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Sammanfattning 

Europa står i dag inför stora demografiska förändringar med en allt äldre befolkning och 

minskade födelsetal. Tidigare forskning visar att förändrade levnadsförhållanden samt 

ekonomisk tillväxt har varit en bidragande orsak till att befolkningsstrukturen har 

förändrats. Eftersom det främst är politiker som fattar beslut angående åtgärder, fann vi 

det intressant att studera hur politikerna väljer att bemöta de demografiska 

förändringarna samt undersöka om det finns distinkta skillnader i politiken utifrån 

Esping-Andersens kategorisering av välfärdsstater. Syftet med denna undersökning var 

att finna om politikerna i Sverige och Spanien bemöter de demografiska förändringarna 

på olika sätt eftersom länderna tillhör olika välfärdsstater. Resultatet visade att några av 

de förslag som presenterades var utökad barnomsorg, bättre villkor för föräldrar att 

kombinera arbete och familjeliv, ökad pension samt förbättrad äldrevård. Esping-

Andersens kategorisering av välfärdsstater gick att härleda utifrån valmanifesten, 

däremot var det svårare att upptäcka huruvida politikernas förslag på åtgärder hade 

karaktär av en skandinavisk respektive konservativ välfärdsmodell.  

Nyckelord  

Demografiska förändringar, Esping-Andersens välfärdsstater, Sverige, Spanien, 

politiska valmanifest. 
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1. Inledning  

Befolkningsutvecklingen i Europa har förändrats avsevärt under de senaste femtio åren, 

framförallt när det gäller förändrade fertilitetsmönster och en åldrande befolkning. Det 

genomsnittliga antalet barn för en europeisk kvinna ligger i dag på 1,5 vilket är för lågt för att 

en befolkning skall kunna öka om man bortser från både den in- och utvandring som sker i 

landet
1
 (Münz, 2009). I och med att de europeiska länderna har förbättrat sin ekonomiska 

ställning och kvinnor i större grad har börjat förvärvsarbeta har fertiliteten sjunkit, vilket 

också har lett till en ökning av den äldre andelen av befolkningen (Esping-Andersen m.fl. 

2002). 

 

Trots att EU:s medlemsländer har liknande befolkningsmönster idag går det ändå att urskilja 

skillnader dem emellan där studier visar att främst kulturella, politiska och religiösa olikheter 

påverkar befolkningsstrukturen (Dribe & Stanfors, 2010). Då Europas länder skiljer sig åt i 

dessa avseenden fann vi det intressant att undersöka två länder med olik politisk bakgrund och 

där länderna för nuvarande tillhör två motsatta välfärdsstater. Eftersom det på senare tid skett 

stora samhällsförändringar har också befolkningsmönstren tagit en annan riktning, däremot 

har länderna runtom i Europa påverkats vid olika tidpunkt samt på skilda sätt. Två länder som 

tillhör olika välfärdssystem men som står inför liknande demografiska problem är Sverige och 

Spanien. De demografiska förändringarna som skett i Sverige och Spanien har främst att göra 

med förändrade fertilitetsmönster och en större andel äldre, vilket i sin tur kan öka behovet av 

en förbättrad välfärd (Esping-Andersen m.fl. 2002). Eftersom demografiska förändringar kan 

komma att få följder på samhällsutvecklingen fann vi det intressant att studera vad politikerna 

i de båda länderna har för förslag på åtgärder för att möta kommande effekter, detta kommer 

vi att undersöka genom att studera den svenska Alliansens och det spanska PSOE:s (Partido 

Socialista Obrero Español) valmanifest samt se hur pass väl de politiska förslagen passar in i 

Esping-Andersens kategorisering av välfärdsstater (se avsnittet om teori). Anledningen till att 

vi valt Esping-Andersens definition är för att vi har sett att denne har fått stor uppmärksamhet 

av många andra forskare. Vi anser det av vikt att använda oss av en teori som bygger på 

