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ABSTRACT 
”The new labour party? A study of the labor-market policy ideas of the Moderata 

samlingspartiet and their ideological change” 

Thesis in Political Science (C-level) at Karlstad University by  

Jenny Ljung, Fall 2006 

Tutor: Susan Marton 

The labour-market policy of the Swedish Moderaterna may have undergone changes in the 
liberal ideology. During the election the year 1991 Moderaterna focused upon questions that 
concerned the economic growth and the free market. In the election at year 2006 Moderaterna 
appointed themselves as “the new labour party” and were called social liberals by several 
critiques. The statement by the liberal think-tank Timbro’s head Maria Rankkas in the fall 
2006 “the Moderaterna have never been neo-liberals” made me wonder if this was true or not 
and if Timbro’s foundation in the liberal ideology were close to Moderaterna´s or not. 
 
The purpose of this thesis is to examine whether an ideological change has occurred in the 
labours-market policy of the Moderaterna, and if the then has become more social liberal than 
neo-liberal compared to the election 1991 and to the think-tank Timbro. 
 
The main research-question, which I intend to answer, is: 
 

• In what way has the labour-market policy of the Moderaterna changed relative to 
their ideological foundation in the liberal ideology? 

 
To be able to answer the main question I also have two precise research questions that I intend 
to answer: 
 

• Has the labour-market policy of the Moderaterna gone from neo-liberal foundation to 
the benefit of social liberal foundation, compared to the liberal think-thank Timbro? 

 
• How does Moderaterna versus Timbro argue in their publications about the labour-

market policy   during the early 90`s and the year 2006? 
 
The material from Moderaterna that I have chosen to study the government’s declarations, the 
manifestos from the elections and the political platform. The material from Timbro includes 
articles about labour-market policy from Timbro’s website. The research method I used is the 
ideological text analysis. 
 
After analyzing the material I present an answer to the main research question: The 
Moderaterna has changed in their ideological foundation in the liberal ideology and have 
become more social liberal than before. 
 
Notice that I say more social liberal. They still have traces from neo-liberalism but are far 
more social liberal in their labour-market policy in 2006 than 1991. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 
Arbetsmarknadspolitiken är i dag ett hett omdiskuterat ämne i media.  Forskare, politiker och 

andra samhällsaktörer ser olika lösningar på hur vi ska få bukt med arbetslöshetsproblemet. 

Vi har under en lång tid haft en socialdemokratisk regering som ämnat minska arbetslösheten 

och samtidigt vidmakthålla den svenska modellen, med trygga anställningsvillkor i samarbete 

med fackförbunden och relativt goda arbetslöshetsersättningar. Vi har emellertid i och med 

valet den 17 september 2006 fått en ny regering som valt en annan linje i sin 

arbetsmarknadspolitik. Med nya idéer om hur arbetsmarknadspolitik ska föras gick det 

Moderata samlingspartiet (Moderaterna) ut som ”det nya arbetarpartiet”. Huruvida det har 

skett en förändring inom partiets tolkning av den liberala ideologin angående 

arbetsmarknadspolitiken eller inte återstår att se i kommande uppsats.  

 

Till min hjälp i undersökningen har jag använt mig av den liberala tankesmedjan Timbros 

texter. Anledningen till valet av Timbro som jämförande källa är bland annat Timbros chef, 

Maria Rankkas uttalande: ”M har aldrig varit nyliberala”, i webbtidningen Realtid. Hennes 

bedömning är alltså att det moderata samlingspartiet aldrig varit nyliberala och att de därför 

inte kan ha lämnat liberalismen. Hon anser emellertid att Moderaterna har förändrats och att 

det var det som möjliggjorde ett regimskifte.1 Problemet som kommer att undersökas i 

uppsatsen är huruvida Moderaterna ändrat sin tolkning av liberalismen i valet 2006 i 

jämförelse med i valet 1991, angående arbetsmarknadspolitiken. Timbro används som en 

jämförande källa med anledning av deras uttalade liberala förankring och Maria Rankkas 

uttalande. 

 

Det var arbetsmarknadspolitiken och vår relativt höga arbetslöshet som det moderata 

samlingspartiet valde att fokusera på under valet 2006. Med partiledaren Fredrik Reinfeldt 

och tillsammans med de övriga partierna inom den borgerliga alliansen belyste moderaterna 

                                                 
1 
http://www.realtid.se/ArticlePages/200610/21/20061021142504_Realtid783/20061021142504_Realtid783.dbp.a
sp 
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problemet med arbetslösheten som Sveriges viktigaste fråga inför valet 2006. Fredrik 

Reinfeldt har kallats socialliberal av flera analytiker då han och Moderaterna utnämnde partiet 

till ”det nya arbetarpartiet”. Med nytänkande politik skulle arbetslösheten dras ner med hjälp 

av skattereformer, konkurrerande rekryteringsföretag till Arbetsmarknadsverket (AMS) och 

minskade arbetslöshetsersättningar. Att skapa en så hög sysselsättning som möjligt för 

Sverige är sammanfattningsvis målet med det moderata samlingspartiets politik.2

 

För att undersöka om en förändring har skett i moderaternas arbetsmarknadspolitik och dess 

ideologiska grund har jag använt mig av moderaternas förda arbetsmarknadspolitik 1991. 

Riksdagsvalet 1991 innebar en seger för det moderata samlingspartiets politik, efter en lång 

tid med en socialdemokratisk regering, i likhet med valet 2006. Det handlade bl.a. om fria 

marknadskrafter och sänkta skatter.  

 

Fyra stora uppgifter dominerade regeringsförklaringen den 4 oktober 1991. Den första 

uppgiften var att fullt ut föra Sverige in i det europeiska samarbetet. Den andra uppgiften var 

att bryta den ekonomiska stagnationen och att återupprätta Sverige som en tillväxt- och 

företagarnation. Den tredje uppgiften var att förbättra vår välfärd och sociala omsorg genom 

en valfrihetsrevolution i välfärdspolitiken. Den fjärde uppgiften var att forma en långsiktig 

och hållbar utveckling mot ett samhälle med en renare miljö. När Bildt och hans regering 

diskuterade arbetsmarknadspolitiken var det centrala målet för regeringens ekonomiska 

politik att återvinna utvecklings- och tillväxtkraften i den svenska ekonomin. Avgörande för 

moderaternas arbetsmarknadspolitik var en annan syn på enskilt ägande, enskilt företagande 

och enskilt sparande. Det var de enskilda initiativen, det fria företagandet och det spridda 

personliga ägandet och sparandet som skulle lägga grunden för en ny utvecklingskraft. 3

 

1.2 Arbetsmarknadspolitik 
 
Som jag nämnde tidigare finns olika lösningar på hur arbetslösheten ska bekämpas. Viktiga 

begrepp som ofta tas upp presenteras nedan. 

 

                                                 
2 http://www.moderat.se/(S(syjz3irnqfcwt5mgbv0a1j45))/politik.aspx?webbid=1&menyid=2&politikid=7 
 
3 http://www.bildt.net/index.asp?artid=48  
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Det diskuteras ofta om bemanningsföretagens roll i den nya arbetsmarknadspolitiken och 

huruvida privat konkurrens till det statliga Arbetsmarknadsverket (AMS) skulle minska 

arbetslösheten. Viss empirisk fakta på dess inverkan och eventuella minskning av 

arbetslösheten finns, denna är dock mycket begränsad och sträcker sig till ett fåtal fall i 

Spanien och Italien. Framgången har, i dessa fall, varit limiterad och ger inte en generaliserbar 

bild av situationen men ger emellertid viss förståelse vilken betydelse bemanningsföretagen 

har inneburit för arbetslösheten i andra länder.4

 

Även fackföreningarnas roll är ett centralt inslag i arbetsmarknadspolitiken. Vissa menar att 

fackföreningarna sätter upp regler för att de själva ska tjäna på det, medan andra anser att det 

är ett inslag som är viktigt att bevara. Professor David Howell diskuterar i rapporten 

”Arbetslöshetsbekämpning: Varför reformering av arbetsmarknaden inte är svaret”, här ger 

han många aspekter, då han analysera ortodoxins tes om att statens stelhet bidrar till 

arbetslöshet. Detta innebär att det inte är kollektivavtalen som är problemet med stelhet i 

centraliserade avtal och lönekompression. Dessa aspekter kommer jag att ta upp i kommande 

uppsats, bl.a. då effekten av ”fackföreningarnas monopol” och nationalekonomiska  

marknadsmisslyckanden.5

 

Den svenska modellen är också ett viktigt begrepp i arbetsmarknadspolitiken.  

André Sapir, som är ett välkänt namn inom forskningen kring detta ämne har jämfört vår 

svenska sociala modell mot världens tre andra modeller. I hans undersökning står sig den 

svenska välfärdsmodellen bra emot de övriga europeiska välfärdsmodellerna som måste 

reformera sin arbetsmarknads- och socialpolitik p.g.a. deras ineffektivitet. Han går igenom 

världens fyra olika modellers effektivitet genom att belysa tre av socialpolitikens mål: att 

skapa jämlikhet och reducera fattigdom, erbjuda skydd mot arbetsmarknadstvister som inte 

täcks av försäkring, belöna deltagande på arbetsmarknaden. 6 Dessa tre kriterier är bra att ha i 

åtanke när arbetsmarknadspolitiken diskuteras.  

 

Detta är olika redskap inom arbetsmarknadspolitiken. Både Timbro och Moderaterna 

behandlar begreppen i de kommande texterna. 

                                                 
4 http://www.ifau.se/upload/pdf/se/2004/r04-15.pdf?lid=/upload/pdf/se/2004/r04-15.pdf 2006-10-21 
5 http://www.newschool.edu/Milano/docs/Howell-Fighting%20Unemployment.pdf
 
6 Gustavsson Sverker, Oxelheim Lars och Wahl Nils, En gränslös arbetsmarknad, 2006 s. 17-42. 
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1.3 Tankesmedjor 
 

Tankesmedjor finns i de flesta länder och har vuxit i omfattning de senaste åren. De finns i 

olika storlekar, strukturer och politisk ambition. Det kan handla om en organisation som 

hanterar politiska, tekniska eller forskningsfrågor. De kan både samarbeta med regeringen, 

vara oberoende eller sammankopplade med stora företag. De fristående tankesmedjorna är 

dock oftast medelberoende på ett eller annat sätt. Det är också viktigt att skilja på 

tankesmedjor och ”pressure groups”. Tankesmedjorna använder sig varken av politisk 

lobbying eller av demonstrationer till skillnad från dessa. Tankesmedjorna har t.ex. beskrivits 

som ”universitet utan studenter”.7

 

Tankesmedjornas inverkan i politiken och samhällslivet varierar. Tankesmedjorna måste ofta 

övertala samhällslivet, politikerna och media om deras inflytande. Resultatet blir ofta att de 

ger anspråk på ett inflytande över politiken som är orealistiskt och överdrivet.  De handlar 

mer om att de sätter agendan för vad som diskuteras i politiken. Tankesmedjor kan t.ex. vara 

användbara i kritiska situationer såsom vid valtider då ett parti ändrar policy.8

 

1.3.1 Timbro 

Timbro grundades 1978 och är både ett bokförlag och en marknadsliberal tankesmedja.9 

Timbro har alltså i mer än 25 år verkat för att vara ett centrum för idéutveckling och 

opinionsbildning främst inom näringslivet. För Timbro är det viktigt att det finns en tydlig 

liberal förändringsagenda. De står för fritt företagande och sänkta skatter. De menar att staten 

har för stor makt i Sverige och att det hindrar människor ifrån att agera som de önskar och 

därmed inte kan ta vara på sina möjligheter. De menar också att samspelet mellan vår 

ekonomi och vårt samhällsliv inte är tillräckligt bra och att alltfler inrättar sig därefter. Därför 

borde vi enligt Timbro ta efter andra länder som tagit initiativ för att underlätta för 

företagande och handel. Timbro är även kritisk till den nya moderata regeringens 

ambitioner.10

                                                 
7 StoneDiane and Denham Andrew, Think Tank Traditions – Policy resarch and the politics of ideas, Manchester 
University Press, 2004, s. 3 
8 Ibid, s. 10 
9 www.ne.se
 
10 http://www.timbro.se/About.aspx
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Sedan 2003 är Timbro det samlade namnet på Stiftelsens Fritt Näringslivs verksamhet. Maria 

Ranka är chef på Timbro men också VD för Stiftelsen Fritt Näringsliv (SFN).11

 

1.4 Problemformulering 
 
Min hypotes är att Moderaterna har valt att gå mer mot mitten inom den liberala ideologin och 

därmed har lämnat nyliberalismen för en socialliberal inriktning inom 

arbetsmarknadspolitiken. Min plausibla hypotes bygger jag på den litteratur som finns kring 

ämnet och min observation över Moderaternas självutnämnda ställning som ”det nya 

arbetarpartiet”.  

