapandet av ett gott samhälle. Han såg tillbaka på sin uppväxt inom frikyrkorörelsen och lyfte fram det sociala engagemang som präglade denna tidsanda.


”Det var småbönder, metallarbetare, före detta alkoholister, människor som i mångas ögon ingenting var, som inte fanns på någon rangskala och som inte visste vad karriär var. Men det fanns den hetaste vilja att leva upp till de ideal och den livsstil eller de beteendemönster som förkunnare lyfte fram.”

Det sociala engagemanget ser Alf Svensson som grunden för synen på människan, då den kristna etiken utgår från det bibliska budordet - att älska sin nästa så som sig själv. Detta är enligt Svensson en kristdemokratisk princip så väl som en politisk uppmaning. Att bry sig om sin nästa ger rikedom i livet samt utgör en ledstjärna för kristdemokratin. I talet fortsätter Alf Svensson att tala om att din och min nästa är:


”[…] Alla är våra systrar och bröder, som på jorden bo och bygga. Så ska det alltid vara för de människor som vill ty sig till kristdemokraternas principer. Så borde det alltid vara för oss som använder uttrycket ”kristen etik”. Kristen etik är ingen nisch eller liten sektor. Kristen etik är drivkraften, motivationen. Och den är gränslös.”

Den kristna etiken lyfts fram som ett rättesnöre för det goda samhällsengagemanget. Svensson talar om människovärde, om gemenskapen och glädjen i att dela vardagen med varandra. Han talar även om hur vi har ett gemensamt ansvar att tillsammans ta itu med de problem som Europa har, exempelvis miljöförstöring, kriminalitet, barnprostitution m.m.


”Det går inte att under 2000-talet, i den verklighet i vilken vi lever, bygga ett land att leva i. Vi måste bygga en värld att leva i. För oss kristdemokrater måste detta utifrån vår människosyn vara en självklarhet. Och det globala beroendet som vi alla har som vardag och framtid understryker detta entydigt […]”

Inom kristdemokraterna betraktar man människan och världen utifrån ett enhetligt synsätt. Alf Svensson talar om det internationella perspektivet som en förutsättning för det nationella välbefinnandet:


”Människovärdet är universellt och har aldrig, enligt vår uppfattning, varit nationellt […] Jag tror att just det internationella perspektivet är en förutsättning för att vi ska vara så till sinnes att vi ödmjukt kan främja omtanke och omsorg också nationellt.”

Alf Svensson framhäver även kristdemokraterna som det parti som mest av alla värnar de viktiga frågorna om demokrati och frihet, de frågor som handlar om respekten för människovärdet. Han talar om hur politik enligt hans mening är att i alla de olika sakpolitiska ställningstaganden, hitta den vinkling som bäst främjar människors vardagsliv utifrån den kristna etiken. Dock ställer han sig frågande till om man I Sverige kan tala om ett andligt vakuum:


”Finns det ett sådant vakuum, en brist på tillit, en avsaknad av empati, ett utrymme för kultur och andlighet? En brist på värme, tror jag vi kan tala om, som ett vakuum i det svenska samhällets hjärta. Samhällsarbete är mycket, inte bara att planera. Också att skapa värme. Vi behöver en våg av godhet över vårt land. Vi behöver bildligt talat, solfångare som ger värme och ljus. Det är kristdemokraternas uppgift att finnas med. Överallt! Och visa på den urenergi som ger kraft till människokärlek, kraft till att bry sig om.”

Vid ett torgmöte i Borås den 3 juli 2004, talade den nytillträdde partordföranden Göran Hägglund. Hans tal handlade bland annat om familjens betydelse för människor och som grundsten för samhället – ”i familjen finns grunden för det civiliserade samhället”. Göran Hägglund talade även om familjen i sitt tal i Almedalen i Visby, den 10 juli 2004. Där framträder den kristdemokratiska synen på homosexuella och deras roll som föräldrar. Inom kristdemokraterna ser man sig som företrädare för barnen varpå man därför försöker se allt ur barnens perspektiv. Man ser familjen som den enhet som har bäst förutsättning att ge det lilla barnet trygghet och att bli en säker brygga ut i samhället och de stora sammanhangen:


”Föräldrar blir förebilder och vi menar att barn i görligaste mån bör få växa upp med en pappa och en mamma. Därför har vi röstat nej när regering och riksdag drivit igenom en lag som ger två män eller två kvinnor möjlighet att adoptera barn tillsammans.”