                                                      
1 2.1 barn per kvinna är önskvärt för att en befolkning ska kunna reproducera sig. (Statistiska centralbyrån, 2002) 
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välfärdssamhället då vi avser studera samhälleliga åtgärder för de demografiska 

förändringarna. Utformningen av välfärdssystemet är starkt sammankopplad med politiken, 

varför vi ansåg det intressant att studera sambandet mellan vilka förslag på åtgärder som 

presenteras i valmanifesten och Esping-Andersens välfärdsstater. Eftersom demografiska 

förändringar kan få följder på samhällsutvecklingen är det i första hand politikernas beslut 

som är avgörande för att åtgärder skall kunna förebyggas. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur regeringspartierna i Sverige och Spanien väljer 

att bemöta de demografiska problemen genom att ta reda på vilka åtgärder politikerna 

presenterar, samt studera huruvida de politiska resonemangen kan urskiljas utifrån Esping-

Andersens kategorisering av välfärdsstater. Denna undersökning är betydelsefull av den 

anledningen att det tidigare inte forskats mycket inom området, de studier som hittills 

genomförts har snarare lagt fokus på orsaker och konsekvenser av demografiska förändringar. 

Vår studie syftar i stället till att behandla politikernas förslag på åtgärder för att möta 

kommande befolkningsutvecklingar. Då det främst är politiker som har möjlighet att vidta 

åtgärder inom detta område valde vi att studera deras ställningstaganden. 

 

Utifrån detta syfte blir därför våra frågeställningar följande: Vilka förslag på åtgärder för att 

möta kommande effekter av de demografiska förändringarna presenterar de styrande 

partierna i sina valmanifest? Hur passar dessa förslag in i Esping-Andersens kategorisering 

av olika typer av välfärdsstater?  

 

Den första frågeställningen är en förutsättning för att kunna besvara vår andra frågeställning, 

då studien i första hand syftar till att koppla de politiska förslagen till Esping-Andersens 

kategorisering av välfärdsstater.  
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2. Bakgrund 

2.1 Sveriges och Spaniens politiska bakgrund 

 

För att bättre förstå välfärdssystemens uppbyggnad samt de demografiska förändringarna 

kommer vi kortfattat att presentera hur Sveriges och Spaniens politik har sett ut under 1900-

talet. Det finns en del betydelsefulla skillnader som exempelvis det faktum att Sverige varit en 

demokrati ända sedan 1910-talet (Hadenius, 2000) och att Spanien inte fick ett demokratiskt 

system förrän år 1977 (Gunter & Montero, 2009).  

 

Någonting som är exceptionellt för Sveriges del är den socialdemokratiska hegemonin som 

kom att dominera den svenska politiken under cirka 40 år.  

Välfärdsstaten stärktes under 1930-talet då det infördes en del reformer som till exempel 

arbetslöshetsförsäkring, höjd folkpension och behovsprövad mödrahjälp (Hadenius, 2000). En 

viktig familjepolitisk reform var barnbidraget som infördes år 1937, men var då endast 

begränsat till faderlösa barn och barn till förtidspensionärer. På den tiden var barnbidraget 

också inkomstprövat, sedermera lät man i stället införa allmänna barnbidrag utan 

inkomstprövning (www.ne.se:barnbirag). Socialdemokratin var stark i Sverige under 

framförallt 1960-talet, men i slutet av 1970-talet kom en borgerlig trepartiregering till makten 

under ett antal år för att sedan återlämna makten igen till socialdemokraterna. Sedan dess har 

det skiftat mellan röd och blå politik, dock har socialdemokratin försvagats på senare tid 

(Hadenius, 2000). Från och med år 2006 står Sverige under ledning av regeringen Reinfeldt 

och den svenska borgerliga Alliansen (www.ne.se: Reinfeldt). 

 

Ett inbördeskrig präglade Spanien mellan åren 1936-39, där sedan diktatorn Francisco Franco 

kom till makten och regerade ända till sin död år 1975. Från och med år 1977 blev Spanien en 

demokrati där det socialliberala partiet Unión de Centro Democrático tog över 

regeringsmakten. Sedan dess har regeringsmakten skiftat mellan både det socialdemokratiska 

partiet PSOE och högerpartiet Partido Popular. Den nuvarande socialistiska regeringen 

(PSOE) under ledning av Rodriguez Zapatero kom till makten år 2004 (Gunter & Montero, 

2009).  

http://www.ne.se/
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Det har skett en snabb samhällsutveckling efter det att Spanien blev en demokrati, en mängd 

olika politiska reformer har genomförts under en kort period eftersom staten strävade efter att 

modernisera så mycket som möjligt för att komma bort från Francos konservativa ideologi. 