 

Problemet ligger i att Moderaterna i valet 2006 belyst vissa frågor som är mer socialliberala, 

än vad de gjorde i valet 1991, men att de möjligen inte har visat för ”den stora massan”, 

befolkningen hur dess verkliga arbetsmarknadspolitik ser ut. Huruvida Timbro har ändrat sin 

ideologiska ståndpunkt återstår att se. Timbro är som nämnt en liberal tankesmedja som 

samarbetar med näringslivet. Därav finner jag det inte troligt att de ändrat riktning men att de 

eventuellt har kritik till moderaternas eventuella ideologiska förändring. Timbro har inte 

någon uttalad koppling till Moderaterna men det kan tänkas att de kan ha närliggande 

ståndpunkter då de båda däremot är uttalat liberala. 

 

Det är möjligt att moderaterna, i enlighet med den klassiska Downianska demokratiteorin 

vunnit med närhet som den avgörande faktorn i partiernas väljarkamp. Antagandet enligt 

denna teori är att väljaren alltid röstar på det parti som står dem ideologiskt närmast. Partier 

ökar sitt väljarstöd genom att manövrera sig till mer fördelaktiga positioner längs centrala 

åsiktsdimensioner, där det finns många väljare. Det kan också vara så att partiet vann valet 

p.g.a. att moderaterna valde att fokusera på sakfrågan kring arbetslösheten och fick mer 

uppmärksamhet.12 Den Downianska demokratiteorin är inte något jag ska använda mig av 

min uppsats men kan fungera som ett underlag för ytterligare förståelse av det moderata 

samlingspartiets eventuella förflyttning.  

                                                                                                                                                         
 
11 http://www.timbro.se/Organisation.aspx
 
12 Holmberg Sören, Oscarsson H, Väljare. Svenskt väljarbeteende under 50 år. Nordstedts förlag, 2004, 1:a 
upplagan. 
 

 8

http://www.timbro.se/Organisation.aspx


1.5 Moderaternas ideologiska bakgrund  
 

Moderaterna är både ett uttalat liberalt och konservativt parti. Begrepp som står i centrum är 

människors frihet, rättssäkerhet och rättstrygghet. Moderaterna anser att varje människa är 

unik och har ett eget värde. Den moderata ekonomiska politiken bygger på tanken om fri 

företagsamhet och en fri ekonomi. De anser sig därför vara motståndare till socialism.13

”De moderata idéerna bygger på konservativ och liberal grund.  Likheterna mellan de båda 

tanketraditionerna är synen på den spontana ordningens och den frivilliga gemenskapens roll 

i samhället. Man enas också om kritiken av planhushållningen och socialism.” 14

 

Denna benämning av de moderata idéerna används i boken ”De moderata idéerna” av Per 

Ericsson som var politisk sekreterare vid moderaternas riksorganisation 1996. Diskussionen 

som förs i den här boken är att den individualism som finns inom socialismen är falsk, då den 

går ut på att använda den offentliga sektorn som ett verktyg för att befria den enskilda 

människan från beroendet av andra människor. Men det är inte enbart inom socialismen som 

denna benämning av individualismen är falsk, anser Per Ericsson, utan denna sorts 

individualism finner vi även inom socialliberalismen. 15

 

Trots denna uppfattning finner jag alltså att Moderaterna i dag befinner sig i en situation där 

partiet står förening med socialliberalismen, angående arbetsmarknadspolitiken i valet 2006. 

Både de socialliberala och nyliberala idéerna har präglat Moderaternas ekonomiska politik, 

näringspolitik och skattepolitik. Moderaterna har allt starkare kommit att betona 

välfärdsfrågorna, familjens och arbetsgemenskapens roll i samhället.16 Moderaterna vill 

emellertid fortfarande begränsa statens roll och har gjort den sociala teknologin till ett 

huvudmål för sin samhällskritik, men individualismen är inte lika framträdande som i Per 

Ericssons förklaring från 1996. 

 

                                                 
13 http://www.moderat.se/(S(zvzcdd55z5mgukbmhb1nruay))/vartparti.aspx?webbid=1&menyid=3 ”Vilken 
ideologi har moderaterna?” 2006-11-21 
 
14 Eriksson P, ”De moderata idéerna” Stockholm. 1996. s.  
15 Ibid. s.  
16 
http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=257593&i_sect_id=25759300&i_word=&i_hist
ory=1 2006-11-20 
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1.6 Syfte  
 

Mitt syfte med uppsatsen är att utifrån mitt material, undersöka om en förändring av de 

moderata idéerna i arbetsmarknadspolitiken verkligen har skett och om partiet därmed 

förändrat sin tolkning av liberalismen. Jag vill betona att det är idéerna som undersöks och 

inte utgången av arbetsmarknadspolitiken. Den statsvetenskapliga relevansen ligger 

följaktligen i att undersöka partiets ideologiska policyförändring över tid. Anledningen till att 

jag väljer att jämföra det Moderata samlingspartiets arbetsmarknadspolitik med tankesmedjan 

Timbros åsikter är att Timbro är en uttalad liberal tankesmedja och det är därför intressant att 

undersöka eventuella skillnader och likheter under de aktuella åren.   

 

1.7 Forskningsfrågor 
 

Min övergripande forskningsfråga blir följande: 

 

• Hur har det Moderata samlingspartiets arbetsmarknadspolitiska idéer förändrats i 

förhållande till deras idégrund inom den liberala ideologin? 

 

Preciserade forskningsfrågor: 

 

• Har det moderata samlingspartiets arbetsmarknadspolitik gått från nyliberal 

ideologisk grund till förmån för socialliberal ideologisk grund, i jämförelse med den 

liberala tankesmedjan Timbro? 

 

• Hur argumenterar det moderata samlingspartiet respektive Timbro i deras 

publikationer i fråga om arbetsmarknadspolitiken under tidigt 1990-tal och 2006? 

 

1.8 Metodiskt tillvägagångssätt 
 
Jag kommer att göra en fallstudie för att få svar på mina forskningsfrågor. Jag anser att denna 

typ av metod är bäst förenlig med mitt empiriska material. Detta material baseras på 

partiprogrammen under de aktuella åren, artiklar jag har fått ta del av från Timbro och 

relevant litteratur kring arbetsmarknadspolitik samt de aktuella ideologierna.  Jag har valt 
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dessa valkampanjer eftersom de båda innebar en valseger för det moderata samlingspartiet 

och därmed har en gemensam utgångspunkt. Detta material kommer jag att undersöka mer 

ingående och inom fallstudien göra en komparativ studie som fokuserar på den eventuella 

ideologiska förändring som skett över tid. Eftersom jag använder mig av fallstudie som 

metod, inser jag att det medför vissa svårigheter och begränsningar i vad jag kommer att 

komma fram till i min undersökning. Jag är medveten om att det inte är generaliserbart när jag 

väljer att fokusera på endast arbetsmarknadspolitiken inom den moderata politiken, men det 

kan eventuellt fungera som ett underlag för en större undersökning. Det kan vara svårt att veta 

vad det är som påverkar skillnaden mellan Moderaternas politik åren 1991 och 2006. 

Skillnaden kan finnas i såväl personella förändringar hos en ny regering som externa effekter, 

som konjunkturförändringar.  

 

Trots dessa svårigheter finner jag ämnet relevant för en fallstudie då förändringar i ett 

policyområde kan påverka inriktningen i den övrigt förda politiken hos ett parti, vilket även 

det är något som skulle kunna användas i en större undersökning.   

 

Inom textanalysens ramar använder sig Vedung i idé- och innehållsanalysen av något han 

kallar innehållslig idéanalys. Här ligger vikten i att komma fram till hur partiet argumenterar, 

vilka huvudbegrepp som används i texten och om motstridiga resonemang förekommer. 

Denna typ av textanalys fungerar för att kunna knyta an argumentationen till olika ideologier 

eller i det här fallet ideologiska förändringar.17 Denna inriktning innebär försök att finna 

logiken i den politiska argumentationen. Fokus kommer således att ligga på vad som är 

huvudbegreppen i partiets olika partiprogram/regeringsförklaring och de aktuella artiklarna. 

Mitt mål är, att i klarhet, presentera vad som sägs i argumentationen. Jag kommer att knyta 

samman argumentationen med ideologin för att påvisa eventuella ideologiska förändringar i 

debatten.  

 

Det finns mönster i hur nyliberaler och socialliberaler väljer att lösa politiska problem och 

därmed även arbetsmarknadspolitiken. Jag kommer på detta sätt möjliggöra en klassificering 

av olika begrepp i texterna för att kunna avgöra vilken riktning moderaternas 

arbetsmarknadspolitik har tagit. De grundläggande värderingarna i den förda politiken hos det 

                                                 
17 Bergström och Boréus, Textens Mening och makt. s. 155 
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moderata samlingspartiet såväl som i opinionen hos Timbro kommer sedan att kunna relateras 

till den nyliberala eller socialliberala ideologin. 

 

För att ytterligare klargöra skillnaderna i arbetsmarknadspolitiken under de olika valen 

tillämpar jag ett s.k. ”What´s the problem”- resonemang som finns i diskursanalysen18.  

Här kommer jag att lyfta fram moderaternas, respektive tankesmedjan Timbros argument, och 

sedan implementera detta i ett problem - orsak - lösning schema. Här besvarar jag sedan sex 

frågor som ämnar ge läsaren en bakgrund om vad Moderaterna respektive Timbro valt och 

inte valt att fokusera samt vilka följderna blir på de aktuella åren. Anledningen till att jag 

använder mig av artiklar om arbetsmarknadspolitik av skribenter från Timbro är att dessa kan 

ge en ökad klarhet om den skillnad som finns mellan regeringens linje och den nyliberala 

utgångspunkten i arbetsmarknadspolitiken. 

 

Följande frågor hamnar i fokus i diskursanalysen: 

1. Vad representerar problemet? 

2. På vilka antaganden bygger denna representation? 

3. Vad får representationen för följder? 

4. Vem tjänar på en viss representation? 

5. Vad lämnas problematiserat? 

6. Hur skulle svaren se ut om problemet såg annorlunda ut? 

 

Jag använder mig av ett analysschema som påpekar skillnaderna. 

 

Detta ser ut på följande vis: 

 

 

 Moderaterna 1991 Moderaterna 2006 

PROBLEM   

ORSAK TILL PROBLEM   

LÖSNINGAR PÅ 

PROBLEMET 

  

 
                                                 
18 Discourse analysis (guest lecture , Johan Karlsson, Department of Political Science, Göteborg University)  
2006-10-24 
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 Timbro 1991 Timbro 2006 

PROBLEM   

ORSAK TILL PROBLEM   

LÖSNINGAR PÅ 

PROBLEMET 

  

 

Denna modell använder jag även för att påvisa skillnaderna mellan Timbros skribenters och 

det moderata samlingspartiets åsikter, de olika åren. 

 

Med utgångspunkt i frågorna inom diskursanalysen kommer även de viktiga begreppen i 

argumentationen att belysas. Den typ av argumentation som ”de nya Moderaterna” 2006, 

väljer att använda sig av för att vinna väljare, med arbetsmarknadsfrågor i fokus, kan mycket 

väl vara en annan sorts av argumentation än den som partiet använde sig av 1991. Dessa 

begrepp kommer jag att belysa i såväl analysschemat, utifrån diskursanalysen, som i den 

innehållsliga idèanalysen. 

 

När kriterierna i analysschemat är uppfyllda utifrån informationen jag får i dikursanalysen 

såväl som den från innehållsliga idéanalysen, är min förhoppning att kunna dra mina 

slutsatser. 