Hägglund förklarar detta med att det inte är försvarligt att försätta barn för en sådan komplikation. Han är tydlig i sitt avståndstagande till homosexuella pars rätt till att få bilda familj. I och med detta motsäger han sig själv då han även talar om kristdemokraters syn på människors olikhet. Hägglund hävdar att till skillnad från exempelvis socialdemokraternas jämlikhetsideal som med tiden utvecklats till ett likhetsideal, ser man inom kristdemokraterna till människor som olika:


”Vår syn – att människor är olika – leder oss till slutsatsen att människor i största möjliga utsträckning själva ska bestämma över sina liv. Politiken ska absolut vara rättvis så att alla ska få så likartade förutsättningar som möjligt – men valfrihet ska vara en självklarhet.”

I Göran Hägglunds tal framträder även tron på ett samhälle där poliser och domstolar ses som lösningen för människors trygghet. Han ger exempel på hur tingsrätter läggs ner i runt om i landet, samt att det finns för få poliser i tjänst i dag:


”Ge poliser resurser så att vanligt hederligt folk kan känna sig trygga på gator och torg!”

I de kristdemokratiska talen belyser man den kristna etiken som grundprincip för det goda samhället. Människors engagemang till sin nästa genererar gemenskap och värme, en viktig byggsten i samhället. Man ser till familjen som samhällets grundstenar, då denna är bäst lämpad att fostra och föra ut barnen i de stora sammanhangen. Inom partiet framträder dock en motsägelsefull attityd då man talar om alla människors lika rättigheter, samtidigt som man ställer sig negativa till familjer med homosexuella föräldrar. Ett faktum som helt undanhålls i Alf Svenssons tal.

3.9 Resultat


Dagens sekulariserade och globala världsbild utmärks av en mångfald som övergripande syn. Just denna mångfald framträder tydligt i det demokratiska systemet då det bygger på valfrihet och fri partibildning. Resultatet av en analys av de politiska talen utgörs därmed av att lyfta fram mångfalden av de olika partiernas åsikter. I egenskap av samhällets högsta organ har de politiska ledarna gemensamt att de oavsett partipolitisk tillhörighet, ger uttryck för en ljus och positiv syn på tillvaron. I synen på människan framträder stora likheter så väl som olikheter. Inom samtliga partier säger man sig sträva efter frihet, för både individen, samhället och världen, dock utifrån olika perspektiv.

Bland socialdemokrater ser man människan i ett kollektivt perspektiv, då man genom samhällets försorg vill skapa samma möjligheter till ett gott liv för alla människor. Alla människor har samma värde och alla människor har ett gemensamt ansvar för varandra. Målet är den fria, stolta människan. Som grund för det goda samhället står den trygga människan. I trygghet kan människan utvecklas till en kreativ person till gagn för samhällsnyttan. Så skapas ett samhälle med små klyftor och små motsättningar. Kampen för den fria människan i det demokratiska samhället är gränsöverskridande och berör alla människor i alla länder i världen.

Inom vänsterpartiet ser man människan ur ett klassrelaterat perspektiv, då klasskampen ses som vägen till frihet för individen. Man anser att den kollektiva människan förtrycks i samhällets maktstrukturer. Genom att förändra den rådande ordningen vill man skapa frihet och rättvisa för samhällets alla kvinnor och män. Klasskampen ska leda till ett samhälle där klasser inte begränsar människors frihet. Det kapitalistiska systemet skapar så väl klass som könsskillnader och gynnar enbart redan privilegierade människor. Att ta av var och en efter förmåga, för att ge till var och en efter behov, skapar ett samhälle utan klass och könsskillnader. Genom demokratiska former ska klasskampen för frihet, jämlikhet och solidaritet föras på så väl lokal som på global nivå. Dock inte utifrån ett globalt, marknadsanpassat perspektiv.


