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Abstract 
 

År 1993 var Fredrik Reinfeldt, 28 år, ordförande för Moderata Ungdomsförbundet och 

riksdagsledamot sedan det föregående valet 1991. Detta år gav Reinfeldt också ut sin bok Det 

sovande folket vari han jämför välfärdsstaten med ”pest smittkoppor och Aids” (Reinfeldt, 

1993:12). År 2005 finner vi istället en 40-årig Fredrik Reinfeldt som sedan två år tillbaka in-

nehar partiledarpositionen för Moderaterna och vad som är intressantare är att han förklarar 

sig att vara välfärdsstatens främsta försvarare då han deklarerar att ”en skattefinansierad väl-

färd har stora fördelar” (Reinfeldt, 2005).  

 Med anledning av ovanstående är det intressant att diskutera huruvida Reinfeldts poli-

tiska idéer har förändrats eller om de fortfarande är bestående. Resultatet visar att Reinfeldt 

fortfarande präglas av framförallt nyliberala och konservativa ståndpunkter samtidigt som 

socialliberala influenser har tenderat att öka. 

 

 

Nyckelord: Fredrik Reinfeldt, politiska idéer, idéanalys, idealtyper, ideologi, socialliberalism, 

nyliberalism, konservatism.  
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1. Inledning 
 

 

”Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan ska-

pa och garantera välfärd” (Reinfeldt, 1993:52).  

 

”Moderaterna tror på att en skattefinansierad välfärd har stora fördelar, för att den 

utjämnar livschanser” (Reinfeldt,  2005).

 

 

Inledningsvis har två stycken citat med en tolvårsperiod mellan från Fredrik Reinfeldt berörts. 

Det första citatet är hämtat från Reinfeldts bok Det sovande folket, boken som många citerar 

men desto färre tycks ha läst. Det översta citatet är hämtat från boken och berör välfärdssta-

ten, vilket är något han upprepade gånger återkommer till, och han menar bland annat att den-

na är ”[f]ullt jämförbar med pest smittkoppor eller AIDS” (Reinfeldt, 1993:12). Det andra 

citatet är hämtat från det tal Reinfeldt höll 2005 på Moderaternas partistämma i Örebro där 

han hälsade åhörarna ”Välkomna till de nya moderaterna” (Reinfeldt, 2005) och är av till sy-

nes en helt annan karaktär: borta är talet om välfärdstaten som ”en omöjlig konstruktion” 

(Reinfeldt, 1993:111) liksom synen på att svenskarna skulle vara ”mentalt handikappade” 

(ibid.52). Den tillsynes förändrade attityd ligger till grund för uppsatsen då ambitionen är att 

söka svar på frågan om Reinfeldt har genomgått en förändring i sina politiska tankegångar.  

 

 

1.1 Problemområde och ämnesval 
 
Valutgången den 17 september 2006 känner vi till: med den gemensamma politiken vann de 

borgerliga partierna och en ny regering var ett faktum. Fredrik Reinfeldt som 2003 hade efter-

trätt Bo Lundgren som Moderaternas partiledare framträdde som den självklara statsminister-

kandidaten (Hadenius, 2008:247). Det är framförallt ur Moderaternas perspektiv som detta val 

var en framgång, inte minst i förhållande till 2002 års valflopp. En jämförelse mellan dessa 

två val indikerar en väljarvinst på hela 11 procentenheter, vilket är den i särklass största upp-

gången för ett enskilt parti mellan två på varandra följande riksdagsval. Precis som Modera-

terna tillskrivits framgången har också Socialdemokraterna tillskrivits nederlaget då de ge-
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nomgick ett historiskt dåligt val med ett väljarstöd på 35 %, vilket är deras lägsta sedan för-

demokratisk tid (Oscarsson & Holmberg, 2008:197).  

Något som emellertid kommit att bli omdiskuterat efter valet är om socialdemokratin 

verkligen förlorade, eller om det snarare är som statsvetareprofessorn Bo Rothstein uttalade 

sig: ”Socialdemokraterna har förlorat men socialdemokratin har segrat” (Rothstein, 2006). 

Resonemanget grundar sig på den ändrade profilering Moderaterna har gjort sedan Reinfeldts 

tillträde som partiledare till ”det nya arbetarpartiet” samt omdöpelse till de ”nya Moderater-

na”. Huruvida detta förhåller sig råder det givetvis delade meningar om och har resulterat i ett 

flertal studier med varierande resultat. En del hävdar att Moderaterna i grunden är samma 

parti som det alltid har varit och att det möjligen är paketeringen som är annorlunda. Andra 

menar att Moderaterna har genomgått en historisk omvälvning och att partiet numera står för 

trygga förändringar istället för ett radikalt systemskifte (Kristoffersson, 2009:9f).  

Vad som är tämligen intressant är emellertid att en överväldigande majoritet av alla de 

förändringsdiskussioner som finns gällande Moderaterna har med utgångspunkt i Reinfeldts 

ledarskap (Wiklund, 2006:13). Således har Reinfeldt, precis som Moderaterna, alltsedan valet 

2006 varit i fokus då frågan är om inte Reinfeldt själv har genomgått en ännu större omvand-

ling än partiet. Redan inledningsvis i uppsatsen påvisades citat från två olika tidpunkter som 

indikerar stora kontraster.1 

Fredrik Reinfeldt, född 1965, blev partipolitiskt aktiv i samband med sin militärtjänst-

görning 1985. Samma år fick han även möjligheten att rösta för första gången – på Modera-

terna. På denna linje fortsatte han under 1986, året han också började engagera sig inom MUF 

– Moderata ungdomsförbundet. Efter detta får man betrakta avanceringen inom partiet som 

snabb: Reinfeldt blev ordförande i MUF-styrelsen redan 1987 och 1988 valdes han in i hem-

orten Täbys fullmäktige. Senare samma år blev han 1:e vice ordförande i distriktet MUF 

Stockholms län och lämnade MUF Täby på våren 1989, men satt fortfarande kvar i fullmäkti-

ge där. 1990 som nyexaminerad civilekonom valdes Reinfeldt till ordförande i MUF Stock-

holms län och kunde på hösten ställa upp i Moderaternas provval till riksdagsvalet 1991. Med 

ett lyckat resultat i bagaget ledde det till att Reinfeldt ställde upp i det riktiga valet, vilket 

följdes av ett lika lyckat resultat (Wiklund, 2006:19,27ff).  

Bakom framgångarna gömmer sig emellertid också två större dispyter. Den första var en 

intern debatt inom MUF med Reinfeldt som å ena sidan ville leda in ungdomsmoderaterna på 
                                                
1Även om Reinfeldt kan tyckas ändrat sig politiskt kan påminnas att han inte har några politiska dubier, som 
exempelvis Vänsterpartiets ledare Lars Ohly har då han som ung började i Folkpartiets ungdomsförbund innan 
han över gick till Kommunistisk ungdom (Ljunggren, 2006:40).   
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en mer konservativ bana medan Ulf Kristersson å andra sidan ville driva åt något mer nylibe-

rala värderingar. Fredrik Reinfeldt var emellertid MUF:s ordförande i tre år och mycket hand-

lade om att hålla ihop de splittringar som fanns inom förbundet. Något som förvisso hade för-

enklats i och med att den nya styrelsen inte längre var lika fragmenterad då Kristersson och 

hans anhängare lämnat MUF:s styrelse. Det var först när Thomas Idegard, som beskrivs som 

Kristerssons adept, dök upp det blev dags att lämna ordförandeposten för Reinfeldt (ibid.48). 

Den andra dispyten, också den intern inom Moderaterna, uppkom då Reinfeldt öppet riktade 

kritik mot att partiet var ”alltför mycket Carl Bildt” (ibid.34f). De interna dispyterna till trots-

lyckades Reinfeldt 2003 med bedriften att uppnå partiledarposten.  

Intressant att undersöka är emellertid Reinfeldts ståndpunkter vid olika tidpunkter då en 

snabb överblick av olika material tenderar att visa stora skillnader. År 1993 var Fredrik Rein-

feldt 28 år, ordförande för MUF, samtidigt som han också satt som riksdagsledamot sedan 

valet 1991. Detta år ger Reinfeldt ut sin bok Det sovande folket2 (Reinfeldt, 1993:12). Baksi-

datexten på boken presenterar den tjugoåttaårige Reinfeldt som civilekonom, ordförande för 

MUF och riksdagsman. Vidare sägs boken handla om den socialdemokratiska välfärdsstatens 

yttersta konsekvenser för medborgarna. Konsekvenserna av välfärdsmodellen är att den ska-

par en rätt igenom passiviserad människa. Boken innehåller sedan 124 sidor där Reinfeldt 

sammanfattar sina visioner fördelat på ett förord och fem kapitel med något spridd karaktär. I 

förordet skrivs att boken ”drar i olika riktningar, den byter avsändarae [sic!] och stil flera 

gånger. När framtiden diskuteras räcker inte ett perspektiv att uttrycka sig” (ibid.7f). Boken 

kan utifrån den inledande strofen ses som den framtid Reinfeldt sökte.  

Det första och tredje kapitlet, ”Sovhjärnorna” respektive ”Dagbok i en vaken människas 

liv”, är två fiktiva skildringar av olika tillstånd. Det förstnämnda är en dystopisk framtids-

skildring som beskriver en ung människas olyckliga död och hur en annan människa som re-

sultat av detta vaknar upp och inser att livet i välfärdsstaten inte är vad det borde vara. Det 

senare kapitlet är en mer biografiskt förankrad dagbok där det berättas om hur en ung kvinnlig 

aktiv medborgare fungerar och hur bra samhället skulle vara om fler människor var som hen-

ne. I kapitel två och fyra, ”Hur väcks det civila samhället” respektive ”Ansvar, moral och 

                                                
2Under sin tid som politiskt aktiv har Reinfeldt varit en flitig skribent och hunnit skrivit och medverkat i ett antal 
böcker utöver debuten Det sovande folket: Projekt Europa: sex unga européer om Europasamarbetet (1993), 
Nostaligtrippen (1995), Stenen i handen på den starke (1995) samt Väljarkryss: personvalhandbok (2001) (Mo-
deraterna, 2009). Det är också i Reinfeldts bok Nostalgitrippen från 1995 den andra interna dispyten uppstod då 
han i boken anklagar Moderata samlingspartiet för att varit för att varit för kraftlösa under regeringsåren och att 
dess ledning var för likartad, eller för att använda Reinfeldts uttryck: för många ”Carl Bildt kopior” (Kristoffer-
son, 2006:70). 
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egna normer”, behandlas medborgarskapets villkor samt den ideologiska grunden för de re-

former som föreslås liksom att tio budord skapas. Det avslutande femte kapitlet ”Visst går det 

att påverka” handlar om när Reinfeldt som värnpliktig startade en insamling till folket i Afri-

ka.  

Flyttar vi fram till 2005 finner vi istället en 40-årig Fredrik Reinfeldt, partiledare för 

Moderaterna sedan två år tillbaka, som i sitt tal till partistämman hälsar åhörarna ”Välkomna 

till de nya moderaterna” (Reinfeldt, 2005). I talet förklarar han sig vara välfärdsstatens främs-

ta försvarare och sedan dess har också partiet framträtt som ”det nya arbetarpartiet” (Ljung-

gren, 2006:157). 

Redan 1993 beskriver Reinfeldt att ”Moderaterna har som ambition att bli Sveriges 

största parti” (ibid.41). Det är en ambition som uppnåtts enligt en opinionsmätning3 från De-

moskop för april 2009, där mätningens resultat visar att Moderaterna är Sveriges största parti 

med stöd av 35,5 % av väljarkåren (Grahn, 2009). Detta tillsammans med ökningen av perso-

nifiering i form av fokus på partiledarna, inte minst i massmedia, har ökat jämfört med tidiga-

re (Petersson m.fl., 2006:71) motiverar att närmare undersöka Fredrik Reinfeldt – mannen 

som är de nya Moderaternas samlade gestalt och varumärke tillika Sveriges statsminister lik-

som partiledare för det parti som enligt aktuella mätningar betraktas som det största i landet. 

 

 

1.2 Syfte 
 
Grundat på de två till synes motsägelsefulla inledande citaten av Reinfeldt är syftet med upp-

satsen att undersöka Fredrik Reinfeldts politiska idéer vid två tidpunkter – en tidpunkt som är 

representativ för ”den gamle Reinfeldt” och en som är representativ ”för den nye Reinfeldt”. 

Detta närmare bestämt 1993 och 2005, vilket likväl kan uttryckas annorlunda: att jämföra 

Fredrik Reinfeldts politiska idéer i egenskap av (1) MUF-ordförande och (2) partiledare för 

Moderaterna. Anmärkningsvärt är att vid båda dessa tidpunkter sitter Reinfeldt som ledamot 

för Moderaterna i riksdagen.  