Den spanska välfärdsstaten utvecklades under 1980-talet då det genomfördes betydelsefulla 

socialpolitiska reformer i och med att socialpolitiken i hög grad var eftersatt på grund av den 

tidigare diktaturregimen (Gunter & Montero, 2009).  

 

2.2 Sveriges och Spaniens fertilitetsutveckling 

 

Den mest centrala demografiska utvecklingen som skett under 1900-talet är förändrade 

fertilitetsmönster vilket kan sammankopplas med stora samhällsförändringar och den politik 

som har förts (Dribe & Stanfors, 2010). Vi kommer här att beskriva hur fertilitetsutvecklingen 

har sett ut under 1900-talet i både Sverige och Spanien för att kunna dra paralleller till 

politikernas beslut. 

 

I Sverige har fertiliteten genomgått en rad olika förändringar under historiens gång. Den 

kanske viktigaste och största samhällsförändringen sedan slutet av 1800-talet är förändrade 

mönster både inom födelsetal och familjebildning. Barnafödandet hade länge legat på en 

stabil och relativt hög nivå, från mitten av 1700-talet och fram till slutet på 1800-talet låg det 

summerade fruktsamhetstalet
2
 (TFR) på 4,5 barn. Under denna tidpunkt var giftermål och 

barnafödande starkt relaterade till varandra. Däremot sjönk födelsetalen dramatiskt under 

1900-talet, det summerade fruktsamhetstalet låg exempelvis på 1,7 barn per kvinna under 

1930-talet. Sedan dess har födelsetalen både gått upp och ner. Födelsetalet befann sig på en 

relativt hög nivå från 1945 och fram till 1960-talets ”baby boom”, för att sedan sjunka igen 

under mitten av 1960-talet (Dribe & Stanfors, 2010).  

 

Under 1960-talet inleddes den andra demografiska transitionen (förkortad SDT efter den 

engelska benämningen Second Demographic Transition) i Sverige, vilket medförde en rad 

förändringar avseende fertilitet, familjestruktur och samlevnadsförhållanden. Under denna 

period skedde både kulturella och ideologiska utvecklingar. Anledningen till att främst 

                                                      
2 Summerad fruktsamhet (TFR) är ett sammanfattande mått på fruktsamheten under en viss tidsperiod. Detta mått beräknas genom att 
man adderar de åldersspecifika talen och visar hur många barn en kvinna i genomsnitt föder under sin livstid, förutsatt att hon föder 

barn i enlighet med de åldersspecifika fruktsamhetstalen under den aktuella perioden med förutsättning av att hon överlever till 50-års 

ålder. (Dribe & Stanfors 2010) 
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familjen som institution kom att förändras handlade om individers förändrade värderingar och 

synsätt (Sobotka, 2008).  

 

Under 1990-talet var Sverige ett av de länder i västvärlden som hade högst fertilitet. Idag 

brukar man nämna att en svensk familj i genomsnitt har två barn, dessutom föds mer än 

hälften av alla barn utanför äktenskapet, men de flesta i samborelationer, vilket tyder på att 

sambandet mellan giftermål och barnafödande har förlorat i betydelse (Dribe & Stanfors, 

2010).  

Orsakerna till variationerna i födelsetal är relaterade till ekonomiska konjunkturer och 

förändringar i barnafödande, generellt kan man säga att barnafödandet ökar under 

högkonjunkturer. Utöver allmänna ekonomiska förändringar spelar även kvinnors ställning på 

arbetsmarknaden in (Dribe & Stanfors, 2010).  