Miljöpartiets människosyn utgår från den globala tanken om frihet för alla världens människor. Som motvikt till de kommersiella intressen som i dag styr, vill man ge frihet till alla länder att själva påverka och vara delaktiga i de beslut som påverkar deras liv. Man strävar efter ett samhälle där miljö och rättvisa överställs kortsiktiga ekonomiska mål. Ett samhälle där energisystemet läggs om mot modern teknik, där det som är bra för miljön ska vara konkurrenskraftigt. Man vill se ett samhälle där människor får större möjlighet att påverka företagens kommersiella intressen. Genom att leva ett miljöanpassat liv kommer världen att bli bättre att leva i för alla människor.

Den moderata människosynen utgår från den fria människan, och dennes förmåga att växa och uppfylla sina egna intentioner. Men med människans frihet följer även det egna ansvaret över sin egen bräcklighet och sina mänskligt mörka sidor. I moderaternas idealsamhälle är människan fri från samhällets insatser. Endast i full frihet har individen möjlighet att utveckla sin egen kapacitet. Man anser att varje människa själv måste använda sitt förnuft till att upprätthålla sin egen förmåga till personlig framgång. Den moderata politiken ser till ett starkt samhälle som skyddar den ”vanliga” människan mot den kriminella människan, den som inte lyckats lyfta sin egen förmåga. Något som inte framträder är hur man ser på den svaga människan, som av olika anledning inte kan leva upp till samhällets krav. I synen på världen finns ett intresse för andra människor i andra länder då vi alla genom handel, släktskap eller annat utbyte hänger ihop med varandra.


Även bland folkpartiets medlemmar ser man till människans frihet. Utifrån det liberala perspektivet vill man med en global syn, värna alla människors lika värde. Alla människor bör ha rätt till frihet, demokrati, mänskliga rättigheter och välstånd. Med rättigheter följer även skyldigheter och ansvarstagande för individen. Inom partiet vill man ha ett samhälle som även ställer krav. För att kunna hjälpa alla som verkligen behöver hjälp, får den som kan stå på egna ben klara sig själv. Hur förhållandet mellan rättigheter och ansvarstagande verkligen ser ut, är dock något otydligt framställt. Som liberaler ser man världen ur ett helhetsperspektiv, då globaliseringen skapar möjligheter för alla. Både människor i svenska kommuner, och människor i världens fattiga delar, alla har de möjlighet att utnyttja de globala effekterna på ett gynnsamt sätt.

Inom centerpartiet talar man också om ett samhälle medfrihet för människor. Dock ser man inom partiet hur vi alla har ett personligt ansvar för oss själva och andra. Centerpartiets vision är att skapa förutsättningar för människor att själva ta ansvar för sitt eget välbefinnande. Dock är man något otydlig i att visa på hur detta personliga ansvarstagande yttrar sig, och hur samhällets del i ansvaret ser ut. Genom att få möjlighet att påverka den regionala närmiljön, ska människor själva få makten över sina liv. Människovärdet är lika för alla människor i världen. För att uppnå en god tillvaro måste människor själva utforma sin egen vardag i ett välfungerande lokalsamhälle. Det goda samhället byggs underifrån av en stark, lokal demokrati, i en fullt utbyggd regionalisering, där regionerna styrs av medborgarna. I synen på världen talar man om en framtidsdröm om global solidaritet och större rättvisa. Vi har alla en roll i världen, och världen spelar en roll för människor i alla länder.


Den kristdemokratiska människosynen grundar sig i kristen etik. Det kristna budordet ”att älska sin nästa så som sig själv” står som en kristdemokratisk princip så väl som politisk uppmaning. Genom människors sociala engagemang för sin nästa, upprätthålls respekten för människovärdet, rätten till frihet och demokrati. Det sociala engagemanget skapar gemenskap, tillhörighet och värme, en urenergi som ger kraft till människokärleken. Den kristna etiken står som utgångspunkt och värdemätare för det goda samhället, där familjen utgör dess grundstenar för fostrandet av goda medborgare. Dock framträder en motsägelsefull bild, då man inte anser alla människor som lämpliga att bilda familj. Som människa har man även ett gemensamt ansvar för att ta i tu med världens problem. Den kristna etiken förutsätter en ödmjuk omtanke och omsorg för alla medsystrar och medbröder i hela världen.

