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Høyresidens ideologiske utgangspunkt
Av Theodor Barndon Helland, statsviter i Civita

Oppsummering
Dette notatet redegjør for og drøfter tre sentrale trekk ved ideologiene på den partipolitiske 
høyresiden i Norge, slik de presenteres av partiene selv. Trekkene som blir drøftet, er graden av (1) 
liberalisme, (2) verdimessig konservatisme og (3) metodisk konservatisme. 

(1) Liberalisme i denne sammenheng er en bred definisjon som inkluderer all politikk som gir 
individet forrang fremfor staten, og som ønsker liberale rettigheter og institusjoner.

(2) Verdimessig konservatisme defineres ved at partiene tar ideologisk utgangspunkt i et fellesskap, 
eller at det gis forrang til kollektiver, basert på verdier som eksempelvis nasjon eller religion.

(3) Metodisk konservatisme beskriver her en forsiktig tilnærming til praktisk implementering av 
politikk, uavhengig av om prinsippene bak eller målene for politikken er radikale eller ikke.

Notatet konkluderer med at det er klare, dog komplekse, liberalistiske trekk i partiene på høyresiden 
som kan danne et ideologisk utgangspunkt for et samarbeid mellom dem. Det er også motsetninger 
mellom liberalisme og verdimessig konservatisme hos Høyre og særlig Fremskrittspartiet og ulik 
grad av metodisk konservatisme i samtlige partier.
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Innledning
Etter åtte år ved makten tapte den norske høyresiden valget i 2021. Dermed starter arbeidet med  
å gjenfinne seg selv, redefinere sitt eget politiske prosjekt og å identifisere hvilke politikkområder 
som skal være viktigst fremover. Dette notatet har som formål å synliggjøre et grunnleggende minste 
felles multiplum i hvilke ideologiske trekk som samler eller splitter partiene på høyresiden. 

Notatet redegjør for og drøfter tre sentrale ideologiske trekk i partiene på høyresiden. For enkel- 
hets skyld er det ikke alle partiene som bruker begrepet «høyresiden» om seg selv, men begrepet 
brukes her om partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Begrepet 
«ideologisk trekk» brukes gjennomgående. Det er fordi ingen av de norske stortingspartiene 
er særlig ideologiske i utgangspunktet. De har alle innslag av ulike ideologier, men ingen er for 
eksempel rendyrket liberalistiske eller konservative. Vi har òg to partier som per i dag samarbeider 
med venstresiden, men som selv sier at de kan samarbeide – og til dels har samarbeidet – med 
høyresiden; nemlig Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne. Dette notatet undersøker de samme 
tre sentrale ideologiske trekkene hos dem. 

De tre ideologiske trekkene er:

1. Liberalisme,
2. verdimessig konservatisme og
3. metodisk konservatisme.

Disse begrepene redegjøres for og drøftes suksessivt gjennom en analyse av Høyres, Venstres, 
Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis prinsipp- og verdiprogrammer, og komplementeres med 
innsikter fra Høyres Torbjørn Røe Isaksens bok Hva er konservatisme, Venstres Sveinung Rotevatns 
bok Liberalisme på norsk og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo Janne Haaland 
Matlarys bidrag i Tre essays om kristendemokrati. Avslutningsvis sammenfattes drøftingen.

Liberalister har ulik forståelse av hva liberalisme er. I denne sammenhengen bruker jeg en bred 
definisjon, der liberalisme forstås som en individualisme som tilsier at individet har forrang fremfor 
staten, basert på et forsvar av grunnleggende liberale verdier og institusjoner. Ideologier på den  
andre siden av skalaen, som sosialdemokrati og sosialisme, tar i kontrast utgangspunkt i et 
kollektivistisk fellesskapsbegrep, der helheten og staten er viktigere enn individet. 