 

I Spanien har det skett stora demografiska förändringar under efterkrigstiden. De förändringar 

som skett kan ha att göra med att kvinnor föder sitt första barn senare, att antalet giftermål 

minskat och att antalet skilsmässor ökat (Rydell, 2002). På 1920-talet låg TFR på 4,14 barn 

per kvinna vilket kan ses som relativt högt, men detta kom att förändras under 1930-talet då 

fertiliteten sjönk i samband med inbördeskriget som sträckte sig från 1936-39. Födelsetalen 

fick sig sedan ett uppsving igen på 1940-talet. Spanien var en diktatur från år 1939-75, 

någonting som kan ha påverkat födelsetalen och den demografiska strukturen (Rydell, 2002). 

 

Under diktaturperioden var fertiliteten relativt stabil och fortsatte så fram till början av 1970-

talet, sedan minskade fertiliteten successivt. Under perioden 1965-70 var Spaniens TFR 2,92 

barn per kvinna och förändringen från tidigare årtionden var i stort sett oförändrad. År 1975 

började fertiliteten att sjunka och trenden har sedan fortsatt fram till idag med rekordlåga 

TFR-siffror. Detta kan belysas med ett TFR på 1,14 barn per kvinna i Spanien år 1998. År 

2010 har fertiliteten stigit något i jämförelse med hur det såg ut på 1990-talet (Carrasco & 

Rodriguez, 2000).  
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Diagram 1: Summerade fruktsamhetstal i 
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Fertilitetsutvecklingen i de båda länderna under perioden 1950-2000 illustreras ovan i 

diagram 1. Utifrån diagrammet kan vi urskilja skillnader mellan ländernas TFR där Sverige 

har haft ett lägre TFR än Spanien från år 1950 till cirka slutet av år 1980, sedan dess har 

Sverige haft ett högre TFR och därmed gått om Spanien. 

 

3. Metod  

3.1 Val av metod 

 

För att det skall vara möjligt att utföra denna studie har vi använt oss av en kvalitativ metod 

med en fallstudie. Syftet med en fallstudiedesign är att ingående studera ett eller flera fall och 

utifrån detta skapa en teoretisk analys (Bryman, 2009). I vårt fall har vi valt att studera två 

valmanifest, ett från den svenska Alliansen och ett från det spanska PSOE. Fördelen med att 

använda sig av en fallstudie är att vi mer djupgående kan granska de politiska valmanifesten, 

samtidigt måste vi ha i åtanke att det kan bli problematiskt med den generaliserbarhet som en 

fallstudie innebär (Bryman, 2009).  
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3.1.1 Tillvägagångssätt 

Det första steget i vår arbetsprocess var att söka efter arbetsmaterial för att få kännedom om 

området samt veta vad det forskats om tidigare i det ämne vi intresserat oss för. Därefter 

studerade vi det insamlade materialet för att skapa förståelse för de demografiska utmaningar 

som länderna står inför, utifrån detta sökte vi en teori som skulle kunna få oss att komma fram 

till ett resultat. Vi har därmed valt att använda oss av en deduktiv ansats, vilket innebär att 

forskaren har en teori som därefter appliceras på materialet (Bryman, 2009). I vårt fall 

kommer vi att tillämpa Esping-Andersens teori om välfärdsstater på de politiska 

valmanifesten. För att urskilja skillnader i de båda ländernas politik använde vi oss utav de 

nuvarande regeringspartiernas valmanifest från 2008 respektive 2010. Då vår studie syftar till 

att undersöka partiernas syn på demografiska förändringar och då främst familje- och 

äldrepolitiska frågor ansåg vi det relevant att enbart lägga fokus på dessa områden gällande 

valmanifesten.  

 

Som ett komplement till det teoretiskt insamlade materialet valde vi att använda oss av 

sekundärdata för att utforma diagram. Med sekundärdata menas ett redan färdigställt material, 

exempelvis från kända statistiska institutioner (Bryman, 2009). Vi betraktar den offentliga 

statistiken från SCB och FN som relativt tillförlitlig, dock skall det tas i beaktande att 

statistiskt insamlad data inte är hundraprocentigt.  