 

1.9 Material 
 

Mitt huvudsakliga material bygger på källor som behandlar nyliberalismens och 

socialliberalismens ställningstagande angående arbetsmarknadspolitiken.  

 

För att analysera Moderaternas arbetsmarknadspolitik under åren 1991 och 2006 kommer 

material från deras valmanifest, partiprogram och regeringsförklaringar att användas, liksom 

material från tankesmedjan Timbro. I 1991 års val utformade det moderata samlingspartiet 

tillsammans med Folkpartiet ett gemensamt valmanifest. Moderaterna valde även att utforma 

ett eget som fick namnet ”Framtidens idéer - Det bästa för Sverige”. Det är det sistnämnda 

som jag har analyserat eftersom detta representerar Moderaternas enskilda åsikter. Eftersom 

moderaterna valde att inte gå till val med ett eget valmanifest 2006, utan med Alliansens 

gemensamma, ”Fler i arbete – mer att dela på”, så hade jag tyvärr inget val än att analysera 
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detta. Enligt Moderaternas valledning vore det fel att lägga fram något eget manifest än 

Alliansens, då det skulle visa på en intern splittring och därmed utgöra en måltavla för 

socialdemokraterna och samarbetspartierna. 19

 

Urvalet av artiklar är baserat på min egen bedömning. Detta med anledning av att Timbro 

motsatte sig att ideologiskt jämföras med moderaterna, då jag kontaktade tankesmedjan för 

material. Artiklarna är främst från deras arkiv på deras hemsida och artiklar från deras nu 

nerlagda elektroniska tidskrift Smedjan, då det inte gick att få fram något material på Timbros 

hemsida från 1991. Dessa artiklar är från 1993, då det dessvärre inte fanns några att tillgå från 

1991. Jag vill påpeka att jag inser att dessa skribenter kan ha påverkats av den ekonomiska 

krisen som utbröt i Sverige.  

 

1.9.1 Reliabilitet och validitet 
 

För att få så god reliabilitet som möjligt har jag använt mig av flera olika källor i min 

undersökning av moderaternas ideologiska förändring. De dokument som ska analyseras är 

både partiprogram och deras valkampanjer vid de aktuella åren. I mitt val av Timbro har jag 

som tidigare förklarat själv valt ut artiklarna vilket jag hoppas ger en rättvis bild av dess 

uppfattning om bra arbetsmarknadspolitik. Valet av artiklar är gjort med ämnesval som 

utgångspunkt och inte skribenternas personliga bakgrund. En undersökning gjord av en annan 

forskare vid ett annat tillfälle borde emellertid ge samma resultat då materialet ska 

representera Timbros uppfattning om ämnet i helhet. Det bör också återigen nämnas att jag tar 

hänsyn till att Moderaterna valde att lägga fram ett gemensamt valmanifest tillsammans med 

alliansen som bestod av tre andra borgerliga partiet. Detta kan också ha påverkat utgången av 

arbetsmarknadspolitiken. 

 

Jag har utifrån de olika källorna gått djupare in på avdelningen om arbetsmarknadspolitiken 

och lämnat övriga områden vilket styrker validiteten. Även den eventuella ideologiska 

förändringen som ligger till grund för undersökningen stannar inom nyliberalism och 

socialliberalism. Att inte undersöka djupare om konservatismen är ett val jag gjort på grund 

av att jag undersöker dagens moderata samlingsparti där socialliberalismens ställning 

diskuteras. 

                                                 
19 Västerbottens kuriren, ”Mot höger och mot vänster, skillnaden mellan de politiska blocken kan ha ökat” 2006-
10-21  
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I nästa kapitel kommer jag att anknyta min undersökning till det teoretiska underlaget som i 

senare kapitel används för att analysera mitt material. 
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2. Socialliberalismen och Nyliberalismen elementära 
värderingar 

För att klargöra om moderaternas arbetsmarknadspolitik har valt en socialliberal riktning eller 

inte krävs ett ramverk som jag kommer att presentera här i mitt teorikapitel. Jag presenterar 

nyliberalismen och socialliberalismen. Jag väljer att lämna en redogörelse av konservatismen 

utanför min undersökning då konservatismen inte är vad jag valt att undersöka. En inledande 

referens till denna ideologi är emellertid värd att nämna för att öka förståelsen för 

liberalismen. 

Liberaler befinner sig någonstans mittemellan socialismen och konservatismen. Enligt 

konservatismen är individen fri så länge staten eller andra agenter på marknaden inte 

beblandar sig med dess privata angelägenheter. Socialismen anser tvärtom att individen inte 

kan vara fri om inte staten ger alla lika möjlighet att ta del av de nödvändiga, allmänna 

varorna.20

2.1 Nyliberalism 
 
2.1.1 Individen 
 

Nyliberaler anser att klassiska liberaler ser på samhället på fel sätt. Samhället är inte en arena 

där individer tävlar mot varandra utan att försöka komma till en överenskommelse för att nå 

sina privata intressen. Nyliberaler menar att endast en mer aktiv stat, än vad klassiska liberaler 

önskar, kan ge möjlighet för individen att nå sina privata intressen. Samhället ska dock ge 

individen belöning för dess individuella meriter. De som ser möjligheterna kommer att gå 

längre och snabbare än de som inte gör det. Det grundläggande i nyliberalismens 

människosyn är alltså att människan är olika. I marknadsmodellen kan sedan människan 

förverkliga sina olikheter. 21

  

2.1.2 Friedman och den fria marknaden  
 

Nyliberalismen uppkom i slutet av 1800-talet som en reaktion på den då redan utbredda 

socialliberalismen. Det var först och främst mot den Keynesianska ekonomin det riktades 

                                                 
20 Eccleshall, R. m.fl. Political Ideologies. 3:e upplagan. Routledge. 2003. s. 23.24 
 
21 Ibid 23-24 
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kritik mot och istället lanserades Monetarismen. Den främste företrädaren inom monetarismen 

var Milton Friedman. Enligt honom var det den politiska styrningen som bar skulden för 

inflationen. Friedman ville starkt begränsa statens ekonomiska roll, då det endast kortsiktigt 

enligt denna teori gick att påverka arbetslösheten med en konjunkturstimulerande politik. 

Staten borde låta marknadskrafterna verka fritt och endast ha kontroll över penningmängden. 
22 Friedman hade även ett ekonomiskt gundlagsförslag där ett skattetak, förbud mot 

progressiv beskattning och beskattning mot företag och förbud mot regelring av löner och 

priser ingick. Friedman diskuterade även möjligheterna att staten skulle ge ut 

utbildningskuponger. På detta sätt skulle man själv kunna bestämma och konkurrensen mellan 

skolorna ökar. Andra nyliberaler har föreslagit liknande system med kuponger, för exempelvis 

sjukvården. 23

 

2.1.3 Nutidens historia 
 

Inom den nyliberala arbetsmarknadspolitiken läggs stor vikt vid den flexibla arbetsmarknaden 

med låga skydd vid arbetslöshet, relativt låga skatter och lägre offentliga utgifter. USA, under 

president Reagans tid, är ett exempel på ett land med flexibel arbetsmarknad och nyliberal 

politik. 24

 

2.1.4 Välfärdsstaten 
 

Nyliberalismen vill omforma välfärdsstaten, vilket innebär en privatisering i högre grad av 

skola, vård och omsorg. Alla regleringar som anses inkräkta på individens frihet, som är av 

central betydelse för nyliberaler, ska avskaffas. 25 Nyliberaler anser alltså att utfallet av 

marknadsmekanismerna där individerna själva kan bestämma är bra. Villkoret för en 

eventuell omfördelning av statsmedel genom socialpolitiska åtgärder är att även om pengarna 

omfördelas via staten måste dessa stärka marknadsmekanismerna. Vidare ska individens 

valfrihet och handlingsfrihet i alla lägen främjas. Alla regleringar och byråkrati som kommer 

med staten ska minimeras. Ett ökat statligt inflytande ökar automatiskt korporatismen. 

Nyliberaler vill också öppna gränserna för frihandel och fri invandring.  26 

                                                 
22 Larsson, R. Politiska Ideologier I vår tid. Studentliiteratur, sjätte upplagan. 1997 s. 127 
23 Ibid. s. 130 
24 http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=273257&i_word=nyliberal 2007-01-23 
25 Eccleshall, R, m.fl. Political Ideologies, an introduction. 2:a upplagan. Routledge. S. 146 
26  Larsson, R. Politiska Ideologier I vår tid. Studentliiteratur, sjätte upplagan. 1997 s. 127 
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Dras nyliberalismen till sin spets vill de införa en nattväktarstat vars enda uppgift är att gripa 

in när individerna kränker varandras rättigheter till liv, frihet och egendom. Detta sker genom 

att ta hand om polis, domstolar och försvar.27

 

2.1.5 Ekonomi 
 

Nyliberaler är starkt emot Keynes idéer om att staten har ansvaret för att hålla uppe 

sysselsättningen och stimulera efterfrågan. Staten ska ha en begränsad roll i det ekonomiska 

livet. För nyliberaler är huvudproblemet av den moderna demokratin den ofullständiga 

regeringsförmågan som uppstod i och med detta. De anser att många sociala och ekonomiska 

problem, som ökad inflation, stigande skatter och ökad konsumtion, kom av den nya 

demokratin. Regeringens auktoritet minskade genom ökade förväntningar på väljarkåren, 

okontrollerad expansion i byråkratin och nya organisationer – inte minst fackföreningarnas 

roll. Statens funktion skulle, enligt nyliberalerna, ersättas med privata byråer och företag.28 

Sammanfattningsvis kan nämnas att i nyliberalers ögon är det snarare staten och facket som 

skapar arbetslöshet, genom reglering av anställningsförhållanden29. 

Historiska begrepp som laissez faire ligger också nära nyliberalismen. Uttrycket laissez faire 

betyder ungefär ”låt gå” och ska inom ekonomi uppfattas som en skola enligt vilken individer 

och företag fritt bör få besluta, utan inblandning av staten, hur de skall använda sina resurser 

för att samhällsekonomin skall fungera bäst. Till nutida anhängare räknas den neoösterrikiska 

skolan inom nationalekonomin.30

2.2 Socialliberalism 
 
2.2.1 Socialdarwinismen 

Inom socialdarwinsismen uppstod en diskussion om de svagaste i samhället och hur en 

extremt ojämn värdefördelning kan motverkas. Om en sociallagstiftning eller andra ingrepp i 

den liberala ekonomin kommer detta leda till att sämre utrustade individer överlever och att 

mänsklighetens kvalitet sjunker. I värsta fall skulle demokratin avskaffas om folket ställer sig 

                                                 
27 http://sv.wikipedia.org/wiki/Nyliberalismen 2007-01-23 
28 Eccleshall, R, m.fl. Political Ideologies, an introduction. 2:a upplagan. Routledge. S. 146 
29 Blomgren. Nyliberal politisk filosofi. Nya Doxa. 1997. s. 11.  
30 http://sv.wikipedia.org/wiki/Nyliberalism 2006-11-19 
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positivt till välfärdssamhället.Till denna något snäva bild som påminner om fascismen ansåg 

socialliberalerna att demokratin dock var viktigare än den helt oinskränkta konkurrensen.31

2.2.2 Statens betydelse 
 
Socialliberalismen betonar det allmännas ansvar för de svagaste och sämst ställda. 