Man kan konstatera att frihet för människan, de demokratiska värdena och ett gemensamt arbete för en bättre värld, är centrala för samtliga talare. Vad som varierar är synen på vad frihet innebär, samt hur friheten ska uppnås. Skillnader framträder även i hur man betraktar människovärdet, och vem som egentligen ingår i den rådande normen. Man har även olika åsikter om hur ett gott samhälle ska se ut. Vilka krav och vilket ansvar som bör finnas i relationen mellan samhälle och individ. Även i synen på omvärlden uppvisar undersökningsmaterialet skillnader. Inom de olika partierna har man bl. a. olika åsikter om resursfördelning och den allmänna markandens roll i förhållandet länder emellan. Avslutningsvis måste dock nämnas att samtliga talare ser med god tillförsikt framtiden an. Genom ett gemensamt arbete kan vi alla människor i alla länder, få ett bättre liv.


4. Diskussion


Sett som ett analysinstrument har myten relevans för studiet av ett sekulariserat sammanhang. Myten synliggör den mångfald som utmärker den sekulära samtiden. Den politiska elitens olika talare, utgör tillsammans det spektrum av tankar och idéer som florerar i dagens samhällsdebatt. Myten gör det möjligt att tränga förbi den partipolitiska samhällsideologin, för att se värderingar och ställningstaganden på ett djupare plan, som normerande ideologier i berättad form. För att tala om arbetets generaliserbarhet, visar resultatet en gemensam syn på de värden som hör samman med det demokratiska systemet. De olika talarna företräder sina partier och för fram de egna partipolitiska åsikterna. Oavsett vilka värderingar man visar upp i specifika frågor, talar man inom samtliga partier om vissa oinskränkbara grundprinciper som exempelvis frihet, trygghet, och solidaritet. Detta måste ses som ett resultat av det gemensamma arbete för fred och frihet, som bedrivits i världen. I avkolonialiseringens spår, och som en följd av de båda världskrigen,37 har man inom FN, EU och andra organisationer fört en gemensam kamp för demokrati och mänskliga rättigheter, något som i dag är normerande för hur det goda samhället ska konstrueras.38

Arbetets reliabilitet kan i vissa fall styras av undersökningsmaterialets storlek och sammansättning. I fallet för just detta arbete har det, trots ett något slumpmässigt urval, d.v.s. den faktiska tillgången, varit möjligt att finna det innehåll som eftersökts. Som uppsats författare har jag därefter gjort min egen tolkning av vad som uttrycks i talen. Frågan om den objektiva tolkningens vara eller inte vara, är dock alltid aktuell i det vetenskapliga studiet och har föranlett en diskussion som förs inom det vetenskapskritiska området. Exempelvis förekommer kritik från postmodern tid, där man anser att forskningsobjektet blir till en ”text” fri att tolkas som man vill. Vetenskapen blir en lek med ord, begrepp och världen blir till vad du vill att den ska vara.39 Angående arbetets validitet, kan sägas att som uppsatsförfattare anser att jag gjort det jag avsåg att göra. Med arbetets övergripande frågeställning som utgångspunkt, har arbetets syfte kunnat uppnås. Genom att analysera de politiska talen ur ett mytiskt perspektiv, framträder en bild från vår egen samtid, som berättar något för oss om oss själva.


Som undersökningens resultatet visar, framträder i talen en underliggande dimension av värderande karaktär. Det mytiska synsättet synliggör den sekulariserade tidens variation av ställningstagande i frågor, som får en ideologiserande effekt. För att använda de gamla grekiska begreppen framstår de politiska ledarnas tal på en och samma gång, både som mytos och logos. I egenskap av samhällets högsta organ, är ledarnas tal mytos, då de talar utifrån en upphöjd maktposition, med ett för var talare sant budskap. Ett tal som man även förväntar sig att människor i lägre ställning ska lyssna till. Till skillnad från antikens ”mytostalare” som använde ett rått och brutalt språk, är dagens talare mer mjuka i sin framtoning även om aggressivitet kan förekomma meningsmotståndare emellan. Något som dock skiljer dagens ledare från antikens, är att dagens politiska budskap inte utgår från ett gudomligt ursprung. Undantaget är kristdemokraterna som är det enda politiska parti med grund i den kristna läran.