Konservatisme kan beskrive ulike politiske tilnærminger og er ingen klart definert ideologi. Det kan 
derfor være fornuftig å skille mellom verdimessig konservatisme, for å beskrive det konservative 
ønsket om å bevare eksisterende institusjoner og verdier, som har sitt utgangspunkt i synet på 
fellesskap, og metodisk konservatisme, for å beskrive ønsket om en forsiktig og gradvis tilnærming 
til implementering av praktisk politikk og samfunnsendringer. 

Den metodiske konservatismen tar avstand fra ulike mål om samfunnsrevolusjon, enten den er i  
rød eller blå retning. Man trenger imidlertid ikke å ønske å bevare fellesskap, verdier eller institu-
sjoner for å ønske forsiktige samfunnsendringer. Derfor må den metodiske konservatismen 
frakobles den verdimessige. Det er ikke dermed sagt at de som ikke tilkjennegir trekk av metodisk 
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konservatisme, nødvendigvis er revolusjonære. Begrepet brukes her for å forklare hvor hurtig  
man ønsker å iverksette praktisk politikk. 

Høyre
 
Liberalisme
Høyre definerer sitt eget ideologiske grunnlag som liberalkonservatisme.1 

Liberalkonservatisme er et motsetningsfylt begrep, for liberalismen og konservatismen har historisk 
sett vært motsetninger. I Høyres tilfelle beskriver begrepet et konservativt parti med liberalistiske 
trekk. Tidligere statsråd Torbjørn Røe Isaksen har beskrevet det som følger: «Høyre kaller seg 
liberalkonservativt fordi den konservative tradisjonen som Høyre står i, har lagt avgjørende vekt 
på individet, og særlig rettsstaten. Det innebærer at det å beskytte individet ut fra en tanke om 
individets ukrenkelighet og borgerens stilling som borger har vært viktig i konservatismen i partiet 
Høyre».2

De liberalistiske trekkene i Høyre kommer blant annet til uttrykk som vektlegging av privat eien-
domsrett, presiseringer om betydningen av å sette grenser for politikk og troen på (sosial) markeds-
økonomi.3 For å gripe inn i den private eiendomsretten gjennom skattelegging, regulering eller 
ekspropriasjon krever Høyre «særlig begrunnelse». Høyre ønsker en «sterk, men begrenset stat 
som sikrer innbyggerne grunnleggende trygghet, velferd og like muligheter». Det betyr frihet under 
ansvar, mener Høyre. 

Verdimessig konservatisme
Selv om den konservative tradisjonen som Høyre står i, har lagt avgjørende vekt på individet, er det 
først og fremst i fellesskapene konservatismen har sitt utgangspunkt. I sitt prinsipprogram frem-
hever Høyre «små og store fellesskap, fra familie og lokalsamfunn til nasjonale og internasjonale 
fellesskap».4 Også Røe Isaksen argumenterer for fellesskap når han skriver «Der liberalismen 
tar utgangspunkt i frihet, og sosialismen i kamp for økonomisk rettferdighet, kan det hevdes at 
konservatismens utgangspunkt er det nære, de tingene vi er knyttet til i hverdagen i så stor grad at 
vi kanskje oppfatter dem som naturlige: familien, slekten, stedet vi kommer fra, vaner og 
tradisjoner».5 

Metodisk konservatisme
Høyres grunnsyn er at samfunnet bør utvikles gradvis, for å bevare grunnleggende verdier.6 Ideen 
om å forandre for å bevare beskrives som følger av Røe Isaksen: «Konservative tror ikke på et 
idealsamfunn. Politikk må ta utgangspunkt i det konkrete: i vårt land, vår historie og våre tradisjoner. 
I de menneskene som bor her, og i mennesket slik det faktisk er. Siktemålet for politikken er ikke 
å komme til en endestasjon, men å bevare og videreutvikle de grunnleggende forutsetningene for 
vårt samfunn slik det er utviklet gjennom generasjoner. Det innebærer paradoksalt nok at vi også 
må endre oss. Vi må forandre for å bevare, som slagordet lyder. Vi må også bevare for å kunne 
forandre, sikre at vi har fast grunn under føttene».7
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Fremskrittspartiet

Liberalisme
Fremskrittspartiet definerer sin egen ideologi som liberalisme.