 

 

                                                
3Gällande alla dessa opinionsmätningar som ständigt uppmärksammas i media är det dock viktigt att erinra sig 
om att resultaten här primärt handlar om undersökningens mätteknik och framställning (Ekström, 2007:46ff).   
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1.3 Frågeställningar 
 

Uppsatsen har som övergripande frågeställning att undersöka huruvida det föreligger föränd-

ringar eller icke-förändringar i Reinfeldts politiska idéer. Mer precist uttryckt: i vilken ut-

sträckning skiljer sig Reinfeldts politiska idéer i jämförelse mellan 1993 och 2005?  

Detta kommer närmare att beskrivas dels mer generellt utifrån olika ideologiska inrikt-

ningar och även mer specifikt mellan olika funktioner inom dessa ideologier, vilka kommer 

att presenteras i de två följande kapitlen.  

 

 

1.4 Disposition 
 
Uppsatsens upplägg utgörs av att efter detta inledande kapitel följer kapitel 2 som behandlar 

uppsatsens metod och material. Därefter uppföljs det av kapitel 3 som presenterar uppsatsens 

teori. Det är även i detta kapitel som uppsatsens analysverktyg och analysteknik förklaras. 

Dessa kapitel är värda att betona vikt på, då de utgör grunden för analysen och således påver-

kar resultatet. I kapitel 4 finns sedan själva analysen där först Reinfeldts politiska idéer från 

1993 redogörs för innan motsvarande görs för 2005. I kapitlet finns också två sammanfatt-

ningar och två tabeller, en för vartdera år. I kapitel 5 diskuteras resultaten efter att ha presen-

terats i två figurer, vilka är olika sammanslagningar av de föregående tabellerna. Det avslu-

tande kapitlet innehåller utöver resultatet också en utvärdering av uppsatsens valda metod, 

liksom egna reflektioner som uppkommit under arbetets gång samt avslutningsvis ytterligare 

förslag på forskning över området.  
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2. Metod och material 
 
 
I detta kapitel kommer metod och material att behandlas. Det är också en mycket viktig del av 

arbetet: val av metod är en essentiell del i all forskning, och inom vissa skolor menas rentav 

att metod skall ses som det element som skapar det ”vetenskapliga” vid forskning då det om-

fattar förhållandet mellan forskaren och dennes material (jfr Lundquist, 1993:96 & Beckman, 

2007:10).  

Rent metodiskt byggs uppsatsen upp av dels en analysmodell som används för att struk-

turera materialet och dels en analysteknik för att bearbeta och analysera materialet, vilka 

kommer att presenteras först i kapitel 3 då dessa härleds ur teorin.  

 

 

2.1 Metod 
 
Vid diskussioner i stil med vad staten bör och inte bör göra, vad rättvisa och frihet är så, pågår 

en drabbning mellan olika politiska idéer och föreställningar. De politiska idéerna formar 

människans övertygelser, sympatier och strävanden och har således onekligen en väsentlig 

betydelse för samhällets utveckling. Av denna anledning är det därför angeläget att kritiskt 

granska och analysera de politiska budskap som framförs.  

För att inte förfalla till retorik eller ogrundat tyckande kräver analysen en teknik, en me-

tod. Det finns en essentiell distinktion mellan att framföra åsikter och att argumentera för 

dem. Det är här innebörden av en idéanalys, som är den övergripande benämningen för den 

metod varmed politiska texter och uttalanden kan studeras på ett mer systematiskt sätt, blir 

värd att uppmärksamma och nyttja (Beckman, 2007:9). Gällande denna uppsats genomföran-

de i samband med analysen av Fredriks Reinfeldts politiska idéer kommer just en kvalitativ 

idéanalys att appliceras för att kunna besvara de inledningsvis ställda frågorna. Även om det 

är en fallstudie i den mening att det är Reinfeldts politiska idéer som undersöks, kommer ändå 

komparation in i bilden då analysen av motionerna innebär ett jämförande förändringsper-

spektiv – det vill säga en komparativ idéanalys (Lundquist, 1992:29). 

Någon given och allmänt erkänd indelning av idéanalysen finns inte (Bergström & Bo-

réus, 2005:177). Beteckningen ”idéanalys” användas istället som ett samlingsnamn för det 
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vetenskapliga studiet av politiska budskap i olika tänkbara kombinationer av syften, fråge-

ställningar och analystekniker som kan användas i studiet av politiska budskap. Om en forsk-

ningsuppgift skall betraktas som idéanalytisk beror därför främst på vad den undersöker och 

mindre på hur det görs (Beckman, 2007:11). Ibland talas det om att denna metods tillämp-

ningsområden brukar separera två huvudindelningar av textanalytiska frågeställningar: de som 

handlar om att systematisera innehållet i de aktuella texterna, och de som kritiskt granskar 

innehållet i texterna (Esaiasson, 2007:238f). En vidare klassificering av olika idéanalyser är 

en indelning utefter syfte och ambition. Idéanalysen kan, liksom varje annan undersökning, ha 

som syfte att antingen beskriva, förklara, eller ta ställning till ett material. Följaktligen finns 

tre tänkbara syften med en idéanalytisk studie: den beskrivande avsikten med att tolka inne-

börden av politiska budskap; att ta ställning till hållbarheten i politiska budskap; samt att för-

klara de politiska budskapens uppkomst eller konsekvenser. Att dessa syften bör hållas isär 

utesluter inte att de kan kombineras (Beckman, 2007:14). Då uppsatsens frågeställning främst 

syftar till klassificering är emellertid detta också inriktningen för idéanalysen.  

Här tillkommer också en indelnings åtskillnad och valmöjlighet huruvida det idéanaly-

tiska förhållningssättet skall ta mer eller mindre hänsyn till de aktörer som framför ett poli-

tiskt budskap. Skillnaden mellan dessa angreppsätt kan betraktas som ett val mellan idécentre-

rade kontra aktörcentrerade studier. Med idécentrerad undersökning fokuserar studien på ar-

gumenten med konsekvensen att vem och när de är framfördra är mindre intressant. I aktör-

centrerade studier är utgångspunkten i stället de aktörer, t.ex. tidningar, politiska partier, och 

politiker, som framfört någon särskild ståndpunkt eller ideologi som är i fokus. En aktörcen-

trerad studie har möjlighet att ta hänsyn till kontexter av olika slag men måste inte det.4 Åt-

skillnaden dem emellan kan ibland vara diffus (ibid:17), men för denna uppsats skull är det 

klarligen en aktörcentrerad idéanalys som ligger till grund då det är det är Reinfeldts politiska 

idéer som är av intresse.  

Tillsist återstår en sista indelning utifrån idéanalysen. Inom idéanalysen återfinns hu-

vudsakligen två analysverktyg att angripa en undersökning med: idealtyper och dimensioner. 

Idealtyper är en tankekonstruktion som försöker fånga in de väsentliga egenskaperna hos en 

ståndpunkt eller kanske rentav hos en hel ideologi. Dimensioner kan utformas för att urskilja 

olika påståenden, liksom även för att urskilja olika preciseringar av ett och samma påstående. 

Vid användande av dimensioner är avsikten att särskilja olika delar av en argumentation eller 

                                                
4 Beckman anger att ”[e]nligt en inflytelserik uppfattning kan politiska idéer inte förstås utan att man betraktar 
det som kallas kontexten” (Beckman, 2007:15).  
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ideologi. Vid användande av idealtyper är avsikten istället att sammanfoga dess beståndsdelar 

till en mer sammanhållen ståndpunkt (Bergström & Boréus, 2005:159166). Det analysverktyg 

som kommer att tillämpas här är således idealtyper eftersom det lämpar sig bäst, då undersök-

ningen vill fånga in aspekter av idéer. Således återstår det att konstruera dessa, vilket alltså 

kommer att göras i kapitel 3 då dessa härleds ur teorin.  

 

 

2.2 Material och avgränsningar   
 
Materialet i uppsatsens teoridel baseras på resonemang från tidigare forskning rörande ämnet 

och utgörs dels av akademisk litteratur som anknyter till tidigare forskningsresultat samt stu-

dentuppsatser som finns på området. Vidare används annan akademisk litteratur som berör 

områdena svensk politik, statskunskap samt statsvetenskaplig metod. Rent uppläggsmässigt 

rättar sig uppsatsen efter Sannes (2000) kriterier i Skrivråd för statsvetare. 

Materialet i uppsatsens empiriska del utgörs av primärkällor i form av olika skrifter 

samt ett tal som är signerade Reinfeldt vid tidpunkterna 1993 respektive 2005.5  

Att första analysenheten blev 1993 motiveras med anledning av publiceringen av Det 

sovande folket, vilket också utgör en väsentlig del av materialet för 1993. Det sovande folket 

innehåller en rad minst sagt kontroversiella idéer, vilket skapar misstankarna om att boken 

kan varit avsedd för att skapa en intern debatt. 6 För att få ett mer tillförlitligt resultat kommer 

därför ytterligare texter från 1993, i form av diverse artiklar, att användas i analysdelen. Detta 

kommer också påvisa om Reinfeldt är konsekvent i de politiska idéer som han för fram i Det 

sovande folket, eller om de får antas vara till för att väcka en interndebatt som har varit ett 

påstående. På samma sätt kommer material från 2005 att insamlas och bearbetas, dock med 

avsaknaden av en publicerad bok och istället med fokusering på det tal vid detta års parti-

stämma i Örebro samt även debattartiklar från denna tidpunkt. Motiveringen till att välja 2005 

som jämförande år är av anledning till att detta var då Reinfeldt vid Moderaternas partistäm-

ma deklarerade ”Välkomna till de nya moderaterna” (Reinfeldt, 2005). Jag definierar alltså de 

                                                
5 Anledningen till att materialet har begränsats till två tidpunkter har med anledning av tidsaspekter på uppsats-
arbetet. 
6 Detta påstående står bland annat i förordet till piratutgåvan av Det sovande folket (se Utbult & Fridén, 2009:i). 
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texter från 1993 som representativa för ”den gamle Reinfeldt” och de texter från 2005 som 

representativa för ”den nye Reinfeldt”.7  

Här tillkommer dessutom ytterligare en aspekt som stärker legitimiteten av de valda år-

talen: 1993 är Reinfeldts andra år som ordförande för MUF liksom att 2005 är hans andra år 

som partiledare, således kan han därför antas vara ”lika varm i kläderna” i de olika rollerna 

vid de jämförda åren.  

 

 

2.2.1 Analysenheterna 
 
Avslutningsvis kan uppsatsens aktuella material sammanfattas till ett schema för att på så vis 
ge en enkel överblick över aktuell kontext och material.  
 

Figur 2.1: Schema över uppsatsens analysenheter.  

 ”Den gamle Reinfeldt” ”Den nya Reinfeldt” 

Kontext: År 1993, 28 år. År 2005, 40 år. 

Ämbeten: Riksdagsledamot. Riksdagsledamot. 

 Ordförande för Moderata 
ungdomsförbundet. 

Ordförande för Moderata 
samlingspartiet. 

Empiriskt material:  Bok: Det sovande folket. Tal: Välkomna till nya Mode-

raterna. 

 Sex stycken debattartiklar. Tio stycken debattartiklar. 

 

 

                                                
7Från början var tanken att analysen även skulle innehålla riksdagsmotioner. Det visade sig dock inte vara sär-
skilt givande varav det uteslöts. Även fler artiklar än som är redovisade i referenslistan har lästs men då de inte 
har varit aktuella för med ett resultat att de bedömts irrelevanta för studien. Även artiklar som Reinfeldt skrivit 
tillsammans med andra är aktuella, vilka dessa är framgår.  
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3. Teori 
 

 

Teoribegreppet kan användas i en mycket vid mening och är därigenom svår att ge en entydig 

definition. Vissa definitioner beskriver teori som antaganden om kausala relationer mellan 

oberoende variabler som leder fram till den beroende variabeln (Esaiasson m.fl. 2007:38f), 

medan andra definierar teori som föreställningar eller begreppssamlingar med vilkas hjälp 

forskaren försöker beskriva samt förstå eller förklara verkligheten (Lundquist, 1993:65). I 

uppsatsen har emellertid den senare teoridefinitionen applicerats och teorin kommer att ta sin 

utgångspunkt i att dels behandla politiska ideologier, då idealtyperna som skall användas i 

analysen hörröras ur ideologier, och dels en aspekt där tidigare forskning beaktas.   