Religionshistorikerna Tim Jensen, Michael Rothstein och Jörgen Podeman Sörensen skriver i Religionshistoria, ritualer, mytologi ikonografi, om hur myten fungerar som en kosmologisk ordning i världen, respektive ett klassifikationssystem för samhället. Man talar om myter som berättelser om urtiden, ursprunget eller skapelsen tid. En tid då de nuvarande tingen och deras ordning först blev till och fick sin utformning. Berättelserna handlar exempelvis om världens skapelse, om samhället och dess institutioner, om människans ursprung, och om grundandet av de nuvarande familje- och könsmönstren. På så sätt utgör myten en länk mellan urtid och nutid. Den visar processen från kaos till kosmos, d.v.s. hur den nuvarande ordningen skapades i urtidens rådande oordning. Vägen från kaos till kosmos skildras som en ordnings- och differentieringsprocess, då alla de fundamentala orsaker och sammanhang som ingår i en kultur upprättas. Denna utvecklingsprocess kan vara lång och många möjligheter provas för att man inom en kultur eller ett samhälle ska uppnå balans. Myten ger alltså uttryck för den process samhället genomgår för att skapa ett stabilt system.40

Detta resonemang stämmer överens med arbetets teoretiska ansats som utgår från Bruce Lincolns föreställning om myten som en ideologi i berättad form. Ett resonemang som även går i linje med studiens resultat. I de politiska partiernas tal visar sig just denna samhällets utvecklingsprocess av fundamentala orsaker och där samband upprättas. Som nämnts är kristdemokraterna det enda parti med ett politiskt budskap grundat i den kristna läran. Som en del av den geocentriska världsbilden där religionen och tron stod i centrum för samhällets uppbyggnad, lever det kristna budskapet, genom kristdemokraterna kvar i samhällhierarkins högsta topp. I de kristdemokratiska talen finns spår från en tid, då bilden av guds existens var central och då religionen var en mäktig kraft i människors liv. Hur man betraktat religionen och förhållandet mellan gud, människa, och världen har varierat under historiens gång. Det har även utgjort ett tvisteämne bland religiösa tänkare. Ett exempel är Augustinus, som under 300-talet talade om hur människans frihet stod i relation med gud. Han menade att ”Guds vilja är tingens nödvändighet”, samt att gud tillskrevs absolut suveränitet, vilket innebar att gud fullständigt styr och bestämmer allting som händer. Angående människans frihet ansåg han dock att människan i vissa avseenden var fri i sin egen handling. Genom att uppfylla vissa villkor kunde handlingen betraktas som fri. Handlingen skulle orsakas av en inre önskan, utan tvång från yttre omständigheter, samt att den även skulle ha sett annorlunda ut om människan gjort ett annat val. Denna viljans frihet för människan kallades kompatibilistisk viljefrihet.