Fremskrittspartiet ønsker «mer individuell frihet og ansvar for enkeltmennesket». Partiet har «sterk 
nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep» som hovedmål og fundament, og «motsetter 
seg inngrep i den private eiendomsretten». Liberalistiske trekk kommer her klart frem.

Men Fremskrittspartiet skriver videre at det er et «liberalistisk folkeparti», som «bygger på Norges 
grunnlov, norske og vestlige verdier, tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssynet og 
humanistiske verdier.» I begrunnelsen for hva det vil si å være et «liberalistisk folkeparti» sier 
Fremskrittspartiet at ideologien bygger på en rekke fellesskap, altså ikke individet.

Fremskrittspartiets hovedmål er «sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep» og 
partiet mener at «enkeltmennesket er, sammen med familien og eiendomsretten, det grunnleggende 
i samfunnet. Det viktigste fellesskapet i samfunnet er familien».8 Altså ser vi at selv om FrP 
betegner seg som et liberalt parti, og har klare liberalistiske trekk, er det også et parti som legger 
vekt på at fellesskapet og kollektivet danner basis for politikken.

Verdimessig konservatisme
Fremskrittspartiet bygger, som nevnt, sitt ideologiske utgangspunkt på «Norges grunnlov, norske og 
vestlige verdier, tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssynet og humanistiske verdier». 
Partiet fremhever familien som «det viktigste fellesskapet i samfunnet».9 Også «kristen kulturarv  
og vestlige verdier» nevnes som «grunnleggende verdier».

Vi ser dermed at FrP i sterk grad ønsker å bevare eksisterende verdier og institusjoner. Dette 
kommer også klart til uttrykk i for eksempel innvandringspolitikken, der partiet utviser skepsis til en 
innvandringstakt som kan påvirke samfunnet i negativ retning.

Metodisk konservatisme
Det er ikke tydelige trekk av metodisk konservatisme i Fremskrittspartiet, selv om partiet tidvis 
selektivt ønsker å bevare enkelte deler av samfunnet. Dette er imidlertid primært forankret i partiets 
verdi- og nasjonalkonservatisme og i synet på statens rolle.

Venstre

Liberalisme
Venstre kaller seg selv «Norges sosialliberale parti». 

Partiet definerer «menneskerettigheter, maktspredning og samfunnsorganisering» som «liberal-
ismens grunnleggende ideer», og skriver videre at «den sosiale liberalismen står aldri stille, men er 
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i stadig utvikling». Venstre plasserer seg tydelig i en liberal idéhistorisk tradisjon og vektlegger den 
liberale rettsstaten og en sterk, men begrenset stat hvor makt er spredt mellom institusjoner.

I debattboken Liberalisme på norsk, utgitt av Civita, skriver tidligere statsråd og nåværende  
Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn: «det som er felles for alle liberale parti, er trua på individuell 
fridom og på menneskerettar, på frie marknader som noko positivt, på rettsstat og demokrati, 
og på at det er den som vil innskrenke personleg fridom, som må føre bevis»,10 med referanse til  
filosofer som Adam Smith og John Stuart Mill.  
 
Partiets tipunktsliste over det som kalles «liberale prinsipper» består av frihet, ansvar, fellesskap, 
rettferdighet, marked, likeverd, livskvalitet, demokrati, maktspredning og fremtidstro. 

Venstres program er sosialliberalt ved at det tar utgangspunkt i både individuelle friheter og sosiale 
rettigheter. Men det er også det tydeligste liberale partiet, ved at det i liten grad begrunner individets 
rettigheter med kollektivet, for eksempel gjennom å vise til et folks tradisjon.
 
Verdimessig konservatisme
Det er få spor av nasjonalisme eller verdikonservatisme i Venstre. I den grad partiet tar utgangs-
punkt i ulike fellesskapsløsninger, er det ikke begrunnet i verdimessig konservatisme, men i partiets 
syn på liberalismens sosiale aspekter.