 

            

3.1 Politiska ideologier – ett omstritt begrepp 
 

En tämligen allmängiltig definition på vad en ideologi är går att utläsa i Svenska Akademins 

Ordlista där begreppet beskrivs som ett ”system av uppfattningar och värderingar” (SAOL, 

2006). Bergström och Boréus anger en definition av ideologi till ”samlingar av idéer som rör 

samhället och politiken” (Bergström & Boréus, 2005:150).  

I en mer statsvetenskaplig ämnesrelaterad litteratur finner vi förklaringar av ideologibe-

greppets innehåll utifrån att redogöra för ett antal olika element. 

Ball och Dagger förklarar ideologibegreppet genom att göra en distinktion av fyra olika 

funktioner. En ideologi innehåller enligt dem (1) en förklaring till varför samhället ser ut som 

det gör, (2) en utvärdering gällande ifall det föregående är bra eller dåligt, (3) en orientering 

för individen som anhängare av en ideologi i form av en identitet samt (4) ett politiskt pro-

gram eller handlingsrekomendationer för hur ideologin menar att vi ska agera för att samhäl-

let skall kunna förbli, respektive förändras i enighet med ideologin (Ball & Dagger, 1999:5ff).  

Heywood anger att det idag inte finns någon klar definition av vad som menas med ide-

ologi (Heywood, 2003:5), ändock ger han en bild som till stora delar väl överensstämmer med 

Ball och Dagger. Heywood anger en treenighet över innehållet i en ideologi: (1) är – hur sa-

ker och ting ser ut, (2) bör – hur, för den aktuella ideologin, det önskvärda samhället ser ut 
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samt (3) gör som är de handlingsrekommendationer som åsyftar hur ideologin skall föra sam-

hället från är till bör (ibid. 4,12).  

  För svensk ideologiforskning har statsvetarprofessorn Herbert Tingsten haft en utomor-

dentligt viktig roll. Tingsten gjorde en indelning av ideologier i tre olika delar (1) grundläg-

gande värdepremisser – en normativ del, (2) verklighetsomdöme – en empirisk del samt (3) 

handlingsomdöme – en konkret rekommendations del. Dessa komponenter är också vad som 

utgjorde Tingstens fruktade idékritik. Vad som beaktas vara unikt vid Tingstens definition är 

synen på verklighetsomdömenas plats inom en ideologi, vilken menar att ideologier, liksom 

teorier, kan utsättas för prövning. Det är även detta specifika, att ge verklighetsomdömen en 

så central roll i ideologerna som inom Tingstens definition, som främst bemötts av kritik ef-

tersom kritiker anser att den normativa delen är ytterst värdefull inom ideologierna (Berg-

ström Boréus 2005:151ff). I sin bok Från idéer till idyll (1966) återkom Tingsten till den tes 

som han hade drivit i ett kvarts sekel, vilket var tidigare än andra i den internationella debat-

ten, nämligen att ideologierna är döda. Tingsten menade att 1800-talets stora tankesystem 

upphört att påverka dagspolitiken i västvärldens demokratier, att målen är desamma även om 

medlen för att uppnå dessa är annorlunda. Detta hänger ihop med diskussionerna om att parti-

erna idag har tenderat att bli mindre ideologiska och istället har tenderat att bli mer pragma-

tiska (Goldmann, Pedersen & Österud 1993:273f). 

   

 

3.2 Tidigare forskning 
 
Gällande tidigare forskning på området kan olika förhållningssätt intas. För att återanknyta till 

avsnitt 1.2, där problemområdet diskuterades, kunde redan där konstateras att framförallt har 

tidigare forskning och studier gjorts på ideologi respektive partinivå. Denna utgångspunkt kan 

emellertid också fördjupas, vilket kommer att göras här. Emellertid kan inte all tidigare forsk-

ning, eller ens en majoritet av denna, behandlas här vilket heller inte har någon funktion eller 

är syftet för avsnittet.  

Holmberg och Oscarsson, etablerade namn inom forskning om svenskt väljarbeteende, 

skriver i skriften Alliansseger (2008), att de i särklass tyngsta förklaringarna till partival i Sve-

rige är ideologi och sakfrågeåsikter. Vidare menar de att svenska väljare är notoriska ideolo-

giska röstare. Alltjämt är det mest centrala orienteringsverktyget för svenska väljare det klas-

siska perspektivet med vänster– högerdimensionen. En av förklaringarna till valutgången sker 
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också utifrån detta perspektiv: allianssegern berodde på högervindar i väljarkåren samtidigt 

som moderaternas omorientering åt vänster (Oscarsson & Holmberg, 2008:194f). Oscarsson 

och Holmberg poängterar även att det har blivit trängre i mitten på vänster-högerdimensionen. 

Väljare uppfattar att flera partier har förflyttat sig in mot mitten och då främst Socialdemokra-

terna men också flankpartier som Moderaterna och Vänsterpartiet. Uttalandet sker på basis av 

mätningar med en vänster-högerskala mellan 0 (vänster) och 100 (höger). För Moderaternas 

del innebar 2006 en genomsnittsplacering av respondenterna på position 84, att jämföra med 

motsvarande uppskattningar från valen 1979, 1982 och 1985 då bedömningen låg på 89 re-

spektive 90. Alltså en vänsterförskjutning på 5-6 enheter. Motsvarande undersökning för So-

cialdemokraterna innebar 2006 en position till 36. I valen 1979, 1982 och 1985 var motsva-

rande position 29 respektive 28. Således har en högerförskjutning på 7-8 enheter skett. Vilket 

innebär att avståndet mellan Socialdemokraterna och Moderaterna aldrig har uppfattats så litet 

som det gjordes i valet 2006 då skillnaden var 48 enheter jämfört med som mest 62 enheter i 

valet 1985. Med anledning av detta kan vi uttala oss om att Sveriges två stora partier kan upp-

fattas som ideologiskt närmare varandra idag än tidigare (ibid. 252). 

 Statsvetaren Stig-Björn Ljunggren, som har gjort flera arbeten med den svenska högern 

som utgångspunkt, menar emellertid att det må se ut som att Moderaterna har flyttat sig mot 

mitten, men att det i lika hög grad är mittpunkten som flyttat mot höger (Ljunggren, 2006).   

Även ett antal kandidat- och magisteruppsatser har blivit influerade att ur olika perspek-

tiv göra undersökningar av den förda debatten: Holmberg (2006) har i sin kandidatuppsats 

valt att studera Ideologiska likheter mellan socialdemokraterna och moderaterna. Resultatet 

som nås är att den skillnad som kan spåras snarare gäller verktygen och inte målen i politiken, 

vilket också var Tingstens tes om att alla ideologier var döda. 

Uppsatser som fokuserat mer på skillnader inom Moderaterna i samband med Reinfeldts 

tillträde har sedan också studerats av Thorstenssons (2006) i magisteruppsatsen Det talade 

ordet gäller – Välkommen till de nya moderaterna. Här undersöks Moderaterna och Reinfeldt 

i samband med paritets förnyelse 2005 och jämför Reinfeldts tal med vad som anges vara en 

traditionell Moderat ideologi. Något resultatet sedan visar att det inte entydigt finns.  

Isaksson (2006) har istället gjort en kandidatuppsats vid namn Maktskifte eller måsar-

nas krig? som undersöker Moderaternas politik före och efter Reinfeldt utifrån Ronald Ingle-

harts teorier om postmaterialism. Det han kommer fram till är att vid 2003 kan inte några tyd-

liga spår i de värderingar som formar den Moderata politiken hittas, utan att den konservativa 
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traditionen och de materialistiska värderingarna är starkare än de postmaterialistiska värde-

ringarna och liberala idéströmningar.  

Vad som emellertid är gemensamt för dessa tidigare studier är att undersökningarna om 

förändringar sker på partinivå och inte något som innehåller en individnivå, vilket får sägas 

vara motiverad att undersöka i och med den allt mer ökade personifieringen av partiledarna 

(Petersson m.fl., 2006:71).  

 
 

3.3 Analysverktyg 
 
Analysverktyget består av idealtyper och eftersom forskningsfrågan rör ideologi och ideolo-

gisk förändring bör analysverktygen kunna fånga vad som är väsentliga föreställningar och 

begrepp i bestämda ideologier. För att konstruera en idealtyp utgår jag här således från sådant 

som i politisk teori lyfts fram som det väsentliga inom respektive ideologi (Bergström & Bo-

réus, 2005:400). De ideologiska förändringar som sker inom ett givet parti måste antas ske 

inom vissa ramar, vilket motiverar att jag därför inte behöver konstruera idealtyper som täcker 

hela det ideologiska fältet. Viktigt vid val av utformning av idealtyper är givetvis att använda 

sig av ideologier som torde vara aktuella och applicerbara på Fredrik Reinfeldts politiska idé-

er. Därför inskränks uppsatsen till tre ideologier, nämligen (1) socialliberalism, (2) nylibera-

lism samt (3) konservatism.  

Motiveringen för valet av dessa är tämligen enkel: under efterkrigstiden ses sociallibera-

lism vara den ideologi som dominerat i Sverige, varav alla riksdagspartier, och således indi-

rekt riksdagsledamöter, kan antas framföra föreställningar präglade av denna ideologi. Här 

tillkommer det att enligt svensk partiforskning finns det inga andra ideologier som Modera-

terna kan förknippas med än olika typer av nyliberalism och konservatism.8 

Varför en åtskillnad mellan just social- respektive nyliberalism berörs är med anledning 

av de väsentligt åtskilda uppfattningar på socialpolitik och välfärdsstat, något som närmare 

kommer att framgå i följande underkapitel.9 Däremot anses inte skillnaderna mellan olika 

                                                
8 Larsson (2006:10) räknar liberalism och konservatism som de stora ideologierna jämte socialism som dock 
med Bergström och Boréus motivering om att ”[d]et förefaller osannolikt att moderaternas ideologiska föränd-
ringar skulle inkludera socialistiska idéer” (2005:400) inte blir aktuell här. Således består idealtyperna utav två 
av de stora ideologierna, och istället har alltså en distinktion på social- respektive nyliberalism gjorts.  
9 Med hänvisning till de inledande citaten torde det också framgå att just syn på välfärdsstat och socialpolitik är 
intressanta för studiens undersökning.  
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typer av konservatism, åtminstone inte i svensk kontext, vara påfallande varav ingen åtskill-

nad heller har gjorts i analysverktyget (ibid. 2005:400).  

Framförallt är inspirationen till uppsatsens analysverktyg hämtad från det metodexem-

pel som Bergström & Boréus redogör för i Textens mening och makt (ibid. 2005:160,402). För 

utvecklandet av mitt analysverktyg har emellertid deras metodexempel modifierats och be-

handlats parallellt med ytterligare litteratur som beskriver såväl begreppet ideologier som de 

aktuella ideologierna. Denna litteratur utgörs av Ball och Daggers (1999) beskrivningar av 

ideologiers funktioner samt Larssons (1997) punkter för att jämföra ideologier, samt Hallde-

nius (2003) och Tännsjö (2001) som har inriktat sig på att beskriva liberalism respektive kon-

servatism. På så vis har också begrepp samt betydelsen av de utvalda funktionernas väsentlig-

het för analysen kunnat bekräftas från flera håll.  

Baserat på dessa tidigare arbeten och böcker på området har sammanfattningsvis fem 

områden plockats ut för att nyttjas i studien kring idealtyper. De delar som kommer att appli-

ceras för att placera in Fredrik Reinfeldts politiska idéer är följande fem funktioner: (1) frihet, 

(2) grundläggande enhet i samhället, (3) människosyn, (4) rättvisa samt (5) finansiering av 

trygghetssystem.  

Idealtyperna kan ses som motsägelsefria tankekonstruktioner som inte skall sökas i den 

verkliga världen, vilket heller inte är dess syfte. Istället kommer den här att appliceras som ett 

”raster” som sorterar innehållet i texten till olika genre vari, förhoppningsvis, Reinfeldts poli-

tiska idéer kommer att kunna placeras efter noggrann analys av det aktuella materialet (Berg-

ström & Boréus, 2005:159,401). 

 

 

3.3.1 Socialliberalism  
 
Liberalismen skall förstås som en teori om rättvisa institutioner – inte om goda människor, 

det goda livet, eller ens det goda samhället. Vidare bygger liberalismen på en viss syn av fri-

het, som i sin tur förklaras av synen på människan (Halldenius, 2006:21). 