I folkpartiets tal finner man som läsare eller åhörare, rester från den tid då människan började se förbi den av gud fastlagda ordningen. Under 1400- och 1500-talen kom förhållandet mellan människan och omvärlden att helt förändras, då ett nytt samhälle växte fram med ett nytt människoideal. Kritiken mot gud, upptäckten av den Nya världen var några av de orsaker som möjliggjorde den nya utvecklingen. De gamla bevisen för guds existens höll inte måttet längre, och naturvetenskapsmän och filosofer med stor entusiasm för den empiriska metoden, kände sig tvingade att belägga guds objektiva existens på samma sätt som de bevisat andra påvisbara fenomen.41 I takt med vetenskapens utveckling kom det liberala synsättet att ta form som en revolt mot överhet av olika slag, exempelvis kyrkan, kungadömet, statsmakten. Den enskilde människan och dennes frihet kom att ställas i centrum, och alla människors lika värde var tongivande liberala idéer. Friheten sågs utifrån två olika delar. Både som frihet från tvång, d.v.s. rätten till politisk frihet. Människan skulle bl. a. vara fri från förtryck, tortyr och censur, samt ha rätt till rörelsefrihet och valfrihet till exempelvis arbete, bostad och frihandel över landsgränserna.42 Liberalismen uppfattades genom sin tro på frihet för individen, som en humanismens ädlaste form. I talen hållna av talare från både moderaterna, så väl som socialdemokraterna, vänsterpartiet och centerpartiet, finner man spår från denna tid av omvälvande samhällsutveckling. I moderaternas tal framträder rester av de konservativa idéer som uppstod som en motreaktion mot allt nytt. De konservativa idéerna bestod i en respekt för det hävdvunna och i en strävan efter att bevara, eller att förändra för att bevara. Den politiska och ideologiska konservatismen utformades som ett gensvar på rationalistisk och revolutionär nedbrytning av bestående institutioner och värden. Konservatismen har sett olika ut under olika tider och i olika länder.43 Under 1800-talets senare del kom filosofer som exempelvis Friedrich Nietzsche delvis att knyta an till de konservativa idealen genom sin beundran för övermänniskan som ett ideal. I och med dessa idéer kom han att framstå som en humanismens motsvarighet. Han såg människan som autonom, d.v.s. hon skulle vara självständig och följa sin egen lag och inte andras. Människan skulle inte falla undan för massans värderingar utan tänka efter, ta ställning och stå för sin åsikt.44

Som en följd av industrialismens utveckling kom samhället att få en ny indelning med stora klyftor mellan arbetstagare och arbetsgivare. Bland de socialistiska förespråkarna förde man en kamp för ett rättvisare samhälle, med rättigheter för den proletära människan. Inom socialismen finns en optimism ifråga om människans sociala egenskaper. Man tror att förbättrade samhällsförhållanden också förbättrar människan. Dock tror man inte att förbättrade materiella förhållanden i sig gör människan god.45 Verklig frihet måste enligt socialisterna bygga på jämlikhet, och verklig jämlikhet kräver att privategendomen avskaffas. I det framtida socialistiska samhället skulle alla medborgare tillsammans äga jorden, fabrikerna och maskinerna.46 I de tal hållna av centerpartiets talare framträder en rest från det agrara samhället, den tid då människan levde av vad jorden gav. I och med industrins utveckling var man inte längre beroende av jordbruket och dess tidigare så viktiga avkastning. Övergången till industrisamhället gjorde att människor blev tvungna att ompröva sitt förhållande till den yttersta verkligheten, d.v.s. det man kallat gud. Människor blev på så sätt i viss mån mer fria att påverka sina liv, då lagen inte längre ansågs vara gudomlig och oföränderlig.47 Idag lever vi i en verklighet där miljöförstöringen är det största hotet mot vår egen existens. Miljöpartiets talare förankrar sin politik i ekologismen, den internationella beteckningen för de politiska idéer som förs i miljökampens namn. Ekologismen är en förställning om ekologisk balans. Man anser att vi måste inse att människan inte kan se sig som naturens herre utan måste se sig själv som en del av naturen. Industrin har allvarligt rubbat balansen och människans ingrepp har blivit så stora att naturens egen ordning slår tillbaka. Människan har inte någon exklusiv rätt att förfoga över andra varelsers, växters och organismers liv.48

I dagens pluralistiska samhällsstruktur framträder som arbetets resultat visar, en gemensam syn på vissa grundläggande värden. Det demokratiska systemet står som en gemensam grund för vår egen tolkning av oss själva och världen. Värdegrunden måste ses med historien som bakgrund, då världen genomgått ett paradigmskifte i synen på värderingar. Mänskligheten har gått från moralisk fostran, till demokratisk fostran, från auktoritetstänkande till frihetstänkande. Vi har gått från enhetskultur till mångkulturellt samhälle, från nationell tillhörighet till att bli medborgare i den globala omvärlden, och från historisk förankring till framtidsperspektiv.49 Dock är det så att ideologin, den idealbild vi har för samhället, inte stämmer överens med hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Inom ramen för det demokratiska systemet ser vi ser det som en självklarhet att bl.a. visa aktning och respekt för varje människas egenvärde. Vi ser till människovärdets okränkbarhet och individens frihet och integritet. Vi lyfter även fram jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta som viktiga demokratiska värden. Trotts det förekommer det i demokratiska samhällen dödsstraff, mobbing, könsmakt, rasism, främlingsfientlighet, utsugning/förtryck av fattiga, aga och osynliggörande ifrågasättande av ”avvikande” grupper, så som homosexuella och invandrare.50