Socialliberalismen har varit den dominerande inriktningen av liberalismen under 1900-talet 

och står i kontrast till den klassiska marknadsliberalismen även kallas nyliberalismen. 32

 Detta märks tydligt i frågan om socialpolitiken. Medan nyliberalerna föredrar så lite 

inblandning från staten som möjligt, anser socialliberaler att om marknaden inte fungerar, är 

det statens uppgift att se till att den gör det. Som kan uttydas av namnet är socialliberalismen 

en riktning mot mitten och mer mot socialdemokraternas politik. 33

 
2.2.3 Nutida historia 
 

1900-talet har inneburit ett statsingripande i många länder, särskilt flera av 

utvecklingsländerna.  Den moderna statens har således blivit välfärdsstaten med främsta mål 

att ta bort de sociala orättvisorna och fattigdomen. Vikten av den sociala välfärden kom med 

socialliberalerna, som stod i kontrast till de klassiska liberalerna, vilka ansåg att individen har 

ett eget ansvar. Socialliberaler menar att detta endast innebär fler rättigheter för individen och 

inte är ett intrång på den personliga integriteten. 34

 

2.2.4 Den fria marknaden? 

I den klassiska liberalismens tankevärld inskränks statens roll till att uppehålla statsmakten 

och garantera den fria marknadens funktionsmöjligheter. I delvis motsats härtill hävdar 

socialliberalismen att staten också har ett ansvar för människors välbefinnande och att social- 

och arbetsmarknadspolitik därför är viktiga inslag i en liberal politik. De socialliberala idéerna 

som ursprungligen kommer från J.S. Mill på 1800-talet och fick en mer konkret utformning i 

Sverige av Bertil Ohlin på 1930-talet. 35

                                                 
31 Hansson. S. ”Moderna ideologier”. 1:a upplagan. 1983 Liber Tryck. s. 24 
32 http://sv.wikipedia.org/wiki/Nyliberalismen
33 http://sv.wikipedia.org/wiki/Socialliberalism  
34 Hansson S ”Moderna ideologier”, 1:1upplagan. 1983 Liber Tryck s.24 
35 
http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=310911&i_word=socialliberalismen&i_h_text=
1&i_rphr=socialliberalismen 2006-11-20 
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2.2.5 Ekonomi 
 

Många socialliberaler var tidigare mycket inspirerade av ekonomer som John Maynard 

Keynes som förespråkade en starkare statlig styrning av ekonomin än de klassiska liberalerna. 

Denna ekonomiska teori motsatte sig laissez-faire teorin och idéerna om den fria 

marknaden.36 Efter 70-talet har dock dessa ekonomiska teorier blivit mindre populära, vilket 

utomlands har minskat populariteten hos socialliberalismen.37

  

Efter att jag nu presenterat de två ideologierna som innefattar min uppsats kommer jag att i 

kommande kapitel att presentera mitt material från Moderaterna och Timbro. I detta kapitel 

kommer även en del analys att finnas efter varje stycke som besvarar frågorna i mitt What´s 

the problem resonemang som finns i diskursanalysen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Heywood, A. Political ideologies. 2:a upplagan. Worth Publisers. 1998. s. 58-61 
37 http://sv.wikipedia.org/wiki/Socialliberal 
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3. Arbetsmarknadspolitiken idag och igår - Moderat 
kursändring: medveten strategi eller tillfällig taktik? 
 

3.1 Presentation av material 
 
Inom idé och innehållsanalysens ramar ska jag i kapitel tre presentera vad som sägs i 

diskursen gällande arbetsmarknadspolitiken. Jag använder mig av regeringsförklaringarna, 

valmanifesten, material angående arbetslöshet från partiet de aktuella åren och material från 

tankesmedjan Timbro. Genom att besvara de sex frågorna i diskursanalysen analyserar jag 

dessa texter. Jag får på så sätt, i klarhet, fram vilka argument som presenteras kan jag sedan 

koppla detta till de aktuella ideologierna i kapitel fyra. 

 

Det moderata samlingspartiet utvecklade tillsammans med Folkpartiet ett valmanifest, som 

hade namnet ”Ny start för Sverige”. De hade även ett eget, vilket jag emellertid valt att 

använda mig av för att få enbart det moderata samlingspartiets synpunkter i deras egna 

valmanifest. Moderaternas valmanifest 1991 bar namnet ”Det bästa för Sverige”.  

 

Som jag nämnt tidigare valde Moderaterna i valet 2006 att inte ha något eget valmanifest utan 

gick till val på alliansens gemensamma valmanifest. Enligt Moderaternas valledning vore det 

fel att lägga fram något eget manifest än Alliansens, då det skulle visa på en intern splittring 

och därmed utgöra en måltavla för socialdemokraterna och samlingspartierna. 38

 

Moderaternas partiprogram 1991 var ett samlat idé- och handlingsprogram. 

Handlingsprogrammet antogs vid partistämman 1984 och gällde fram till 1993. Det är också 

handlingsprogrammet som redovisas här och inte idéprogrammet.  

 
Då materialet från valmanifestet 1991 inte gav mycket att arbeta i jämförelse med 

valmanifestet från 2006 har jag valt att även ta in partiprogrammet från 1991 som i större 

utsträckning visar Moderaternas ställningstagande angående arbetsmarknadspolitik 1991. 

                                                 
38 http://www.pol.umu.se/statsvetenskap/kurswebbar/metod_b/ht2006/dokument/VK061021E1D1-04%20(2).pdf 
2006-10-21 
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3.2 Arbetsmarknadspolitiken i det moderata samlingspartiets texter 
1991 
 
3.2.1 Som vad representerar problemet? 
 

I Regeringsförklaringen från 1991 väljer vår dåvarande statsminister Carl Bildt att fokusera på 

Sveriges tillväxt och det enskilda företagandet. Regeringen anser att de ekonomiska 

problemen i Sverige har blivit allt tydligare och om inte tillväxtkrisen hävs så kommer 

Sverige att få en allt högre arbetslöshet på 1990-talet. Det centrala problemet för Bildts 

regering är därmed att återvinna utvecklings- och tillväxtkraften i den svenska ekonomin.  

 

”Frihetens friska vindar sveper över Europa och välden. Dess idéer spränger socialismens 

bojor, skapar nya möjligheter för oss alla och bygger ett nytt samarbete mellan fria nationer. 

1990-talet blir Europas och frihetens årtionde.”39

 

3.2.2 På vilka antaganden bygger denna representation?  

 

Enligt Moderaternas valmanifest 1991 finns det ingen medelväg mellan socialism och frihet. 

Sveriges utveckling har genom höga skatter, stora monopol och omfattande regleringar 

bromsats. Den ekonomiska krisen måste övervinnas, bidragssamhället blir ett 

beroendesamhälle och den utvecklingen måste stoppas för att få i gång tillväxten. Inflationen 

är för hög och måste brytas. ”Den tredje vägen”40, som innebär att försöka överbygga 

motsättningen mellan kapitalism och socialism, har misslyckats.41

 

Handlingsplanen innefattar ungefär samma argument som regeringsförklaringen och 

valmanifestet. Det är det den ekonomiska obalansen som försvårar omställningen som följer 

av strukturomvandlingen i näringslivet.  

 

Vad det gäller näringslivet menar Moderaterna i sin handlingsplan att en fri ekonomi ständigt 

präglas av förändring och att marknadsekonomins styrka ligger i dess överlägsna förmåga att 

hantera omställningsbehoven. Den utveckling som sker måste bemästras av de enskilda 
                                                 
39 ”Framtidens idéer - Det bästa för Sverige” Valmanifest 1991. Moderaterna. s. 1 
40 ”Den tredje vägen” ett program som innebär att försöka överbygga motsättningen mellan kapitalism och 
socialism som ursprungligen myntades av Anthony Giddens. Den tredje vägens politik myntades av Kjell-Olof 
Feldt (S) i slutet på 1980-talet och innebar att utan större offentliga besparingar stimulera tillväxten i ekonomin. 
41 Framtidens idéer - Det bästa för Sverige”. Valmanifest 1991. Moderaterna. s.1-4 
  

 22



människorna, då politikernas förmåga att styra med förtänksamhet är begränsad. Politikerna 

måste anta utmaningen att avstå från att reglera och dirigera.42

 
3.2.3 Vad får representationen för följder? 
 

Avgörande för att komma till rätta med problemet är att få en ny syn på enskilt ägande, enskilt 

företagande och enskilt sparande. Det är således de enskilda initiativen som ska stå i centrum 

för att Sverige ska bli en växande ekonomi med en ny utvecklingskraft. De jobb som hindrar 

den växande arbetslösheten kommer enligt Bildts regering hamna inom de nya företagen som 

växte fram. Här, i små- och nyföretagandet finns möjligheterna i den svenska ekonomins och 

välfärdens framtid. 

 

Arbetsmarknadspolitiken ska bli mer aktiv. Bildt utlyste som nämnt att Sverige stod inför den 

allvarligaste arbetslöshetskrisen under efterkrigstiden. Genom en aktiv politik förbereds den 

uppgång i sysselsättningen som väntas komma. 1991 kommer åtgärderna inom 

arbetsmarknadspolitiken innebära att arbetsmarknadsstyrelsen får ökade resurser och att de 

nödvändiga investeringar som behövs, såsom nya vägar och järnvägar tidigareläggs. 43

 

Sedan vänder regeringen sig mot en annan riktning. ”Arbetsmarknadspolitiken skapar 

emellertid inte varaktigt trygga jobb.” Bildt menar att denna uppgift endast kan bemästras 

genom en ekonomisk politik som ger oss framgångsrika företag och därmed en ökad 

ekonomisk tillväxt. Åtgärderna blir bl.a. att konkurrens politiken skärps och att en 

motarbetning av såväl enskild som offentlig maktkoncentration kommer att ske. Vidare menar 

den borgerliga regeringen att nedväxlingen av takten i lönekostnadsökningarna 

(Rehnbergskommissionens arbete44) måste föras vidare. Statlig inkomstpolitik och 

ingripanden i avtalsrörelserna måste emellertid avvisas. Detta innebar enligt regeringen, att 

arbetsmarknadens parter själva skulle finna formerna för en lönebildning som främjade både 

ökad produktivitet, bättre konkurrenskraft och ökad sysselsättning. 45

 

                                                 
42 Partiprogram – handlingsprogram (1984-1993) s. 21-27 
43 Regeringsförklaringen den 4 oktober 1991 s. 3-7 
44 http://0-
www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=291910&i_word=rehnbergkommissionen&i_h_text=1&i
_rphr=rehnbergkommissionen 
45 Regeringsförklaringen den 4 oktober 1991 s. 3-7 
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Efter ett förlorat 1980-tal skulle nu 1990- talet bli förnyelsens årtionde. Sverige behöver en ny 

tillväxt och att Sverige halkar efter accepteras inte.  

 

Genom att sänka företagsskatterna stimuleras investeringar i näringslivet. Tillsammans med 

detta och alternativ till den offentliga verksamheten får företagen nya förutsättningar att satsa 

på framtiden. De socialistiska inslagen i vårt samhälle ska elimineras och därmed minskar 

även myndigheternas makt. Tron att människan endast kan bli lycklig genom staten baseras 

på föreställningen att hon låter sig styras av de stora kollektivens beslut. Ett Sverige med färre 

offentliga monopol ger människan möjlighet att utvecklas och fria alternativ ska kunna 

konkurrera på lika villkor med den offentliga servicen.  

 

Det är företagandet som är Sveriges framtid. En avveckling av fondsocialismen gör att fler 

kommer i arbete och hela Sverige ökar sitt välstånd. På så sätt kommer alltså 

arbetslöshetskurvan att vändas neråt, menar moderaterna i sitt valmanifest.46

 

Det är endast genom att produktionen i tid får ny riktning, som den strukturberoende 

arbetslösheten kan hindras. Arbetsmarknadspolitiken skall också stötta den arbetslöse, insatser 

ska emellertid vara temporära och syfta till rörlighet mellan företag, yrken och orter. AMS ska 

verka genom att koncentrera sig på att omskolning och arbetsförmedling. Det ska dock finnas 

möjlighet till privat arbetsförmedling då detta innebär en fördel för både arbetssökande och 

arbetsgivare. Rörligheten ökar med en arbetsförmedling i privat regi och därmed kan både den 

arbetslöse få lättare arbete och arbetsgivaren kan fortare fylla luckor. Moderaterna ville i 

denna handlingsplan även ha ökade inslag av självrisk i de sociala försäkringssystemen vilket 

de menar uppmuntrar arbete och sparande. Socialförsäkringar ska förbehållas de som är i 

störst behov. 

 

Den individuella kompetensen måste tas hänsyn till, särskilt vad det gäller ungdomar. Deras 

löner ska därför avspegla av att de är yngre och således ofta har mindre erfarenhet än äldre 

arbetskraft. Moderaterna anser vidare att trygghetslagen ska ändras så att den inte försvårar 

för ungdomar att få anställning. Även annan lagstiftning ska reformeras och ange den 

enskildes rättigheter och skyldigheter som både arbetstagare och arbetsgivare och då också 

dra upp ramarna för den fria avtalsrätten. Även skydd för obefogad uppsägning ska regleras. 