 

Vi ansåg det lämpligt att operationalisera vår studie genom att sätta upp en idealmodell med 

Esping-Andersens kategorisering av välfärdsstater, såsom den skandinaviska och den 

konservativa, som ett analysverktyg för att studera och jämföra de politiska valmanifesten. En 

idealmodell används för att kunna ge en allmän tillämpning, men även utveckla hypoteser. 

Om undersökningen är systematiskt och omsorgsfullt utformad ökar det vår möjlighet att 

komma fram till ett resultat (Bergström & Boréus, 2005). I vårt fall lämpar sig idealmodellen 

väl då vi vill jämföra två olika politiska valmanifest. Tanken med detta analysverktyg är att 

lättare tillämpa teorin på resultatet samt att upptäcka distinktioner i politiken utifrån 

välfärdsstaterna, vilket för vår del kommer att underlätta urskiljandet mellan Sverige och 

Spanien. Anledningen till att vi har valt valmanifest från den svenska Alliansen och det 

spanska PSOE är av den enkla anledningen att dessa partier innehar den styrande makten och 

kan därför utföra avgörande beslut.  
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Illustrationen nedan visar tillvägagångssättet för vår studie. 

 

 

För att det skulle vara möjligt att operationalisera vår studie använde vi oss dessutom av en 

innehållsanalys som syftar till att systematiskt beskriva ett textinnehåll. Innehållsanalysen 

utgår ifrån att man kvantifierar ord för att sedan kunna tolka ett resultat (Bergström & Boréus, 

2005). Med hjälp av innehållsanalysen kan vi lättare sammanställa de politiska resonemangen 

utifrån Esping-Andersens m.fl. (2002) kategorisering av välfärdsstater. I vårt fall kan 

innehållsanalysen innebära att vi inte finner de specifika begrepp som vi söker och därmed 

dra ohållbara slutsatser, någonting som i vårt fall kan vara en nackdel (Bryman, 2009). 

3.1.2 Kritik av litteratur och metod 

Den litteratur vi har tagit del av har främst behandlats av erkända forskare som studerat 

demografiska förändringar, däribland Becker, McDonald och Lindh. Deras forskning är 

betydelsefull för vår studie på så sätt att de undersökt befolkningsstrukturernas orsaker, 

konsekvenser samt demografiska skillnader mellan olika länder.  

Idealmodell 

Teori 1 

Skandinavisk välfärdsmodell 

Teori 2 

Konservativ välfärdsmodell 

Politiska valmanifest  

Sverige Spanien  

Resultat 
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Dessutom har vi använt oss utav artiklar som blivit publicerade i kända sociologiska samt 

ekonomiska tidskrifter som exempelvis Population Economics, materialet har då blivit 

granskat av andra forskare och är därmed inte vinklat efter egen vinning, enligt oss. Utifrån 

detta anser vi att de artiklar och den litteratur vi har bearbetat är av relevans för en sociologisk 

studie.  

En kritik till den bearbetade litteraturen skulle kunna vara att forskningen i synnerhet är 

inriktad på att förklara vilka orsaker och följder som ligger bakom de demografiska 

förändringarna, vilket kan vara problematiskt då vi ämnar fokusera på politikernas roll 

angående demografiska förändringar. Trots detta anser vi att litteraturen är väsentlig för vårt 

ämne och att den skapar förutsättningar för oss att genomföra undersökningen samt besvara 

studiens frågeställningar.  

 

Att använda sig av en idealmodell kan antingen innebära för hårt hållna argument eller för 

lösa och oprecisa tolkningar. Detta kan då leda till att man får, å ena sidan det svårt att leta 

fram olika typer av argument eftersom de är så preciserade i idealmodellen, å andra sidan kan 

för oprecist formulerade argument leda till svävande tolkningar som kan göra det svårt att 

komma fram till en legitim analys (Bergström & Boréus, 2005). I vårt fall kan tolkningarna 

kring de utvalda citaten innebära för hårt hållna och precisa argument eftersom vi endast har 

valt ut ett begränsat antal koder för att komma fram till ett resultat. I och med att vi enbart 

granskat familje- och äldrepolitiken i de båda valmanifesten uppkommer ett relativt begränsat 

resultat, dessutom kan det leda till att man förbiser annan viktig information.  