Tendenser som pekar mot framtiden är, att man i dag kan se hur demokratiuppfattningen har förändrats i Sverige. Från att ha haft ett samhällscentrerat och kollektivistiskt demokratiideal, har vi istället övergått till att se till ett individcentrerat ideal för demokratin. Den enskildes roll har varit att som medlem av ett kollektiv ta ansvar för både egna och andras intressen, genom att delta i en gemenskap. I dag ser bilden annorlunda ut då individen allt mer ställs i centrum, för att själv ta ansvar för sitt eget öde. Den privata sfären ges företräde för den offentliga sfären, och det rättsliga skyddet för individen mot kollektiva beslut framstår som viktigt. Utvecklingen från det kollektiva till det individuella kan leda till nya ojämlikheter, både ur klassynpunkt och etnisk synpunkt, och blir därmed ett dilemma i demokratiteorin. Historiskt sett var kollektivet den politiskt svages sätt att kanalisera sitt politiska handlande, för att hävda sin rätt gentemot överheten. I dag ser vi en globalisering av politiken, med ett ökat omvärldsberoende där statens beslutskraft avtar. Denna tendens är ett resultat av den allt mer utvidgade globaliseringen, och som ur ett kritiskt perspektiv kan ses som negativt då beslut fattas på övernationell nivå. De fördelar det globala politiska samarbetet för med sig är de möjligheter som skapas, samt att en utvidgad demokratisk internationalism är nödvändig för att kunna hantera de världsproblem som finns exempelvis miljöförstöring, svält och ojämn ekonomisk utveckling. Den demokratiseringsvåg som sköljt över världen har fört med sig ett intensivt transnationellt utbyte av idéer mellan eliter och enskilda medborgargrupper i olika länder. Demokratins utbredning har även medfört konsekvenser för länders välfärdspolitik och för interna och externa maktförhållanden, som utgör grunden för demokrati som styrelseskick.51 Oavsett vilken ideologisk övertygelse man än har, blir det svårt att hålla fast vid den kollektiva demokratisynen, då omvärldens gemensamma arbete allt mer ser till det individualistiska perspektivet. Inget land kan se sig som en isolerad ö i världen, utan alla ingår vi den globala gemenskapen. I den individcentrerade samhällsdemokratin är det viktigt att utgå från ett etiskt värderingsperspektiv, för att söka förståelse för människor i andra situationer än de vi själva är vana att relatera till.

I den mytiska bilden av oss själva, d. v. s. våra ledares ideologier i berättad form, framstår vår strävan efter demokrati och frihet för individen som central. I dag har vi frihet att förverkliga oss själva, att välja form för våra egna liv. Vi lever i ett samhälle med snabba förändringar, där media, och de kommersiella krafterna utgör ett starkt tryck. Det höga tempot har skapat ett utvecklingsideal, som stressar individen till att använda friheten till förändring. I ett samhälle som ställer höga krav på individen utgör den historiska kontexten en viktig del och förankring, i kunskapen om sig själv och det egna värdet.

5. Avslutning


Arbetet utgörs av en studie i ett sekulariserat sammanhang som utgår från ett mytiskt perspektiv. Avsikten med arbetet har varit att med myten som ett instrument, analysera de politiska talen, för att få en bild av oss själva i vår egen sekulariserade samtid. I undersökningsmaterialet framträder en mångfald som är kännetecknande för det postmoderna 2000-talet. Som gemensam grund står i dag de demokratiska värdena som ett ideal. Arbetets resultat ger oss kunskap om vår historiska bakgrund, samtidigt som vår egen samtid synliggörs, samt att vi även får en inblick i framtiden.
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