                                                 
46”Framtidens idéer - Det bästa för Sverige” Valmanifest 1991. Moderaterna. s.1 
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På detta sätt får parterna tillbaka ansvaret för det gemensamma regelsystemets utformning 

såväl som ambitionsnivå. Detta innebär att den anställde kommer att kunna påverka 

förhållandena på sin arbetsplats då reglerna kan anpassas till de särskilda omständigheterna 

som råder på varje arbetsplats. Avtal kan istället träffas internt mellan arbetsplatsens parter. 

På detta sätt kan t.ex. deltid komma att bli aktuellt för att göra det lättare att kombinera 

yrkesarbete och vårdansvar i hemmet eller vid andra individuella önskemål. 

Arbetsgivaravgifter ska i fortsättningen enbart tas ut för att finansiera socialförsäkringar, då 

främst pensioner och sjukpenning.  

 

Både arbetsrätten och skatterätten ska utformas så att nyföretagandet och de mindre företagen 

får bättre förutsättningar. Den främsta drivkraften är den fria konkurrensen, därför måste 

handelshinder och subventioner hämmas. Näringslivet ska således få verka fritt för att fylla 

sin uppgift som välfärdens löftesman och verka för idérikedom och skaparkraft. Sverige ska 

enligt handlingsplanen vara ett av de länder som blir morgondagens förebilder genom att bäst 

förmå uppmuntra till arbete, sparande och företagande. På så sätt kan vi säkra vår plats som 

ett av de mest utvecklade länderna menar det moderata samlingspartiet. 47

 

3.2.4 Vem tjänar på en viss representation? 
 

För att småföretagandet ska få en större genomslagskraft vill Bildts regering sänka 

småföretagens skatter. Detta är dock inte de enda skatter regeringen vill sänka, utan 

skattepolitiken ska riktas in på en successiv sänkning av det totala skattetrycket.  

Synen på företagandet och ägandet i Sverige förändras också genom att regeringen nu 

avskaffar de s.k. löntagarfonderna som Socialdemokraterna införde på 1980-talet. Dessa 

innebar att en viss del av företagets vinster sattes i särskilda fonder som gjorde att löntagarna 

fick ta del av vinsten och blev därmed delaktiga i företagen på en högre nivå. Angående 

arbetslöshetsersättningen anser regeringen att statens ska ha det yttersta ansvaret för alla 

medborgare men att det däremot inte ska finnas någon anledning att själva produktionen alltid 

ska ske i offentlig regi. Förnyelsen av välfärdssystemet innebär att skilja på offentlig kontroll 

och finansiering å ena sidan och fri produktion med enskilda, kooperativa och offentliga 

producenter å den andra. Därmed anser regeringen att det uppmuntras till enskilda initiativ 

och alternativ.  

                                                 
47 Partiprogram – handlingsprogram (1984-1993)s. 21-27 
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Sammanfattningsvis avslutas Bildts regeringsförklaring med ett uttalande om att staten och 

den offentliga makten alltför ofta betraktats som detsamma i samhället. Men nu är 

kollektivismen slut och i Sverige kommer samhället alltid att vara större än staten.48

 

Genom att ge bättre villkor för småföretagare skapas fler jobb. Krånglet och byråkratin anses 

drabba de små företagen särskilt hårt och genom att reducera dessa får företagen nya 

förutsättningar inför framtiden.49

 

Vidare anser Moderaterna att det är en rättighet att få driva ett eget företag, på så sätt kan 

näringsidkaren forma sin insats i arbetslivet. Den anställde kan bryta upp från sin arbetsplats 

och starta eget och även det är en fördel för den arbetslöse som inte behöver lita uteslutande 

på det allmännas omsorg.  Framgång måste ge utdelning, vilket innebär att skatteuttaget 

begränsas. För att ytterligare göra det lättare för nya och små företag ska tillfällig anställning 

vid arbetstoppar medges såväl som att turordningsreglerna ska göras mindre rigorösa. Skatten 

på arbetande kapital ska slopas för att göra det lockande att driva företag.50

 

3.2.5 Vad lämnas problematiserat? 
 

Partiet väljer att inte ta upp problemet med ett alltför segregerat Sverige och fokuserar i stället 

på staten och byråkratin. Jobben kommer att finnas inom de nya företagen men för att starta 

företag krävs kapital. Frågan är hur den stora delen av befolkningen ska klara sig. Framgång 

ska ge utdelning, men det kan vara svårt då en del av befolkningen saknar både utbildning och 

kapital. 

 

3.2.6 Hur skulle svaren se ut om problemet såg annorlunda ut? 
 

Hade fokus funnits vid den stora arbetslösheten hade kanske mer handgripliga lösningar på 

problemet funnits och svaren hade inte givits i ett utbrett företagande. De enkla svar som 

gestaltas i valmanifestet för att bryta arbetslösheten skulle inte hålla om hela problembilden 

visades. Detta innebär att det behövs ett nytt regelverk för att få bukt med den verkliga 

arbetslösheten och den mest utsatta gruppen, invandrarna, i början av 1990-talet.  

                                                 
48  Regeringsförklaringen den 4 oktober 1991 s. 3-7 
49  ”Framtidens idéer - Det bästa för Sverige” Valmanifest 1991. Moderaterna. s. 1-4 
 
50  Partiprogram – handlingsprogram (1984-1993) s. 3-7 
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3.3 Arbetsmarknadspolitiken i det moderata samlingspartiets texter 

2006 

 
Regeringsförklaringen 2006 som innebär en allians för Sverige där Moderata samlingspartiet, 

Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna har enats om att bilda regering.  

 

Alliansens viktiga fråga var likt moderaternas regeringsförklaring hur fler folk ska komma i 

arbete. Människors möjligheter att ta egna initiativ och förändra sitt liv genom egna 

ansträngningar ska öka. Det grundläggande sambandet i valmanifestet 2006, var att företag 

ger jobb och att jobb ger välfärd, måste förtydligas. 

 

3.3.1 Vad representerar problemet? 
 

Regeringsförklaringen 2006 innebar en mycket större koncentration på problemet med 

arbetslösheten än 1991 års regeringsförklaring. Redan som första stora uppgift anser sig 

Reinfeldts regering att de ska ta itu med arbetslösheten. Utgångspunkten är att fler människor 

som kan och vill arbeta ska ha möjlighet att försörja sig genom ett eget arbete. Detta ska ske 

under trygga villkor. 51

 

Trygghet är ett centralt begrepp och vikten av att ha ett meningsfullt arbete belyses. I dagens 

Sverige har alltför många människor känslan att deras arbetsinsats inte efterfrågas.52 Det 

övergripande målet är att ska skapa fler förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. 

Fler svenskar ska också få möjlighet att starta och driva företag.  Företagandet är enligt den 

borgerliga regeringen avgörande för att skapa förutsättningar för att öka sysselsättningen och 

således stärka Sveriges ställning i världen.53

 

3.3.2 På vilka antaganden bygger denna representation? 
  

En fri ekonomi hämtar sin kraft i människans fria val och dess frivilliga samarbete. Samhället 

är beroende av människans vilja att arbeta, förmåga att ta ansvar, uppfinnesrikedom, 

företagsamhet och deras mod att investera i framtiden.54

                                                 
51 Regeringsförklaringen den 6 oktober 2006 s. 1-5 
52 ”Fler i arbete – mer att dela på” Alliansens valmanifest 2006 s.3, 5-10 
53 Regeringsförklaringen den 6 oktober 2006 s.1-5 
54 Ibid s. 1-5 
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3.3.3 Vad får representationen för följder? 
 

För att Sverige ska kunna komma till rätta med problemet krävs ett kraftfullt program för fler 

jobb i hela Sverige, som gör det mer lönsamt att arbeta och enklare att anställa. Ett större 

ansvarstagande och en ökad arbetsinsats ska belönas. Matchningen mellan arbetsansökande 

och lediga platser måste förbättras. Arbetsmarknadsverket ska därför reformeras från grunden. 

Varje arbetssökande ska få en individuell handlingsplan som skräddarsys. Möjligheten för fler 

aktörer att tillhandahålla utbildning eller förmedlingstjänster inom arbetsmarknadspolitiken 

måste bli bättre. Arbetsmarknadspolitiken ska, enligt regeringsförklaringen 2006 reduceras. 

Detta innebär att ”nystartjobb” som ska vara mer effektiva ersätter systemet med friår och 

plusjobb.  

 

Då Sverige står inför stora framtidsutmaningar är behovet stort att forma en modern och 

flexibel arbetsmarknad som tryggar och ger förutsättningar för nya jobb och en utvecklad 

välfärd i Sverige.  

 

Regeringen har i tre punkter sammanfattat det breda program som ska skapa fler jobb och fler 

företag.  

1. Inkomstskattereform 

2. Reformer som gör det lättare att anställa 

3. Reformer i företagsklimatet som gör det lättare att driva företag 

 

Inkomstskattereformer innebär att det blir mer lönsamt att arbeta, menar regeringen. Denna 

ska minska tröskel- och marginaleffekterna för låg- och medelinkomsttagare. Jobbavdraget 

bidrar främst till att sänka trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden. På sikt kommer 

ytterligare skattesänkningar införas som gör det bättre, för arbetstagaren att gå från deltid till 

heltid eller åta sig mer ansvarsfulla uppgifter. Angående arbetslöshetsersättningen kommer 

regeringen att förändra ersättning och villkor i ersättningen. Den ska bli obligatorisk och 

omfatta alla som förvärvsarbetar. Förslag kommer att presenteras för att öka 

egenfinansieringen i arbetslöshetsförsäkringen. 55

 

                                                 
55 Regeringsförklaringen den 6 oktober 2006 s. 1-5 
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Genom att stärka den lokala och regionala konkurrenskraften i hela Sverige förbättras och 

stärks tillväxtpotentialen i hela landet. Samhällets utveckling är beroende av människans vilja 

att arbeta, förmåga att ta ansvar, att vara uppfinningsrika, företagssamma och deras vilja att 

investera i framtiden. 

 

Utbildning står också på agendan som en viktig ingrediens för en bättre tillväxt. Människans 

möjlighet att stärka sin kompetens för yrkeslivet är avgörande för Sveriges möjligheter att 

hävda sig i den internationella konkurrensen. 

 

Ett globaliseringsråd ska inrättas som ska åta sig uppgiften att forma en modern och flexibel 

arbetsmarknad som tryggar jobb och ger förutsättningar för nya jobb och utvecklad välfärd i 

Sverige. Även värdet av att blanda arbetskraft- och flyktinginvandring åskådliggörs.56

 

3.3.4 Vem tjänar på en viss representation? 
 
Reformer som gör det lättare att anställa innebär att det ska bli mindre kostsamt att anställa. 

Möjligheterna till visstidsanställningar vidgas för att öppna bredare vägar in på 

arbetsmarknaden. Även förändringar inom arbetsmarknadsverket och 

arbetsmarknadspolitiken som nämnts tidigare kommer att genomföras. 

 

Det blir lättare att starta företag tack vare att de aktuella skatterna sänks eller reduceras helt. 

Arbetsgivarens sjuklöneansvar efter andra veckan försvinner helt. Dessa åtgärder anser 

regeringen kommer att öka sysselsättningen.  

 

Ett program för fler jobb i hela Sverige gör det mer lönsamt att arbeta och enklare att anställa. 

Trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden måste sänkas och större ansvarstagande ska 

belönas. Det ska enligt alliansen bli lättare att hitta rätt anställning genom bättre matchning 

och den som blir arbetslös ska ha lättare att hitta ett nytt jobb. Höga skatter, krångliga regler 

och omfattande åtaganden måste alltså elimineras.  

 

Ett särskilt jobbprogram ska inrättas för unga, som minskar den höga ungdomsarbetslösheten i 

Sverige. Det ska bli lättare för unga att komma in på arbetsmarknaden med hjälp av halvering 

                                                 
56 Fler i arbete – mer att dela på. Alliansens valmanifest 2006 s. 3, 5-10 
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av arbetsgivaravgifterna för unga mellan 19-24 år. De unga ska också få en egen coach med 

individuell handlingsplan. Även en jobbgaranti för alla under 25 år efter 50 dagar föreslås.57

 

Moderaterna värnar om den svenska modellen. Förhållandet på arbetsmarknaden ska i första 

hand regleras i avtal mellan arbetsmarknadens parter. Ordningen i kollektivavtal ska bevaras 

och därmed tryggas arbetstagarnas villkor.  

