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Abstract 
Writers: Karl-Johan Arnér, student 

Mentor: Karl Loxbo 

Institution: Social studies 91-120p at the institution of human and social studies at the 

university of Kalmar. 

Title: Taxpayers Association – An analyse during 1975-2007 

Background: The organisation was founded 1921 and has today over 100 000 members. 

They are critical to a large welferestate and work intensive to decrease the taxes in Sweden. 

They have a paper for the members and the study explores the message in this paper. The 

purpose is to se if the message is an express for the neoliberal ideology.  

Question formulation:  

 In which ways have the Taxpayers association expressed neoliberal ideas during 1975-

2007? 

 Does the organisation have the same opinions 1975-2007? 

Results: The organisation writes mostly about taxes. They think the taxes in Sweden are too 

high and think that it would be a good idea to decrease the taxes. They also think that the 

public service is too ineffective and costs too much money. The message is very critical to the 

society in Sweden particular between 1996-2005. The critical decrease when socialist lose the 

election the national parlament. 75 % of all the message in the paper is an expression for the 

neoliberal ideology.  
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1 

1. Inledning 

1.1 Inledande ord 

Skattebetalarnas förening är en intresseorganisation med över 100 000 medlemmar. De 

arbetar för att minska skatterna i Sverige och de vill att de svenska skattebetalarna ska få 

bättre valuta för sina skattepengar. 1 Några konkreta förslag från dem är att minska antalet 

myndigheter, införa platt skatt 2, minska antalet bidragsberoende och avveckla 

förmögenhetsskatten.3 Organisationen är tydliga med att klargöra att de är partipolitiskt 

obundna och de har heller ingen uttalad ideologi.  

 

De senaste decennierna har präglats av nedskärningar och skattesänkningar, men avspeglas 

detta hos en av de aktörer, Skattebetalarnas förening, som har fungerat som en av de främsta 

kritikerna av den svenska modellen, med generös välfärd och höga skatter? Detta ska denna 

studie ge svar på. Denna studie ska undersöka vilka idéer som organisationen förmedlat 

mellan åren 1975-2007. Slutsatser kommer kunna dras om hur Skattebetalarnas förening 

förändrar sitt budskap och om de blir mindre samhällskritiska över tid. Genom att 

undersökningen sträcker sig över en lång period kan den ge en bild om föreningen uppvisar 

ett konsekvent ideologiskt budskap vilket i så fall skulle innebära att organisationen är 

ideologisk, vilket inte framkommer på deras hemsida. Men studien kan också, förutom att ge 

kunskap om föreningen, ge en bild utav den svenska samhällsförändringen. Graden av 

samhällskritik från organisationen och valet av vilka sakfrågor som de för fram kan nämligen 

spegla den svenska samhällsförändringen.  

 

Studien ska specialisera sig på att undersöka i vilken grad organisationen fört fram nyliberala 

idéer i sin tidning Sunt Förnuft. Anledningen till att det är just nyliberala idéer som ska 

granskas är det finns stor sannolikhet att organisationen presenterar sådana idéer med tanke på 

de förslag som presenteras på deras hemsida. Den typ av kritik som framförts mot den 

svenska modellen har många gånger varit av nyliberal karaktär och därför är det intressant att 

ta reda på om partiet är konsekvent nyliberalt. Nyliberalismen är dessutom en ideologi som 

fick stort inflytande under den tidsperiod som studien berör. Om skattebetalarna är nyliberala 

kan en indikation på detta vara att de inte förändrar sina idéer trots förändringar av välfärden 

och skatterna i Sverige.  

                                                
1 http://www.skattebetalarna.se/Templates/Article0.aspx?PageID=631e0ef7-1d3a-411d-a1e2-7ab248b0201c 
2 Platt skatt innebär att alla medborgare har samma skattesats till skillnad från dagens progressiva beskattning 
3 http://www.skattebetalarna.se/Templates/Article0.aspx?PageID=a78e29ca-6772-4cee-bb0a-63d28b74862e 
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1.2 Syfte 

Syftet med förestående uppsats är att mellan åren 1975-2007 undersöka Skattebetalarnas 

förenings budskap i centrala samhällsfrågor, vilka sakfrågor och förslag som förs fram samt 

graden av samhällskritik, för att därigenom belysa organisationens ideologiska hemvist och 

eventuella förändringar i organisationens ideologiska utblick på samhället. Mot denna 

bakgrund är syftet också att, genom att få insyn i en av den svenska skattemodellens främsta 

kritiker, få en indikator på hur det ideologiska samhällsklimatet har förändrats i Sverige 

mellan åren 1975-2007. Genom att jämföra föreningens åsikter med nyliberalismen hoppas 

jag också kunna klargöra i vilken grad deras idéer och åsikter är ett uttryck för den nyliberala 

ideologin och därmed kunna uttala mig om föreningen är nyliberala och i så fall i vilken grad.  

 
1.3 Frågeställningar 

 Hur har Skattebetalarnas förening gett uttryck för nyliberala idéer mellan åren 1975-

2007? 

 Är Skattebetalarnas förening konsekventa med sina åsikter mellan 1975-2007? 

 

1.4 Bakgrund 

I detta kapitel kommer en kort bakgrundinformation ges om nyliberalismen i Sverige och om 

Skattebetalarnas förening. För att kunna uppnå mitt syfte att undersöka i vilken grad 

Skattebetalarnas förening gett uttryck för nyliberala idéer måste en systematisk genomgång av 

denna ideologi först göras. Denna genomgång redovisas i kapitel 2 men i detta kapitel ges en 

bakgrundsinformation om ideologin som kan hjälpa läsaren att förstå dess utbredning i 

Sverige. Eftersom studien berör Skattebetalarnas förening anser jag att det är viktigt att 

läsaren får en bild av organisationen och dess åsikter. Den information som läsaren behöver 

om föreningen kan hittas under rubrik 1.4.2.  

 

1.4.1 Nyliberalism i Sverige 

Marget Thatcher och Ronald Reagans valsegrar 1979 och 1980 kan ses som starten på en 

högervåg som spred sig över välden. Denna högervåg brukar ofta betecknas som nyliberalism 

och kom för första gången på länge att ge högern en chans att påverka det framtida samhället. 

Idéerna fick relativt litet genomslag i den svenska politiken till en början. Inom Moderaterna 
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dröjde det till exempel till 1982 innan idén om en systemförändrande liberalism fick 

genomslag i partiprogrammet.4 Man började först då se den offentliga sektorn som en börda 

vilket var ett resultat av ett trendbrott inom nationalekonomin. Efter 1986 nåddes en borglig 

enhetlighet där man började förespråka avregleringar, skattesänkningar och där offentliga 

monopol började ifrågasättas. 1988 tog Moderaterna avstånd från keynesianismen vilket de 

fick kritik för av bland annat Socialdemokraterna. 5 Moderaterna menade att 

välfärdskostnaderna nått en så hög nivå att det översteg fördelarna med välfärdsstaten. Man 

lanserade begreppet välfärdssamhälle som till skillnad från välfärdsstaten innebar ökad 

valfrihet för medborgarna.6  

 

Enligt Boréus (1994) var det av alla riksdagspartier Moderaterna som mest nyliberaliserades 

på 80-talet. ”Det enda parti av betydelse som verkligen kan sägas ha bedrivit ett högerprojekt, om 

socialliberalism inte betraktas som en högerideologi, är moderaterna”.7 Partiets grad av konservatism 

minskade drastiskt vilket gjorde att Svenska dagbladet startade en debatt om konservatismen 

var död.  Folkpartiet påverkades dock också av idéerna och från att på 70-talet varit ett 

socialliberalt parti blev de på 80-talet ett mer liberalt parti dock inte i sådan grad att de kan 

kallas för nyliberala.8 Även andra partier påverkades av högervågen. Socialdemokraterna fick 

under 80-talet en positivare inställning till marknadsekonomin och det privata ägandet. 9 

 

Inom näringslivet togs de nyliberala idéerna upp snabbare och Timbro som visserligen 

grundades redan på 40-talet började aktivt föra ut idéerna då det efter lång tids tystand blev 

aktivt igen 1978. Timbro började då att ge ut en mängd litteratur inom filosofi, ekonomi och 

inom management som var präglat av nyliberalismen. De första åren gav Timbro dock bara ut 

fyra till fem böcker om året men i mitten av 80-talet var den årliga utgivningen mellan 20-30 

och på 2000-talet hade det återigen minskat till mellan 12-19 utgivningar per år.10  

 

                                                
4 Nilsson, 2004, s.248-250 
5 Nilsson, 2004, s.252-253 
6 Hylén, 1991, s.239, 241 
7 Boréus, 1994, s.103 
8 Boréus, 1994, s.145, 148-149 
9 Boréus, 1994, s.152-153 
10 Nilsson, 2004, s.250-251 



Karl-Johan Arnér                                                                               Högskolan i Kalmar 

Uppsats – 15 hp                                                                                 Karl Loxbo 

SiNT 90-120 hp                                                                     HT - 2007                          

4  

Svenska arbetsgivarföreningen (SAF)11 började redan i slutet av 60-talet att motverka den då 

pågående vänstervågen. Under 70- och 80-talet arbetade man mest mot förslaget om införande 

av löntagarfonder. Man försvarade också kärnkraften intensivt. I början av 90-talet var det ett 

svenskt medlemskap i EU som var den enskilda frågan som man lade mest kraft på.12 

Organisationen samlade några gånger om året in representanter från organisationer med 

åsikter som också varit påverkade av nyliberalismen. Detta gjorde man för att alla 

organisationer skulle arbeta inom ramen för några fundamentala idéer samt för att klargöra en 

rollfördelning mellan organisationerna. Organisationer som var med i dessa samtal var, 

förutom de som i nästa stycke nämns, Aktiespararna, Skattebetalarnas och 

Medborgarrättsrörelsen. Samarbetet med de två sista organisationerna var dock inte särskilt 

organiserat. 13 

 

4-oktober var en verksamhet, som till skillnad från Timbro som vände sig till en liten 

intellektuell publik, satsade på påverka en stor mängd människor. Deras första demonstationer 

anhölls 1983. I slutet av 80-talet arbetade man med att presentera den gyllene fyran vilket stod 

för personligt ägande, ökat ansvar, lägre skatter och ökad frihet.14 Andra organisationer som 

var verksamma främst under 80-talet som påverkats av nyliberalismen var Den nya välfärden, 

Näringslivets Ekonomifakta. 15  

 

1.4.2 Skattebetalarnas förening 

Skattebetalarnas förening är en ideell och partipolitiskt obunden förening.16 Föreningen 

grundades 1921 och har idag över 100 000 medlemmar. 17 De arbetar för att sprida kunskap 

och skapa opinion i skattefrågor. Detta gör de genom att föra intensiva samtal med både 

politiker, media och opinionsbildare. De granskar och kartlägger resursslöseriet inom den 

offentliga sektorn. De är partipolitiskt obundna men anser att en borglig regering är att föredra 

framför en socialdemokratisk då de gör mer bra saker på skatteområdet.18 Föreningen har ett 

tiopunktsprogram som de arbetar efter som ser ut enligt följande: 

                                                
11 Idag heter organisationen Svenskt näringsliv efter sammanslagning med Sveriges industriförbund år 2001 
12 Boréus, 1994, s.111-112 
13 Boréus, 1994, s.125 
14 Boréus, 1994, s.117 
15 Boréus, 1994, s.118-121 
16 http://www.skattebetalarna.se/Templates/Article0.aspx?PageID=a7044afa-f8f3-4c3f-b061-3357142e5274 
17 http://www.skattebetalarna.se/Templates/Article0.aspx?PageID=201e4f72-e0be-49b4-a634-564b6de79855 
18 http://www.skattebetalarna.se/Templates/Article0.aspx?PageID=631e0ef7-1d3a-411d-a1e2-7ab248b0201c 
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1. Minska antalet myndigheter 

2. Effektivisera den kommunala verksamheten 

3. Minska bidragsberoendet 

4. Synliggöra de dolda löneskatterna (arbetsgivaravgiften) 

5. Införa platt skatt 

6. Införa lika beskattning för arbete och kapital 

7. Minska beskattning på riskkapital  

8. Avskaffa förmögenhetsskatten 

9. Avskaffa fastighetsskatten 

10. Ändra energibeskattningen 19 

 

Föreningen anser att det ska löna sig att arbete och att de höga skatterna i Sverige motverkar 

detta. De menar att det är svårt att bygga upp en ekonomisk trygghet i Sverige och genom att 

sänka skatterna skulle fler än spelvinnare ha möjlighet att få känna den tryggheten. Låga 

skatter menar man dessutom har en annan fördel nämligen att fler jobb skapas. Dagens 

skattesystem menar man hämmar den svenska tillväxten och i jämförelse med många andra 

länder blir Sverige fattigt. Den höga beskattningen är en viktig förklaring till att Sverige 

sjunkit från fjärde till fjortonde plats i välståndsligan sedan 70-talet.  

 

Skattebetalarna vill alltså sänka skatterna och detta ska man finansiera genom att stoppa 

slöseriet i den offentliga sektorn. Stoppas resursslöseriet kan man minska skatterna utan att 

den svenska välfärden hotas. De menar att 20 miljarder kan sparas bara genom att minska 

antalet myndigheter och ytterligare 40 miljarder genom att låta Sveriges kommuner ta efter 

den verksamhet som bedrivs av de kommuner som fungerar bäst. Finansieringen av 

skattesänkningarna vill man dessutom komplettera genom att minska medborgarnas beroende 

av bidrag. Man vill öka medborgarnas självfinansiering av vissa förmåner (till exempel a-

kassan) och dessutom få bort rundgången i bidragssystemen. 20 

 

 

                                                
19 http://www.skattebetalarna.se/Templates/Article0.aspx?PageID=a78e29ca-6772-4cee-bb0a-63d28b74862e 
20 http://www.skattebetalarna.se/Templates/Article0.aspx?PageID=5ea91d89-e9a1-4ae9-a51e-c9262c17c418 
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1.5 Tidigare forskning 

När det gäller forskning kring nyliberalism finns det nästan oändligt med böcker som berör 

ämnet. Dessa böcker har jag haft stor användning av i ideologidelen som berör 

nyliberalismen. Studier av Skattebetalarnas förening verkar dock inte vara lika populär att 

ägna sig åt. Faktum är att jag inte funnit någon information i min litteratursökning om 

föreningen. Om detta stämmer innebär det att min studie är den första i sitt slag. Man kan 

fråga sig varför ingen studerat organisationen tidigare? Kanske är Skattebetalarnas förening 

fullständigt ointressant? Det tror inte jag och förhoppningsvis kommer resultatet av min studie 

visa att det går att få fram intressant information genom att studera organisationen. 

 

En forskare som gjort en liknande studie som jag är Kristina Boréus som 1994 kom ut med sin 

doktorsavhandling ”Högervåg – Nyliberalism och kampen om språket i svensk offentlig 

debatt 1969-1989”. Boréus har analyserat hur de nyliberala idéerna kom till Sverige och vilket 

genomslag det fick i den svenska offentliga debatten. I sin studie har hon både undersökt hur 

debatten såg ut i dagspress men också i riksdagens plenisal. Till skillnad från min studie har 

hon fokuserat mycket på vilket språk som olika aktörer använder för att se hur den nyliberala 

ideologin påverkade betydelsen av centrala politiska begrepp som till exempel rättvisa och 

frihet. Boken har dock sina tydliga likheter med denna studie då det dels är nyliberalismen 

som studeras i hög grad men också att vi båda använder oss av en snarlik metod.  