Det är något som såväl social- och nyliberaler kan ställa upp på, då både nyliberalen och 

socialliberalen utgår ifrån den liberala människosynen och den liberala synen på frihet och 

betonar individens värde framför allt. De är individualistiska rättighetsteorier som inskränker 

sin ideologi till att handla om hur rättvisa institutioner ser ut. Så länge en människa respekte-

rar rättvisans krav, får hon söka det goda livet varhelst hon finner det (jfr Halldenius, 
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2006:20f; Larsson,1997:23f). Även om frihet är stark betoning har liberalism inte ett anarkis-

tiskt förhållningssätt gällande staten, även om graden av skeptiskhet mot den varierar i och 

med dess våldsmonopol. Staten ses ha en väsentlig funktion i samhället: nämligen att upprätt-

hålla rättvisan. Den interna striden inom liberalismen tar istället fart vid nyliberalismens och 

socialliberalismens olika uppfattningar om vad rättvisan kräver och vilka funktioner den rätt-

visa staten har. Med socialliberal menas en som utifrån samma liberala syn på människan och 

dennas frihet förespråkar en välfärdsstat med mer omfattande funktioner, så som skattefinan-

sierade trygghetssystem. Välfärdstaten är nödvändig för att uppfylla den socialliberala synen 

på rättvisa då jämlikhet betonas. Frihet för socialliberalismen består inte enbart av frånvaro av 

hinder, utan snarare om möjligheter till agerande – för att individen skall klassas vara verkligt 

fri måste det finnas utrymme för även möjligheter, s.k. positiv frihetssyn.10 Det legitimerar 

också staten till att sköta allmänfinansierade tjänster – annars kan ur socialliberalistisk aspekt 

inte verklig frihet uppnås. Därför tenderar också fördelningsaspekter att betonas starkare 

gentemot proceduraspekter, då det anses att människor bör ges reellt lika möjligheter i sam-

hället och resursskillnader bör utjämnas (jfr Halldenius, 2006:20; Bergström & Boréus, 

2005:400; Ball & Dagger 1999:47f,74ff).  

 

 

3.3.2 Nyliberalism  
 
Även inom nyliberalismen11 är tilltron till individen som en rationell varelse, som vet vad som 

är bäst för henne själv en central utgångspunkt. Den stora skillnaden är istället en fortsättning 

på diskussionen om statens roll (se avsnitt 3.3.1). Nyliberalismen är förespråkare av den så 

kallade nattväktarstaten. Något som innebär att statens funktioner är tämligen begränsade och 

inskränks till att nyttja sitt våldsmonopol och bara fungera som en slags skyddsagentur för att 

se till att människor inte kränker varandras frihet och egendom – liksom att straffa dem som 

gör så. Det är i det stora hela också en diskussion om individens rationalitet och frihet: frihet 

för nyliberalismen är frånvaron av hinder och tvång, det vill säga en negativ frihetssyn. Detta 

skall enligt nyliberalismens uppfattning uppnås genom att välfärdsstaten minskas ned till för-

mån för nattväktarstaten och den fria marknaden med marknadsmekanismerna tillgång och 

                                                
10 Eller för att förklara positiv frihet med hjälp av Premfors välformulerade mening i Den starka demokratin: 
”För att vara fri behöver individen inte bara en väg utan hinder, utan också förmåga att ta sig fram” (Premfors, 
2000:31). 
11 Inom politisk teori är en vanlig beteckning på det som här kallas nyliberalism ”libertarianism” (Halldenius, 
2003:20). 
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efterfrågan. Gällande rättvisa betonas proceduraspekter, fördelningsaspekter tonas ned, alter-

nativt betraktas inte ens som en aspekt av rättvisa och jämlikhetssträvanden. Utjämning av 

resurser, förkastas ofta totalt (jfr Halldenius, 2006:20; Bergström & Boréus, 2005:400; Ball & 

Dagger 1999:47f,74ff). Att direkt avskaffa välfärdsstaten är dock inte vad nyliberalerna efter-

stävar, utan istället finns en tilltro till att samhället själv gradvis minskar sin efterfrågan på 

statliga tjänster (Larsson, 1997:127).12 

 

 

3.3.3 Konservatism  
 
Ofta påstås att konservatismen vill slå vakt om det bestående, ett ytterst förenklat påstående, 

samtidigt som betoningen på denna aspekt varierar i olika beskrivningar av konservatismen 

(jfr Larsson, 1997:39, Tännsjö 2001, Ball & Dagger 1999:93).  

Synen på individen skiljer konservatismen avsevärt mot de liberala inriktningarna då 

konservatismen har en negativ människosyn och menar att människan inte är en rationell va-

relse. Istället betraktas familjen vara samhällets grundläggande enhet. Inkomst och förmögen-

hetsskillnader är i de konservativas ögon på det hela taget ett mått på människors olika presta-

tionsförmåga. Därav följer motståndet av skattepoltik och socialpolitik i starkt utjämnande 

syfte. Man söker istället efter former av socialpolitik som till större del ligger utanför staten 

och hänvisar återigen till familjens roll (Larsson, 1997:37ff). Frihet för konservatismen är, 

efter Hegel berömda definition, detsamma som ”insikt om nödvändigheten” (Larsson, 

1997:37). Således är frihet i en modern mening för individer är inte ett centralt värde (Berg-

ström & Boréus, 2005:400). 

 

 

 

 

 

                                                
12 Halldenius (2003:20f) skriver att ”Egentligen är det ironiskt att använda etiketten ’nyliberal’ på en liberal 
förespråkare av minimalstaten. Denna form av liberalism vilar idémässigt på det klassiska laissez-faire-tänkandet 
hos de tidiga nationalekonomerna och framföra allt skotten Adam Smith. […] I den jämförelsen är det sociallibe-
ralismen som är den nya liberalismen.” I likhet med Halldenius väljer jag ändå  att använda beteckningarna ’ny-
liberal’ och ’socialliberal’ med hennes motivering att de är etablerade och kända. 
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3.3.4 Sammanställning av analysverktyget 
 

Tabell 3.1: Analysverktyg för undersökningen13 

 Socialliberalism Nyliberalism  Konservatism 

Frihet Positiv frihet. Negativ frihet. Frihet för individer i 
modern mening är ej 
ett centralt värde. 

Grundläggande 

enhet i samhället 

Individen.  Individen.  Kollektiva värden 
betonas, och familjen 
betraktas som sam-
hällets viktigaste 
enhet.  

Människosyn Positiv människosyn. Positiv människosyn. Negativ människo-
syn.  

Rättvisa Fördelningsaspekter 
tenderar att betonas. 
Jämlikhet betonas 
och resursskillnader 
bör utjämnas.  

Proceduraspekter 
tenderar att betonas. 
Jämlikhetssträvanden 
i betydelsen utjäm-
ning av resurser för-
döms oftast.  

Proceduraspekter 
betonas. Skepsis mot 
utjämning, vilket 
dock kan krävas för 
den samhälleliga 
sammanhållningens 
skull.  

Finansiering av 

trygghetssystem  

Offentligt finansiera-
de tjänster spelar en 
väsentlig roll för 
människors välfärd. 

Förespråkare av en 
nattväktarstat, vill 
minska staten till 
förmån för markna-
den.  

Offentligt finansierad 
välfärd spelar roll för 
människors välmå-
ende, men denna bör 
föras närmare famil-
jen och den lilla 
världen.  

 

Förklaring: I tabellen utläses idealtyperna vågrätt och de idéer & begrepp som skall operationaliseras 
utläses lodrätt. Denna tabell har förkortat principerna för varje område, i analysen sedan kommer ta-
bellen istället innehålla poängvärden mellan 0-5, se mer avsnitt 3.4. 
 
 
 
 

                                                
13 Vilket påpekades i avsnitt 3.2 är figuren hämtad från Bergström & Boréus, 2005:400, men har genomgått vissa 
modifieringar.     
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3.4 Analysteknik  
 
För att definiera vad en analysteknik är, kan detta sägas vara en uppsättning regler för hur ett 

material skall insamlas och bearbetas (Beckman, 2007:10). För att en forskningsuppgift skall 

bli genomförbar måste en problemställning preciseras i både ord och tanke. En operationalise-

ring av ett begrepp anger vilka operationer som skall utföras, alternativt vilka preciserade kri-

terier som skall vara uppfyllda, när forskaren tar ställning till huruvida ett empiriskt fenomen 

faller in under begreppet. Något som efter de ovanstående avsnitten förhoppningsvis står 

klart. Studiens validitet utgör sedan graden av överrensstämmelse mellan den teoretiska och 

den operationella definitionen, eller med enklare ord: i vilken utsträckning det som undersöks 

överrensstämmer med vad som avses att undersöka. Då validiteten behandlar vad det är som 

mäts, så är reliabiliteten beroende på hur det mäts, varav en närmare utveckling behövs innan 

analysen tar form (Bjereld, Demker, Hinnfors 2002:107-112). För att på ett strukturerat sätt 

undersöka vad som är viktigt för både validitet och reliabilitet i uppsatsen används en idéana-

lys. Vad som är viktigt vid en idéanalys är att undersökningen måste bygga på en noggrann 

läsning av varje aktuell text (Bergström & Boréus, 2005:400). I analysdelen kommer därför 

en text i taget att jämföras med var och en av de idéerna och begrepp som skall operationalise-

ras. Kriterierna har redan framgått under tidigare avsnitt, men då studien kommer att analyse-

ras efter en poängskala är det centralt att också redogöra för principen gällande poängplacer-

ingar14.  

 

 

3.4.1 Princip för slutsatsdragningar och poängplaceringar i analysverktyget 
 
I anknytning till uppsatsens analys kommer materialet att placeras in i analysverktyget efter 

en bedömning av varje funktions innehåll i den aktuella texten på en skala från 0 till 5 för 

samtliga idealtyper. Att på detta sätt använda en graderad skala innebär förhoppningsvis att 

finare nyanser i materialet kan uppträda än vad som varit fallet än om materialet endast skulle 

placera in under den idealtyp som passade bäst. På så sätt kan ett material anges ha en viss 

nivå av exempelvis nyliberalism men samtidigt en något högre nivå av exempelvis sociallibe-

                                                
14 Denna poängplaceringsprincip, liksom upplägget på figur 5.1 vari resultatet senare skall visas, är hämtad ifrån 
Svenssons kandidatuppsats De nya Mauderaterna? En idéanalys av centerpartiets partiinterna idépolitik 2001-
2007. Här utvecklar Svensson själv denna poängprincip med ambitionen att bidra till idéanalysen. I avslutande 
kapitel kommer även utvärderande kommentarer från mig kring denna.  
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ralism. Till exempel: ett material som bedöms innehålla enbart en positiv syn på frihet samti-

digt som inget tyder på en negativ sådan anges med värdet 5 för socialliberalism samtidigt 

som nyliberalism och konservatism anges med värdet 0. Noll poäng innebär en ickenämnd 

poängplacering och idealtyp i figuren. Efter samma princip kommer bedömningen att ske då 

materialet inte heller är fullt så entydigt, utan kanske rentav består av två poler. Till exempel: 

om det trots en dominerande positiv frihetssyn även kan anas en negativ frihetssyn, kommer 

det att framgå genom till exempel värdet 4 för socialliberalismen och beroende på dess om-

fattning, ett värde mellan 1 till 3 för nyliberalism respektive konservatism.  

 I bedömningen finns också en frekvensaspekt. Huruvida bedömningen baseras på kvan-

titativa grunder: att antalet gånger det undersökta nämns är många men kanske vaga, eller om 

det nämns kvalitativt: att antalet gånger det undersökta nämns är få men starka kommer att 

framgå i analysen, liksom om det är manifesta eller latenta budskap.  

Tillsist återstår bara att diskutera min tolkning då tolkningsaspekten i en studie som 

denna är högst aktuell. Bland metodlitteraturen som berör idéanalysen är det framförallt Esai-

asson som betonar besvärligheter med tolkningsaspekten. Esaiasson uttrycker vidare ett ytterst 

negativt förhållningssätt till tolkningsaspekten i denna typ av studier när han i Statsvetenskap-

lig Tidskrift gör en litteraturgranskning av Ljunggrens ”Folkhemskapitalisten” och avslutar 

granskningen med orden att det finns ”vanlig lögn, förbannad lögn och – idéanalys” (Esaias-

son, 1993:214).  Jag vill därför avslutningsvis innan själva analysen tar form bemöta denna 

kritik i form av att påpeka att ingen studie presenterar ett absolut sanningsanspråk i sig själv, 

utan detta är alltid beroende av de val som forskaren gör. På detta sätt presenterar jag denna 

idéanalys som sanningen i form av resultatet utifrån de val av material, tolkningstekniker och 

metoder som jag valt att göra. Tolkningen i uppsatsen baseras på Karl Poppers princip om att 

tolkningen skall ske generöst (Esaiasson m.fl. 2007:252) och jag har som ambition att öppet 

både redovisa och motivera dessa. För att förstärka mina tolkningar genomförs dessutom ock-

så ett intrakodreliabilitetstest, det vill säga en andra genomläsning och poängbedömning av 

materialet (ibid.71). 
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4. Analys 
 

 

I detta kapitel kommer studiens analys att äga rum. Först analyseras Reinfeldts politiska idéer 

1993 under avsnitt 4.1 för att sedan under avsnitt 4.2 sammanfattas och placeras ut i analys-

verktyget. Motsvarande görs sedan med Reinfeldts politiska idéer 2003 under avsnitt 4.3 re-

spektive 4.4. 
 