 

Sammanfattningsvis menar Reinfeldt att regeringen vill förnya politiken. Fler ska känna 

gemenskap med andra och uppleva trygghet genom fler i arbete. Regeringen sätter sin tilltro 

till gemensamma krafter. Arbetet att nå trygghet och välfärd gör vi tillsammans, menar 

moderaterna. 58

 

3.3.5 Vad lämnas problematiserat? 
 

Det Moderata samlingspartiets arbetsmarknadspolitik 2006 bygger inte lika mycket på 

näringsliv och den fria marknaden som dess föregångare. Detta gör att hela befolkningen tas 

upp i problembilden. Vad som inte aktualiseras är dock hur de sänkta skatterna ska finansieras 

och även hur trösklar för låg- och medelinkomsttagare ska minskas. Även frågan om hur de 

nya EU-medborgarna som arbetskraft kommer att påverka anställningsavtalen och 

arbetslösheten i Sverige diskuteras inte. 

  

3.3.6 Hur skulle svaren se ut om problemet såg annorlunda ut? 
 

Svaren hade inte varit lika enkla om moderaterna hade behövt visa de eventuella negativa 

effekter som politiken medför. För att sänka skatterna krävs en motprestation, hur ser denna 

ut? Svaret kan ligga i höjda avgifter. Öppnandet för andra EU- medborgare ger en ökad 

konkurrens och lägre pris på varor och tjänster. Frågan är om det gynnar svenska medborgare.  

                                                 
57  Fler i arbete – mer att dela på. Alliansens valmanifest 2006 s. 3, 5-10 
 
58 Regeringsförklaringen den 6 oktober 2006 s. 1-5 
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3.4 Timbro 1991 
 
Timbros texter från 1991 är hämtade ur, den nu nerlagda, webbtidningen Smedjan. Med hjälp 

av de sex frågorna i diskursanalysen lyfts Timbros ställning i arbetsmarknadspolitiken fram. 

 
3.4.1 Vad representerar problemet? 
 

Världen har krympt och detta innebär hårdnande konkurrens och nya utmaningar. Sverige 

måste fokusera på de nya problemen och lägga de gamla bakom sig.59 En galopperande 

arbetslöshet har uppstått och skulden läggs på invandrarna, genom myten ”invandrarna tar 

jobben ifrån oss”.60 Även att identiteten skapas av att ha ett arbete - utan arbete, ingen 

identitet, problematiseras. Ungdomsarbetslösheten måste reduceras och måste bekämpas med 

största möjliga kraft. 61

 

3.4.2 På vilka antaganden bygger denna representation? 
 

Timbro menar att det i verkligheten inte finns någon enighet om att det är bättre att jobba än 

att leva på bidrag. Det handlar om att politikerna lever kvar i ett stabilitetsperspektiv där 

förändring blir ett hot. Detta inte minst när det handlar om en reformering av välfärdstaten. 

Timbro menar att den förskjutning från förändring till stabilitet som hänt sedan 1970-talet 

inneburit att välfärdstaten har expanderat och att den politiska makten bredde ut sig medan 

den privata sektorn torrlades på resurser och växtkraft.  

 

Problemet i Sverige anses vara omfattande och djupgående. Välfärdstaten har byggts upp i 

samförstånd mellan de politiska partierna vilket innebär att det saknas en knivskarp skiljelinje 

mellan de olika politiska blocken i Sverige. Detta har bidragit till att individen har anpassat 

sig till de möjligheter som har erbjudits. Välfärdstaten är dyr i drift och levererar inte det den 

utlovat. Även att förmånsnivåerna har sänkts tack vare pensionsreformen men inte på ett sätt 

                                                 
59  Arvidsson H, Berntsson L, Denick L, Brytningstid i folkhemmet, Modernisering och välfärd , Stockholm 
Smedjan Timbro 1994, 3/1994/3:45-47/ 
 
60 Nilsson, U. “Vad är det vi vill”. Smedjan, Timbro. Stockholm. 1994:1. s. 41-43. 
 
 
61 Strömholm S, ”Kris eller förändring”, Smedjan, Timbro. Stockholm. 1994. 2(1994) s. 28-35 
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som påverkar reallönerna påpekas. Detta medför att det fortfarande inte lönar sig att arbeta i 

stället för att gå på bidrag.62

Arbetslösheten är omkring 14 procent och den verkliga kanske dubbelt så stor. Den höga 

inflationen gör att många företag flyttar utomlands, vilket bidrar till den höga arbetslösheten. 

Detta innebär också att många småföretag, som är underleverantörer till de stora företagen 

dör.63

 

3.4.3 Vad får representationen för följder? 
 

Timbro menar att genom Sveriges intåg i EU finns det inget utrymme till ”en tredje väg” utan 

vägen till framgång går genom ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Emellertid 

krävs en rad institutioner för att Sverige ska kunna hävda sig mot andra länders. Den 

hårdnande konkurrensen ska mötas genom liberalisering, flexibilitet och bättre balans mellan 

marknaden och staten. 64

 

Det är utgifter i form av skattefinansierade försörjningsapparater som den svenska ekonomin 

inte har råd med. Listan på bebyggelsemoment som i den svenska modellen måste demonteras 

eller i alla fall reduceras kan göras mycket lång. 65

 

Många svenskar kommer antagligen att flytta utomlands dit jobben finns. För att åtgärda 

problemet menar socialdemokrater och vissa socialliberaler att vi ska höja skatterna och 

välkomna vårt gamla välfärdssamhälle. Den borgerliga sidan menar i stället att vi ska ha 

högre flexibilitet på arbetsmarknaden och ett vänligare klimat med lägre skatter för egen 

företagare och entreprenörer. Väljer vi den första vägen, menar Timbro, att många säkerligen 

kommer att flytta från Sverige och då möjligen till något av de andra EU-länderna. 66

                                                 
62 Arvidsson H, Berntsson L, Denick L, Brytningstid i folkhemmet, Modernisering och välfärd , Stockholm 
Smedjan Timbro 1994, 3/1994/3:45-47/ 
 
63 Nilsson, U. “Vad är det vi vill”. Smedjan, Timbro. Stockholm. 1994:1. s. 41-43. 
 
64 Arvidsson H, Berntsson L, Denick L, Brytningstid i folkhemmet, Modernisering och välfärd , Stockholm 
Smedjan Timbro 1994, 3/1994/3:45-47/ 
 
65 Strömholm S, ”Kris eller förändring”, Smedjan, Timbro. Stockholm. 1994. 2(1994) s. 28-35 
 
66 Nilsson, U. “Vad är det vi vill”. Smedjan, Timbro. Stockholm. 1994:1. s. 41-43. 
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3.4.4 Vem tjänar på en viss representation? 
 

Timbro föreslår en ny typ av välfärdsmodell som innebär nya lösningar av typen grundskydd, 

högriskskydd eller medborgarkonto. Den kommunala sektorn behöver också förändras. Det är 

genom upphandling av tjänster och privatisering möjligt att uppnå betydande 

effektivitetsvinster. En förändring i liberaliseringens riktning gör att marknadens roll stärks 

och därmed minskar den offentliga maktens roll. Detta gör också att individens makt genom 

ökad valfrihet ökar, vilket därmed har en positiv inverkan på det civila samhället.    

 

Om en förändring inte sker är risken stor att Sverige fastnar i massarbetslösheten. Den 

rådande bidragskulturen måste bytas ut, då detta minskar individens livschanser, genom 

arbetsmarknadens stelhet står många grupper utanför samhället. Genom att skapa ”trappor” 

och ge individen ökade möjligheter att förändra sin livssituation kan vi förbättra Sverige. 67

 

Klyftan mellan marknadens handlingskompetenta och de passiva och skyddslösa är så stor att 

den helt kan rasera den svenska modellens struktur och organisation. Det borde finnas 

utrymme för nya initiativ och samhällelig byggkonst hur man bevarar en effektiv och socialt 

ansvarig rättsstat som förmår skydda medborgarna utan att falla tillbaka på varken massiv 

byråkrati eller gynnat och politiserat organisationsväsen. 68

 

3.4.5 Vad lämnas problematiserat? 
 

Tryggheten i vår välfärdsmodell tas inte upp utan får enbart en negativ klang. Stelheten i 

modellen är det centrala problemet och de eventuella negativa effekterna som privatiseringar 

och upphandling av tjänster kan innebära aktualiseras inte. Hur Sveriges välfärd blir när 

individen själv ska ta ansvar och det saknas ett skyddsnät för alla är inte aktuellt att diskutera. 

Fackföreningar anses vara något negativt som Sverige inte har råd med men följden av detta 

för de mest utsatta tas inte upp.  

                                                 
67 Arvidsson H, Berntsson L, Denick L, Brytningstid i folkhemmet, Modernisering och välfärd , Stockholm 
Smedjan Timbro 1994, 3/1994/3:45-47/ 
 
68 Strömholm S, ”Kris eller förändring”, Smedjan, Timbro. Stockholm. 1994. 2(1994) s. 28-35 
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3.4.6 Hur skulle svaret se ut om problemet såg annorlunda ut? 
 

En ny välfärdsmodell innebär kanske någon av de som André Sapir tar upp i sin avhandling, 

vilket kan innebära en liknande den anglosaxiska. Denna välfärdsmodell innebär färre 

regleringar och anställningsskydd och är, enligt honom, inte positivt för Sveriges utveckling. 

Hade de eventuella problemen med en ny välfärdsmodell tagits upp hade svaret inneburit att 

befolkningen som helhet kanske inte är beredda att ta egna initiativ, vilket kan innebära en 

sämre välfärd. 

3.5 Timbro 2006 
 
Texterna från Timbro 2006 är i första hand hämtade från deras hemsidas publikationsarkiv. 

Även här besvaras de sex frågorna i diskursanalysen. 

 
3.5.1 Vad representerar problemet/På vilka antaganden bygger denna representation? 
 

Timbro menar att arbetsmarknadspolitiken utgår från felaktiga slutsatser i t.ex. hur arbeten 

skapas. Arbeten skapas enligt Timbro genom frivillighet. En ökad konkurrens gynnar såväl 

arbetstagare som arbetsgivare. Timbro anser att det är fel att utgå från dagens system och 

möjligen förändra i marginalen. Syftet med artikeln är att visa hur andra idéer om arbete är till 

större fördel för Sverige. 69

 

Även a-kassan och de höga skatterna angrips i diskussionen. Timbro anser att genom höga 

skatter och bidrag, då särskilt för låginkomsttagare, gör staten det olönsamt att arbeta. 

Reformerna med lägre tak på a-kassan och nedtrappad ersättningsnivå som den nya borgerliga 

regeringen nu infört påminner om Bill Clintons framgångsrika ”From Welfare to work”. Detta 

gör, enligt Timbro, reformerna om sänkt inkomstskatt möjlig.  

 

De är således positiva till de reformer som den nya regeringen infört men anser att ytterligare 

steg i samma riktning vore ännu bättre. Erfarenhet från en rad länder visar att lägre bidrag ger 

ökad vilja att arbeta, men att detta måste kombineras med åtgärder såsom lägre kostnader för 

företag för att öka efterfrågan på arbetskraft. Ett ännu lägre tak med lägre ersättning skulle 

                                                 
69  http://www.stockholmsfria.nu/artikel/7304 
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enligt Timbro bidra till större möjligheter till sänkt skatt. Med ännu lägre skatt har man en 

möjlighet att själv välja vad man vill investera i, istället för en hög a-kassa.70

 

Timbro tar även upp de låglönejobb som växer fram i och med den nya regeringen. De menar 

att den nya regeringens svar att arbete alltid är bättre än bidrag är för vagt och regeringen 

måste stå för vad de säger. Regeringen måste därmed erkänna öppet att det är bättre att arbeta 

för en låg lön än att leva på lågt bidrag. Oavsett vad regeringen sa för att vinna valet måste 

sanningen fram, och det är att låglönejobben är det enda sättet att bryta utanförskapet. 71

 

Problemet med arbetslösa ungdomar tas upp i diskussionen. Ungdomar är den grupp där 

arbetslösheten är stor. Timbro ger exempel på Irland som har låga skatter på arbete och en fri 

arbetsmarknad och nästan ingen ungdomsarbetslöshet. Även Danmark anser Timbro har 

lyckats bra då de har avreglerat en stor del av arbetsmarknaden. 72

 

3.5.2 Vad får representationen för följder? 
 

Timbro menar att det finns en efterfråga och utbud på marknaden och att det inte uppstår fler 

arbeten för att staten stiftar en lag om allas rät till arbete. Utgångspunkten är att två aktörer 

själva ska komma till en överenskommelse utan en tredje parts inblandning – i detta fall 

staten. Desto friare en överenskommelse utformas, desto större chans att arbetet blir utfört. 