 

1.6 Disposition 

Under denna rubrik presenteras uppsatsens upplägg och vilken information som presenteras 

under varje kapitel. I kapitel 2 presenteras nyliberalismen först genom en genomgång av dess 

teoretiker men också hur ideologin utvecklats i Sverige. Presentationen utgår från Herbert 

Tingstens definition av ideologi. I slutet av ideologikapitlet presenteras en idealtyp av 

nyliberalismen som senare används till analysen av materialet.  I metoden presenteras studiens 

metod med fokus på det schema som används för att analysera materialet. Till den presenteras 

även en manual för hur materialet ska analyseras. I kapitel 3 redovisas resultatet av studien av 

Sunt Förnuft som är Skattebetalarnas förenings medlemstidning. En analys av resultatet 

presenteras fortlöpande i kapitlet. I slutet av detta kapitel kommer ett utdrag av de åsikter som 

förmedlats i tidningen presenteras.   
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2. Ideologi 
Jag ska i detta kapitel redogöra relativt utförligt för nyliberalismens idéer och utifrån denna 

sammanställning ska jag göra en sammanfattande ideologianalys. Meningen är att resultatet 

av denna ideologianalys ska jämföras med Skattebetalarnas förening för att se om förening 

gett uttryck för nyliberalismen genom åren. Eftersom mitt syfte är att klargöra i vilken grad 

föreningen gett uttryck för en nyliberal ideologi är det endast nödvändigt att undersöka och 

analysera denna ideologi. Hade syftet för denna studie varit att undersöka i vilken grad 

föreningen gett uttryck för fler ideologier eller att reda ut vilken ideologi som de ger uttryck 

för mest, hade det varit nödvändigt att i denna del av studien redovisa fler ideologier. 

 

2.1 Idéanalys av nyliberalismen 

Om man ska göra en ideologianalys måste man först definiera vad en ideologi är. Ordet 

ideologi är mer än 200 år gammalt och började användas i samband med franska revolutionen 

1789. På den tiden var ideologi ”en samling principer som skulle vara vägledande för det 

politiska handlandet”.21 En tämligen vanlig definition idag av ideologi är att det är en typ av 

idésystem. Definitionen av ideologi kan innebära att vissa idésystem inte kan betraktas som 

ideologi då det inte uppfyller alla de krav som ställs för att idésystemet ska få kallas för en 

ideologi. Jag kommer att använda mig utav Herbert Tingstens22 definition av ideologi som 

innebär att en ideologi innehåller tre element. De tre elementen bildar tillsammans en 

samhällsåskådning. Det första elementet kallar han för grundläggande värdepremisser vilket 

kan vara en viss syn på vad rättvisa och frihet är. Det andra elementet kallar Tingsten för 

verklighetsomdömen som är en beskrivning av hur olika företeelser och förhållanden ser ut 

och hänger ihop i samhället. Det sista elementet som en ideologi ska innehålla enligt Tingsten 

är konkreta rekommendationer som kan vara olika typer av handlingsförslag. 23 Nedanför 

följer en sammanfattande modell av Tingstens beskrivning av ideologi. Modellen kommer att 

vara en utgångspunkt i det kodschema som presenteras i metoden. 

 

 

 

                                                
21 Larsson, 2006, s.10 
22 Herbert Tingsten var professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet mellan 1935-1946, mellan 1946-
1959 var han chefredaktör för Dagens Nyheter. 
23 Bergström & Boréus, 2005, s.150-151 
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Modell 2.1 

Ideologi Värdepremisser Verklighetsomdömen Rekommendationer 

Liberalism    

Konservatism    

Socialism    

 

 

2.2 Nyliberala teoretiker 

I detta kapitel kommer flera politiska filosofer som haft stort inflytande över nyliberalismen 

att redovisas. Urvalet av filosofer är inte gjord helt godtyckligt av mig utan grundar sig i den 

litteratur som texterna är hämtade ur. Det är alltså inte jag som gjort bedömningen om vilka 

nyliberaler som varit viktiga. För att kunna uttala något om Skattebetalarnas förenings 

användande av nyliberala argument, vilket min frågeställning framhäver, är det nödvändigt att 

få en systematisk idéhistorisk bakgrund och därför kommer flertalet filosofer redovisas. 

Redovisningen presenteras i kronologisk ordning utifrån när de levde och verkade. 

 

2.2.1 Friedrich Hayek 

Friedrich Hayek är österrikaren vars idealsamhälle helt styrs av marknadsprinciper då han är 

mycket kritisk till att på annan väg dirigera samhällsutvecklingen. I detta idealsamhälle har 

den privata äganderätten en stark ställning och landets lagar ser till så att avtal hålls och så att 

byten på marknaden fungerar. Detta är uppgifter som han menar att en stat klarar av på ett bra 

sätt och bäst på det är de demokratiska staterna. Han anser att ett lands politik förstör det 

positiva med demokratin om den präglas av kompromisser och partistridigheter. Politikerna 

ska inte styra samhället utan endast genom lagstiftningen fastställa spelreglerna. Som tidigare 

nämnts föredrar Hayek demokratin framför andra styrelseformer men uttrycker dock att 

systemet är värdelöst när det gäller att företräda folkviljan.24  

 

Hayek är kritisk till att politiker tror att de kan styra och planera samhällsekonomin vilket han 

inte anser är möjligt då en planerad samhällsekonomi alltid leder till oförutsägbara negativa 

effekter. Dessutom är han kritisk till att politiker försöker styra individerna till att skaffa vad 

                                                
24 Hermansson, 2003, s.48-49 
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de tycker är ett bättre liv. Detta menar Hayek bara leder till ett förtryck av medborgarna. 

Istället ska staten endast syssla med väldefinierade uppgifter så att medborgarna kan förutsäga 

myndigheternas handlande. Om så inte är fallet kan staten oavsiktligt försämra människors 

skapandekraft vilket är något som många av Hayeks samtida stater gjorde vilket oroade 

honom. 25 

 

Hayek företräder en nyliberalism där statens uppgift mer påminner om den som socialliberaler 

förespråkar än till exempel den nattväktarstat som Robert Nozick vill ha. Den socialliberala 

staten är en tanke om kapitalism med ett mänskligt ansikte där man har ett större ansvar för 

medborgarnas välfärd än vad nyliberalismen förespråkar. Hayek är dock inte en fulländad 

socialliberal då han bland annat är motståndare till progressiv beskattning och han skulle 

placeras en bra bit till höger om de målen som är uppsatta för den svenska välfärden. Att 

staten levererar välfärd på dagens sätt ser han negativt på då den har ensamrätt på många av 

områdena vilket ger möjlighet till att utsätta individer för tvång. 26 Han förespråkar negativ 

frihet (frihet från tvång) och argumenterar mot att det positiva frihetsbegreppet är skadligt.27. 

 

2.2.2 Ayn Rand 

Ayn Rand var ryskfödd amerikanska som under sitt liv försvarade den amerikanska livsstilen 

och förespråkande en ohämmad kapitalism. Hon inspirerades av bland annat Aristoteles som 

menade att människan är ämnad för att förverkliga sig själv och hon motiverar utifrån detta att 

kapitalismen är den enda rationella samhällsordningen. Rands filosofi förespråkar stor frihet 

för den enskilda individen men det innebär inte att man får göra vad man vill. Individen har 

heller ingen möjlighet att påverka inom vilka ramar denne får verka utan det är 

förutbestämt..28 Hon menar vidare att det endast är individen som har några rättigheter och 

”ingen individ får i något sammanhang offras för kollektivet”29 

 

För Rand är rätten till sitt egna liv grundläggande vilket innebär att alla har rätt att vara 

befriade från allt tvång och inblandning från andra. Hon menar att ”den svältande har inte rätt 

att kräva mat av någon, eftersom detta skulle kränka andras äganderätt. Ingen har skyldighet 

                                                
25 Ljunggren, 2002, s.149-150, 153 
26 Boréus, 1994, s.73-74 
27 Boréus, 1994, s.86 
28 Hermansson, 2003, s.51 
29 Boréus, 1994, s.83 
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att hjälpa den som håller på att förblöda, endast att inte hindra den blödande från att försöka 

stoppa blodflödet själv”. 30 Hon förespråkar precis som många andra nyliberala den negativa 

friheten vilket innebär frihet från tvång. 31 

 

2.2.3 Milton Friedman  

En av de mest kända nyliberala teoretikerna är Milton Friedman som företräder 

Chicagoskolan där centrala värden är valfrihet och frihet. Enligt honom visar historien att 

kapitalismen är en förutsättning för politisk frihet. Han är negativ till statliga ingripande med 

undantag för vissa områden till exempel försvarsmakten och utbyggnad av infrastruktur.  Han 

är med andra ord en förespråkare av en nattväktarstat där statens roll är mycket liten. 

Friedman är kritisk till statliga ingripande i allmänhet då han menar att resultaten av dessa 

ofta är förskräckande.32 För det första så använder staten andras pengar med mindre omsorg 

än befolkningen vilket leder till resursslöseri. För det andra är statens omfördelningspolitik 

nästan alltid misslyckad. 33 Detta innebär att han både är motståndare till 

omfördelningssystem och offentlig socialpolitik.34 I böcker utgivna tillsammans med sin fru 

Rose skriver Milton Friedman att välfärdstaten har negativa effekter som splittrar invånarna i 

olika intressegrupper och dessutom ökar den regionala motsättningar och därför menar de att 

välfärdsprogrammen bör avskaffas. De anser dock att alla invånare har rätt till en 

bottenstandard. Detta innebär att staten ska ge ett litet ekonomisk bidrag till de fattigaste.35 

 

Enligt Friedman drivs människan av sitt egenintresse där den ekonomiska drivkraften är 

mycket stark. Han menar dock inte att människan är fullständigt självisk då hon ibland kan 

handla utifrån andra människors intressen och värderingar då detta också ryms i människans 

egenintresse.36 

 

Friedman är monetarist och har under lång tid fört en kamp mot Keynes ekonomiska politik 

då han till skillnad från Keynes menar att i en kris måste staten precis som alla andra aktörer 

spara. Huvuduppgiften för staten är dock att minska penningmängden i landet då det på bästa 

                                                
30 Boréus, 1994, s.85 
31 Boréus, 1994, s.85 
32 Hermansson, 2003, s.45-47 
33 Boréus, 1994, s.75 
34 Hermansson, 2003, s.45-47 
35 Boréus, 1994, s.76 
36 Larsson, 2006, s.143 
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sätt motverkar en ekonomisk kris. Monetarismen som Friedman och många andra nyliberaler 

förespråkar har fått stort inflytande över världen. Först att praktisera teorierna var Marget 

Thatcher men Ronald Reagan ses också som en politiker som tidigt praktiserade 

monetarismen. Deras politik kännetecknades av offentlig budgetåtstramning och ökad 

privatisering med motiveringen att verksamhet som drivs på marknadsmässigt sätt är 

effektivare, billigare och bättre. 37 Den är också mer kundvänlig och mer rationell och han 

menar att ju mer marknad desto större frihet.38 Enligt monetaristerna var det den politiska 

styrningen av ekonomin som var orsaken till inflationsproblemen och de hävdade att statens 

ekonomiska roll skulle begränsas till att reglera penningmängden i samhället.39 

 

Friedman som är nationalekonom har en mer detaljerad plan för innehållet i ett lands 

grundlagar. Han vill att hans ekonomiska teorier upphöjs till grundlagar. I hans 

”grundlagsförslag ingår ett skattetak, förbud mot progressiv beskattning och mot beskattning 

av företag, begränsning av penningmängdens tillväxt, förbud mot tullar och importreglering, 

förbud mot reglering av priser och löner”40 

 

2.2.4 David Friedman 

David Friedman, son till Milton Friedman, skiljer sig från många andra nyliberaler när det 

gäller lösningen för lag och ordning i samhället. Hans lösning på problemet är anarkistiskt då 

staten inte behöver sköta uppgiften då det ska lösas på frivillig väg.41 Hans idéer placera 

honom som en av anarkokapitalisterna som är de enda av alla nyliberala som: ”drar 

konsekvenserna av sina grundläggande principer fullt ut och förkastar hela statsapparaten, 

inklusive försvarsmakt, offentligt polisväsende och statliga domstolar”. Riktningens politiska 

inflytande synes dock begränsat”. 42 David Friedman vill lägga ner staten helt och hans 

argument för detta är att äganderätten kränks om staten existerar.43 ”Varje stat verkar på 

grundval av tvångsuttaxering, vilket i sig är stöld och en kränkning av den privata 

äganderätten”.44 Precis som sin far menar han att välfärdsprogrammen fungerar katastrofalt 

                                                
37 Liedman, 2005, s 292-293 
38 Boréus, 1994, s.81 
39 Larsson, 2006, s.139 
40 Larsson, 2006, s.144 
41 Hermansson, 2003, s.54 
42 Liedman, 2005, s 294 
43 Boréus, 1994, s.78 
44 Boréus, 1994, s.78 
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dåligt och han menar att de fattiga hade haft större nytta om de istället fick slippa betala skatt. 

David Friedman skiljer sig från många andra nyliberaler då han går mycket längre i sina krav 

på staten. Han vill till exempel göra invandringen fri, legalisera narkotika, privatisera 

domstolarna, låta barn från nioårsålder flytta hemifrån om de själva vill.45 

 

2.2.5 Robert Nozicks 

Robert Nozick är en inflytelserik filosof som till skillnad från Rand menar att det är upp till 

varje enskild individ att själv forma sitt liv och denna frihet innebär att individen har rätt till 

att göra vad denne vill. Dock finns det ett kriterium som måste uppfyllas för att handlingen 

ska vara tillåten och det är att den inte kränker andras rättigheter.46 Det är aldrig tillåtet att 

kränka en individs rättigheter inte ens i de fall där handlingen skulle leda ”till totalt sett 

mindre kränkning av flera människors rättigheter”.47 Nozick är företrädare av den klassiska 

nattväktarstaten där staten ansvarar för lag och ordning och för rikets säkerhet från yttre hot. 