 

4.1 Reinfeldts politiska idéer 1993  
 

4.1.1 Frihet 
 

Vid en studie av Reinfeldts publikationer 1993 framkommer att den typ av frihet som domine-

rar i hans texter är av den karaktären som finns inom nyliberalismen och som definieras som 

negativ. Det framgår mer eller mindre ordagrant i Det sovande folket, då Reinfeldt diskuterar 

att det finns en skillnad mellan partierna i deras illustrationer och föreställningar av vem eller 

vilka krafter i samhället som är de som hindrar människan från att kunna leva i frihet. Vidare 

skriver Reinfeldt också att ”[i] moderaternas värld är det främst politiskt beslutsfattande som 

begränsar människan. Slutsatsen blir därför lätt att bara allt politiskt beslutsfattande försvinner 

så blir människan helt befriad och inga problem kvarstår” (Reinfeldt, 1993:59). Temat fortsät-

ter då han skriver att den ambitiösa människan helt korrekt upplever att dess förmåga begrän-

sas och inte utnyttjas fullt ut till följd av att en lång rad politiska beslut begränsar vardagen 

(ibid:59).  

Reinfeldt framställer en ytterst bred syn på vad han betraktar som frihet, där han betonar 

att friheten inte heller är förutsättningslös utan att ”[a]nsvar tillsammans med frihetsbegreppet 

är det mest centrala ordparet för förståelsen av moderat politik. [...] Friheten förutsätter an-

svarstagande, människor som är medvetna sin egen kapacitet och som har en vilja att använda 

den för sig själv och för sina närmaste” (ibid:97).  

Förvisso skriver Reinfeldt att ”[a]nsvarsbegreppet är mycket större än bara beröra eko-

nomiska termer” (ibid:97), men ändå ges just den ekonomiska aspekten stor betydelse då fri-

het i stor grad enligt Reinfeldt utgörs av termen ”reell självständighet”, där en ekonomisk 
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aspekt ligger till grund. Reinfeldt definierar nämligen reell självständighet främst som en för-

utsättning för att skapa ekonomiskt oberoende då det är viktigt att den som eftersträvar själv-

ständighet sätter ett egenvärde i att inte vara beroende av bidrag i någon form (ibid:96f). Rein-

feldt diskuterar vidare utifrån ett kort respektive ett långt perspektiv. I det korta perspektivet 

kännetecknas självständigheten av att medborgaren förmår att täcka sina månadskostnader 

med sin inkomst, och inte med hjälp av subventionerande kommunala eller statliga bidrag. I 

det längre perspektivet pratar Reinfeldt om att medborgaren också måste vara försäkrad från 

bidrag över generationerna – om inte detta kan uppnås ”är medborgarna från det de föds för 

sin försörjning och sitt välbefinnande beroende av staten” (ibid:95). Denna syn förstärks ock-

så genom att Reinfeldts huvudtes i en debattartikel är att ”[f]å föds i dessa dagar med sil-

versked i munnen, alla föds däremot med en skuldsedel nerkörd i halsen” (Reinfeldt, 1993a). 

Den verkliga konsekvensen av dessa problem betonar Reinfeldt uppstår om staten inte lyckas 

upprätthålla den välfärd som utlovats och blivit beroendeframkallad hos människan. Något 

som Moderaterna brukar beteckna som ”välfärdsstatens hjärtlöshet […] Resultatet blir att 

medborgare som inte längre är självständiga drabbas av att inte heller staten kan garantera 

deras välfärd” (Reinfeldt, 1993:95).   

Även i ett utvidgat frihetsbegrepp är det alltså den nyliberala negativa frihetssynen som 

fortsätter att prägla texten. 

 

 

4.1.2 Grundläggande enhet i samhället  
 
Redan i ovanstående stycke framgick ur en ekonomisk synvinkel värdet av förutsättningar för 

människan, att inte bara kunna spara inför sin framtid, utan också därutöver kunna ”sätta av 

till besparingar för sin egen och sina eventuella barns framtid” (ibid:95). Vidare är det inte 

bara den ekonomiska aspekten som hänger kvar här, utan också ansvarsbiten som diskuteras. 

Det Reinfeldt nämner är att ansvarstagandet inte är självcentrerat, utan att det i lika hög grad 

handlar om våra medmänniskor som hos oss själva.  

Redan utifrån ovanstående har det konservativa förhållningssättet med fokus på familje-

gemenskapen framträtt, något som emellertid också fördjupas i texten då Reinfeldt tillägger 

att ”[v]år familj står i en särställning” (ibid:98). Med det antyder han föräldraskapets krav på 

att föräldrarna skall sörja för sina barns försörjning men också att fostra till självständighet 

och att överföra normer och värderingar (ibid:98). Denna ståndpunkt återkommer Reinfeldt 
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till i sin debattartikel i Sydsvenska Dagbladet där han skriver att ”[f]ramtidens sociala gräns-

linjer inte går mellan några förlegade klassgränsstreck, utan mellan dem som uppfattas till 

insikt om att normer och individuella kunskaper behövs för självständighet och dem som väx-

er upp vind för våg” (Reinfeldt, 1993e). 

Även skilsmässobarn med fyra föräldrar betraktas i ett avsnitt där Reinfeldt, med ett 

monologiskt förhållningssätt, diskuterar huruvida det har orsakat ökad psykisk ohälsa i sam-

hället. Det han genom sin monolog kommer fram till är att det säkert är sant i vissa fall, sam-

tidigt som det finns en överdrift i detta påstående (Reinfeldt, 1993:63).  

Reinfeldt ser vidare en samhällsproblematik då grupperingarna i samhället i regel följer 

vissa givna mallar: vi umgås inte bara med likasinnade utan också med jämnåriga. Följderna 

av denna frånvaro av utbyte över generationsgränserna menar Reinfeldt leder till mytbild-

ningar (ibid:65f). 

Det ovanstående utgörs av det manifesta, emellertid förekommer också en latent aspekt 

i det hela. I det kapitel som beskrivits som att ta del av en ”dagbok” förekommer en frekvent 

förekomst av diverse olika familjemedlemmar och umgänget med dem, liksom värdet av det-

ta. Under ett och samma dygn hinner ”Johanna”, utöver att sköta sitt arbete och sin hälsa, att 

ringa upp samt umgås med sin farfar, både posta ett brev samt ringa sin mormor för att be-

stämma deras träff senare i veckan, lova sina föräldrar att följa med på båtsemestern, prata 

med sin syster och diskutera systerns man och deras barn, liksom att själv filosofera och för-

bereda inför sina framtida barn (ibid:75-90).  

Kontentan av ovanstående är således att familjen ses utgöra en väsentlig del i det sam-

hälle Reinfeldt beskriver, precis som föreskrivs inom konservatismen. Dock skall det inte 

försummas att det också tillskrivs ett liberalt förhållningssätt då Reinfeldt vid ett stycke också 

betonar att ”[d]en enskilda människan har en central plats i det moderata budskapet” (ibid:57).  

 

 

4.1.3 Människosyn  
 
Vid en granskning av synen på människan i materialet visar sig snabbt motsägelserna vara 

påtagliga: svenskarna är enligt Reinfeldt ”mentalt handikappade” (ibid:52), samtidigt som han 

skriver att hans Moderater ser människan som ”i det närmaste ofelbar” (ibid:57). Kontrasterna 

ger utslag i samtliga idealtyper då både den positiva såväl som den negativa människosynen 

förekommer.  
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De högst motsägande ansatserna utgörs av två bakomliggande orsaker, som sedan har 

en sammanhängande förklaring till de åtskilda betraktningssätten. Den negativa betraktelsen 

Reinfeldt har observerat är att en stor andel av invånarna i det civila samhället inte bryr sig 

om politik, mycket sällan tar egna initiativ och heller inte förstår innebörden av att ta eget 

ansvar. Reinfeldt kallar det för ”effekten av 53 års socialdemokratisk omyndighetsförklarande 

politik” (ibid:56f). Även den socialdemokratiska skolpolitiken tillskrivs ha gett ett Sverige 

med en stor grupp av medborgare som lider brist på tillräckliga kunskaper då skolan av soci-

aldemokraterna har betraktats som en förvaringsplats, alternativt ett ställe att söka oss till för 

att träffa kompisar (ibid:56). 

Samtidigt skriver Reinfeldt också att ”[m]edborgarna är däremot alltid kloka” (Rein-

feldt, 1993:29) och påpekar själv att ”[i] den av liberala värderingar alltmer präglade modera-

ta upfattningen [sic!] är människan i det närmaste ofelbar” (ibid:57).  

 Därför finns hoppet hos den moderata människosynen till en förändring till det bättre 

hos Reinfeldt. Dock finns ett stort problem: och det är att det finns skillnader mellan männi-

skor. Det kan också ses vara en orsak till de skilda uppfattningarna kring synen på människan. 

Dock görs sällan någon åtskillnad i texten mellan människor av Reinfeldt, utan han snarare 

dömer och berömmer alla kollektivt varav det ger upphov till en motsägelsefull syn på männi-

skan – liksom utslag i samtliga idealtyper (jfr Reinfeldt 1993:52,57).  

 

 

4.1.4 Rättvisa 
 
En tydlig ståndpunkt här gällande rättvisa tar liksom hos nyliberaler form genom att det är 

procedurer som betonas, såväl då det diskuteras bidragsutbetalning som då det diskuteras ur 

perspektivet att förmå att förvärva egen lön.  

Det grundar sig i framförallt två teser, varav den ena grundar sig i ståndpunkten att 

”[v]älfärdsstaten är en omöjlig konstruktion. De som kortsiktigt vinner överröstar alltid de 

som långsiktiga har att betala” (ibid:111). Den andra är grundad ur samma uppfattning där 

Reinfeldt skriver att ”[p]olitiker skapar inga resurser och kan därför inte heller ställa ut löften 

om resursers fördelning” (ibid:111). Det är också här det inledningsvis förekommande citatet 

förekommer kring att ”[s]venskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att 

politiker kan skapa och garantera välfärd” (Reinfeldt, 1993:53). 
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 Vidare förklaras detta också utifrån en skillnad mellan Socialdemokraterna och Mode-

raterna, där Reinfeldt skriver att ”Socialdemokraterna har förlitat sig på den svenska kapita-

lismens förmåga att skapa resurser som socialdemokratiska politiker sedan har fördelat efter 

vad de uppfattar vara en rättvis fördelning” (ibid:43). Detta är också Reinfeldts förklaring till 

varför Socialdemokraterna har kunnat vara det största partiet – väljarna har trott att det är so-

cialdemokratin som skapat resurserna, då ”[p]olitikerna har uppträtt som jultomten och skänkt 

nya bidrag och reformer till väljarna, svenskarna har trott på tomten” (ibid:43). Just tomte-

symboliken och problematiken kring utdelningarna återkommer även i en debattartikel där 

Reinfeldt skriver att ”[…] partierna, med undantag av moderaterna, återgått till det typiska 

jultomtefenomenet. De tävlar i att dela ut presenter till väljarna, men precis som i sagornas 

värld vet ingen hur gåvorna ska betalas” (Reinfeldt, 1993a). Åsikten om denna ”horribla över-

tro” (Reinfeldt, 1993e) och ”ohyggliga vrångbild” (Reinfeldt, 1993d) som Reinfeldt menar 

finns i Sverige på politikens möjligheter att skapa lycka och välfärd återkommer också i de-

battartiklar från detta årtal. 

Precis som Reinfeldt skriver att ingen vet hur gåvorna skall betalas tycks svenskarna en-

ligt honom veta hur gåvorna skall (ut)nyttjas. Eftersom uppfattningen är att om det nu finns 

givmilda socialförsäkringssystem så gäller det att utnyttja dem då ”[a]lla bidrag som man kan 

tillskansa sig upplevs som smart och framåt” (Reinfeldt, 1993:53) – och rabblar vidare upp ett 

par sätt att åstadkomma detta genom bland annat se till att erhålla mesta möjliga bostadsbi-

drag, allrahelst skaffa sig en skenlägenhet under värnplikten, skriva upp sin lön för att få ut 

arbetslöshetsunderstöd men samtidigt arbeta svart. Dock finns ett undantag: socialbidragen 

vilka ”upplevs som kränkande” (ibid:53f).  

