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Är konservatismen antiliberal? I den pågående konservatismdebatten på kultursidorna har detta 

oreflekterat påståtts av flera liberala skribenter. I ännu ett inlägg efter denna linje beskriver poeten 

Malte Persson på Expressen kultur (24/2) den konservative filosofen Edmund Burke som ambivalent 

inför upplysningens idéer, och passar även på att kalla mitt eget första bidrag till debatten om 

konservatism ("Manifest för en ’ny’ konservatism", SvD 10/1) för "antiliberalt". 

Men på så sätt avslöjar Malte Persson och andra skribenter sin okunnighet. Konservatismen är 

knappast antiliberal, såvida vi med liberaler inte menar de som i frihetens namn vill hindra en öppen 

debatt om allvarliga samhällsproblem, försvarar identitetspolitik och förnekar människans natur till 

förmån för sociala konstruktioner, och som ofta medverkar just på Expressens kultursidor. 

Om vi däremot talar om konservatismens förhållande till den klassiska liberalismen och till 

upplysningsidéerna, är gränserna mellan konservatism och liberalism långt ifrån glasklara. Filosofen 

Roger Scruton har exempelvis beskrivit konservatismen från slutet av 1700-talet som ett slags 

"kvalificerad" liberalism, som värnar den liberala civilisationen men också förstår och tar hänsyn till 

förutsättningarna för dess överlevnad. Svante Nordin skriver också i antologin "Förnuft & inlevelse: 

Burke mellan upplysning och romantik" (1990) att det i upplysningens tänkande fanns "ett starkt 

inslag av konservatism". 

Kanske vore det därför mer fruktbart att tala om en bred liberalkonservativ idétradition, vars tänkare 

ibland har betonat olika saker men i grunden dragit åt samma håll, än att gräla om avgränsningar. För 

att bara ge några exempel: 

Burke ansåg att en ensidig betoning på individuell frihet och ett förnuftsbegrepp som saknar respekt 

för historiska erfarenheter och den mänskliga naturen hotar det civiliserade samhället. Men det var 

en insikt som Burke hade ärvt från den skotske upplysningstänkaren David Hume. Burke menade 

även att statsmakten har ett begränsat legitimt verksamhetsfält och att politiker "bör veta varje tings 

rätta plats; vad som hör lagen till, och vad endast seden bör styra", vilket ligger i linje med något som 

Adam Smith vid denna tid redan hade givit uttryck för: att samhället består av olika sfärer som inte 

får kränka varandra. 

En annan av Burkes principer var att människan bör bejaka vad han kallade "fördomar". Med detta 

menade Burke att den enskilda individen har begränsad kunskap, men att vår art genom historiens 

gång har samlat på sig gemensamma kunskaper och erfarenheter som yttrar sig i vanor, traditioner 

och intuitioner. Dessa kan inte alltid förstås rationellt av var och en, men är trots detta viktiga för 

samhällets bestånd. Det synsättet föregrep Friedrich Hayeks nationalekonomiska resonemang om att 

informationen som krävs för rationell styrning är utspridd och fragmenterad och aldrig kan samlas i 

en hand, så som man med tragiska följder ansåg i planekonomierna. 



Denna idé hos Burke påminner även om psykologen Jonathan Haidts forskning om moral, som Malte 

Persson förgrovar. Enligt Haidt existerar det i alla mänskliga samhällen ett antal moraliska värden 

som alla har en evolutionär grund (frihet, rättvisa, omsorg, lojalitet, auktoritet och helighet). De utgör 

en sorts kollektiv visdom, men beroende av genetiska faktorer, personliga erfarenheter och kulturella 

omständigheter har människor olika förmåga att förstå dessa värden. Detta bidrar till att avgöra 

politisk lutning. Konservativa tenderar att uppskatta samtliga värden, och liberaler främst de första 

tre. 

Poängen i min artikel var att alla dessa värden är viktiga, och att det inte går att bygga ett samhälle 

bara på frihet, rättvisa och omsorg. Den liberala moralen kommer då till slut att kränkas. För att 

återvända till bilden av konservatismen som en kvalificerad liberalism, behövs den konservativa 

moralen som ett stadigt ramverk för det goda, liberala samhället. Det har ingenting med 

antiliberalism att göra. 
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