Staten har med andra ord en plats i Nozicks filosofi även om den är väldigt begränsad. Han 

fokuserar mycket på dess uppgifter med metoden för hur de uppfylls är inte det intressanta då 

det är resultatet som är det viktiga..48  

 

Precis som John Locke anser Nozick att staten endast kan finnas av en anledning nämligen att 

säkerställa att individernas rättigheter inte kränks. Eftersom politiken kränker individens 

självbestämmande vill han ha en minimal stat.49 ”…/alla statsformation mer omfattande än 

den minimala staten är moraliskt oacceptabla.”50 Han tar dock avstånd från anarkismen då han 

hävdar att staten är nödvändig för att försvara de individuella rättigheterna.51 

 

Likheter mellan Locke och Nozick finns även när det gäller försvarandet av privategendomen 

som de båda anser vara en naturlig och okränkbar rättighet. Så länge som egendomen 

förvärvats på ett sätt som inte kränkt någons rättighet har individen rätt till egendomen och en 

omfördelning av denna egendom genom statliga beslut är Nozick därför motståndare till. Han 

tar med andra ord avstånd till den så kallade distributiva rättvisan som förespråkas av bland 

                                                
45 Boréus, 1994, s.78-79 
46 Hermansson, 2003, s.52-53 
47 Boréus, 1994, s.84 
48 Hermansson, 2003, s.52-53 
49 Larsson, 2006, s.140-14 
50 Boréus, 1994, s.76-77 
51 Boréus, 1994, s.77 
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annat socialliberaler där omfördelning är accepterat.52 Det finns ingen fördelning som är mer 

önskvärd än någon annan menar han vilket står i motsats till den aktualitetsprincip som 

förespråkas av bland annat socialister där en jämnare fördelning är mer önskvärd än en 

ojämn.53 

 

2.3 Gemensamma drag 

Nyliberalismen växte fram i början av 1970-talet och var en ny form av liberalism som man 

kan se som en reaktion mot socialliberalismen då de var missnöjda över att staten vuxit sig in 

som en aktör på en rad nya områden. Anledningen till den offentliga sektorns expansion var 

enligt den för nyliberalismen mycket inflytelserika Public Choise-skolan att det var 

byråkraternas egenintresse som drivit fram expansionen. Det var alltså inte medborgarnas 

önskemål. Vidare kritiserade man politikernas förmåga att fatta beslut som avspeglade 

individernas åsikter. De är kritiska till den nuvarande politiska styrelseformen då, för det 

första, individen inte kan påverka partiprogrammens innehåll utan får bara ta ställning till 

färdiga paket. I parlamentet finns för det andra heller ingen garanti att väljarnas önskemål 

uppfylls på grund av den så kallade röstningsparadoxen. En tredje kritik mot nuvarande 

politiska system är att det felaktigt förutsätts att politikernas besluts verkställs på ett effektivt 

och korrekt sätt av den offentliga förvaltningen. Den offentliga förvaltningen drivs nämligen 

av egenintressen och har dessutom budgetmaximering som sitt mål då det ligger i 

byråkraternas intresse att verksamheten expanderar.54 De tre argumenten visar enligt 

nyliberalerna att ”marknaden är överlägsen det politiska beslutssystemet för att tillgodose 

individernas önskemål”.55 

 

Nyliberalismen innehåller två mycket centrala idéer där den första är att man för ett positivt 

tänkande kring marknadsekonomin då den är att förespråka ur effektivitetssynpunkt. Den 

andra idén är att människan av naturen har vissa rättigheter som inte under några 

omständigheter får kränkas.56 En annan gemensam idé är att politiken bör förändras från en 

övergripande form som verkar på många områden till att endast bevaka regler och lagar som 

                                                
52 Larsson, 2006, s.140-141 
53 Boréus, 1994, s.86-87 
54 Larsson, 2006, s.144-146 
55 Larsson, 2006, s.144-145 
56 Hermansson, 2003, s.44 
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är grundläggande för samhället.57 Några av dessa rättigheter är yttranderätt och mötesrätt 

vilket betyder att censur och mötesförbud är förbjudet men det innebär absolut inte att man 

har rätt till presstöd eller subventionerade möteslokaler.58 

 

Nyliberalerna har en kritisk syn på demokratin men accepterar den så länge den håller sig till 

de områden som de nyliberala filosoferna förespråkar. Gemensamt för de flesta teoretiker är 

att de är oroliga för konsekvenserna av ett majoritetsstyre. 59 Staten bör enligt de flesta 

nyliberaler avlägsna sig från de flesta områdena men polis-, försvars- och domstolsväsendet 

bör staten fortfarande ansvara för. De så kallade anarkokapitalisterna motsäger sig detta.60 

Nyliberaler över lag menar dock att statsmakten skall avgränsas till rättsväsende, 

ordningsmakt och försvar och för alla andra områden skall marknadsmekanismer användas då 

de är bättre på att tillgodose individernas önskemål.61 

 

Tesen om den ekonomiska människan som innebär att denne drivs av ekonomiska intressen är 

en av de centrala utgångspunkterna bland nyliberalerna. Människan är rationell och kan på ett 

utmärkt sätt bestämma vad som är bäst för henne.62 Nyliberalerna har en jämlik syn på 

människorna då de anser att alla individer är rationella. Att resultatet av marknadsekonomin 

blir olika för alla individer är något som de ser som naturligt och de flesta motsäger sig också 

att med socialpolitiska åtgärder förändra resultatet så det blir mera jämt fördelat.  

 

Nyliberaler hämtar dessutom inspiration från den klassiska liberalen Adam Smith som 

hävdade att människor ska få forma sina liv utan hinder och då är kapitalismen en 

förutsättning. Fransmannen Henri Lepage menar att kapitalismen är ett neutralt instrument för 

att förverkliga individernas önskningar. Inom socialliberalismen är utilitarismens accepterad 

vilket innebär att handlingar är önskvärda om det ger största möjliga lycka till största möjliga 

antal. Detta är dock en argumentation som de flesta nyliberaler tar avstånd från då man enligt 

dem inte kan värdera gruppens lycka mot den enskilda individens. Detta medför att man inte 

                                                
57 Hermansson, 2003, s.54-55 
58 Boréus, 1994, s.91 
59 Hermansson, 2003, s.54-55 
60 Liedman, 2005, s 29 
61 Larsson, 2006, s.146 
62 Liedman, 2005, s.292 
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ska kränka den enskilda individen rättigheter även om det skulle innebära en större lycka för 

fler personer om man gjorde det.63 

 

Larsson (2006) skriver att inom nyliberalismen är ”huvudmotsättningen mellan individerna 

och staten. Individernas handlingsfrihet och valfrihet skall i alla lägen främjas. Den moderna 

välfärdstaten och dess byråkrati och regleringar skall i alla lägen bekämpas”.64 Genom att 

använda grundlagarna ska man förstärka individernas förhållande till individen. En oberoende 

författningsdomstol ska se till så att staten inte överträder några lagar. 65 

 

Nyliberalernas utopi är när staten ersatts av en fri marknad och då råder fullständig 

kapitalism. Henri Lepage menar att kapitalismen nämligen ”gör det möjligt för ett maximalt 

antal människor att förverkliga en maximal mängd av sina preferenser till ett minimum av 

kostnader och tvångsåtgärder”.66 Utifrån Kristina Boréus bok ”Högervågen” kan man 

sammanfatta nyliberalismen i följande punkter: 

 

 Minimering av statligt inflytande i samhället då den kränker individuella rättigheter. 

 Marknaden bör få verka fritt. 

 Man bör stärka den negativa friheten. 

 Människan är rationell och väljer efter sin egennytta. 

 Äganderätten är okränkbar. 

 Ingen fördelning är mer önskvärd än någon annan. 

 Kapitalismen är det överlägset bästa ekonomiska systemet. 

  

2.4 De nyliberala idéerna i Sverige 

Nyliberalismen fick, likt många andra ideologier, olika genomslag i olika länder. Eftersom 

min studie berör en svensk förening kommer i följande kapitel de nyliberala idéer som fick 

genomslag i Sverige att redovisas. Genomgången kommer leda fram till ett par sakfrågor som 

fick större genomslag än andra i det svenska samhället och dessa frågor kommer att ligga till 

                                                
63 Larsson, 2006, s.141-142 
64 Larsson, 2006, s.143  
65 Larsson, 2006, s.144 
66 Larsson, 2006, s.148 
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grund för den analys som kommer att användas för att kunna besvara min fråga om i vilken 

grad Skattebetalarnas förening uttryckt nyliberala idéer och åsikter. 

 

2.4.1 Riksdagspartierna 

Under 70-talet började, om än i väldigt liten grad, högervindar blåsa över Sverige. Av 

riksdagspartierna var det Moderaterna som det märktes tydligast på. De försvarade visserligen 

välfärdsstaten men menade att huvudproblemet i svensk ekonomi orsakades av den orimligt 

höga beskattningen.67 I 1984 års partiprogram har Moderaterna fått en mer kritisk inställning 

till den offentliga sektorn och menar att den är för stor vilket är en av de största orsakerna till 

att den svenska ekonomin var i obalans. De vill begränsa offentlig verksamhet till de områden 

där hushållen och näringslivet inte klarar av att ensamt sköta verksamheten. Man menar 

vidare att en av de största politiska utmaningarna i Sverige är att låta bli att reglera och 

dirigera ekonomin. Paritet har en positiv syn på marknadsekonomin som de menar är 

överlägset alla andra system. 68 I 1984 års partiprogram kräver Moderaterna  

 
”besparingar i stat och kommun och större utrymme för den privata tjänstemarknaden. Krav på privatiseringar 

inom olika områden samt på avgiftsfinansiering istället för skattefinansiering av offentlig verksamhet ställs. I det 

nya programmet betonas på ett helt annat sätt det positiva med marknader. De nya programmet trycker hårt på att 

marknaden bör lämnas ifred och att staten inte ska vara där med klåfingriga regleringar:”69 

 

Även Folkpartiet påverkas av nyliberalismen vilket märks i deras partiprogram 1982 där de 

vill ha ökad marknadsstyrning inom offentlig verksamhet samt en politik som inte reglerar 

ekonomin för mycket. De vill dessutom öka effektiviteten inom den offentliga sektorn. Endast 

på ett par områden vill dock Folkpartiet se en privatisering.70 

 

I riksdagsdebatten uttrycktes det under stora delar av 70-talet stöd för välfärdsstaten men i 

början av 80-talet började de nyliberala idéerna synas tydligare. Fler inlägg började beskriva 

skatter och arbetsgivaravgifter som en börda och inlägg om att privatisera offentlig sektor 

ökade också. Kritik mot kollektivt ägande ökade också under 80-talet jämfört med tidigare 

                                                
67 Boréus, 1994, s.104 
68 Boréus, 1994, s.146-147 
69 Boréus, 1994, s.146 
70 Boréus, 1994, s.149 
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decennier. På 70-talet uttrycktes ofta krav på regleringar av marknader men dessa krav hördes 

allt mer sällan under 80-talet.71 

 

2.4.2 Organisationer 

I det privata näringslivet märktes en tydlig tendens, i slutet av 70-talet och början av 80-talet, 

att budskapet blev allt mer inspirerat av nyliberalismen. Timbros frihetsutredning från 1983 

kom med slutsatsen att det statliga inflytandet bör vara minimalt och att marknaden bör få 

verka fritt. Man ansåg vidare att äganderätten bör skyddas även om den inte är okränkbar i 

alla situationer. Frihetsutredningen menade också att den negativa friheten, det vill säga frihet 

från tvång, bör stärkas.72  

 

På 80-talet publicerades ”Makten och friheten” som gavs ut av 14 författare varav sex av dem 

hade anknytning till Timbro. Författarna framförde här kritik mot den offentliga sektorn då de 

ansåg att den dels var för stor, dels för att den tog ut för höga skatter men också att den 

reglerade marknaden för mycket. De förde även fram nyliberala idéer om den representativa 

demokratin som de medförde att den goda vilja som den offentliga makten tidigare haft nu 

övergått till förmynderi. Man framförde även den nyliberala rädslan för ett för starkt 

majoritetsinflytande. De vill att riksdagsmajoriter ska tvingas till ansvarsfullt agerande genom 

krav på budgetbalans. Den offentliga sektorn får inte enligt dem ökas då de menar att 

konsekvenserna av detta blir att den frivilliga sektorn undermineras.73 Nils Karlson, en av 

författarna bakom ”Makten och friheten” menar att lösningen på problemet är ”en minskning av 

statens storlek och ökade konstitutionella begränsningar på politikens beslutsmöjligheter”. 74 Timbro och 

Den Nya Välfärden menar, inte helt olikt Karlson, att man med hjälp av grundlagen bör 

betona personliga fri- och rättigheter och till dessa ska egendomsskydd ingår. Man vill 

dessutom minska organisationernas och partiernas makt i Sverige eftersom detta skulle öka 

skyddet för individen.75 

 

                                                
71 Boréus, 1994, s.178-179 
72 Boréus, 1994, s.129-130 
73 Boréus, 1994, s.131-132 
74 Boréus, 1994, s.133 
75 Boréus, 1994, s.133-134 
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2.4.3 Media 

I TV 2:s debattprogram Magasinet fördes under 80-talet ofta nyliberala åsikter fram. Det 

handlade om att den offentliga sektorn var för stor och att den därför borde minskas. Det 

argumenterades också för att delar av den offentliga verksamheten borde privatiseras. Att den 

offentliga sektorn fungerade dåligt berodde på att den inte fungerar på samma sätt som den 

privata sektorn gör där konkurrens, större lönespridning och karriärmöjligheter bidrog till en 

bättre verksamhet.76 I dagstidningarnas debattsidor ökade ifrågasättandet av välfärdsstaten 

under 80-talet. Man krävde privatiseringar i hög grad och uttalanden om att välfärdsstaten är 

för dyr var vanligt. Jämlikhetsargument som var vanligt på 70-talet var nu lika vanligt som 

argumenten om att de höga skatterna är en belastning.77  

 
2.5 Sammanfattning 

Under denna rubrik ska jag sammanfatta vilka nyliberala sakfrågor som fick genomslag i 

Sverige. Argumentationen som finns att läsa i modellen är hämtad från hela detta kapitel. Jag 

kommer att placera in dem i en tabell liknande den som tidigare visats som var inspirerad av 

Tingsten. Modellen kommer användas som grund för det kodschema och den kodmanual som 

presenteras i metodkapitlet. Anledningen till att sakfrågorna är inspirerade av utvecklingen i 

Sverige och inte internationellt är att nyliberalismen fick ett annat genomslag i Sverige. 

Eftersom min studie berör Sverige valde jag att hämta sakfrågorna från detta land. Nedanför 

redovisas den idealtyp som konstruerats utifrån detta ideologikapitel. Idealtypen kommer att 

användas systematiskt för att jämföra Skattebetalarnas förenings budskap med nyliberalismen. 

Genom att göra detta kommer en del av mitt syfte att uppnås. 

 

Modell 2.2 – Nyliberalism i Sverige 

Nyliberalism  

i Sverige 

 

Värdepremisser 

 

Verklighetsomdömen 

 

Rekommendationer 

Skatter Skatt är en stöld 

alternativt en börda. 

Låga skatter är bättre 

än höga skatter. 

Skatterna i Sverige är 

för höga och orättvisa. 

Sänk alternativt ta 

bort skatten 

alternativ gör den 

mer rättvis. 

                                                
76 Boréus, 1994, s.166 
77 Boréus, 1994, s.179-181 
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Reglering Marknaden bör få 

verka fritt. Staten ska 

inte reglera och 

dirigera ekonomin. 

Staten reglera 

marknaden för mycket 

och resultaten blir 

därför dåliga. 

Staten bör sluta med 

att reglera 

marknaden och den 

svenska ekonomin. 

Privatisering De flesta 

verksamheter sköts 

bättre och mer 

effektivt privat än i 

offentlig regi. 

Offentliga monopol 

är dåliga. 

Den offentliga sektorn 

är för stor och det 

finns för få privata 

alternativ. I Sverige 

finns det för många 

offentliga monopol. 

Privatisera de flesta 

av de offentliga 

verksamheterna och 

avveckla de statliga 

monopolen. 

Politiska makten Politiker ska inte 

bestämma saker som 

hotar den enskilda 

individens 

rättigheter. 

Individens 

rättigheter är 

okränkbar och bör 

skyddas. Politikerna 

bör ej slösa med 

skattebetalarnas 

pengar. 

Politikerna i Sverige 

är för klåfingriga och 

fattar sådana beslut 

som kränker 

individens rättigheter. 

Sveriges grundlag 

skyddar inte 

individens rättigheter 

tillräckligt. De 

svenska politikerna är 

slösaktiga och tar ej 

ansvar för sina 

handlingar. 

Begränsa 

politikernas makt 

genom att använda 

grundlagen för att 

stärka skyddet av 

individens 

rättigheter. 

Välfärdsstaten Välfärdsstaten 

kränker individen 

valfrihet och skapar 

bidragsberoende 

medborgare, är 

ineffektiv och kostar 

för mycket. En liten 

välfärdsstat är bättre 

Dagens välfärdsstat är 

ineffektiv, för stor för 

dyr och respektera inte 

individens rättigheter 

tillräckligt. 

Medborgarna i 

Sverige är i för hög 

grad beroende av 

Avveckla 

välfärdsstaten 

alternativt förändra 

den kraftigt och 

minimera den.  
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än en stor. välffärsstaten. 