Metodisk konservatisme
Det er, sammenlignet med de andre partiene, liten grad av metodisk konservatisme i Venstre. Partiet 
skriver at «Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger.»11

Kristelig Folkeparti

Liberalisme
Kristelig Folkeparti definerer sin ideologi som kristendemokratisk. Partiets verdigrunnlag er «hentet 
fra Bibelen, den kristne kulturarv og grunnleggende menneskerettigheter», hvilket det forankrer i 
«det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret». 

Videre skriver Kristelig Folkeparti at «det må settes klare grenser for politikkens virkeområde», 
med henvisning til trosfriheten. Kristelig Folkeparti beskriver seg selv som et alternativ til «de mer 
systemorienterte ideologiene på høyre- og venstresiden». 
 
Det er vanskelig å argumentere for liberalistiske trekk i Kristelig Folkeparti. Det er imidlertid en slags 
individualisme i seg selv i å skulle ha grenser for politikkens virkeområde, selv om det i Kristelig 
Folkepartis tilfelle nok handler mer om religiøse fellesskap enn om individet. 

Verdimessig konservatisme
Kristelig Folkeparti skiller seg klart fra alle andre partier i norsk politikk i at det begrunner egen 



C i v i t a - n o t a t  n r .  2 5  2 0 2 1

6

ideologi i religion, som i seg selv er verdimessig konservatisme. En slik kristenkonservativ tenkning  
har imidlertid et visst slektskap med både liberalismen og kristendemokratiet i synet på forholdet 
mellom stat og samfunn, blant annet begrunnet i den kristendemokratiske maksimen subsidiaritets-
prinsippet. Om subsidiaritetsprinsippet skriver professor i statsvitenskap Janne Haaland Matlary: 
«Mennesket er sosialt, og det høyeste i et samfunn er derfor politikken. Samtidig er politikken  
også begrenset «nedad»: Staten kommer aldri først i et samfunn, men sist. Subsidiaritets- 
prinsippet er selve bærebjelken i kristendemokratisk tenkning om politiske myndigheters styring 
og inngripen. Den betyr at politikken kun kommer inn der familien og andre naturlige fellesskap 
svikter».12 

Metodisk konservatisme
Kristelig Folkeparti vektlegger forvalteransvaret, som beskrives som «et grunnleggende ansvar for å 
forvalte skaperverket», som innebærer at «kloden skal overlates til våre etterkommere i minst like 
god stand som da vi fikk ansvar for den». I prinsippet om forvalteransvar ligger en klar antydning om 
metodisk konservatisme, og et ønske om å bevare. Også prinsippet om generasjonsansvar, nemlig 
at hver generasjon har et forpliktende ansvar over for den neste, plasserer Kristelig Folkeparti i en 
metodisk konservativ tradisjon.

Senterpartiet

Liberalisme
Senterpartiet mener at det sentrale i samfunnet skal være «individet og menneskeverdet», og 
skriver om dette at «hvert menneske er unikt og uerstattelig, og menneskeverdet er ukrenkelig og 
overordnet andre verdier». 

Senterpartiet vil «forsvare menneskerettighetene og den liberale rettsstaten». 

Senterpartiet vil «sikre den private eiendomsretten», fordi «retten til eiendom er viktig for tryggheten 
til den enkelte – og samfunnet som helhet.» Partiet er imidlertid «motstander av en uhemmet 
markedsliberalisme» og løfter frem «folkestyret og blandingsøkonomien som alternativ».13

Partiets nestleder, Ola Borten Moe, har tidligere formulert det han kaller ti «agrarliberale» prinsipper. 
Her vektlegger Borten Moe – som ofte antas å tilhøre en mer høyreorientert del av Senterpartiet – 
individets forhold til samfunnet, staten og fellesskapet.14 

Basert på Senterpartiets verdigrunnlag skulle man tro at partiet alt i alt var et relativt liberalt parti, 
overordnet sett. 