För att sedan beröra individens förmåga att tillgodose sig själv en god lön skriver Rein-

feldt att på grund av att den offentliga sektorn är starkt påverkad av fackföreningarnas mång-

åriga lobby för långtgående löneutjämning, lett till att ”[a]lla försök att premiera bra arbetsin-

satser har bannlysts. Alla skall ha samma lön oavsett prestation och inlevelse” (ibid:72). Rein-

feldt fortsätter med att redogöra för att följden blir avundssjuka mot dem som försöker nyttja 

sitt professionella kunnande för att tjäna pengar liksom att denna person riskerar att bli betrak-

tad som egoist.   

Kontentan är att det skall vara rättvist att förvärva pengar och något som däremot inte är 

rättvist är den fördelningspolitik som har till syfte att utjämna, vilket stämmer väl överrens 

med det nyliberala förhållningssättet i frågan. Reinfeldt skriver rentav att ”[v]i vill inte se ett 
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samhälle där människor svälter, men i övrigt ska inga standardkrav skattefinansieras” 

(ibid:112). Ett uttalande som i hög grad är av intresse för analysen av nästkommande avsnitt.  

 

 

4.1.5 Finansiering av trygghetssystem 
 
Även om Reinfeldts idéer kring finansieringen av trygghetssystem först i detta avsnitt närma-

re skall granskas har redan i tidigare stycken en tämligen god bild framkommit, där mycket av 

det som kan sägas sammanfattas i synen på att ”[v]älfärdsstaten är en omöjlig konstruktion” 

(ibid:111), liksom det ovannämnda att ”[v]i vill inte se ett samhälle där människor svälter, 

men i övrigt ska inga standardkrav skattefinansieras” (ibid:112).  

Reinfeldts argument för dessa högst nyliberala ståndpunkter utgår från åsikter kring att 

”[v]älfärdsstaten har misslyckats, människorna har passiviserats och politikerna tycks ha kapi-

tulerat” (ibid:9).15 Det stora problemet med välfärdsstaten enligt Reinfeldt är att 

”[v]älfärdsstaten premierar inte entreprenörskap utan gynnar istället passivitet” (ibid:110). 

Reinfeldt skriver att ”[k]ärnan i den moderata framtidsvisionen utgår från uppgiften att 

tränga tillbaka den övertunga politiska staten till förmån för det civila samhället, med förmån 

för den enskildes beslutsfattande” (Reinfeldt, 1993c). Istället menar han att ”[d]et viktigaste 

ansvaret för dagens politiker måste vara, före alla diskussioner om nya utgifter eller vem som 

värnar and-ra [sic!] mest, att skapa balans mellan inkomster och utgifter” (Reinfeldt, 1993a). 

Reinfeldt skriver om sin syn på sin och övriga moderaters uppgift: ”Om något behöver 

göras och det kan göras av det civila samhället, så skall det göras av det civila samhället, inte 

av stat och kommun” (Reinfeldt, 1993:4816). Således betraktar Reinfeldt det politiska uppdra-

get mycket som vad han själv kallar ett motuppdrag – att hjälpa för att avhjälpa ett statligt 

beroende. Dessa exempel är tydliga kännetecken på förespråkandet av den så kallade nattväk-

tarstaten, som nyliberalismen förespråkar, då Reinfeldt ståndpunkt är att ”politiken skall ga-

rantera rättstaten och de grundläggande statliga uppgifterna” (Reinfeldt, 1993:113f). Reinfeldt 

utrycker också i Svensk linje, att ”återupprättelsen av Sverige som välfärdsnation inte sker via 

aktiva politiska ingrepp”. (Reinfeldt, 1993:b). 

                                                
15 Reinfeldt gör en intressant framtidscenario av vad välfärdsstaten leder till: ”Droganvändningen var ett stort 
problem i välfärdsstaten. I brist på annan stimulans och för att komma bort från det vanligtvis mycket inne-
hållslösa liv som de flesta levde användes mycket droger av främst hallucinogen karaktär. Det gav Fantasilik-
nande upplevelser och lyckokänslor som medborgarna inte förmådde känna i vanliga fall. De flesta framställde 
själva sina narkotiska preparat på kemikalisk väg i mat-centret.” (Reinfeldt, 1993:31) 
16Kursiv i original.   
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Reinfeldt lägger i argumentationen stor vikt vid att betona finansieringen ur offentlig re-

spektive privat regim, varav det sista är det självklara för Reinfeldt då han förespråkar den fria 

marknaden i den ”stora världen” (Reinfeldt, 1993:49). I den ”lilla världen” återkommer Rein-

feldt istället till familjens vitala roll, och framförhåller att ”[b]ara för att det finns de som sak-

nar vänner eller släkt så får vi, med Örns17 synsätt, inte kalla den kärlek och omtanke som 

ryms i den lilla världen för välfärd. Välfärd blir i stället det som utgörs med hjälp av skattebe-

talarnas pengar i den offentliga sektorns regi” (Reinfeldt, 1993a). Resonemanget förekommer 

i såväl boken som i debattartiklar. I Svensk linje, en konservativ ungdomstidning debatterar 

han också vidare utifrån ideologiska begrepp och förhållningssätt: ”[l]iberalismens enorma 

tilltro till människans oändliga möjligheter att skapa egen lycka blandas med konservativ rea-

lism och insikt om mänskliga svagheter […]” (Reinfeldt, 1993b). Av detta resulteras en poli-

tik som ”ger växtkraft och plats för enskilda initiativ” (ibid), liksom ”ett samhälle som gläds 

med de framgångsrika men som samtidigt känner ansvar för de sämre lottade” (ibid).  

Intressant här är att i Reinfeldts bok är det framförallt teserna kring ett ytterst nyliberalt 

förhållningssätt till välfärdsstaten som framträtt, medan i debattartiklar från samma tid kom-

mer ett allt mer konservativt innehåll då han visst vill se någon form av välfärd, men att soci-

alpolitik är något för ”den lilla världen” nära familjen.    

 

 

4.2 Sammanfattning av Reinfeldts politiska idéer 1993 samt 
poängplaceringar i analysverktyget  
 
Den frihetssyn vi möts av i Reinfeldts texter 1993 är enkel att klassificera då han skriver att 

”bara politiskt beslutsfattande försvinner blir människan fri” (Reinfeldt, 1993:59). Detta, som 

jag redan varit inne på, stämmer väl överens med den negativa frihetssynen som finns inom 

nyliberalismen. I avsaknad av andra perspektiv på frihet är därför poängbedömningen lätt att 

avgöra till att bli entydigt nyliberalism:5.   

Gällande Reinfeldts syn på grundläggande enhet i samhället grundar sig ett avgörande 

här i de diskussioner om gemenskaper kring familjebundna relationer. Jag tolkar det som att 

dem ses som det viktigaste, inte minst med anledning av uttalanden som ”[v]år familj står i en 

särställning” (ibid:98), vilket också stämmer väl överens med konservatismens syn på famil-

                                                
17I artikeln framgår det också att Örn, som Reinfeldt hänvisar till, vid detta tillfälle var verksam som partisekrete-
rare för Folkpartiet (Reinfeldt, 1993a).  
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jen och de motsvarande sammanslutningar som viktigast i samhället. Då texten domineras av 

ett fokus och en argumentation som främst kan tolkas som att den nära gemenskapen är den 

viktigaste enheten, bedömer jag denna funktion som konservatism:4. Att jag inte sätter 5 beror 

på att budskapet till viss del har förekommit latent, samtidigt som att ge en så pass hög po-

ängplacering motiveras av de frekvent förekomna familjerollerna i boken. Eftersom det sam-

tidigt finns inslag i materialet som kan förstås som en mer ny– och socialliberal individualise-

ring kring individen anges funktionen även till vardera ny- och socialliberalism:1. En siffra 

som förvisso kan betraktas som mycket låg med tanke på yttrandet kring den enskilda männi-

skans centrala plats i Moderat politik, men det motiveras utifrån att detta var enda tillfället 

som ståndpunkten berördes. 

När jag skall placera in Reinfeldts människosyn kan denna till viss mån föras till samtli-

ga idealtyper som jag arbetar med, dock i klart åtskilda omfattningar. Ett uttalande som 

”svenskarna är mentalt handikappade” (Reinfeldt, 1993:53) är kanske ett uttalande som inte 

ens analysverktyget är tillräckligt för att ge en rättvis bedömning då ingen av de aktuella ide-

altyperna vill uttrycka det fullt så negativt. Givetvis måste jag hålla mig inom analysverkty-

get, och utifrån det konstatera att det framförallt handlar om en negativ människosyn som 

således hamnar under konservativa genren, vilket ger bedömningen konservatism:5. Den posi-

tiva människosynen får heller inte glömmas bort i analysen: Reinfeldt förde styckvis tesen att 

människan är ”i det närmaste ofelbar” (ibid:57). Det ger även utslag i de ny- och socialliberala 

funktionerna, fast inte med lika hög poängplacering då denna typ av yttranden kvantitativt sett 

inte berörs lika ofta som det negativa. Istället bedömer jag funktionerna som vardera ny- re-

spektive socialliberalism:4. 

Vid en betraktelse av vad Reinfeldt menar är rättvisa syns tydligt att framförallt nylibe-

rala uttryck kommer till sin rätt med betoningen på den rättvisa procedurfördelningen, liksom 

förkastandet av den bidragspolitik som vill syfta till en jämlikare fördelning, vilket ger nylibe-

ralism: 5.  

För att tillsist diskutera och poängbedöma Reinfeldts syn på välfärd torde det vara föga 

förvånande att den betraktas utifrån nyliberala termer och med höga poängsättningar som 

följd. Uttryck som ”[v]i vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt ska inga 

standardkrav skattefinansieras” (Reinfeldt, 1993:112) och övrig hänvisning till hur det som 

kan skötas av det civila samhället också bör skötas av det civila samhället liksom hänvisning-

en till den fria marknaden. Därför blir poängsättningen nyliberalism:5. Emellertid påpekar 

Reinfeldt i citatet ovan också att han inte vill se människor svälta, varefter jag bedömer detta 



 

33 

 

som i viss mån någon form av socialpolitik och bedömningen socialliberalism:1. Här till-

kommer också Reinfeldts uttryck om att föra denna typ av försörjning närmare ”den lilla värl-

den” och familjen, vilket motiverar en bedömning till konservatism:4. 

 

Tabell 4.1 Reinfeldts politiska idéer 1993 

 

 Socialliberalism Nyliberalism  Konservatism 

Frihet 0 5 0 

Grundläggande 

enhet i samhället 

1 1 4 

Människosyn 4 4 5 

Rättvisa 0 5 0 

Finansiering av 

trygghetssystem  

1 5 4 

 

Förklaring: I tabellen utläses idealtyperna vågrätt och de idéer & begrepp som operationaliseras utlä-
ses lodrätt. För att se principen för indelning och poängberäkning se avsnitt 3.3 och 3.4. 

 
 

4.3 Reinfeldts politiska idéer 2005   
 

4.3.1 Frihet 
 
Vad som snabbt noteras är att precis som frihet kopplades samman med ansvar redan år 1993 

pratar Reinfeldt vidare på temat 2005 då han i sitt tal understryker att ”idéparet frihet och an-

svar” (Reinfeldt, 2005) har betytt mycket såväl för hans egna politiska utveckling som vid en 

definition av Moderaterna och dess idéer. Reinfeldt återkopplar, precis som 1993, även till att 

detta idépar handlar om hur frihet byggs på individuellt ansvarstagande, och som tydligt fast-

slår en tro på människors strävan efter frihet, men också människors strävan att ta ansvar för 

sig själva och sin nära.  

Reinfeldt gör också i talet ett yttrande som klart får räknas till att innebära en skillnad i 

hans sätt att betrakta frihet då han säger att [n]är vi talar om friheten måste vi se alla livets 

faser och se att frihet betyder olika saker för olika människor” (ibid). Vidare säger Reinfeldt 
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att ”frihet i vår tid handlar väldigt mycket om människors makt över sitt eget liv” (ibid). Det 

förklaras närmare ur ett tidsperspektiv där det tidigare talas om hur frihet främst har handlat 

om ”frihet i världen, demokrati mot diktatur, väst mot öst eller marknadsekonomi mot plan-

hushållning” (ibid).  

Det intressanta här är Reinfeldts tidigare diskussion kring friheten som entydigt nylibe-

ralt negativ här helt plötsligt ytterligare en annan dimension har plockats in i frihetsbegreppet: 

det gäller inte att bara vara fri från politiska ingrepp, nu finns istället snarare den sociallibera-

la positiva frihetssynen som ser till att du även skall ha olika möjligheter till att nyttja friheten 

i livets olika stadier.  