Frihet En stor negativ frihet 

är önskvärd. Positiv 

friheten är inte lika 

önskvärd. 

I Sverige utsätts 

individen för tvång 

och den positiva 

friheten är för stark. 

Minska den positiva 

friheten och stärk 

den negativa friheten 

i Sverige. 

 

 



Karl-Johan Arnér                                                                               Högskolan i Kalmar 

Uppsats – 15 hp                                                                                 Karl Loxbo 

SiNT 90-120 hp                                                                     HT - 2007                          

21  

3. Metod 
3.1 Idéanalys 
”Politiska idéer formar människors övertygelser, sympatier och strävanden och har utan tvekan stor betydelse för 

samhällets utveckling. Mot den bakgrunden är det angeläget att analysera och kritiskt granska de politiska 

budskap som framförs. Men en analys kräver en metod, en teknik, för att inte själv hänfalla till retorik eller 

ogrundat tyckande.” 78 
 

I detta kapitel ska den metod som krävs för att genomföra min analys redovisas. Som rubriken 

på detta kapitel säger är det en idéanalys som jag ska utföra i denna studie. Nedanför visas 

Ludvig Beckmans modell över en idéanalys. Utförligare beskrivning av modellen redovisas i 

underrubriker till detta kapitel. I modellen har jag strukit under den typ av idéanalys som jag 

kommer att utföra i denna studie. 

 

Modell 3.1 Sammanfattning av en idéanalys 

 SYFTE  

BESKRIVA  
(Förklara vad) 

TA STÄLLNING 
(Förklara acceptabla skäl) 

FÖRKLARA 
(Förklara varför) 

 FRÅGESTÄLLNING  

AKTÖRSCENTRERAD  IDÉCENTRERAD 

 ANALYSAPPARAT  

DIMENSIONER  IDEALTYPER 

 ANALYSTEKNIK  

BEGREPPSANALYS ARGUMENTATIONSANALYS INNEHÅLLSANALYS 

Källa: Bäckman (2007) s. 98 

 

3.1.1 Syfte - Beskriva 

En idéanalys kan antingen ha syftet att beskriva, förklara eller ta ställning till ett material.79 

Denna studies syfte är att beskriva ett förutbestämt material. Att beskriva ett material är att 

ägna sig åt en av vetenskapens mest grundläggande verksamhet men enligt Beckman vore det 

ett misstag att tro att en sådan verksamhet inte också bidrar till att förklara saker och ting. 80 

                                                
78 Beckman, 2007, s.9 
79 Beckman, 2007, s.14 
80 Beckman, 2007, s.48 
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En beskrivande analys är lämplig om syftet är ”att med viss systematik sortera materialet på 

ett sätt som inte omedelbart eller konkret går att utläsa i materialet själv.”81 Vidare menar 

Beckman att en beskrivande idéanalys förutsätter en jämförelse. Jämförelsen kan då göras 

(som i denna studie) med samma material fast från en tidigare tidpunkt.82 

 

3.1.2 Frågeställning - Idécentrerad 

En idénanalys kan antingen vara idé eller aktörscentrerad. En idécentrerad studie sätter 

idéerna och argumenten i centrum vilket är tvärtom mot en aktörscentrerad studie som har 

aktörerna som det centrala. 83 Den här studien är lätt att uppfatta som aktörscentrerad då den 

fokuserar på Skattebetalarnas förening. Men huvudsyftet är ändå att klargöra vilka idéer de 

uttrycker och inte vem som uttrycker vad och därför hävdar jag trots allt att studien är 

idécentrerad. 

 

3.1.3 Analysapparat - Idealtyper 

Enligt Beckman finns det två olika analysapparater men jag kommer inte att beskriva 

analysapparatens dimensioner här utan enbart förklara vad och hur man gör en idealtyp då det 

är den analysapparat som jag använt mig utav. Beckman beskriver idealtyp som följande: ”En 

idealtyp är en tankekonstruktion som försöker fånga in de väsentliga egenskaperna hos ens ståndpunkt eller 

kanske rentav hos en hel ideologi.”84 När man konstruerar en idealtyp renodlar man de idéer som är 

typiska för till exempel ideologin vilket ger en tydlig och sammanfattande bild av ideologin. 

Det är en förenkling och en extrembild av verkligheten vilket innebär att den inte är sann eller 

falsk utan istället mer eller mindre användbar. När idealtypen är konstruerad kan man 

undersöka ett politiskt budskap för att se hur väl den stämmer överrens med den extrembild 

som idealtypen är. 85  

 

Det är viktigt att komma ihåg att idealtypen inte visar upp någon form av ett medelvärde utan 

en extrembild som endast förtydligar viktiga egenskaper ur ett budskap. Vid användandet av 

idealtyper är det ofta mycket bra att använda sig av två polära idealtyper. Genom att använda 

sig utav två motsatta idealtyper kan man nämligen dra slutsatser om samhällsfenomenet ligger 

                                                
81 Beckman, 2007, s.49 
82 Beckman, 2007, s.51-53 
83 Beckman, 2007, s.17-18 
84 Beckman, 2007, s.28 
85 Beckman, 2007, s.28 
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närmre den ena eller andra idealtypen.86 Jag kommer dock endast att använda mig utav en 

idealtyp då mitt syfte endast är att undersöka om Skattebetalarna uttryckt nyliberala idéer.  

 

Att konstruera en idealtyp kräver noggrann utformning för att den ska bli bra och användbar. 

Det finns också en risk att forskaren tillskriver materialet egenskaper som inte finns då denne 

frestas att se materialet utifrån sin idealtyp. Analysverktygets fördel är dock att man kan på ett 

smidigt och snabbt sätt konstruera ett mönster utifrån ett stort oarbetat material.87 Utifrån 

ideologikapitlet och detta kapitel om hur en idealtyp bör konstrueras har jag formulerat en 

idealtyp över nyliberalismen.  

 

Tabell 3.2 Idealtyp av nyliberalism 

Ideologi Värdepremisser Verklighetsomdömen Rekommendationer 

Nyliberalism    

 

3.1.4 Analysteknik – Innehållsanalys  

För att besvara mina frågeställningar kommer jag att göra innehållsanalys vilket kan vara 

kvalitativ eller som min kvantitativ. En innehållsanalys är ”ett angreppssätt när det gäller analys av 

dokument eller texter som på ett systematiskt och replikerbart sätt syftar till att kvantifiera innehållet utifrån 

kategorier som bestämts i förväg”. 88 Denna analys är speciellt användbar när man ska analysera 

mycket stor mängd material. Metoden möjliggör det att uttala sig om förekomst och likheter 

och skillnader över tid.89 Därför är den lämplig att använda då jag vill kunna uttala mig om 

Skattebetalarnas förenings samhällskritik har ökat eller minskat under åren. Eftersom detta är 

en kvantitativ studie kommer materialet att beskrivas i hög grad med siffror till skillnad från 

om det varit en kvalitativ studie då siffrorna ersatts av ord. En kvalitativ undersökning kan 

berätta ”lite om mycket” till skillnad från den kvalitativa som kan säga ”mycket om litet”.90 

Eftersom denna studie ska beskriva mycket material är det därför mer lämpligt att göra en 

kvalitativ undersökning. Tidigt i en innehållsanalys måste man definiera vad som ska 

                                                
86 Esaiasson, P & Gilljam, M & Oscarsson, H & Wängnerud, L, 2004, s.154-155 
87 Bergström & Boréus, 2005, s.171-172 
88 Bryman, 2001, s.192 
89 Beckman, 2007, s.42 
90 Beckman, 2007, s.43-44 



Karl-Johan Arnér                                                                               Högskolan i Kalmar 

Uppsats – 15 hp                                                                                 Karl Loxbo 

SiNT 90-120 hp                                                                     HT - 2007                          

24  

undersökas och vilka egenskaper som ska undersökas.91 Detta kan läsas i de kommande 

kapitlen. 

 

3.1.4.1 Kodschema  

Utifrån min frågeställning och min ideologidel har jag formulerat ett kodschema som jag 

kommer att använda mig utav i min undersökning. Kodschemat och dess manual hjälper mig 

att göra en liknande analys för varje analysenhet samtidigt som det minimerar risken för 

subjektiv bedömning. Det är dock enligt Alan Bryman (2002) omöjligt att göra ett kodschema 

och en manual på ett sådant sätt att kodarens tolkningar inte påverkar resultatet. När det gäller 

valet av analysenheter är det mycket viktigt att de dokument som analyseras är representativt 

för undersökningen så att inte generaliserbarheten av undersökningen kan ifrågasättas.92 Jag 

har valt att studera ledarsidor i Skattebetalarnas förenings egen tidning och bedömer samtliga 

analysenheter som representativa för föreningens åsikter.  

 

Det kodschema som jag kommer att använda mig utav är inspirerat av det schema som 

Kristina Boreús använde sig utav i sin avhandling ”Högervåg – Nyliberalism och kampen om 

språket i svensk offentlig debatt 1969-1989”. För den som önskar läsa hur hennes kodschema 

såg ut hänvisas till ovanstående verk, sida 362-366. Anledningen till att jag inspirerats av 

Boréus kodschema är att den har används i en liknande studie och jag bedömer den som 

användbar för min studie. Man kan fråga sig om det är acceptabelt att låna ett kodschema av 

en forskare. Följande citat är hämtat från Ludwig Beckmans bok ”Grundbok i idéanalys” som 

uttalar sig i frågan. ”Att ”låna” den analysapparat som andra tidigare använt skall heller inte uteslutas…/ Det 

enda som egentligen betyder något är huruvida de kategorier vi använder oss av är lämpliga med hänsyn till 

undersökningens frågeställning och till vad materialet kan förväntas ge för svar”93 

 

Kodningen är mycket viktig i en innehållsanalys och den består utav två huvuddelar. Det ena 

är att utforma ett kodschema och det andra är att göra en kodningsmanual.94 Kodschemat är 

en schematisk uppställning av den verklighet man ska undersöka. Den visar analysenheterna 

vilket är de objekt som ska undersökas. Schemat innehåller dessutom variabler som är de 

egenskaper som skall beskrivas. Varje variabel innehåller i sin tur flera variabelvärden vilket 

                                                
91 Esaiasson, P & Gilljam, M & Oscarsson, H & Wängnerud, L, 2004, s. 223 
92 Bryman, 2001, s.203 
93 Beckman, 2007, s.23 
94 Bryman, 2001, s.198-202 
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är de värden som observationen av analysenheterna ger. Jag kommer att använda mig utav 

ovanstående beskriven terminologi men detta är inte den enda korrekta utan språket kan 

variera beroende på vilken vetenskap man befinner sig i. Vilken exakt terminologi man 

använder sig utav är egentligen inte av speciell stor betydelse och variabelterminologin anses 

vara en av de mest allmängiltiga.95  

 

3.1.4.2 Kodningsmanual  

Ett exempel för att illustrera detta är att man ska undersöka ledarsidan i Skattebetalarnas 

förenings tidning Sunt Förnuft nr 2 år 2007 (analysenhet) för att kolla vilka 

rekommendationer de ger där (variabel). De olika variabelvärdena kan då vara att förändra 

eller bevara nuvarande situation. Av praktiska skäl har man i sin kodningsmanual bestämt att 

det ena variabelvärdet kodas med en viss siffra och ett annat variabelvärde med en annan 

siffra. Man behöver då bara skriva en siffra istället för att skriva en text vilket sparar tid för 

kodaren.  

 

Kodningsmanualen innehåller instruktioner till de personer som ska utföra kodningen och där 

kan man läsa vilka variabelvärden som finns under varje variabel. Även om man är ensam 

kodare är det viktigt att man gör ett utförligt schema då det är vikigt om studien ska 

reproduceras eller göras uppföljningsstudier på. Det finns många fallgropar i samband med 

kodningen och man undviker dem genom tydliga instruktioner till kodaren som följs 

konsekvent. För att hitta eventuella svagheter med kodschemat bör man göra en pilotstudie, 

gärna av någon utomstående. Gör man detta finns det stor chans att man hittar svagheterna 

och kan rätta till dem innan den verkliga kodningen börjar.96  
 

                                                
95 Esaiasson, P & Gilljam, M & Oscarsson, H & Wängnerud, L, 2004, s. 46-47 
96 Bryman, 2001, s.198-202 
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Modell 3.3 - Kodschema 
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Sakfråga   

0.   Skatter (allmänt) 

1. Inkomstskatt 

2. Företagsskatt 

3. Specifika skatter 

4. Reglering 

5. Privatisering 

6. Välfärdsstaten 

7. Frihet 

8. Övrigt 

 

Budskap 

1. Kritiskt 

2. Positivt 

3. Neutralt 

 

Verklighetsomdöme 

1. Nuvarande förhållande är skadligt 

2. Nuvarande förhållande är inte bra 

3. Nuvarande förhållande är varken bra dålig 

4. Nuvarande förhållande är bra 

5. Otydligt verklighetsomdöme 
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Rekommendationer 

1. Radikal förändring  

2. Måttfull förändring 

3. Bevara 

4. Otydlig rekommendation 

 

0-3. Skatter 

Verklighetsomdöme 

1. Skatterna i Sverige är för höga och orättvisa. 

2. Positiv beskrivning av Sverige skattesystem 

3. Otydligt verklighetsomdöme 

Rekommendationer 

1. Sänk alternativt ta bort skatten alternativ gör den mer rättvisa. 

2. Förslag om att behålla alternativt öka skattetrycket i Sverige. 

3. Otydliga rekommendationer 

Värdepremisser 

1. Skatt är en stöld alternativt en börda. Låga skatter är bättre än höga skatter. 

2. Skatter har positiva effekt på samhället och för specifika grupper 

3. Otydliga värdepremisser 

 

4. Regleringar 

Verklighetsomdöme 

1. Staten reglerar marknaden för mycket och resultaten blir därför dåliga. 

2. Staten reglera marknaden på ett bra sätt alternativt för lite.. 

3. Otydligt verklighetsomdömen 

Rekommendationer 

1. Staten bör sluta med att reglera marknaden och den svenska ekonomin. 

2. Staten bör fortsätta alternativt öka regleringen av marknaden. 

3. Otydliga rekommendationer 

Värdepremisser 

1. Marknaden bör få verka fritt. Staten ska inte reglera och dirigera ekonomin. 

2. Det är bra och nödvändigt att marknaden regleras den bör inte få verka fritt. 
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3. Otydligt värdepremisser 

 

4. Privatisering 

Verklighetsomdöme 

1. Den offentliga sektorn är för stor och det finns för få privata alternativ. I Sverige finns det 

för många offentliga monopol. 

2. Välfärdstjänster utförs idag i lagom alternativt för hög grad av privata alternativ. 

3. Otydliga verklighetsomdöme 

Rekommendationer 

1. Privatisera de flesta av de offentliga verksamheterna och avveckla de statliga monopolen. 

2. Motverka privatisering av välfärdsstaten och behåll de offentliga monopolen. 

3. Otydliga rekommendationer 

Värdepremisser 

1. De flesta välfärdsverksamheter sköts bättre och mer effektivt privat än i offentlig regi. 

Offentliga monopol är dåliga. 

2. Välfärdsstatens verksamheter bör skötas av det offentliga då detta är mer lämpligt. 

3. Otydliga värdepremisser 

 

5. Politiska makten 

Verklighetsomdöme 

1. Politikerna i Sverige är för klåfingriga och fattar sådana beslut som kränker individens 

rättigheter. Sveriges grundlag skyddar inte individens rättigheter tillräckligt. 

2. Politikerna fattar ibland beslut som sätter kollektivet före individuella rättigheter och detta 

är bra. 