Att det skulle vara fråga om en risk till ett ”race to the bottom” där alla konkurrerar och 

bjuder under varandra och allt sämre villkor uppstår anser de inte finnas risk för.  Timbro ger 

exempel på USA där lönerna, trots en konkurrenskraftig marknad har världens högsta löner.  

 

Enligt Timbro avstannar jobbutvecklingen om vi håller fast vid gamla arbeten till varje pris. 

Genom att gamla företag subventioneras och att lagar som hindrar uppsägningar bibehålls blir 

många av de nya företagen inte en realitet.  Om vi istället har möjlighet att utforma innehållet 

i ett avtal om anställning kan individen välja att prioritera vissa saker själv, utan det offentliga 

- statens - inblandning. Det vore istället bättre, anser Timbro, att den som vill ha en hög 

                                                 
70  http://www.timbro.se/text.aspx?id=175
 
71 http://www.timbro.se/Text.aspx?id=177 
 
72  http://www.munkhammar.org/pdf/LNBUngdom.doc 
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ersättning vid arbetslöshet kan köpa denna och en annan välja att investera dessa pengar i 

något annat.  

 

Det är en skadlig situation för Sverige att följa den sociala svenska modellen. Timbro menar 

att vi borde inse att det är modellen som är problemet och att den knappast kan kallas social 

då sysselsättningen är så låg. Vår samhällsmodell där staten intar en stor roll reser hinder för 

nya arbeten. Privilegier för fackförbunden, regleringar på arbetsmarknaden och offentliga 

monopol inom stora delar av tjänstesektorn är ett stort problem, enligt Timbro.  

 

Många politiker i västra Europa väljer att dölja problemen med den nuvarande modellen och 

väljer att inte ens ta små steg i en riktning som skulle lösa arbetslöshetsproblemen. 

Reformerna måste ha en riktning och då handlar det om nya utgångspunkter för en bättre 

arbetsmarknadsmodell. 73  

 

I och med en ökad internationell konkurrens och teknisk utveckling har de enklare 

industrijobben slagits ut. Det är viktigt att regeringen står för att det är jobb i 

restaurangbranschen, och köp av andra personliga tjänster som kommer med den nya 

politiken. Kritik går i första hand till den gamla socialdemokratiska regeringen och LO, men 

som nämnts även till den nya där de menar att den måste stå för sin förda politik. Timbro 

anser att lite klarspråk från båda håll är vad som behövs. 74

 

Enligt Timbro är det ingen hemlighet vad som skapar arbetslösheten och om politikerna ville, 

skulle kunna den kunna elimineras. De anser också att Maud Olofssons förslag om att LAS 

inte ska gälla för unga är bra men att alla hinder borde tas bort på en gång. Enligt Timbro är 

förslaget som MUF-ordförande Johan Forsell lagt om att det ska finnas en frizon för alla 

under 30 år något som skulle avskaffa arbetslösheten både enkelt och snabbt. 75

                                                 
73  http://www.stockholmsfria.nu/artikel/7304 
 
74  http://www.timbro.se/Text.aspx?id=177 
 
75  http://www.munkhammar.org/pdf/LNBUngdom.doc 
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3.5.3 Vem tjänar på en viss representation? 
 

Det viktigaste är dock att alternativet till ett gammalt arbete vid arbetslöshet, inte blir 

ersättning, utan ett nytt arbete. Även de hinder som finns idag för EU- medborgare och 

utländska företag att utföra tjänster och arbeten i Sverige måste försvinna. Detta skulle göra 

att Sverige skulle utvecklas och efterfråga mer av annat. Det ska vara ett enskilt beslut om 

individen vill investera i en tilläggsförsäkring som garanterar a-kassa, inte något som staten 

tvingar individen till. Vidare anser Timbro att detta är ett bra alternativ och att vi redan 

kommit en bit på väg, som med pensionsförsäkringarna där man själv kan välja. Detta ger ett 

ökat utbud som skapar konkurrens mellan leverantörer och därmed bättre tjänster. Slutligen 

väljer Timbro att framhäva den enskilda viljan att själv bestämma om socialförsäkringarna.  

 

”Mer pengar kvar och mindre beroende av offentliga system ger valfrihet, men också 

trygghet”76

 

Personer som saknar utbildning får nya möjligheter i och med låglönejobben som växer fram 

med den nya politiken. 77 Frizonen innebär att alla under 30 år skulle slippa skatter, avgifter 

och regleringar. Sverige kan bättre enligt Timbro och de anser även att alliansens förslag är 

goda om än försiktiga. 78

 

3.5.4 Vad lämnas problematiserat? 
 

Om de hinder för utländska företag som finns i dag försvinner är risken att även vi i Sverige 

får sänka våra löner. Det kan även innebära en sämre välfärd för dem som inte har råd att 

köpa bra försäkringar i fall av arbetslöshet. Effekterna av skattesänkningar uppdagas inte som 

problem. Försvinner välfärden om vi inte har socialförsäkringar och på vilket sätt ger detta 

mer trygghet? Hur ska skattelättnaderna för de unga under 30 år finansieras? Risken är att det 

innebär en inverkan på välfärden för den resterande befolkningen. 

                                                 
76 http://www.timbro.se/text.aspx?id=175
 
77  http://www.timbro.se/Text.aspx?id=177 
 
78 http://www.munkhammar.org/pdf/LNBUngdom.doc 
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3.5.5 Hur skulle svaren se ut om problemet såg annorlunda ut? 
 

Hade Timbro fokuserat problemet på att ge hela den svenska befolkningen trygghet i likhet 

med Moderaterna, hade svaren inte fokuserats på valfrihet i socialförsäkringar. Det är som jag 

nämnt inte alla som har råd med höga socialförsäkringar och risken är att vi får ett ännu mer 

ojämlikt samhälle. För att återgå till Howells rapport som jag tog upp i början av min uppsats 

så är det, enligt honom, inte stelheten och fackföreningar i den svenska modellen som bidrar 

till arbetslösheten.  
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4. Analys 
 
I kommande kapitel ska jag nu försöka analysera de svar gått från mina sex frågor i min 

diskursanalys. För att återknyta till mina forskningsfrågor ska jag försöka klargöra huruvida 

Moderaternas och Timbros tolkning av liberalismen har förändrats eller inte. 

 

Min övergripande forskningsfråga är alltså följande: 

 

• Hur har det Moderata samlingspartiets arbetsmarknadspolitiska idéer förändrats i 

förhållande till deras idégrund inom den liberala ideologin? 

 

Preciserade forskningsfrågor: 

 

• Har moderaternas arbetsmarknadspolitik gått från nyliberal ideologisk grund till 

förmån för socialliberal ideologisk grund, i jämförelse med den liberala tankesmedjan 

Timbro? 

 

• Hur argumenterar Moderaterna respektive Timbro i deras publikationer i fråga om 

arbetsmarknadspolitiken under tidigt 1990-taloch 2006? 

 

För att besvara dessa frågor använder jag mitt diskursanalysschema som klargör 

arbetsmarknadspolitiken och dess olika lösningar: 

 

 Moderaterna 1991 Moderaterna 2006 

PROBLEM Arbetslöshet Arbetslöshet 

ORSAK TILL PROBLEM Dålig tillväxt För många får bidrag i stället 

för att arbeta 

LÖSNINGAR PÅ 

PROBLEMET 

Ny syn på enskilt företagande 

och enskilt ägande, här finns 

jobben 

Fler ska få möjlighet till att 

komma in på 

arbetsmarknaden genom lägre 

trösklar 
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 Timbro 1991 Timbro 2006 

PROBLEM Arbetslöshet Arbetslöshet 

ORSAK TILL PROBLEM Den svenska modellen Staten har för stor makt 

LÖSNINGAR PÅ 

PROBLEMET 

Reformering av staten Individen ska själv få välja 

var hon vill investera sina 

pengar och hur hon ska arbeta

 

4.1 Det Moderata samlingspartiets ideologiska utveckling från 1991 

till 2006 

 
Moderaterna valde i sin regeringsförklaring 1991 att sätta tillväxten som främsta medel för att 

få bort den höga arbetslösheten. I centrum stod det fria företagandet och den fria individen. 

Enskilda initiativ var det som skulle få Sveriges ekonomi att växa. Det var inom de nya 

företagen som jobben skulle komma och med småföretagandet skulle Sveriges tillväxt 

förbättras.  Utgångspunkten att det är individen själv som möjliggör ett växande Sverige är 

hämtad ur nyliberalismen. Vad som också överensstämmer med nyliberalismen och 

monetarismens förespråkare Milton Friedman är att den politiska styrningen bar skulden för 

inflationen. Enligt Friedman kunde staten endast kortsiktigt begränsa arbetslösheten med en 

konjunkturstimulerande politik. 

 

Vidare stämmer 1991 års regeringsförklarings uttalande om att ”statens uppgift måste hållas 

tillbaka och det arbetsmarknadens parter som själva ska utforma avtalen utan statens 

inblandning”, väl överens med de nyliberala tankarna där statens makt är ytterst begränsad. 

Där individerna själva ska ha möjlighet att utforma avtalen utan statens inblandning har 

koppling till Milton Friedmans tankar om individens rätt att själv bestämma var han ska 

placera sina pengar, även om det då handlade om kuponger. Även partiprogrammet från 1991 

betonar att politikerna måste anta utmaningen att avstå från att reglera och dirigera. 

 

Frågan om skattelättnader kan också hänvisas till nyliberalismen. I partiprogrammet från 1991 

utgår moderaterna från att skatteuttaget ska begränsas för den egna företagaren. ”Framgång 

måste ge utdelning”, menar moderaterna, vilket också ytterst nyliberalt. Nyliberaler anser att 

samhället ska ge individen utdelning för dess individuella meriter. 
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På liknande sätt kan en rörlig arbetsmarknad åberopas till nyliberalismens ståndpunkter.  

Arbetsmarknaden ska vara flexibel och ge resultat av individens kompetens och 

arbetsförmåga. År 1991 försökte Moderaterna öppna upp för möjligheten till privata alternativ 

till AMS, även om planerna med nya rekryteringsmöjligheter emellertid inte var så utbredda 

som de var i 2006 års regeringsförklaring. Vilket syftar till att det statliga 

arbetsmarknadsverket (AMS) fortfarande skulle ha en stark ställning även om alternativ 

undersöktes. Socialbidrag och andra insatser från staten skulle vara begränsad till de i störst 

behov  

 

Bildt avslutar 1991 med att samhället alltid kommer att vara större än staten och att 

kollektivismens tid är slut vilket tyder på en nyliberal grund. Nyliberaler anser att ett starkt 

statligt inflytande ökar risken för korporatismen.  

 

I valmanifestet 1991 betonas upprepade gånger hur den socialistiska eran är över och hur den 

tredje vägen har misslyckats. Reducerad makt för myndigheter och staten står i centrum.  

 

Under 2006 såg planerna för de kommande fyra åren något annorlunda ut. Arbetslöshetskrisen 

som hade speglat socialdemokraternas tid vid makten berodde, enligt Moderaterna, på att man 

hade haft allt för höga trösklar för folket att komma in på arbetsmarknaden. De regleringar 

och skatter som fanns var i behov av att sänkas för att fler skulle vilja arbeta istället för att 

vara bidragsberoende.  

 

Vikten av tryggheten belystes om och om igen, då moderaterna ansåg att allt för många 

människor inte kände att deras arbetsinsats efterfrågades. Det grundläggande sambandet i 

valmanifestet 2006 var att företag ger jobb och att jobb ger välfärd. Med denna inledning kan 

tyckas att moderaterna närmar sig socialliberalismen.  