Verdimessig konservatisme 
Senterpartiet vektlegger individet som del av fellesskapet og mener at folkestyret skal være bygget på 
«kristen og nasjonal grunn». Partiets verdigrunnlag er «den kristne og humanistiske kulturarven».15 
Dette kommer ofte klart til syne når partiet skal ta stilling til verdispørsmål, og plasserer Senterpartiet 
i verdimessig konservativt slektskap med deler av høyresiden.
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Metodisk konservatisme
Senterpartiet ønsker å legge «vilkårene til rette for en harmonisk samfunnsutvikling». Partiet 
vektlegger, i likhet med Kristelig Folkeparti, forvalteransvar, hvilket plasserer dem òg i en relativt 
metodisk konservativ tradisjon. 

Miljøpartiet de Grønne

Liberalisme
Miljøpartiet de Grønne «setter personlig frihet høyt, men da en grønn frihet der solidaritet og 
medfølelse setter grensene for individuell frihet – ikke omvendt».  

Partiet skriver videre at «Markedet og markedskreftene må også reguleres for å unngå utbytting av 
natur og mennesker, for å hindre skadelig spekulasjon og for å sikre konkurranse på rettferdige vilkår. 
En grønn økonomi kan ikke være avhengig av å vokse». Dette er i liten grad liberalt, og individet er 
underordnet systemendringen.

Verdimessig konservatisme
Miljøpartiet de Grønne ønsker «økt internasjonal samhandling, gjennom, blant annet, kulturell 
globalisering, digital kommunikasjon og sterkere internasjonale institusjoner» og setter dessuten 
«hensynet til det globale fellesskapet høyere enn nasjonale interesser». I så måte er partiet på ingen 
måte nasjonalkonservativt eller verdikonservativt i tradisjonell eller vestlig henseende. 

Metodisk konservatisme
Miljøpartiet de Grønne er opptatt av en radikal systemendring, og fokuset er på mennesket som del 
av naturen, ikke som forvalter av den. 

Selv om den metodiske konservatismen er fraværende, i og med at partiet ønsker rask og radikal 
systemendring, er det kanskje en slags metodisk konservatisme i ønsket om å bremse den økonomiske 
veksten og ta vare på naturen.16

Drøfting
I dette notatet har tre ideologiske trekk ved de ulike partiene på høyresiden, samt Senterpartiet og 
Miljøpartiet de Grønne, blitt redegjort for kort og suksessivt for å identifisere ideologiske trekk.

Liberalismens kjerne er at individet går foran staten. I så måte beskriver Høyres, Fremskrittspartiets 
og Venstres prinsipprogrammer liberalistisk ideologi. At statlige inngrep mot privat eiendomsrett 
skal være særlig godt begrunnet er et grunnlag for en velfungerende markedsøkonomi. Tilsvarende 
er en begrenset stat som eksisterer for å sikre individets trygghet selve fundamentet for liberalistisk 
statsforfatning.
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En verdimessig konservatisme som har som hovedformål å bevare verdier og tradisjoner er ikke 
spesielt fremtredende i Høyre, eller i Røe Isaksens beskrivelse av konservatisme i Norge. Det er 
særlig i utgangspunktet for partiets grunnleggende prinsipper at trekket verdimessig konservatisme 
er til stede i Høyres ideologi. Høyre vektlegger ikke religiøse fellesskap eller nasjonen som fellesskap 
i større grad enn andre større og mindre fellesskap i sitt prinsipprogram. 

Hvordan begrepet «liberalkonservatisme» begrunnes illustrerer dessuten hvorfor motsetningsfylte 
begreper kan være problematiske. Det finnes, og det drøftes grundigere nedenfor, både verdimessig 
og metodisk konservatisme i Høyre. Som Røe Isaksen skriver i Hva er konservatisme, er det i 
fellesskapene, som «motvekt mot en individual-istisk liberalisme»,17 at konservatismen har sitt 
utgangspunkt.