3. Otydliga verklighetsomdömen 

Rekommendationer 

1. Begränsa politikernas makt genom att använda grundlagen för att stärka skyddet av 

individens rättigheter. 

2. Politikerna ska fortsätta prioritera kollektiva rättigheter före individuella. 

3. Otydliga rekommendationer 
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Värdepremisser 

1. Politiker ska inte bestämma saker som hotar den enskilda individens rättigheter. Individens 

rättigheter är okränkbar och bör skyddas. 

2. Kollektivet får ibland sättas före de individuella rättigheterna. 

3. Otydliga värdepremisser 

 

6. Välfärdsstaten 

Verklighetsomdöme 

1. Dagens välfärdsstat är ineffektiv, för dyr och respektera inte individens rättigheter 

tillräckligt. 

2. Dagens välfärdsstat är bra och förbättra medborgarnas livssituation. 

3. Otydliga verklighetsomdömen 

Rekommendationer 

1. Avveckla välfärdsstaten alternativt förändra den kraftigt och minimera den. 

2. Bevara dagens välfärdsstat alternativt låt den expandera. 

3. Otydliga rekommendationer 

Värdepremisser 

1. Välfärdsstaten kränker individen valfrihet, är ineffektiv och kostar för mycket. 

2. Välfärdstaten är bra och gör samhället mer jämlikt. 

3. Otydliga värdepremisser 

 

7. Frihet 

Verklighetsomdöme 

1. I Sverige utsätts individen för tvång och den positiva friheten är för stark. 

2. Den positiva friheten är inte för stor i Sverige. 

3. Otydliga verklighetsomdömen 

Rekommendationer 

1. Minska den positiva friheten och stärk den negativa friheten i Sverige. 

2. Stärk den positiva friheten och minska den negativa friheten i Sverige. 

3. Otydliga rekommendationer 

Värdepremisser 

1. En stor negativ frihet är önskvärd. Positiv frihet är inte lika önskvärd. 
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2. En stor positiv frihet är önskvärd. Negativ frihet är inte lika önskvärd. 

3. Otydliga värdepremisser 

 

8. Övrigt 

Verklighetsomdöme 

1. Omdömen som förknippas med nyliberalism 

2. Omdömen som inte förknippas med nyliberalism 

3. Otydliga verklighetsomdömen 

Rekommendationer 

1. Rekommendationer som förknippas med nyliberalism. 

2. Rekommendationer som inte förknippas med nyliberalism. 

3. Otydliga rekommendationer 

Värdepremisser 

1. Omdömen som förknippas med nyliberalism 

2. Omdömen som inte förknippas med nyliberalism 

3. Otydliga värdepremisser 

 

3.2_Studien av Sunt förnuft 

För att kunna uppnå mitt syfte måste ett material undersökas. Denna studie kommer att 

innefatta Skattebetalarnas förenings egen tidning Sunt Förnuft. Denna tidning har getts ut 

under hela den period som mitt syfte tidigare preciserat (1975-2007). Efter en övergripande 

genomgång av materialet fann jag det mest lämpligt att avgränsa mig till tidningens ledarsida. 

Dock har tidningen bytt skepnad under årens gång och den sida som från 1975 till halva 

årgången av 1985 har analyserats är ledarsidan. Mellan halva årgången av 1985 och  hela 

1986 och 1987 har ledarsidan i vissa nummer bytts ut mot ”VD:n har ordet”. Från och med 

1988 nummer sju i årgången 1997 har i nästan alla nummer två texter analyserats. Först har 

”VD:n har ordet” analyserats och sedan krönikan. I en del fall har dock någon av dessa delar 

av någon anledning inte varit med i tidningen och då har den tidningen innehållit en ledarsida 

istället som analyserats. Från näst sista numret av 1997 har krönikan ersatts av en liknande 

text av tidningens chefredaktör. Den har tillsammans med ”VD:n har ordet” analyserats. Trots 

att namnet på analysenheterna har varierat mellan krönika, ”VD:n har ordet”, ledarsidan och 
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chefredaktörens krönika så har jag bedömt innehållet och författarens syfte som så snarlika att 

en undersökning över tid trots allt kan göras med framgång.  

 

Ledarsidan har aldrig undertecknats av någon författare. I nästan alla fall har krönikan skrivits 

av Nils-Eric Sandberg. ”VD:n har ordet” är skrivet av Björn Tarras-Wahlberg mellan åren 

1985 och nummer 4 år 2000. Från nummer 5 år 2000 till och med hela 2001 har Gunnar 

Eliasson skrivit under samma rubrik då han var VD för Skattebetalarnas Förening under 

denna period. Från och med 2004 och framåt har Robert Gidehag varit ordförande i 

föreningen och därmed skrivit ”VD:n har ordet”. Chefredaktör för tidningen har sedan 1997 

varit Åke Jungdalen och det är han som skrivit samtliga redaktörskrönikor i denna 

undersökning. Dessvärre har jag inte lyckats hitta material från 2002 och 2003 vilket gör att 

denna undersökning inte kommer att kunna uttala sig något om dessa två år. Jag har därför 

valt att plocka bort dessa år från undersökningen och inte redovisa dem som ett bortfall. 

Undersökningen sträcker sig således alltså mellan åren 1975-2001 samt 2004-2007.  

 

Tabell 3.4 – Analysenheter och bortfall 

År 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89  

Antal 

analyserade 

texter 

10 10 10 10 9 10 10 10 9 7 9 8 11 16 14  

Bortfall (antal 

nummer) 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4 0 2  

År 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 04 05 06 07 
Antal 

analyserade 

texter 

16 16 16 12 16 14 14 14 14 13 14 14 16 16 18 16 

Bortfall (antal 

nummer) 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Totalt har 392 texter analyserats i denna undersökning. Dessvärre har jag inte kunnat få fram 

11 nummer. Sannolikt innebär detta ett bortfall av 19 analysenheter. Eftersom jag inte sett 

tidningarna kan jag inte med all säkerhet uttala mig om hur stort bortfallet är men om jag 

utgår från att det är två texter som skulle ha analyserats från 1985 och framåt blir bortfallet 19 
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texter. Bortfallet blir i sådana fall 4,62 % vilket är en så pass låg siffra att mitt resultat inte kan 

ha påverkats nämnvärt av detta. Det är svårt att dra en gräns för hur stort bortfallet kunnat få 

vara utan att resultatet kunnat ifrågasättas. Jag behöver dock inte oroa mig för detta anser jag 

då studiens låga bortfall är långt under denna gräns. 

 

3.3 Dubbelkodning 

För att kontrollera en kvantitativ undersöknings kvalitet och noggrannhet bör ett 

reliabilitetstest utföras. Genom att gå igenom en del av materialet en gång till kan man 

jämföra resultatet med den första genomgången och sedan jämföra variabel för variabel hur 

hög del av kodningarna som överensstämmer. Ju högre procentandel desto bättre är 

undersökningen men det finns inget förutbestämt procenttal för vad som behövs för att 

resultatet ska vara säkerställt. 97 I ett tidigt stadium av kodningen gjorde jag en 

dubbelkodning. 71,5 % av alla variabler överensstämde med den första kodningen. Jag ansåg 

dock att detta var för lågt och utarbetade ett nytt kodschema med nya tydligare instruktioner 

som presenterats tidigare i studien. Resultatet av den nya dubbelkodningen var mycket bättre 

och så pass bra att jag beslöt mig för att behålla upplägget. I den andra dubbelkodningen 

överensstämde 92,9 % av alla variabler. Båda dubbelkodningarna genomfördes på ett år, dock 

olika år. Dubbelkodningen motsvarade bara 3,5 % av alla artiklar och det hade naturligtvis 

varit bättre om jag hade fått samma resultat vid kodningen av en större andel av det totala 

materialet. Jag bedömde den höga siffran, 92,9 %, som så pass hög att det inte behövdes. 

Dessutom valdes artiklarna för dubbelkodningen slumpmässigt vilket innebär att jag inte valt 

enklare_artiklar_att_dubbelkoda. 

                                                
97 Esaiasson, P & Gilljam, M & Oscarsson, H & Wängnerud, L, 2004, s.231 
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4. Resultat och analys 

4.1 Ideologi 

Herbert Tingsten menade som tidigare nämnts i min uppsats att en ideologi består utav 

värdeomdömen, verklighetsomdömen samt rekommendationer och utifrån detta har en analys 

gjorts av mitt material. Som diagrammet nedanför visar finns det likheter mellan de tre 

beståndsdelarna av ideologi i studien. För samtliga har en majoritet av artiklarna gett uttryck 

för nyliberalism. Skillnaden mellan alternativ ideologi är liten, det varierar mellan 7-14 % 

vilket ger en bild utav att Sunt Förnuft i väldigt låg grad uttrycker omdömen som är förenliga 

med andra ideologier än nyliberalism.  

 

Diagram 4.1 Sammanfattning av ideologi 
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4.1.1 Värdeomdöme 

Totalt har 392 artiklar analyserats och av dessa så fann jag nyliberala värdeomdömen i 233 

artiklar vilket motsvarar 59,4 %. I nästan en tredjedel av artiklarna var värdeomdömena 

otydliga. I 8,1 % av alla artiklar så uttrycktes värdeomdömen som inte är förenliga med 

nyliberalismen. Resultatet har framtagits med hjälp av kodning utifrån mitt kodschema och 



Karl-Johan Arnér                                                                               Högskolan i Kalmar 

Uppsats – 15 hp                                                                                 Karl Loxbo 

SiNT 90-120 hp                                                                     HT - 2007                          

34  

där siffra ”1” inneburit uttryck för nyliberalism och där ”2” varit uttryck för alternativ 

ideologi.  

 

Nedanstående diagram visar utvecklingen av användandet av olika värdeomdömen under 

tidsperioden 1975-2001 samt 2004-2007. Det är dock svårt att hitta några direkta mönster i 

detta diagram. Man kan se en tendens till att tidningen Sunt Förnuft gav uttryck för alternativa 

värdeomdömen i högre grad under 70-talet. Intressant är också att mellan åren 1991-1995 

uttrycktes endast värdeomdömen som kan förknippas med nyliberalismen, det fanns dock 

artiklar där jag inte lyckades hitta några värdeomdömen. 

 

Diagram 4.2 Värdeomdömen över tid I 
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Genom att ge varje uttryck för alternativ ideologi ett negativt tal och nyliberala 

värdeomdömen ett positivt tal har jag fått fram ett diagram som speglar graden av nyliberala 

värdeomdömen på ett överskådligt och bra sätt. En siffra kring noll innebär att nyliberala 

värdeomdömen uttryckts i lika hög grad som för alternativa ideologier. Detta har dock aldrig 

varit aktuellt i denna studie utan nyliberala värdeomdömen har uttryckts i mycket högre grad. 

I genomsnitt så har värdet varit strax under 50 över studiens tidsperiod. Det maximala värdet 
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då endast nyliberala värdeomdömen uttryckts har aldrig uppnåtts (100). Mellan 1989 och 

2007 har det endast vid ett tillfälle (1997) varit under genomsnittet. Detta visar en tydlig 

trend, nämligen att värdeomdömen för alternativa ideologier minskat under åren och att 

användandet av nyliberala värdeomdömen ökar även om det vid några tillfällen under 70- och 

80-talet kom upp i samma höga siffror. 

 

Diagram 4.3 Värdeomdömen över tid II 
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4.1.2 Verklighetsomdömen  

I nästan tre av fyra artiklar har verklighetsomdömen förknippade med nyliberalism uttryckts i 

Sunt Förnuft. I 14 % har verklighetsomdömen som inte kan förknippas med nyliberalism 

används och i 11,4 % har det inte funnits några verklighetsomdömen alternativt varit otydliga. 

Jämför man dessa siffror med dem som var för värdeomdömen så kan två saker konstateras. 

Det första är att verklighetsomdömen som förknippas med nyliberalism hittades oftare än 

värdeomdömen för samma ideologi. Det andra som jämförelsen säger är att andelen otydliga 

fall var mycket färre bland verklighetsomdömena.  
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Genom att konstruera ett liknande diagram som det ovanför fast för verklighetsomdömen kan 

man uttala sig om eventuella trender över tidsperioden. Det är dock mycket svårt att hitta 

några eventuella mönster då det varierar väldigt mycket från år till år. Det går heller inte att 

hitta ett samband mellan borgliga valsegrar och förändrat uttryck för nyliberalism som man 

kunnat se i andra fall som presenteras senare i resultatet.  

 

Diagram 4.4 Verklighetsomdömen över tid I 
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Samma oregelbundenhet visas även i diagram 4.1.4 som visar förändringen över tid av 

förekomsten av de tre olika alternativen, nyliberala-, alternativa- och otydliga 

verklighetsomdömen. 
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Diagram 4.5 Verklighetsomdömen över tid II 
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4.1.3 Rekommendationer 

Jämför man frekvensen av nyliberala verklighetsomdömen med nyliberala rekommendationer 

så upptäcker man att användandet minskat med nästan en tredjedel. I drygt hälften av de 392 

artiklarna har rekommendationer förknippade med nyliberalism funnits. I 7,3 % av artiklarna 

har rekommendationer som inte är förenliga med nyliberalism uttryckts men betydligt fler 

artiklar har inte innehållit rekommendationer alternativt varit otydliga. I över 40 % av 

artiklarna har detta varit fallet.  

 

Diagrammet på nästa sida visar användandet av nyliberala rekommendationer subtraherat med 

rekommendationer för alternativa ideologier. Diagrammet visar att året 1976 var mycket 

speciellt på det är den enda gången som resultatet varit negativt vilket innebär att 

rekommendationer för alternativa ideologier förekom oftare än rekommendationer som 

förknippas med nyliberalism. Genomsnittet för alla åren blev 42,5 vilket är mycket lägre än 

för värde- och verklighetsomdömena vilket betyder att Sunt Förnuft uttrycker i lägre grad 

nyliberala rekommendationer än värde- och verklighetsomdömen. En tendens i diagrammet 

nedanför är också att de år som det ägt rum riksdagsval har nyliberala rekommendationerna i 

de flesta fall varit färre än för genomsnittet. Genomsnittet för valåren är 33 alltså nästan 25 % 

lägre än genomsnittet.  
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Diagram 4.6 Rekommendationer över tid I 
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Diagram 4.7 som redovisas nedanför visar frekvensen av de tre alternativen över tid. Precis 

som de tidigare liknande diagrammen är det svårt att finna några tydliga samband.  
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Diagram 4.7 Rekommendationer över tid II 
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4.1.4 Jämförelse 

Diagram 4.8 visar mycket intressant information på nästa sida. Genom att addera ihop 

diagram 4.3, 4.4 och 4.6 får man en helhetsbild över i vilken grad Sunt Förnuft gett uttryck för 

den nyliberala ideologin. Genomsnittet för studiens 31 år är 150,4 vilket innebär att drygt 75 

% av alla omdömen (värde-, verklighetsomdömen samt rekommendationer) varit sådana som 

kan förknippas med nyliberalismen. Precis som tidigare resultat visat så har Sunt Förnuft i 

högre grad gett uttryck för den nyliberala ideologin efter 1985 än före. Är det enda året som 

ligger över genomsnittet före 1986. Efter 1990 har endast det årliga genomsnittet varit under 

150 två gånger vilket visar en ganska tydlig tendens.  
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Diagram 4.8 Sammanfattning I 
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Diagram 4.9 är en sammanställning av diagram 4.3, 4.4 och 4.6 men här har resultatet inte 

adderats ihop. Diagrammet blir då inte lika enkelt och överskådligt men ger en mer detaljerad 

bild av utvecklingen över tid. Om man jämför de olika kurvorna så finner man att i de flesta 

fallen som en kurva faller eller ökar så gör de andra två också det. Ibland kan det skilja ett år 

mellan kurvornas uppgång men ett samband kan ändå upptäckas. Tydligast är sambanden 

mellan värdeomdömen och rekommendationer. 
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Diagram 4.9 Sammanfattning II 
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4.2 Sakfrågor 

Vid varje analysenhet skulle huvudfrågan noteras och resultatet av detta redovisas under 

denna rubrik. Det fanns tio olika alternativ att välja mellan och tre av dem togs tillsammans 

endast upp i två artiklar. Man kan i efterhand säga att det hade räckt med sju alternativ och 

därmed låtit de tre sakfrågorna istället hamnat under övrigt kategorin. Fyra sakfrågor handlade 

mer än 10 % av artiklarna om. Kategorin ”annan sakfråga” var näst störst, 23,4 % och där 

hamnade många artiklar som handlande om föreningen och deras arbete. Det som flest artiklar 

handlade om var skatter (allmänt), 29 %. I denna kategori hamnade de artiklar som inte enbart 

handlande om en viss typ av skatt utan som uttalade sig om till exempel både inkomst- och 

specifika skatter. Drygt 54 % av alla artiklar handlade om skatter. Denna siffra är summan av 

de fyra första staplarna i diagrammet 4.9.  
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Diagram 4.10 Sakfrågor 
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Det är svårt att göra en bra redovisning av vilken grad sakfrågorna tas upp över tid då det är få 

sakfrågor som tas upp kontinuerligt. Sakfrågor som rör privatisering är en ett sådant exempel. 