 

 

4.3.2 Grundläggande enhet i samhället 
 
Att den konservativa familjesynen finns kvar hos Reinfeldt 2005 står klart med yttranden som 

”[v]i föds in i livet beroende av andra, det vill säga våra föräldrar” (Reinfeldt, 2005), och 

”[f]amiljen och banden mellan föräldrar och barn är och förblir samhällets viktigaste bygg-

sten” (Reinfeldt & Kristersson 2005). Reinfeldt betonar att genom en trygg uppväxt så läggs 

grunden för ett liv där personlig frihet och gemensamt ansvar kan kombineras (ibid.). Här 

tillkommer att vi ofta också avslutar våra liv i starkt beroende av andras stöd och hjälp i form 

av nära anhöriga, äldreomsorg, vård i livets slutskede etc. Här berörs även livet mellan, där 

individen pendlar i perioder kännetecknade av egen styrka, kraft att stå på egna ben och vara 

behjälplig till andra, men även i faser då vi är mer beroende av andras beslut (Reinfeldt, 

2005). 

Reinfeldt skriver även i debattartiklar att ”[k]ärnfamiljen lever kvar och är ett starkt ide-

al för många av oss” (Reinfeldt & Kristersson 2005), men berör också de förändrade familje-

förhållandena som har utvecklats på mindre än 50 år och att det måste finnas en politik även 

för de nya, och lika vanliga, familjeförhållandena (ibid.). 

Ytterligare exempel på hur viktig familjen anses vara är då Reinfeldt talar om skapandet 

av ett samhälle som är till stöd och i närvaro när det går snett. Vad som här påpekas är att vid 

skapandet är det ”däremot inte alltid som svaret på detta samhälle är politiken. Svaret finner 

vi oftast snarare i familjer, kretsen av nära anhöriga, vänner och bekanta” (Reinfeldt, 2005). 

För Reinfeldt är det i förlängningen också en diskussion kring vad han benämner för det civila 

samhället då Reinfeldt säger att ”[i] ett starkt civilt samhälle finns ett engagemang för var-



 

35 

 

andra som inte behöver tas över av politiken för att låsas in i sammanträdesrum” (ibid.). Det 

är det civila samhället, som parallellt skall inrymma både det politiska ansvarstagandet samt 

låta det mänskliga ansvarstagandet få ha obehindrad genomslagskraft, som Reinfeldt vill ge 

utrymme för – något som Reinfeldt skrev om också redan 1993. Ur detta perspektiv är mycket 

från 1993 alltså sig likt, det som möjligen skiljer sig åt är att den manifesta delen av familjens 

vitala roll som har ökat varvid de konservativa argumenten kan antas ha förstärkts något.  

 

 

4.3.3 Människosyn 
 
I analysen från 1993 blev beteckningen av Reinfeldts syn på människan motsägelsefull, när 

denna undersöks för 2005 kan denna istället sägas vara en mer förstående sådan. Vad som 

emellertid fortfarande gäller är att Reinfeldts människosyn kan placeras i samtliga idealtyper.  

Reinfeldt säger i sitt tal att ”[v]i tar människan som vår utgångspunkt och därför blir vår 

människosyn också väldigt viktig” (Reinfeldt, 2005). Därför påpekas att den Moderata politi-

ken skall bygga på en förväntan och utgångspunkt i att människan vill komma till sin rätt samt 

vill växa i eget ansvarstagande och således också utforma politiska institutioner och ett sam-

hälle som ger utrymme och uppmuntrar detta. Vidare betonar han att Moderaterna tror på 

människan, och att tilltron är bärande för hela den moderata politiken. Reinfeldt påpekar att 

de till och med ”tror så mycket på människor att vår beskrivning möjligen blivit något över-

driven” (ibid.) eftersom de beskriver ”människan som så oändligt kapabel att hon i varje läge 

kan göra allt” (ibid.). Reinfeldt medger att det emellertid inte är erfarenheten att människan är 

så pass stark att alltid kunna stå på egna ben, och väljer att beskriva människan som ”kapabel 

men bräcklig” (ibid.). Därför skall också samhällets institutioner kunna inrymma de männi-

skor som har deformerats, hamnat snett i livet eller på andra sätt gjorts illa.  

Reinfeldt behandlar alltså både en mer positiv människobild i enlighet med de liberala 

utgångspunkterna samt en något mindre konservativt negativ människobild, därav också det 

tidigare ordvalet av ”förstående”. Det finns även en förlängning i diskussionen till skolan här, 

precis som 1993. Även nu beskylls socialdemokratisk skolpolitik som inte lyckats fokusera på 

kunskapsuppdrag (Reinfeldt, Tolgfors, Kristersson, 2005). 18  

 

                                                
18 Att skolan berörs i detta stycke handlar om att Reinfeldt tillskriver skolan som en mycket central bas för ett 
gott samhälle (Reinfeldt & Tolgfors 2005).   
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4.3.4 Rättvisa 
 
Reinfeldt höll 1993 en ytterst nyliberal ståndpunkt i frågan om rättvisa. Mycket lever kvar 

även 2005 då den stora tesen är att ”[s]killnaden mellan att leva på bidrag och leva av för-

värvsarbete ska växa” (Reinfeldt, 2005) liksom att ”[f]ler måste komma i arbete” (ibid.). Nå-

got som går hand i hand genom att göra en ökad åtskillnad mellan att leva på bidrag eller av 

egenförvärvad lön.  

 Reinfeldt betonar det viktiga i att uppmuntra vägen från bidragsförsörjning till eget ar-

bete, från deltid till heltid och i möjligheten att påverka det egna livet genom eget arbete 

(Reinfeldt, 2005). En annan sida är att ”kunna straffa arbetslösa som inte söker jobb” (Rein-

feldt & Borg 2005). Detta för att ge mindre möjlighet att tacka nej till de sämre betalda arbe-

ten då alla jobb är värda att utföras. Istället påpekas att sänkta skatter gör det möjligt för fler 

människor att leva på sin lön. Att få fler företag att vilja nyanställa är också en väsentlig del 

av politiken som förs fram i såväl tal som i debattartiklar (jfr. Reinfeldt, 2005; Reinfeldt, 

2005a; Reinfeldt, 2005d; Reinfeldt & Borg 2005, Reinfeldt, Tolgfors, Kristersson, 2005) 

Problemet, menar Reinfeldt, är det omvända gällande dagens skatte- och bidragssystem, 

vilket framförallt missgynnar dem som tjänar minst, har försörjningsstöd för egna barn och är 

ensamstående. Detta exemplifierar Reinfeldt med ensamstående mödrar, som problemet berör 

mest såväl i utsträckning som i omfång. Reinfeldt nämner att den ekonomiska situation de 

ensamma mödrarna befinner sig i gör att ”även om möjligheten att arbeta extra fanns, så för-

ändras inte deras situation och det ger ingenting tillbaka. Om inte det är ofrihet så vet jag inte 

hur ofriheten ser ut, men nu gör vi anspråk att både se och vilja göra någonting åt detta” 

(Reinfeldt, 2005). Även problematiken för invandrare att komma in på den svenska arbets-

marknaden berörs. (Reinfeldt, 2005d) 

Mycket av vad Reinfeldt redan 1993 uttryckte gällande rättvisa kan alltså antas leva 

kvar 2005. Det är fortfarande de nyliberala antaganden av att det är procedurerna som skall 

vara rättvisa, liksom förkastelse av bidragsutjämning då Reinfeldt betonar att det måste löna 

sig att arbeta.  
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4.3.5 Finansiering av trygghetssystem  
 

Redan i uppsatsen inledning berördes ett citat där det uttrycktes att ”Moderaterna tror på 

att en skattefinansierad välfärd har stora fördelar, för att den utjämnar livschanser” (Reinfeldt, 

2005).  

På denna linje fortsätter Reinfeldt med att påpeka att det är en uppfattning som snart 

hela den civiliserade världen har, liksom att hela deras synsätt om att människan ska komma 

till sin rätt, blir omvänt förfelad om det ska vara vilken familj som du föds inom som skall 

vara avgörande för dina livschanser. Det som däremot utmanar, för att använda Reinfeldts 

uttryck, är ”att hela denna skattefinansierade sektor ska utföras av monopolarbetsgivare, topp-

styrda av politiker som vare sig lämnar inflytande till patienter, elever, föräldrar eller den per-

sonal som utför arbetet” (ibid).   

Emellertid är talet om välfärdsstaten som en ”omöjlig konstruktion” (Reinfeldt, 

1993:111) borta och de tidigare övertygade nyliberala förhållningssättet till denna nedtonat 

och istället framträder ett något mer socialliberalt förhållningssätt.   

Istället är det, vilket berördes även 1993, ”däremot inte alltid som svaret på detta sam-

hälle är politiken. Svaret finner vi oftast snarare i familjer, kretsen av nära anhöriga, vänner 

och bekanta” (Reinfeldt, 2005). Det är i förlängningen också en diskussion kring det som 

Reinfeldt benämner för det civila samhället då Reinfeldt säger att ”[i] ett starkt civilt samhälle 

finns ett engagemang för varandra som inte behöver tas över av politiken för att låsas in i 

sammanträdesrum” (ibid.).  

Av ovanstående tolkar jag att det är fortfarande finns konservativa värderingar kvar i 

Reinfeldts idéer om ett trygghetssystem. Dock inte fullt lika starkt som 1993 då han inte läng-

re ordagrant tillskriver den ekonomiska betydelsen i sammanhanget.  

 

 

4.4 Sammanfattning av Reinfeldts politiska idéer 2005 samt 
poängplaceringar i analysverktyget 
 

Den frihetssyn som bemöts av i Reinfeldts yttranden 2005, har ändrat sig i förhållande till 

1993 som jag då bedömdes till entydigt nyliberal. Frihetssynen 2005 tenderar att ha blivit in-

fluerad av den socialliberala synen på frihet. Dock finns fortfarande tendenser av denna nyli-

berala frihetssyn kvar, vilket leder till att den inte kommer vara utan poäng. Då Reinfeldts 



 

38 

 

uttalande om frihet definieras som ”makt över sitt eget liv” (Reinfeldt, 2005) bedömer jag 

detta ur såväl nyliberalt som socialliberalt perspektiv. Ur nyliberal därför att denna makt över 

livet kan tolkas likväl handla om att vara fri från politiska beslut, som att det handlar om poli-

tiska beslut som ger förutsättningen för denna frihet. Därför ger detta poängvärdena vardera 

ny- och socialliberalism:3. Detta för att det helt enkelt skulle behövas en tydligare förklaring 

av innehållet i ett sådant yttrande vilket inte kommit fram i undersökningens aktuella material 

och då också kan vara missvisande för undersökningen.  

Gällande Reinfeldts syn på grundläggande enhet i samhället tenderar 2005 att likna 

1993 i bedömningen. Fortfarande finns diskussionerna om gemenskaper kring familjebundna 

relationer kvar, och med uttalanden som ”[f]amiljen och banden mellan föräldrar och barn är 

och förblir samhällets viktigaste byggsten” (Reinfeldt & Kristersson 2005) ges bedömningen 

konservatism:5  

När jag skall placera in Reinfeldts människosyn för 2005 kan även denna gång det föras 

till samtliga idealtyper som jag arbetar med, fast inte fullt så spretigt. Vad som genomspeglat 

talet och tidstillhörande artiklar är en ytterst positiv syn på människan utifrån liberala termer. 

Eftersom ny- och socialliberalism inte har någon skillnad i människosynen bedöms Reinfeldt 

till vardera ny- respektive socialliberalism:4 Då det också finns en negativare syn kvar kring 

människans ofullständighet ger det också en bedömning av konservatism:2. 

Mycket av vad Reinfeldt 1993 uttryckte gällande rättvisa lever kvar 2005. Det är fortfa-

rande de nyliberala antaganden om att det är procedurerna som skall vara rättvisa, liksom för-

kastelse av bidragsutjämning då Reinfeldt uttalar att det måste löna sig att arbeta, bedömning-

en blir således nyliberalism:5.  

Således återstår att undersöka den funktion som redan i inledande uppsatskapitel har in-

dikerat på en eventuell skillnad, synen på finansiering av trygghetssystem. Det vi nu kan se är 

att det finns en skillnad då de nyliberala värderingarna har tonats ned och ersatts med något 

mer socialliberala värderingar. Detta ger bedömningen socialliberalism:3 och nyliberalism:1. 