Selv om Fremskrittspartiet har tydelige liberalistiske trekk, har det også et verdimessig konservativt 
motsetningsforhold. Fremskrittspartiet definerer en rekke fellesskap som utgangspunkt for egen 
ideologi, og velger seg særlig nasjonalstaten og vestlige verdier. Dermed kan det argumenteres for 
at Fremskrittspartiet har klare nasjonalkonservative og verdikonservative trekk. Slik kommer også 
Fremskrittspartiets verdimessige motsetningsforhold til uttrykk. På den ene siden hevder partiet 
liberalismen som sin ideologi. I neste setning fremheves kollektive fellesskap og konservative 
verdier som grunnlaget for partiets politikk. Fremskrittspartiet konstaterer familien som samfunnets  
viktigste fellesskap og nødvendigheten av å hegne om vestlige og kristne verdier og kulturarv.  
Dette er et klart verdikonservativt trekk.

Dermed har Fremskrittspartiet skapt et enda sterkere motsetningsforhold, ved å si at det er  
liberalistisk, verdikonservativt og nasjonalkonservativt. Verdikonservatisme og nasjonal-konserva-
tisme lar seg vanskelig forene med liberalismen. Liberalismen har individet, ikke religiøse, kulturelle 
eller nasjonale fellesskap som ideologisk utgangspunkt.

I Høyres prinsipprograms beskrivelse av «den sosiale markedsøkonomien» er det vanskelig å få 
øye på hva som er sosialt med markedsøkonomien som beskrives. Det må være formuleringen om 
at «staten har en plikt til å forvalte fellesskapets ressurser så effektivt som mulig».18 Det er ikke 
usannsynlig at det er den norske stats svært effektive forvaltning av (natur-)ressurser som forhindrer 
Høyre i å etterleve liberalistiske trekk i sitt prinsipprogram. 

Det er vanskelig å være uenig i Venstres tipunktsliste, men sosialliberalisme er, i likhet med liberal-
konservatisme, et motsetningsfylt begrep. Sosialliberale henter inspirasjon fra både individualistisk 
og kollektivistisk tankegang; både negative og positive friheter. Dette er slett ikke uvanlig innen 
politisk teoretisk tenkning, men skiller seg fra en mer minimalistisk og entydig liberalisme, som i 
større grad kun vektlegger negative friheter.

Hvilke partier eller ideologier på høyre- og venstresiden KrF mener er mer systemorienterte enn 
en ideologi hvis verdigrunnlag er «hentet fra Bibelen» uttrykkes ikke eksplisitt. KrF gir imidlertid 
uttrykk for en slags individualisme med utgangspunkt i partiets syn på menneskeverd. I begrepet 
«forvalteransvar» ligger det implisitt at man forvalter til det bedre, og derfor bevarer; altså en slags 
metodisk konservatisme. En slik tenkning plasserer kristendemokratisk tenkning i slektskap med 
konservativ fellesskapstenkning.
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Alle partiene på høyresiden har liberalistiske trekk i ulik grad og med ulik begrunnelse. 

Fremskrittspartiets individualisme er begrunnet i klassisk liberalisme, og er i så måte mest radikal – 
eller lengst til høyre, om man vil – men dette gir ikke alltid utslag i partiets praktiske politikk, og står 
i et tydelig motsetningsforhold til partiets verdikonservatisme og nasjonalkonservatisme.
 
Høyres individualisme er, som Røe Isaksen skriver, forankret i partiets konservative tradisjon med  
tro på liberale verdier og rettsstaten. En slik forståelse av Høyre som et konservativt parti som 
vektlegger liberale verdier, gir opphav til begrepet «liberalkonservativ». 
 
Venstres individualisme er, i likhet med Høyres, begrunnet i troen på liberale ideer og institusjoner, 
men uten det ispedde elementet av konservatisme. Dermed har kanskje Venstre den mest 
verdiliberale tilnærmingen av partiene på høyresiden.
 