Av de artiklar som handlar om detta tas 72,7 % av dessa upp mellan åren 1976-1982. 

Diagrammet nedanför visar hur många procent av artiklarna under tidsperioden som handlade 

om välfärdsstaten och annan sakfråga. Det är svårt se några tydliga tendenser i diagrammet på 

nästa sida.  
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Diagram 4.11 Välfärdsstaten och annan sakfråga 
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När det gäller de sakfrågor som de flesta artiklarna handlade om, skatterna, har jag valt att 

kolla vilken syn tidningen förmedlar när de presentera budskapet. Som diagram 4.12 visar så 

är det en förhållande negativ syn på skatterna som förmedlas i Sunt Förnuft. 70 % av de 

artiklar som berör skatterna anses de vara skadliga alternativt inte bra. Mindre än en av tio 

artiklar om skatter beskrivs som de vore bra eller mycket bra. 
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Diagram 4.12 Inställning till skatter 
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Tittar man hur inställningen förändrats över tid så finner man intressanta samband och 

tendenser. Genom att dubblera värdet för skadligt och mycket bra och sätta siffran för skadligt 

och inte bra alternativet till negativt får man en bild utav inställningen över tid vilket 

redovisas i diagram 4.12. En årlig siffra på noll innebär att inställningen varit lika negativ som 

positiv det året och en positiv siffra innebär att inställningen varit mer positiv än negativ. 

2007 är dock det enda året som tidningen förmedlat ett budskap som varit mer positivt än 

negativt när det gäller de svenska skatterna. Sannolikt har detta något att göra med att det 

detta året varit en borglig regering. Diagram 4.12 visar nämligen ett tydligt samband mellan 

graden av kritik och borgliga valsegrar. Året efter en borglig valseger ägt rum, det vill säga 

1977, 1980, 1992 och 2007. Dock har graden av kritik aldrig minskat så mycket som vid den 

senaste borliga valsegern. 

 

Diagram 4.13 visar att graden av kritik mot det svenska skattesystemet var lägre på 70-talet 

och början av 80-talet. 1983 var graden av kritik bara minus tre vilket bra mycket lägre än de 

nästkommande tio åren. Dock är kritiken mellan 1983-1992 inte alls i samma höga nivå som 
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efter 1995 och fram till 2007. Denna period, som för övrigt Socialdemokraterna regerade 

över, kritiseras skatterna i Sunt Förnuft i högre grad än någonsin under studiens tidsperiod.   

 

Diagram 4.13 Inställning till skatter över tid 
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4.3 Budskap 

När artiklarna från Sunt Förnuft analyserades noterades vilket budskap som de förmedlar. 

Alternativen som jag hade att välja på var ”positivt”, ”kritiskt” och ”neutralt”. Resultatet är 

ganska tydligt vilket visas i diagram 4.13. Nästan 80 % av artiklarna är kritiska mot 

något/någon vilket ger en bild utav Sunt Förnuft som en kritisk tidning. Andelen artiklar med 

ett positivt budskap är till och med färre än de artiklar som har ett neutralt budskap. 
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Diagram 4.14 Budskap 
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Genom att de kritiska värdena ett positivt tal istället för ett negativt tal och multiplicera de 

neutrala värdena med noll har jag gjort ett diagram (4.15) som visar utvecklingen av 

tidningens budskap över tid. Ett högt tal innebär att tidningen varit mycket kritiska det året. 

Vid tre tillfällen har graden av kritik varit markant lägre än genomsnittet och det är 1976, 

1993 och 2007. Gemensamt för dessa tre år är att det var borglig regering. Det har dock inte 

vid något av dessa år varit en så låg siffra att budskapet varit mer positivt än kritiskt. 1979 

som också var ett år med borglig valseger visar dock inte upp samma samband. Tillsammans 

med 1995 är det de åren som samtliga artiklar förmedlade ett kritiskt budskap.   
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Diagram 4.15 Budskap över tid 
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4.4 Verklighetssyn 

Under föregående rubrik kunde man läsa att Sunt Förnuft förmedlade ett kritiskt budskap i 

högre grad än ett positivt. Att diagram 4.15 nedanför ger en bild utav att Sunt Förnuft har en 

negativ syn på verkligheten är därför inte chockerande. Nästan åtta av tio artiklar beskriver 

nämligen verkligheten som skadlig alternativt som inte bra. Mindre än 10 % av artiklarna ger 

en bild utav verkligheten som något bra eller mycket bra.  
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Diagram 4.16 Verklighetssyn 
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I diagram 4.17 har jag multiplicerat alla värden för alternativ ”skadligt” och ”mycket bra” 

med två och multiplicerat alternativ ”varken bra eller dåligt” med noll. Jag har dessutom satt 

värdena för ”skadligt” och ”inte bra” till ett negativt tal. Diagrammet visar därmed 

utvecklingen över tid och ett högt negativt tal betyder att Sunt Förnuft har en mycket negativ 

syn på verkligheten. Ett positivt tal har aldrig uppkommit under tidsperioden men detta hade 

inneburit att tidningen förmedlat en positiv bild av verkligheten. Som man kan se i 

diagrammet så har Sunt Förnuft aldrig tyckt att situationen i Sverige varit bättre under 

studiens tidsperiod. Diagrammet visar också något som tidigare diagram visat nämligen en 

negativ bild utav den senare delen av 90-talet. Vid samtliga fyra valsegrar under tidsperioden 

har året efter medfört en positivare bild utav verkligheten än året de blev valda. När det gäller 

Socialdemokratiska valsegrar så har verklighetssynen ibland blivit negativare men ibland 

också mer positiv. 
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Diagram 4.17 Verklighetssyn över tid 

-200

-180

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

19
75

19
78

19
81

19
84

19
87

19
90

19
93

19
96

19
99

20
02

20
05

Undersökning
Genomsnitt

 
 

4.5 Åtgärder 

I Sunt Förnuft föreslås under åren flera olika åtgärder för att förändra saker i Sverige. Jag har 

valt att dela in de olika svaren i radikala, måttfulla förändringar, otydliga åtgärder samt 

förslag om att bevara det vill säga inte förändra något alls. Radikala förändringar definieras 

som att till exempel slopa förmögenhetsskatten och ett förslag att minska den ser som ett mer 

måttfullt förslag. 
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Diagram 4.18 Åtgärder 
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Som diagram 4.18 visar så har de flesta artiklarna inte innehållet några förslag på åtgärder 

alternativt har de varit otydliga. Väldigt få, drygt 5 %, av artiklarna har gett förslag på 

åtgärder som gått ut på att bevara nuvarande ordning. Skillnaden mellan de radikala och de 

måttfulla åtgärderna är inte så stora, 31 % och 25 %. Diagram 4.19 visar utvecklingen över 

tid. Radikala åtgärder har här multiplicerats med tre, måttfulla med två, bevara med ett och 

otydliga med noll. Resultatet av detta visas i nästa diagram. En hög siffra innebär att tidningen 

i högre grad vill förändra verkligheten och ett lågt tal innebär att man vill bevara i hög grad.  

Återigen kan man finna samband mellan borgliga valsegrar och resultatet av studien. En 

borglig valseger följs utav en period där man i högre grad vill bevara samhällsförhållandena. I 

övrigt är det svårt att finna några tydliga tendenser över tidsperioden då det varierar stort från 

år till år.  
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Diagram 4.19 Åtgärder över tid 
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4.6 Åsikter 

4.6.1 Skatter 

Under denna rubrik kommer det att ges exempel på hur Sunt Förnuft gett uttryck för en 

nyliberal ideologi mellan åren 1975-2007. 

 

4.6.1.1 70-talet 

1975 skriver man att det är viktigt att få ”få ett skattesystem utan den vansinniga 

progressivitet som vi har nu…”98 Året efter menar man att skattekrisen under 70-talet 

orsakades av ”hög progressivitet och hög inflationstakt. Skattebetalarna saknar ju 

inflationsskydd och de högra marginalskatterna slår därför med full styrka också mot sådana 

inkomstökningar som bara ger kompensation för prisstegringarna.” 99 Året efter, 1978, ställde 

                                                
98 Sunt Förnuft, nr7 1975, s.7 
99 Sunt Förnuft, nr7 1977, s.5 
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man kravet att sänka marginalskatterna.100 Detta fortsatte man intensivt med eftersom 

marginalskatten är en ”så hård begränsning av folks inkomstmöjligheter att den ekonomiska 

utvecklingen hämmas”. 101  

 

4.6.1.2 80-talet 

1980 så menade man att ”Politikerna måste inse att de drivit inkomstbeskattningen för långt. 

De har sökt pressa ur inkomstskatterna mer än vad som är möjligt. Politikerna måste nu satsa 

på västenliga lättnader av inkomstskatten…/”102 Kravet fick gehör bland politikerna vilket 

man kommenterade enligt följande: ”Det är bra, mycket bra, att marginalskatterna sänks”103 

Kampen för sänkta skatter fortsatte dock då man menade att ”Särskilt på skatteområdet har vi 

kunnat iaktta hur drastiska ändringar vållat stor osäkerhet och svåra problem för de 

skattskyldiga”104 Man förklarade tydligt att de inte trodde på politikernas nya skatter då ”de 

bara snedvrider och uppmuntrar till fusk. Vi kan bara beklaga att denna enkla insikt ännu inte 

är uppenbar för våra politiker.” 105 Detta deklarerade man även 1984 genom att skriva att 

”Nya skatter och höjda skattesatser ger så negativa effekter på samhällsekonomi och 

skatteunderlag att det knappast blir någon förstärkning av statskassan.”106 

 

1985 började man på allvar kritisera fastighetsskatten. Man ställde ett tydligt krav nämligen 

”Avskaffa den orimliga fastighetsskatten”107 och de uppmanade läsarna att ställa krav för ”att 

fastighetsskatten avskaffas”108 Våren 86 ställde föreningens VD kravet att stoppa 

realränteskatten109 Vid denna tid höjdes en del skatter i Sverige och detta kommenterade man 

enligt följande: ”När regeringen nu går vidare och höjer ytterligare skatter är man inne på fel 

väg.” 110 I slutet av 1986 kom regeringen med ett förslag om en ny pensionsskatt. Detta 

                                                
100 Sunt Förnuft, nr6 1978, s.6 
101 Sunt Förnuft, nr1 1979, s.6 
102 Sunt Förnuft, nr3 1980, s.6  
103 Sunt Förnuft, nr10 1981, s.7  
104 Sunt Förnuft, nr1 1982, s.6  
105 Sunt Förnuft, nr5 1982, s.7  
106 Sunt Förnuft, nr7 1984, s.5  
107 Sunt Förnuft, nr2 1985, s.5  
108 Sunt Förnuft, nr7 1985, s.46  
109 Sunt Förnuft, nr1 1986, s.16  
110 Sunt Förnuft, nr3 1986, s.45  
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menade man var ”en egendomsstöld av gigantisk omfattning”111 och ställde därför kravet att 

egendomsskyddet måste stärkas. 112 

 

 

Under 1987 propagerade man för lägre skattetryck detta skulle leda till en bättre ekonomisk 

tillväxt. 113 Man började återigen kritisera fastighetsskatten då den ”är en principvidrig och 

farlig skatt som snarast bör försvinna ur vårt skattesystem”114 Den stora kampanjen ”Hälften 

kvar” var vid denna tid fortfarande intensiv och men den ställdes krav på att ”skatterna måste 

sänkas och en större andel tillfalla den som arbetat ihop pengarna./…/ Vi kräver därför att alla 

alltid ska få minst hälften kvar av en löneökning inklusive löneskatter.”115 Kommande år 

argumenterades det för att skatterna i Sverige var för ”hämmar den ekonomiska tillväxten./…/ 

Slutligen innebär de höga skatterna och det höga skattetrycket att medborgarna 

omyndigförklaras.” 116 1989 menade man att ”ett lägre skattetryck behövs om Sveriges 

ekonomi ska kunna fungera effektivt i framtiden.” 117 Fastighetsskatten kritiserades återigen 

och när politikerna ville höja denna skatt skrev man att skatten borde ”sänkas och inte höjas 

när vi ändå betalar så hög skatt på allt annat/…/ Villaskatter på denna nivå är helt orimliga” 
118 Den dåliga tillväxten i Sverige kunde förklaras av det höga skattetrycket menade man då 

man menade att följande princip gällde: ”Ju högre skattetryck desto långsammare tillväxt” 119 

Innan decenniet var över hann man dessutom kritisera pensionsskatten igen då den var 

oacceptabel. 120 De ställde kravet att ”den nya pensionsskatten måste stoppas/…/den skadar 4 

miljoner människors pensionstrygghet”121 

 

4.6.1.3 90-talet 

Åsikterna förändrades inte i början av 90-talet där föreningens VD förklarade att ”det höga 

skattetrycket hämmar Sveriges ekonomiska framåtskridande /…/ alla måste hjälpas åt och 

finna former som avskaffar monopolen och gör vår offentliga sektor mindre dyrbar” menade 
                                                
111 Sunt Förnuft, nr6 1986, s.7 
112 Sunt Förnuft, nr8 1986, s.4  
113 Sunt Förnuft, nr3 1987, s.4  
114 Sunt Förnuft, nr4 1987, s.4  
115 Sunt Förnuft, nr1 1988, s.3  
116 Sunt Förnuft, nr5 1988, s.3  
117 Sunt Förnuft, nr1 1989, s.4  
118 Sunt Förnuft, nr2 1989, s.3  
119 Sunt Förnuft, nr4 1989, s.39 
120 Sunt Förnuft, nr3 1989, s.3  
121 Sunt Förnuft, nr4 1989, s.3  
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han.122 Under 1990 genomfördes en skatteomläggning men detta beskrevs som ett 

misslyckande då skattetrycket inte sänktes. 123 

 

I en krönika i Sunt Förnuft framfördes kritik mot bostadspolitiken. Krönikören menade att  

”det enklaste vore att slopa hela systemet – alla subventioner, alla skatter – och låta 

bostäderna vara en frizon i skattesystemet.”124 Beskrivningarna från tidigare år om 

konsekvenserna av ett högt skattetryck hade inte ändras mycket. Föreningens VD skrev att 