Här tillkommer också familjens roll och diskussionen om ”det civila samhället”. Även om det 

inte lika uttryckligen handlar om ekonomi behandlas dessa funktioner fortfarande med kon-

servativa värden i frågan. Då betoningen av den ekonomiska aspekten har försvunnit innebär 

detta en sänkning i grad av konservatism och ger istället konservatism:2. 
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Tabell 4.2. Reinfeldts politiska idéer 2005 

 

 Socialliberalism Nyliberalism  Konservatism 

Frihet 3 3 0 

Grundläggande 

enhet i samhället 

0 0 5 

Människosyn 4 4 2 

Rättvisa 0 5 0 

Finansiering av 

trygghetssystem  

3 1 2 

Förklaring: I tabellen utläses idealtyperna vågrätt och de idéer & begrepp som skall operationaliseras 
utläses lodrätt. För att se principen för indelning och poängberäkning se avsnitt 3.3 och 3.4. 
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5. Resultat och avslutande reflektioner 
 

 

I det avslutande kapitel kommer resultaten för studien att presenteras i samband med att de 

inledningsvis ställda frågorna besvaras under avsnitt 5.1. Det följs av avsnitt 5.2 som innehål-

ler en avslutande diskussion med ett antal reflektioner kring denna studies innehåll liksom en 

utvärdering av uppsatsens metodanvändande.  

 

 

5.1 Resultat 
 
Det som var uppsatsens syfte var att undersöka ifall Reinfeldts politiska idéer, utifrån Rein-

feldts offentliga publikationer och yttranden 1993 och 2005, har förändrats. Detta närmare 

bestämt genom att klassificera Reinfeldts idéer i olika funktioner i olika ideologiska genre: 

socialliberalism, nyliberalism och konservatism.  

I avsnitt 4.2 respektive 4.4 har vardera aktuella undersökta år resulterat i sammanställ-

ning i tabellform. För att göra en tydlig redovisning av dessa tabeller har jag valt att samman-

ställa dessa två tabeller i två olika figurer. En första där en sammanfattning av antal poäng kan 

överblickas för att ge en sammantagen bild över huruvida förändringar har skett mellan ideal-

typerna. Dels sedan också en mer detaljerad bild över huruvida det förändrats även i förhål-

lande till funktionerna.  

 För att sammanställa dessa två tabeller får vi för resultatdelens skull fram följande fi-

gur: 

 

Figur 5.1 Studiens resultat utifrån idealtyperna 

 Socialliberal Nyliberal Konservativ 

1993 6 20 9 

2005 10 13 9 

 

Förklaring: Tabellen innehåller summering av antal poäng inom respektive idealtyp från tabell 4.1 
respektive 4.2.  
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Figuren ovan ger en god överblick i hur Reinfeldt har tenderat att röra sig mellan idealtyper-

na. Vad som framkommer är också att Reinfeldt har haft benägenhet att bli något mer social-

liberal medan de nyliberala värderingarna har sjunkit något liksom de konservativa värdering-

arna har bestått. Trotts dessa skitningar är det fortfarande de nyliberala argumenten som fram-

träder starkast.  

Ytterligare en reflektion av ovanstående tabell är att vi har olika poängvärden mellan 

åren blir att se att 1993 har mycket fler poäng totalt (35) jämfört med de förre 2005 (32). Det-

ta kan, vilket berördes i teoridelen, tyda på att Reinfeldt kan ha rört sig från att hålla en ideo-

logisk förhållning till moderaterna till en mer pragmatisk.  

Då analysen innehåller ett antal olika funktioner är det naturligtvis intressant att också 

gå igenom dessa närmare för att se inom vilka områden det framförallt har skett en föränd-

ring. 
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Figur 5.2  Studiens reslutat utifrån analysverktyget  

 Frihet 
 

Socialliberalism 1993   2005   

Nyliberalism    2005  1993 

Konservatism 1993 2005      

 0 1 2 3 4 5 

 Grundläggande enhet i samhället 

Socialliberalism 2005 1993     

Nyliberalism 2005 1993     

Konservatism     1993 2005 

 0 1 2 3 4 5 

 Människosyn 

Socialliberalism     1993 2005  

Nyliberalism     1993 2005  

Konservatism   2005   1993 

 0 1 2 3 4 5 

 Rättvisa 

Socialliberalism 1993 2005      

Nyliberalism      1993 2005 

Konservatism 1993 2005      

 0 1 2 3 4 5 

 Finansiering av trygghetssystem 

Socialliberalism  1993  2005   

Nyliberalism  2005    1993 

Konservatism   2005  1993  

 0 1 2 3 4 5 

Förklaring: I de fall där skillnaden av poängplaceringarna inte är större än på varandra följande värde betraktas de 
vara inom ”felmarginalen” ur ett tolkningsperspektiv. I de fall poängplaceringarna är större än på varandra följande 
värde betraktas de som ”signifikanta” och är markerade med en pil.  
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Efter att ha sammanställt resultaten från de två olika tidpunkterna kan det konstateras att i 

vissa funktioner följer placeringarna från de jämförda åren varandra väl, rentav identiskt vid 

ett tillfälle, medan i andra fall skiljer de sig något mer. Innan jag för en djupare diskussion där 

jag går igenom innebörden av poängen skall en sak förtydligas. I de fall där skillnaden av po-

ängplaceringarna inte är större än att det gäller två på varandra följande värden kan detta i 

sammantaget förmodligen sägas som Svensson (2008) benämner ligga inom ”felmarginalen” 

sett ur ett tolkningsperspektiv19, varav inga större slutsatser av detta kan dras. I de fall det är 

en större skillnad, där poängplaceringarna är större än på varandra följande värde, betraktas 

emellertid en mer märkbar förändring, vad Svensson också väljer att kalla ”signifikant” skill-

nad.  

För att börja med en diskussion över Reinfeldts syn på frihet kan vi genom att studera 

figuren ovan konstatera att denna har förändrats på ett ”signifikant” sätt då den har kommit bli 

mindre nyliberal 2005 i förhållande till 1993, liksom mer socialliberal 2005 i förhållande till 

1993.  

Gällande skillnader i syn på grundläggande enhet i samhället visar figuren ovan att vis-

sa förändringar kan antas ha skett, men att alla poängbedömningar också placerats ut i vad 

som får anses vara inom ”felmarginalen”.  

Åter en signifikant förändring har skett i analysen av Reinfeldts människosyn ur det 

konservativa perspektivet där den från 1993 fram till 2005 bedöms mindre konservativ. Emel-

lertid bedöms den ha samma värde ur social- och nyliberala perspektiv.  

Ett identiskt förhållningssätt har emellertid uppträtt under betraktelsen av Reinfeldts syn 

på rättvisa då denna entydigt betraktas vara nyliberal såväl 1993 som 2005. 

I betraktelsen av Reinfeldts syn på finansiering av trygghetssystem finner jag tendenser 

till att utgöra de största kontrasterna i en jämförelse mellan 1993 och 2005. Det nyliberala 

förhållningssättet till en välfärdsstat är nedtonat liksom att det socialliberala förespråkandet av 

statlig välfärd uppkommit. Något som även skett på bekostnad av de konservativa argumenten 

kring familjens, som i övrigt fortfarande är viktig, funktion på området.  

För att nu återkoppla till min frågeställning för uppsatsen vill jag nu avsluta med att 

konstatera att ja, det finns såväl likheter som skillnader i Reinfeldts politiska idéer. Likheterna 

tenderar att framträda främst i diskussioner om familjens vitala roll i samhället och rättvisa i 

termer utifrån proceduraspekter. I dessa fall är det fortfarande de konservativa respektive ny-

liberala värdena som beaktas högst. Däremot tenderar diskussionen om välfärdsstaten, synen 
                                                
19 Detta trots det gjorda intrakodreliabilitetstestet.  
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på människan och dennes frihet ha utvecklats från nyliberala ståndpunkter åt mer sociallibera-

la. Detta samtidigt som vi har sett att totalt sett är det fortfarande de nyliberala värdena som 

prioriteras främst såväl för 1993 som 2005. 

 

5.2 Avslutande reflektioner 
 
Innan jag påbörjar avsnittet är det värt att poängtera att diskussionen görs utifrån mina egna 

reflektioner av arbetet utan att ha någon fastare grund i arbetets uppbyggnad samt struktur.  

 För att först diskutera idéanalysen, och med utgångspunkt i idealtyper, som metod vill 

jag bedöma det som en intressant och givande metod, om än också besvärlig. Den besvärliga 

aspekten uppkommer främst ur det syfte idealtyperna har att fungera som ett ”raster”, då jag 

har upptäckt att det inte alltid är lika lätt att i framställningen sortera vad som skall diskuteras 

under vilken funktion – till exempel har mycket av det Reinfeldt haft att säga en ekonomisk 

aspekt, vilket är föga förvånande då han är nationalekonom i grunden.  

Här tillkommer också att jag använt mig utav den utveckling av idéanalysen som Svens-

son (2008) har gjort i form av poängbedömningar istället för att behöva välja den idealtyp 

som passar bäst. Något jag tycker har varit en mycket bra utgångspunkt då det ger mer ut-

rymme för mig som författare att reflektera över materialet. Samtidigt som det givetvis kan 

vara svårt att på ett övertygande sätt motivera varför just en trea framför en fyra är berättigad 

en funktion etc. Jag har också reflekterat över mitt resultat om jag hade valt att enbart hålla 

mig till att välja den idealtyp som passar bäst, och funnit att på det stora skulle det fortfarande 

bildas samma antaganden kring vilka funktioner Reinfeldt behållit sina ståndpunkter och i 

vilka andra de ändrats. Vad jag emellertid saknade i Svenssons sätt att beskriva poängbedöm-

ningen, vilken jag har lagt till i denna uppsats, är en reflektion över ett bemötande av det kva-

litativa kontra det kvantitativa i en text. De manifesta och latenta budskapen fanns däremot 

uppmärksammad, och jag hoppas därför att jag i min anmärkning åtminstone kan tillföra nå-

got av den utveckling av idéanalysen Svensson önskar.  

 För att också nämna något ytterligare kring mitt studieobjekt Fredrik Reinfeldt vill jag 

precis som inledningsvis citera honom också avslutningsvis. Jag har redan innan varit inne på 

hur Reinfeldt i Det sovande folket beskriver att Moderaterna har som ambition att bli Sveriges 

största politiska parti, liksom hans åsyn om att detta förpliktigar och att man således inte kan 

se sig själva som företrädare för en avgränsad befolkningsgrupp. Vad Reinfeldt också påpekar 
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är att detta innebär att man heller inte kan ”låsa fast sig vid politiska uppfattningar i tron att 

verkligheten är statisk, partiet måste istället visa på insikt om att förutsättningarna ständigt 

förändras” (Reinfeldt, 1993:41). Detta genom att vara lyhörd gentemot de kritiska gransk-

ningarna från omvärlden från väljare såväl som opinionsbildare. Med dessa ord i bakhuvudet 

har alltså Reinfeldt visat sig öppen redan 1993 för förändringar. Samtidigt kan detta tolkas 

som en kappvändarinställning kring att ha en åsikt om det att det viktigaste är att bli störst då 

Reinfeldt också skriver att ”[l]yckas inte detta blir man inte största parti, och omvänt om man 

inte förstår detta, så förblir man inte störst” (Reinfeldt, 1993:41). Dock kan givetvis mer ifrå-

gasättas om det verkligen var åt det håll Reinfeldt förändrade partiet som var dess syfte.  

Mest förvånande för mig är hur jag har bedömt Reinfeldts politiska idéer 1993 utifrån 

nyliberalism, totalt blev det enligt min bedömning tjugo stycken kriterier för nyliberalism 

gentemot de nio som konservativa blev, med tanke på att Reinfeldt kandiderade på mandat att 

föra in MUF på en mer konservativ bana (se Utbult & Fridén, 2009:i). Intressant är emellertid 

också att se hur Reinfeldt tycks vara influerad i det tänkande som Charles Murray (1993) 

framför i sin diskussion om ”små plutoner” som upprätthållare av samhället, liksom den dis-

kussionen som Hans L. Zetterberg (1995) för gällande det civila samhället.  

 

 

5.3 Förslag på vidare forskning 
 

Vad som vore av intresse för vidare forskning och studier under samma tema hade varit att 

göra en motivanalys bakom de skillnader och likheter som finns bland Reinfeldts politiska 

idéer. Kanske har dessa något med den fokuseringen av att bli det största partiet som jag 

nämnde ovan?  

En annan inriktning på studien hade också kunnat vara att göra en studie som fokuserar 

på retoriken då språket har en central betydelse för politiken. Detta gäller bland annat frågan 

om hur begrepp definieras och hur ramarna för en debatt etableras. Den som etablerar ramar 

för debatten, exempelvis genom ordval har ett bättre utgångsläge att vinna debatten.  

 En tredje intressant infallsvinkel vore att betrakta Reinfeldts påvisade likheter och skill-

nader utifrån en psykologisk teori som säger något kring förändringar på individnivå.  
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