 

Moderaterna tar dock upp liknande inslag som i 1991 års val. Höga skatter och krångliga 

regler ska elimineras och en flexibel arbetsmarknad är en förutsättning för nya jobb och ökad 

välfärd. I likhet med regeringsförklaringen 1991 är också företagandet avgörande för att öka 

sysselsättningen och stärka Sveriges ställning i världen.  

 

Även människans fria val och människans förmåga att ta ansvar och vilja att arbeta tas upp 

som en central förutsättning för en fri ekonomi. 
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Detta kan ses som nyliberalt men det är just betoningen av välfärden, att jobben ska nå ut till 

hela Sverige och vikten av samarbete som gör att detta känns mer socialliberalt än tidigare år. 

Genom inkomstskattereformer menar den borgerliga regeringen att det blir mer lönsamt att 

arbeta och att reformerna ska minska tröskel- och marginaleffekterna för låg- och 

medelinkomsttagarna. Det s.k. jobbavdraget ska bidra till att fler kommer in på 

arbetsmarknaden genom sänkta trösklar.  

 

Det är inte heller förrän i den sista punkten som moderaterna nämner möjligheten att starta 

eget företag. Det påpekas också att sjuklöneansvaret för arbetsgivaren försvinner efter andra 

veckan ska försvinna helt, detta blir dock statens ansvar och påverkar inte arbetstagaren 

direkt. Det som talar för socialliberalismen är också att det föreslås en jobbgaranti för alla 

under 25 år efter 50 dagars arbetslöshet och ett jobbprogram kommer att inrättas speciellt för 

unga med en individuell handlingsplan och coach. Socialliberalismen betonar det allmännas 

ansvar för de svagaste och sämst ställda vilket i detta fall stämmer väl överens, då ungdomar 

är den grupp där arbetslösheten är som störst. 

 

Det slås vakt om den svenska modellen, vilket innebär att kollektivavtalen ska bevaras och att 

arbetstagarna ska ha trygga villkor. Här ligger tyngdkraften på att känna gemenskap och 

trygghet. Detta arbete ska göras tillsammans med gemensamma krafter, inte som den enskilda 

individen. Detta innebär en mer socialliberal framtoning, genom en samverkan mellan stat 

och individ är det statens uppgift att se till att marknaden fungerar. 
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4.2 Timbros ideologiska förankring i nyliberalismen kontra det 
moderata samlingspartiet ideologiska förflyttning 
 
När jag läser Timbros texter från 2006 inser jag att tankesmedjan är mer nyliberal än vad jag 

som medborgare tidigare trott. Timbros Johnny Munkhammar kan närmast relateras som ”en 

ny Milton Friedman”. Likheterna med det Moderata samlingspartiet 1991 var mycket mer 

omfattande än i 2006 års val. Här nedan kommer jag att försöka bevisa Timbros starka 

förankring i nyliberalismen och visa på de skillnader som finns jämfört med ”de nya 

Moderaterna”.  

 

De grundläggande värderingarna inom nyliberalismen är den fria marknaden utan inblandning 

från staten och individens valfrihet. Detta är en starkt återkommande ståndpunkt i Timbros 

texter om hur vi hanterar arbetsmarknadspolitiken såväl i texterna från i början av 1990-talet 

liksom de från 2006. 

 

Enligt Timbros texter från 2006 skapas arbeten genom frivillighet och ökad konkurrens 

gynnar både arbetsgivare och arbetstagare. Att två aktörer själva ska komma överens om avtal 

utan statens inblandning är också typiska inslag i den nyliberala ideologin och här kan även en 

koppling till moderaternas politik 1991 göras.  

 

Till skillnad från Moderaterna 2006 anser Timbro både i 1991 och 2006 års texter att den 

svenska modellen inte ska bevaras och att den kan vara rentav skadlig.  Fackförbunden och 

regleringar på arbetsmarknaden är anledningen till den höga arbetslösheten. Nyliberaler anser 

det samma, i deras ögon är det statens regleringar som bidrar till problemet.  

 

I överensstämmelse med Moderaterna 2006 anser Timbro 2006 att höga skatter gör det 

olönsamt att arbeta, särskilt för låginkomsttagare. De går dock ett steg längre och vill sänka 

bidragen ännu mer än moderaterna för att få folk att arbeta – den fria viljan gör detta möjligt 

genom valmöjligheter i var investeringen ska ske. Det ska vara ett enskilt beslut om individen 

vill vara med i a-kassan eller inte. I likhet med Milton Friedman ska den enskilda individen 

alltså kunna välja själv angående såväl pension som socialförsäkringar var han vill investera 

pengarna och genom ökad konkurrens på marknaden ökar både val och kvalitet. Denna syn 

återfinns även i Timbros Smedjan från 1991, där Timbro menar att en ny modell av den 
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svenska modellen skulle vara mer framgångsrik än dess föregångare. Här skulle endast ett 

grundskydd och medborgarkonto vara tillgängligt, vilket i sin tur öppnar upp för 

privatiseringar och ökad konkurrens. 

 

Diskussionen om ökad konkurrens stämmer väl överens med nyliberalismens värderingar 

även i fråga om arbetskraftsinvandringen. Timbro menar att en ökad invandring från de andra 

EU-länderna ökar konkurrensen och att Sverige ekonomi utvecklas. De hinder som finns idag 

måste försvinna. Nyliberalismen vill också öppna gränserna för frihandel och fri invandring i 

likhet med Timbro angående andra EU-medborgare. 

 

Kritiken av regeringens ställning angående bidrag beror på dess vaghet. Det är enligt Timbro 

alltid bättre att leva på en låg lön än bidrag. Helt i samstämmighet med nyliberalismens 

ståndpunkt om att bidrag endast ska finnas till de sämst ställda i samhället.   

 

Frizonen som skulle röra alla under 30 år skulle kunna ses som en socialliberal åtgärd men då 

det handlar om att slippa skatter, avgifter och regleringar blir det hela nyliberalistiskt. 

 

Moderaterna påstår både i Timbros texter från 1991 såväl som moderaternas valmanifest att 

den tredje vägen har misslyckats. Det finns nämligen ingen medelväg mellan socialism och 

frihet menar moderaterna. Där finns ett starkt motstånd mot socialliberalismen i likhet med 

Timbro 2006, men till skillnad från moderaterna 2006. 

 

Kommande kapitel visar mina slutsatser av den genomförda analysen och mina reflektioner 

av undersökningen. 
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 5. Slutsatser och reflektioner 
 

5.1 Slutsatser 
 

Sammanfattningsvis kan alltså Moderaternas arbetsmarknadspolitik 1991 fullt ut hänvisas till 

nyliberalismen utan socialliberalistiska inslag. Socialismen fördöms och därmed utesluter jag 

även tesen att moderaterna skulle vara socialliberala 1991. Efter att analyserat texterna från 

det moderata samlingspartiet och Timbro från de aktuella åren framgår det tydligt att Timbro 

argumenterar i en nyliberal riktning i större utsträckning än moderaterna gällande 

arbetsmarknadspolitiken, både vad det gäller texterna från 1990-talet och de från 2006. 

Moderaternas arbetsmarknadspolitik 1991 är emellertid mycket mer nyliberal än den förda 

arbetsmarknadspolitiken 2006. Mina slutsatser efter undersökningen är således att 

moderaterna tagit en mer socialliberalriktning i deras tolkning av liberalismen. 

 

5.2 Reflektioner 
 

När moderaterna valde att själva utnämna sig till ”det nya arbetarpartiet” var jag som 

medborgare till en början kritisk till om detta verkligen hade någon relevant grund. Efter en 

noga genomförd undersökning av partiets beståndsdelar finner jag dock att utnämningen är 

sanningsenlig. Partiet har, tillsammans med alliansen valt att fokusera på hur vi ska få fler 

folk i arbete. Det är så vi ska få tillväxten att öka i Sverige och bevara vår välfärd enligt 

Moderaterna. Tillsammans med detta antagande och bevarandet av den svenska modellen som 

innefattar både fackförbund och socialförsäkringar bevisar uppsatsen att det moderata 

samlingspartiet gått mer åt det socialliberal hållet. Detta är till skillnad från partiet 1991 och 

tankesmedjan Timbro. Timbros chefs, Maria Rankkas, uttalande om att Moderaterna aldrig 

varit nyliberala är jag starkt kritisk till efter min genomförda analys. Tankesmedjor sätter ofta, 

som nämndes i mitt första kapitel, agendan för vad som diskuteras i politiken och måste 

många gånger övertala samhällslivet om deras inflytande. Detta kan kopplas till Rankkas 

uttalande, som jag som forskare, nu bevisat vara felaktigt och därför har Tankesmedjan 

Timbro misslyckats med att övertala mig. 
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Att Timbro tagit en ställning där de är kritiska till det moderata samlingspartiets nya strategi 

finner jag mycket intressant då detta kan innebära en splittring mellan tankesmedjan Timbro 

och det Moderata samlingspartiet i framtiden, till skillnad från deras tidigare liknande 

ställningstagande. Timbro har emellertid alltid ansett sig politiskt obundna men likheterna 

mellan Timbros texter från 1991 och det moderata samlingspartiets valmanifest och 

regeringsförklaringen från samma år är slående.  

 

Jag har i min uppsats haft i åtanke att Moderaterna i valet 2006 samarbetade med alliansen 

och detta kan mycket väl ha haft en inverkan på inslagen i arbetsmarknadspolitiken. 

Folkpartiet och Centern kan tyckas ha haft en inverkan på det moderata samlingspartiets 

politik i och med Alliansen i valet år 2006. Båda partierna, och särskilt Folkpartiet, är mer 

socialliberala än det moderata samlingspartiet. Kristdemokraterna kan dock hänvisas till en 

mer konservativ grund och gör att jag inte fullt ut kan hänvisa utgången av det moderata 

samlingspartiets liberala riktning till Alliansen. Även att det Moderata samlingspartiet 

samarbetade till viss del med folkpartiet i valet 1991 borde i sådana fall ha haft samma 

inverkningar, motarbetar tesen om att det skulle vara samarbetet med alliansen som gjort att 

det moderata samlingspartiet tagit en mer socialliberal riktning.  

 

Jag vill istället återknyta till Downs teori om att det moderata samlingspartiet vunnit väljare 

på närhet som den avgörande faktorn. Många väljare befinner sig i mitten med centrala 

åsiktsdimensioner, vilket jag som forskare anser kan ha bidragit till att partiet valde att 

utnämna sig till ”det nya arbetarpartiet” och betonade tryggheten och välfärden. På så sätt fick 

man en mer central position än tidigare. 

 

Huruvida Moderaternas kursändring är bra för Sverige eller inte är något jag självklart har 

reflekterat över under arbetets gång, en vidare analys av ämnet ägnas dock inte denna uppsats, 

däremot en kortare eftertanke. Kritiska forskare menar att när den amerikanska modellen, som 

många nyliberaler förespråkar, användes under Margret Thatchers tid i Storbritannien på 

1980-talet, blev konsekvenserna högre arbetslöshet, ökad underklass och ökad ojämlikhet. 

Detta menar forskarna berodde på att man modifierade lagarna för att öka flexibiliteten på 

arbetsmarknaden men att det innebar osäkra anställningsformer.79 Moderaternas 

arbetsmarknadspolitik 1991 anser jag liknar den amerikanska modellen och resultatet av 

                                                 
79 Smart Barry, Economy, Culture and Society, Open University Pres, 2003, s. 40-45 
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Moderaternas regeringsinnehav 1991-94 har även det kritiserats, bland annat p.g.a. den 

ekonomiska krisen som utbröt 1992. Jag anser emellertid att moderaternas linje 2006 har 

många socialliberala inslag. Jag bedömer utgångspunkten som god och att den riktning som 

Moderaterna tagit förhoppningsvis kommer att gynna det ekonomiska klimatet i Sverige.   
 

Det återstår att se huruvida Moderaterna klarar av uppgiften som ”det nya arbetarpartiet”. 

Detta är en uppsats om vad moderaterna utlovade före de fick makten i Sverige och det är lätt 

att utlova något i teorin men i praktiken kan det vara desto svårare att genomföra. Denna idé 

är något som skulle passa in i större undersökning när partiet fått några år på sig att bevisa om 

de bemästrar uppgiften eller inte. 
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