”konsekvenserna av de höga inkomstskatterna har inneburit en låg standard för medborgarna 

och ett utbrett fusk. Inte bara så att höga inkomstskatter ger lite kvar i plånboken utan på det 

sättet att den ekonomiska tillväxten i Sverige har utvecklats långsammare än i andra länder på 

grund av höga inkomstskatter och högt skattetryck” 125 Dåvarande situation var så dålig att 

”en marknadsanhängare, som ser sig omkring i dagens svenska ekonomi, kan inte bli annat än 

bedrövad.” Man menade att de höga marginalskatter framstod som ”ett direkt sabotage mot 

marknadsekonomin” 126 1992 hade Sverige en borglig regering och tidningen förklarade att 

flera skatter var tvungna att sänkas. 127 Fastighetsskatten började återigen kritiseras och de 

menade att ”målet bör vara att sänka fastighetsskatten, särskilt i högprisorterna. Helst bör den 

slopas helt, något som är fullt möjligt.” 128 Regeringen vill dock höja villaskatten vilket man 

bestämt sa nej till.129 Återigen beskrevs höjda skatter leda till sämre ekonomisk tillväxt och 

försämrad konkurrenskraft. Självklart är det viktigt att minska budgetunderskottet. Men det 

bör inte ske till priset av höjda skatter...”130 Man förklarade att vissa skatter bör sänkas fortare 

än andra och de som först skulle sänkas var ”de skatter som minst begränsar individens 

valfrihet och minst skadar de mekanismer som ger tillväxt. Den skatt som i sista hand ska 

sänkas är momsen, och den som i första hand ska sänkas är skatten på inkomsten” 131 1994 

förklarade man att ”höjda skatter är fel väg och skadar Sverige.”132 

 

 
                                                
122 Sunt Förnuft, nr1 1990, s.3  
123 Sunt Förnuft, nr3 1990, s.32  
124 Sunt Förnuft, nr5 1990, s.35  
125 Sunt Förnuft, nr8 1990, s.3  
126 Sunt Förnuft, nr9 1990, s.7  
127 Sunt Förnuft, nr1 1992, s.4  
128 Sunt Förnuft, nr2 1992, s.3  
129 Sunt Förnuft, nr4 1992, s.3  
130 Sunt Förnuft, nr6 1992, s.3  
131 Sunt Förnuft, nr2 1994, s.15  
132 Sunt Förnuft, nr2 1994, s.50 
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”Om ett land börjar taxera sin medborgare och företag för mycket försvinner dessa och kvar 

blir endast de höga skattesatserna” skrev man 1997. 133 Man framförde samma år kritik mot 

partistödet. ”Skattebetalarna klarar sig alltså idag utan bidrag från vare sig stat eller 

näringsliv. Det bör också partierna klara av. Därför bör alla verka för slopade statliga och 

kommunala partistöd.” 134 Vid denna period såg man med stor oro över hur många företag 

flyttade från Sverige och det ”enda sättet att behålla företagen i Sverige och få fler nya på 

plats är att ha bättre och lägre skatteskalor än de andra länderna nere i Europa” 135 I slutet av 

århundradet börjades återigen fastighetskatten kritiseras och den beskrevs som ”orättvis, 

orättfärdig och grotesk”136 Intensivt opinionsbildande menade föreningen samma år gett 

resultat. ”Våra krav på sänkta inkomstskatter har äntligen fått gehör. Det är vackert så, och 

därför bör regeringen gratuleras.” 137 Ekonomin började gå bättre och budgetöverskotten 

menade man i första hand skulle användas till skattesänkningar, främst till sänkning av de 

”skadliga skatterna på arbete.”138 

 

4.6.1.4 2000-talet 

2000-talet inledes med att klargöra att bilismen i Sverige var kraftigt överbeskattad. 139 

Kritiken mot förmögenhetsskatten och fastighetsskatten intensifierades och de menade att en 

slopad förmögenhetsskatt skulle leda till en förbättring för många människor. Kritiken mot 

fastighetsskatten var att den tvingade folk att lämna sina hem. 140 Chefredaktören på tidningen 

klargjorde att ”förmögenhetsskatten är en orättvis och oförmögen skatt”141 och VD:n menade 

att ”den eländiga boendeskatten måste bort…” Han uttryckte också att ”det får aldrig vara 

olönsamt att arbeta”142 och ställde därför kravet att ”marginalskatterna måste sänkas för både 

hög- och låginkomstagare/…/Likaså måste kapitalinkomstskatterna sänkas till andra länders 

nivå.143 I ett senare nummer skrev han ”Slopa förmögenhetskatten, sänka 

marginalskatterna”144  

                                                
133 Sunt Förnuft, nr5 1997, s.5  
134 Sunt Förnuft, nr7 1997, s.6  
135 Sunt Förnuft, nr2 1999, s.6  
136 Sunt Förnuft, nr3 1999, s.6  
137 Sunt Förnuft, nr6 1999, s.6  
138 Sunt Förnuft, nr7 1999, s.6  
139 Sunt Förnuft, nr4 2000, s.3  
140 Sunt Förnuft, nr4 2000, s.6  
141 Sunt Förnuft, nr5 2001, s.3  
142 Sunt Förnuft, nr5 2001, s.58  
143 Sunt Förnuft, nr6 2001, s.3  
144 Sunt Förnuft, nr7 2001, s.66  
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2004 fick föreningen en ny VD som deklarerade att ”Vårt mål ska vara klart och tydligt: vi 

vill uppnå ett samhälle med väsentligt lägre skatter och med väsentligt mindre offentlig 

sektor. Skatter och offentliga utgifter bör inte omsätta mer än 35–40 procent av vår samlade 

produktion. Konkret innebär detta bland annat avskaffad fastighetsskatt, avskaffad 

förmögenhetsskatt, ett rimligt skattesystem för småföretagare, sänkta arbetsgivaravgifter och 

avskaffad statlig inkomstskatt.”145 Chefredaktören menade att ”OM SVERIGE SKA VÄNDA 

utvecklingen måste skatterna på arbete och sparande sänkas.”146 För att detta skulle bli möjligt 

krävdes det att inslaget av privat finansiering av välfärdsstatens tjänster ökade.147 2004 kunde 

man läsa i Sunt Förnuft att ”sedan länge har det varit uppenbart att förmögenhetsskatten, arvs- 

och gåvoskatten, småföretagarbeskattningen (till exempel 3:12), fastighetsskatten och 

alkoholskatten dels allt mindre uppfyller sina primära syften, dels på olika sätt skadar 

samhällsekonomin.” 148 Positiva förändringar ägde rum detta år menade man då arvs- och 

gåvoskatterna, som under lång tid motverkat tillväxt, avskaffades. Man kommenterade detta 

följande: ”När nu de bägge skatterna avskaffas är det en stor framgång och visar att det går att 

avskaffa skatter utan att de ersätts av andra. Nu står förmögenhetsskatten och fastighetsskatten 

på tur.”149 

 

Föreningens VD började under 2005 förespråka platt skatt. ”Ryssland, Slovakien, Estland, 

Lettland och Litauen för att nämna några exempel – inför så kallad platt skatt. Och effekterna 

låter inte vänta på sig – tillväxten skjuter i höjden, utländska investeringar lockas dit och 

dessutom ökar skatteintäkterna till ländernas statsförvaltningar. Platt skatt borde bli det 

självklara målet även för alla övermogna välfärdsstater, inte minst för Sverige.”150 

Chefredaktören klargjorde återigen att fastighetsskatten bör slopas.151 Det höll samma år 

föreningens vd med om som skrev att ”FASTIGHETS- OCH förmögenhetsskatterna har 

överlevt sig själva och därför finns i grunden bara en sak som är rätt att göra – avskaffa dessa 

skatter utan dröjsmål!”152 I tidningen skrev han året efter att ”Fastighetsskatten saknar rimlig 

                                                
145 Sunt Förnuft, nr1 2004, s.3  
146 Sunt Förnuft, nr1 2004, s.5  
147 Sunt Förnuft, nr2 2004, s.3  
148 Sunt Förnuft, nr6 2004, s.6  
149 Sunt Förnuft, nr8 2004, s.5  
150 Sunt Förnuft, nr3 2005, s.3  
151 Sunt Förnuft, nr3 2005, s.5  
152 Sunt Förnuft, nr7 2005, s.3  
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grund. Därför är den fel och ska bort.” 153 2007 beskrevs regeringens arbete följande: ”Ur ett 

skattebetalarperspektiv har utvecklingen under regeringen Reinfeldts första månader i stora 

delar varit positiv.” 154 Skattebetalarnas förening var dock inte helt nöjda då de menade att de 

svenska inkomstskatterna och kapitalbeskattningen var för höga och de borde sänkas till 

Europanivå.155 Men kritiserade även värnskatten och förklarade att ”ju längre värnskatten 

bibehålls, desto mindre resurser kommer det att finnas till välfärden i framtiden.”156 

 

4.6.2 Övriga åsikter 

1976 kan man läsa i på ledarsidan i Sunt förnuft om vad de tycker att skatten ska finansiera. 

”Skatteutrymmet måste i första hand reserveras för de rent kollektiva nyttigheter som inte kan 

avgiftsfinansieras och för de inkomstfördelande uppgifter som den offentliga sektorn anses 

böra tillgodose.”157 Samma år beskriver man den offentliga sektorn enligt följande: ”liksom 

affärsverksamhet som saknar konkurrens tenderar den offentliga förvaltningens alla grenar att 

hamna i ineffektivitet och slöseri. Det vore därför kostnads- och besparingssynpunkt sett 

värdefullt med konkurrerande privata alternativ till den offentliga produktionen. Sådana 

alternativ bör inte som nu förbjudas eller motarbetas utan tvärtom stimuleras…” 158 Kritiken 

mot byråkratin fortsätter även nästkommande år och återigen föreslår man ökad privatisering 

och att folk i högre grad ska få handla på eget ansvar. 159 De fortsätter även att beskriva den 

offentliga verksamheten som ineffektiv160 och menar att bland annat den offentliga skolan 

skulle må bra av att utsättas för konkurrens.161 1978 skriver tidningen att ”det förekommer 

massor av onödiga och ibland till och med olagliga utgifter i våra kommuner/…/Det finns 

naturligtvis sätt att få håll på pengarrullningen i det offentliga om man bara lägger manken 

till. Som så ofta när det är fråga om att finna former för god ekonomi gäller det att se hur man 

löser problemen i näringslivet/…/Konkurrens är ett annat sätt i näringslivet att hålla 

effektiviteten hög och kostnaderna låga.”162 Året efter, det vill säga 1979, föreslår man att 

                                                
153 Sunt Förnuft, nr6 2006, s.3  
154 Sunt Förnuft, nr2 2007, s.3  
155 Sunt Förnuft, nr4 2007, s.6  
156 Sunt Förnuft, nr8 2007, s.3  
157 Sunt Förnuft, nr2 1976, s.7  
158 Sunt Förnuft, nr9 1976, s.5  
159 Sunt Förnuft, nr9 1977, s.7  
160 Sunt Förnuft, nr8 1977, s.6  
161 Sunt Förnuft, nr7 1978, s.7  
162 Sunt Förnuft, nr10 1978, s.9  
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avskaffa AMS monopol när det gäller arbetsfördelning.163 Kritiken mot de offentliga verken 

framförs i tidningen och följande krav ställs: ”Sätt stopp för verkens expansionsidéer. Ge dem 

inga nya tjänster. Och sök lösningar som inte bara främjar verksamhet i offentlig regi”164 De 

skriver att man vill underlätta möjligheterna att privatisera offentliga verksamheter då de 

privata inrättningarna alltid är bättre och billigare än de offentliga.165 

 

1980 fortsätter kritiken mot den offentliga sektorn då de skriver att ”grundproblemet inom den 

offentliga servicen är bristen på alternativ. En effektiv anpassning av servicen till människors 

behov och önskemål kan inte ske med mindre än att samhället släpper ifrån sig sitt monopol 

på utbildning, sjukvård, daghemsverksamhet mm. Alla lösningar inom monopolsystemets ram 

är och måste vara halvmesyrer/…/Sjukvårdspolitiker och sjukvårdsbyråkrater skulle ha 

tvingats anpassa den offentliga sjukvården mycket mer till folks önskemål om de tvingats 

arbeta i konkurrens med alternativa vårdformer” 166 Samma år skriver man följande: 

”Skatterna ska i stället användas för att ge köpkraft åt hushållen som sedan får använda den 

efter eget val, för att köpa offentlig eller privat service./…/Sett ur effektivitetssynpunkt lider 

den offentlige verksamheten av ett stort handikapp: bristen på konkurrens. Vår civilisation 

känner inget bättre instrument än konkurrensen när det gäller att hålla en verksamhet i högsta 

ekonomiska trim.”167 1985 skriver tidningen ett rad förslag för att förbättra den svenska 

sjukvården. Man vill minska den byråkratiska kontrollen, minska antalet politiker, öka privata 

initiativ och öka konkurrensen. 168 Fyra år senare skriver man att ”det krävs en rejäl bantning 

av den offentliga sektorn så att det skapas utrymme för skattesänkningar”169 

 

Under 1990 kritiseras den kommunala verksamheten hårt. Man skriver att ”stats- och 

kommunaltjänstemännen har tappat bort innebörden i sin benämning, att de är tjänstemän vars 

uppgift är att tjäna allmänheten. Inte att bli betjänad av den.”170 Tidningen menar att 

kommunerna måste förnya och effektivisera sin verksamhet.”171 Under året 1992 skriver 

tidningen att förutom sänkta skatter måste även de offentliga utgifterna sänkas. Dessa två 
                                                
163 Sunt Förnuft, nr6 1979, s.6  
164 Sunt Förnuft, nr10 1979, s.9  
165 Sunt Förnuft, nr10 1979, s.11  
166 Sunt Förnuft, nr1 1980, s.5  
167 Sunt Förnuft, nr4 1980, s.6  
168 Sunt Förnuft, nr9-10 1985, s.46  
169 Sunt Förnuft, nr6 1989, s.44  
170 Sunt Förnuft, nr10 1990, s.7  
171 Sunt Förnuft, nr1 1990, s.4  
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åtgärder ska leda till att medborgarna inte längre bli beroende av bidrag, subventioner och 

offentlig service då detta inte är önskvärt.172 Under 1997 lanserar man en idé om ett ny 

konstruerad välfärdsstat som skulle leda till ”sänkta skatter, större flexibilitet, minskade 

marginaleffekter och mindre incitament till fusk/…/högre effektivitet, större frihet och lägre 

skatter.”173 

 

Under 2000-talet uttalar sig tidigt förenings VD att ”politikerna måste lära sig utnyttja 

marknadskrafterna och spela med dem istället för mot dem/.../För att skydda demokratin 

måste politikerna begränsa sig till sådant inga andra kan sköta, nämligen kollektiva 

nyttigheter som stat och kommun bäst tar hand om (försvar, polis, rättsystem, socialvård 

mm).” 174 Samma år skriver man återigen att den kommunala verksamheten måste utsättas för 

mer konkurrens.175 2001 tar redaktören för tidningen upp hur regleringen av 

bostadsmarknaden fått negativa konsekvenser i form av bland annat överproduktion av 

bostäder och onödiga statliga utgifter. 1762004 skriver tidningen att effektiviteten i den 

offentliga sektorn måste ses över. Man menar att många verksamheter kan bedrivas 

effektivare och att många verksamheter som det offentliga då ägnade sig utav måste skötas av 

det privata.177 Föreningens VD skriver att ”den offentliga sektorn behöver bantas.”178 

Chefredaktören skriver 2005 att ”den svenska sjukvården är ineffektiv. De befintliga 

resurserna utnyttjas dåligt. /…/ EXEMPLET S:T GÖRANS sjukhus visar att det går att få mer 

och bättre vård för samma pengar om bara verksamheten sköts effektivt av ett privat företag. 