Man skulle kanskje tro at individualismen er mindre åpenbar hos Kristelig Folkeparti, men det er  
den altså ikke. Partiet er riktig nok ikke forankret i verken den liberalistiske eller den liberale 
tradisjonen, men gir en kristendemokratisk begrunnelse for individets – og de små fellesskapenes 
– forrang fremfor staten med utgangspunkt i ideen om menneskeverd. Det er også verdt å merke 
seg hvor eksplisitt partiet gir uttrykk for at det skal være grenser for poltikkens virkeområde. En  
slik tenkning er svært forenelig med liberalistisk fundert individualisme, om enn meget ulikt 
begrunnet i partiets kristendemokratiske ideologi.
 
Senterpartiets formuleringer om individ og menneskeverd er til forveksling like KrFs. MDG er 
systemorientert og opptatt av individet som en del av kollektive fellesskap.

Høyre er et konservativt parti, både metodisk og verdimessig. I Torbjørn Røe Isaksens Hva er 
konservatisme begrunnes det man kan kalle metodisk konservatisme i at konservatismen handler 
om å håndtere endringer og bevare «det permanente under alt som flyter».19 Det er nettopp i det 
permanente at man finner den verdimessige begrunnelsen, nemlig vektlegging av fellesskap som 
historisk motvekt mot individualistisk liberalisme.20

 
En slik tenkning som man finner i Høyres verdimessige tenkning, har åpenbare fellestrekk med det 
kristendemokratiske subsidiaritetsprinsipp. Det er i fellesskapene, og særlig familien, man finner 
grunnlaget for KrFs ønske om en begrenset stat. Selv om partiet forfekter en menneskeverd-basert 
individualisme, er det familien som skal vernes mot staten, ikke nødvendigvis individet.
 
I Fremskrittspartiets prinsipprogram er det øyensynlig lite metodisk konservatisme å spore. Partiet 
har imidlertid – i økende grad – fokus på fellesskapsverdier, der fellesskapet først og fremst er 
nasjonen, men tidvis også familien.
 
Senterpartiet har en slags verdimessig konservativ forankring som kan minne om partiet Høyres. 
Dets syn på små fellesskaps betydning i forhold til større organer som staten eller overnasjonale 
organisasjoner har også røtter i liberal tenkning. I MDG er det lite konservatisme å spore. 
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Konklusjon
Hvordan partiene selv presenterer og forstår egne gradsforskjeller av liberalisme, verdimessig 
og metodisk konservatisme utgjør et grunnleggende ideologisk minste felles multiplum. Det er 
imidlertid klare motsetningsforhold i alle partienes ideologiske forståelse, som kompliserer bildet. 

Som min drøfting viser, er alle partiene på den partipolitiske høyresiden forbundet av en vekt-
legging av enten individet eller ulike former for fellesskap i et motsetningsforhold til staten. Dette 
begrunnes, som jeg har vist, i ulike forståelser av liberalisme og konservatisme, så vel som vekt-
legging av ulik verdimessig tilhørighet. Her kommer gradsforskjeller av verdimessig konservatisme 
til syne: i utgangspunktene i og vektleggingen av ulike fellesskap og verdier, om det så er familie, 
religion, lokalsamfunn, nasjon, Europa eller Vesten.

Hva gjelder den metodiske konservatismen er det nok – selv om skillet er viktig i prinsippet – 
få ideologiske forskjeller mellom partiene på høyresiden. Særlig Høyre vektlegger metodisk 
konservatisme i beskrivelsen av egen ideologi, men er tross alt svært reformvennlig. Det samme kan 
sies med motsatt fortegn i Fremskrittspartiets og Venstres tilfelle, som kanskje tidvis ivrer for raskere 
implementering.

Senterpartiets ideologiske tenkning om små fellesskap, en desentralisert stat og formuleringer  
om individ og menneskeverd kunne ha tilhørt et parti på høyresiden. Miljøpartiet de Grønnes 
tenkning, på sin side, er verken liberalistisk, verdimessig konservativ eller metodisk konservativ.

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om 
liberale verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for 
individets frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner 
og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner 
og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller 
bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan 
rette opp eller justere. 

Ta kontakt med forfatteren på theodor@civita.no eller civita@civita.no.
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