/…/ En förutsättning för effektivare sjukvård är nämligen ökad konkurrens mellan alternativa 

vårdformer.”179 

                                                
172 Sunt Förnuft, nr8 1992, s.23  
173 Sunt Förnuft, nr3-4 1997, s.5  
174 Sunt Förnuft, nr1 2000, s.6  
175 Sunt Förnuft, nr6 2000, s.6  
176 Sunt Förnuft, nr3 2001, s.3  
177 Sunt Förnuft, nr1 2004, s.3  
178 Sunt Förnuft, nr8 2004, s.3  
179 Sunt Förnuft, nr5 2005, s.5  
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5. Slutsatser 
Denna studie har utifrån mitt syfte undersökt Skattebetalarnas förening. I ideologikapitlet 

presenterades de sakfrågor som nyliberalismen i Sverige drivit. Min studie visar att de 

sakfrågor som Skattebetalarnas förening oftast skriver om handlar om skatter. Drygt hälften 

av alla artiklar som studien berör handlar om skatter och budskapet i artiklarna är sällan 

positivt utan åsikterna ligger allt som oftast i linje med nyliberalismen vilket innebär att man 

anser att skatterna är för höga och bör sänkas. Av de sex sakfrågor som undersöktes så togs 

frihet-, reglerings-, och privatiseringsargument upp i låg grad. Nyliberala argument 

framfördes dock i relativt hög grad när det gäller synen på välfärdsstaten. Slutsatsen av detta 

är att föreningens åsikter i hög grad ger uttryck för nyliberalismen men att det dock endast 

sker i ett fåtal sakfrågor. Föreningen har specialiserat sig på endast ett fåtal samhällsfrågor, 

kanske färre än uttalade nyliberala organisationer men det råder inget tvivel om att åsikterna 

som presenteras i hög grad är ett uttryck för samma ideologi.  

 

I denna studie har jag undersökt graden av samhällskritik från Skattebetalarnas förening. Det 

som först kan konstateras är att tidningen i hög grad är kritisk då nästan 80 % av artiklarna har 

ett budskap som är kritiskt. Kritiken har dock varierat mellan åren och det är svårt att se en 

tydlig tendens kring hur det förändrats. En iakttagelse som dock gjorts är att kritiken varit 

betydligt lägre kring de år som en borglig valseger ägt rum. En slutsats man kan dra av detta 

är att det svenska samhället vid en borglig valseger, enligt föreningen, resulterat i lägre och 

rättvisare skatter och effektivare och mindre offentlig sektor eftersom kritiken minskat. 

Mindre än en av tio artiklar beskriver verkligheten som något bra eller mycket bra vilket 

innebär att de övriga artiklarna beskriver verkligheten som något skadligt eller något som inte 

är bra. I början av uppsatsen skrev jag att man kan dra slutsatser om hur det svenska samhället 

sett ut och hur det förändrats utifrån graden av samhällskritik från föreningen. Eftersom det 

har varit svårt att finna tydliga tendenser över utvecklingen är det dock svårt att dra så stora 

slutsatser utifrån studien. 

 

Ser man hur verkligheten beskrivs över tid så kan man konstatera flera saker. Det första är att 

föreningen aldrig varit så positiva i sin beskrivning av verkligheten som år 2007. Tidningen 

har förmedlat en snarlik bild av verkligheten mellan 1975-1996 för att där efter beskriva 

verkligheten i mer negativa termer. Denna trend håller i sig ända fram till 2005 då återigen 
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verkligheten börjar beskrivas som något bättre. Utifrån detta kan man inte bara dra slutsatser 

om föreningen utan också om det svenska samhället. Eftersom verkligheten beskrivs mer 

kritiskt mellan 1996-2005 kan man dra slutsatsen att samhället då förändrades på ett sätt som 

inte uppskattades av föreningen. Sådana förändringar är ineffektivitet och slösaktighet inom 

den offentliga sektorn och ökat skattetryck alternativt orättvist och skadligt uttag av skatter. 

 

I tidningen Sunt Förnuft presenteras flera olika förslag på hur man vill att politiken i Sverige 

ska bedrivas. Föreningen kan inte anklagas för att vara konservativa då de i endast 5 % av 

artiklarna ville bevara nuvarande ordning. I vart tredje artikel gavs istället förslag på åtgärder 

som inte kan beskrivas som annat än radikala. Slutsatsen är med andra ord att Skattebetalarnas 

förening vill förändra det svenska samhället i hög grad vilket kan tyckas vara logiskt med 

tanke på den systemkritik som man förmedlar.  

 

Den ena av två frågor som jag ville besvara i denna studie var hur föreningen gett uttryck för 

den nyliberala ideologin över tid. Jag har studerat föreningens värde- och verklighetsomdöme 

samt deras rekommendationer vilket enligt Tingsten är de tre beståndsdelarna i en ideologi. 

Det var många artiklar där dessa beståndsdelar var otydliga eller obefintliga men av de som 

jag lyckades finna var en stor majoritet ett uttryck för nyliberalismen. Av alla värde-, 

verklighetsomdöme och rekommendationer som jag kunde hitta var 86,2 % ett uttryck för den 

nyliberala ideologin och mindre än 14 % var alltså inte förenliga med nyliberalismen. 

Inkluderar man de otydliga omdömena också är 75 % av alla värde-, verklighetsomdöme och 

rekommendationer ett uttryck för den nyliberala ideologin. Slutsatsen är alltså enkel nämligen 

att föreningen i väldigt hög grad ger uttryck för nyliberalismen.  

 

Om man tittar över tid på hur föreningen gett uttryck för den nyliberala ideologin finner man  

en tendens från 1977 och fram till mitten av nittiotalet där man i högre grad ger uttryck för 

den nyliberala ideologin. Det är dock ingen konstant utvecklingen då det kan varierar en aning 

mellan åren. Mellan 1975-1985 gav man dock aldrig uttryck för den nyliberala ideologin i den 

omfattning som motsvarar genomsnittet för hela studien. Efter 1985 har tidningen endast vid 

två tillfällen gett uttryck för den nyliberala ideologin mindre än genomsnittet. Man kan därför 

dra slutsatser att föreningen i högre grad ger uttryck för den nyliberala ideologin ju närmre i 

tiden man befinner sig 2007. 
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Min andra fråga som presenterades i frågeställningen handlade om huruvida föreningen varit 

konsekventa med sina åsikter. Vi kan utifrån resultatet konstatera att föreningen faktiskt varit 

konsekventa med sina åsikter. Även om frekvensen av en viss åsikt varierar över tid så är 

budskapet i hög grad intakt. Ett exempel på detta är kraven på privatisering inom den 

offentliga sektorn. Antalet artiklar angående denna sakfråga varierar kraftigt över tid men 

åsikten är hela tiden densamma nämligen att man bör privatisera den offentliga sektorn i 

högre grad. Det man främst uttrycker är kritik mot de höga skatterna, förslag på 

skattesänkningar och effektivisering av den offentliga verksamheten. I inledningen skrev jag 

att ett eventuellt konsekvent förmedlande av åsikter skulle kunna innebära att man faktiskt 

utgår från en ideologi och inte utifrån sakfrågor. Denna studie har visat att föreningen är 

konsekventa med sina åsikter trots samhällsförändringar i Sverige vilket innebär att man i hög 

grad är ideologiska och då i synnerhet nyliberala.   
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6. Diskussion 
Syftet med denna uppsats var tvådelat. Jag ville beskriva Skattebetalarnas förenings åsikter 

över tid men också kunna dra slutsatser om det svenska samhället utifrån detta. Jag anser mig 

uppfyllt båda mina syften med denna studie men jag är mer nöjd över slutsatserna kring 

föreningen. Jag hade hoppats på tydligare trender och tendenser över tid för att kunna dra 

större slutsatser om det svenska samhället. Resultatet av studien gav dock inte möjligheten att 

dra de slutsatser om det svenska samhället som jag hoppats kunna göra. Det finns dock alltid 

en risk att dra för stora slutsatser utifrån ett resultat men detta tror jag att jag undvikit i högre 

grad än om jag kanske fått det resultat jag hoppats på. 

 

Nu när studien är klar känns det naturligt att fundera kring om mitt resultat och de slutsatser 

jag dragit är korrekta. Studiens metod anser jag är svår att använda då det är lätt att det blir en 

för subjektiv bedömning. Dubbelkodningen som genomförts stärker trovärdigheten men det 

bästa hade varit om någon annan utfört denna. Då hade trovärdigheten ökat betydligt. Jag 

anser att jag dock varit mycket noggrann och medveten om metodens svagheter vilket 

minimerat risken för subjektiv bedömning. Således bör resultatet av denna studie inte 

förkastas. En del av mitt syfte var att undersöka hur Skattebetalarnas förening gett uttryck för 

den nyliberala ideologin. Det hade dock varit intressant att undersökt om förening gett uttryck 

för andra ideologier under årens gång. Jag är inte tillräckligt påläst på socialliberalismen men 

jag kan tänka mig att föreningen uttryck idéer som är förenliga med även den ideologin. Hade 

jag undersökt hur föreningen gett uttryck för andra ideologier hade jag dock fått ge upp andra 

delar av uppsatsen då det inte hade gått att skriva om allt. I efterhand ångrar jag dock inte det 

val som jag gjorde. 

 

Så här i efterhand när uppsatsen är skriven kan man se tillbaka på arbetet och fundera kring 

vad man hade kunnat göra annorlunda. Jag är nöjd med min studie men det finns alltid saker 

man hade kunnat göra bättre. Ett vanligt ”fel” som jag tror många gör när de skriver uppsats 

är att man är för ambitiös och vill skriva om så mycket. Detta gäller även mig vilket märks 

tydligt i studiens sidantal. En annan avgränsning hade gjort studien smalare men kanske också 

bättre. Det är en lärdom jag tar med mig från denna studie inför kommande uppsatser. En 

kommande uppsats skulle mycket väl kunna bygga vidare på denna studie. Det är inte helt 

osannolikt att jag kommer att göra detta då ämnet och metoden varit intressant och givande. 
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Som jag ser det finns det tre intressanta möjligheter att bygga vidare på denna studie. Det 

första är att göra en liknande studie fast med en annan organisation för att se om verkligheten 

beskrivs på liknande sätt. Att undersöka en socialistisk organisation hade varit intressant för 

att se om samhällskritiken ökar när den i Sunt Förnuft minskar och så vidare. Det andra 

tänkbara uppsatsämnet för kommande studie är att undersöka en nyliberal organisation med 

målet att kunna generalisera resultatet på alla nyliberala organisationer. Det är svårt att dra 

slutsatser kring nyliberala organisationers åsikter utifrån denna studie men ju fler 

organisationer som undersöks desto enklare blir det att göra en bra generalisering. Ett tredje 

uppsatsämne är att jämföra Skattebetalarnas förening med dess systerorganisationer i andra 

länder. En sådan studie skulle sannolikt generera intressanta resultat tror jag.  

 

Inför denna uppsats formulerade jag två frågeställningar. Jag anser att jag lyckats besvara 

båda två på ett för mig tillförlitligt sätt. Den ena frågan handlade huruvida föreningen varit 

konsekventa med sina åsikter. Studien visar att åsikterna är dem samma under hela perioden 

som undersöks men att de sakfrågor som tas upp varierar stort. Man kan fråga sig varför det är 

så? Jag tror att tidningens val av sakfrågor speglas av det dåvarande samhället. Krav på att 

effektivisera den offentliga sektorn förs till exempel upp då denna sköts på ett ineffektivt sätt. 

Det vore intressant att fördjupa sig mer i hur föreningen, och andra organisationer, lyfter fram 

olika sakfrågor över tid. Denna uppsats har inte fokuserat allt för mycket kring detta då syftet 

inte betonade detta. Men det hade varit intressant att undersöka djupare varför en del 

sakfrågor kommer upp på dagordningen i högre grad vissa år och i lägre grad andra år. 

 

Min första frågeställning handlade om hur föreningen gett uttryck för den nyliberala 

ideologin. Min studie visar att föreningen i mycket hög grad har gett uttryck för denna 

ideologi. På ett sätt var detta ett ganska väntat resultat även om jag trodde att omfattningen 

skulle varierar mer över tid. Valet av nyliberalismen som den ideologi som skulle undersökas 

valdes bland annat för att jag trodde att föreningen gett uttryck för denna ideologi i hög grad.  

Jag tror dock inte dessa förväntningar har påverkat resultatet. Man kan kanske tro att svaret på 

min frågeställning redan var givet på grund av dess utformning och för att endast en ideologi 

undersöktes. Jag tror dock att min medvetenhet om detta har minimerat den risken. Min tro 

och förhoppning är alltså att jag som författare påverkat resultatet mycket lite och att studien 

därmed uppfyller vetenskapens krav på intersubjektivitet. _____________________ 
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Sammanfattning 

Skattebetalarnas förening är en ideell och partipolitiskt obunden förening. Föreningen 

grundades 1921 och har idag över 100 000 medlemmar. Skattebetalarna vill sänka skatterna 

och detta ska man finansiera genom att stoppa slöseriet i den offentliga sektorn Denna studie 

undersöker vilka idéer som föreningen förmedlat mellan åren 1975-2007. Undersökningen 

omfattar 392 artiklar ur föreningens medlemstidningen Sunt Förnuft. Syftet med studien är att 

ta reda på dels i vilken grad föreningen gett uttryck för den nyliberala ideologin men också att 

undersöka hur omfattande samhällskritik de uttrycker för att kunna få en bild utav den 

svenska samhällsförändringen mellan 1975-2007.  

 

För att uppnå mitt syfte och besvara studiens frågeställningar har jag använt mig utav en 

kvantitativ innehållsanalys där artiklar analyserats och kodats utifrån ett kodschema. 

Kodschemat har utformats utifrån en idealbild av nyliberalismen som framtogs för att 

tydliggöra vad som kännetecknar denna ideologi. Resultatet av studien visar att föreningen 

inte tar upp alla de sakfrågor som tas upp av andra nyliberaler i Sverige. Föreningen skriver 

mest om frågor som rör skatter och välfärdstaten. Studien visar att förening under hela 

tidsperioden är kritiska till de höga skatterna och ge förslag på hur skattetrycket bör minskas. 

Åsikter förs även regelbundet fram om hur ineffektiv den offentliga sektorn är och man vill 

öka konkurrensen för att kostnadseffektivisera verksamheten.  

 

I denna studie har jag undersökt graden av samhällskritik från Skattebetalarnas förening och 

nästan 80 % av artiklarna har ett budskap som är kritiskt. En iakttagelse som dock gjorts är att 

kritiken varit betydligt lägre kring de år som en borglig valseger ägt rum. Ser man hur 

verkligheten beskrivs över tid så kan man konstatera flera saker. Det första är att föreningen 

aldrig varit så positiva i sin beskrivning av verkligheten som år 2007. Tidningen har förmedlat 

en snarlik bild av verkligheten mellan 1975-1996 för att där efter beskriva verkligheten i mer 

negativa termer. Jag har studerat föreningens värde- och verklighetsomdöme samt deras 

rekommendationer vilket enligt Herbert Tingsten är de tre beståndsdelarna i en ideologi. 75 % 

av alla värde-, verklighetsomdöme och rekommendationer ett uttryck för den nyliberala 

ideologin. Slutsatsen är alltså enkel nämligen att föreningen i väldigt hög grad ger uttryck för 

nyliberalismen. Studien visar också att föreningen i högre grad ger uttryck för den nyliberala 

ideologin ju närmre i tiden man befinner sig 2007. 
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