 

Någonting som skall beaktas är att om man använder sig av en idealmodell som utgår från 

aktuella politiska valmanifest kommer resultaten troligtvis att förändras, i och med att 

partierna kan ändra sin politik. Således är det nödvändigt att använda sig av nya uttalanden för 

den aktuella perioden ifall en ny studie genomförs. Dessutom tenderar politiker att utlova mer 

nära inpå val, vilket kan påverka resultatet.  

När de politiska uttalandena studeras skall man ha i åtanke huruvida ett mått för ett begrepp 

verkligen speglar det som begreppet anses representera, det vill säga begreppsvaliditet 

(Bryman, 2009). I vårt fall anser vi att de politiska valmanifest vi har valt kan mätas på det vi 

vill undersöka eftersom de har utformats av politikerna själva. Med extern validitet menas att 

resultaten från en undersökning skall kunna generaliseras utöver den specifika 

undersökningskontexten. Vi anser att undersökningen uppfyller kravet för generaliserbarhet 

då resultatet eventuellt skulle kunna generaliseras till motsvarande politiska partier i 
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motsvarande välfärdsstatskategorier. Resultatet kan därför vara gångbart på liknande länder, 

dock får man ha i åtanke att en fallstudie inte alltid är representativ då det kan vara svårt att 

generalisera eftersom det inte är säkert att resultatet kan användas på likartade fall (Bryman, 

2009).  

 

4. Teori och tidigare forskning 

4.1 Val av teori 

 

Politikerna står idag inför stora utmaningar i och med de demografiska förändringar som sker. 

Demografiska förändringar kan få förödande konsekvenser om inte politikerna fattar rätt 

beslut, enligt oss. Därför vill vi med vår studie undersöka hur de svenska och de spanska 

politikerna väljer att bemöta dessa problem. Syftet med studien är att redogöra för vilka 

åtgärder de svenska och de spanska politikerna presenterar i sina valmanifest och sedan 

undersöka om åtgärderna kan kopplas till Esping-Andersens kategorisering av välfärdsstater. 

Fördelarna med Esping-Andersens modell är att det är en välstuderad sociologisk teori, den är 

dessutom lätt att tillämpa på de politiska valmanifesten och den visar tydligt kategoriseringar 

av välfärdsstater. Nackdelen är dock att om resultatet inte hade påvisat några skillnader alls 

länderna emellan hade det varit svårt att använda sig av teorin, då den kräver tydliga mönster.  

I och med att Esping-Andersens teori går ut på att förklara att det i industrialiserade länder 

finns olika välfärdsstater och att det finns skillnader dem emellan, anser vi att det kan vara bra 

att studera två länder som tillhör olika välfärdsmodeller men som står inför samma framtida 

samhällsutveckling. Anledningen till varför vi valde Sverige och Spanien är att de tillhör två 

skilda välfärdsstater, en skandinavisk respektive en konservativ.    

 

 

4.1.1 Esping-Andersens välfärdsstater   

 

Gösta Esping-Andersen (1990) presenterar med boken ”The Three Worlds of Welfare 

Capitalism” teorin om att det finns tre olika välfärdsstater i moderna kapitalistiska samhällen. 

Med välfärdsstat menas att en stat består av olika samhälleliga institutioner som sinsemellan 
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skall omfördela samhällets resurser till alla medborgare. En välfärdsstat behandlar begrepp 

som rättvisa, jämlikhet, fördelning och frihet. Välfärdsmodellerna används som en 

klassificering av olika existerande välfärdsstater, Esping-Andersen (1990) anser att det finns 

tre olika välfärdsregimer: den liberala, den konservativa samt den skandinaviska. Den liberala 

välfärdsstaten går ut på att marknaden skall fördela resurser, försäkringar och sociala tjänster. 

Exempel på länder som tillhör denna välfärdsregim är USA, Kanada och Australien. Den 

konservativa välfärdsstaten består av en inkomstbaserad ersättningsprincip där de sociala 

skydden betalas ut i förhållande till vad man tjänar, i denna regim betonas även familjens roll 

starkt och kvinnor arbetar inte i så hög utsträckning. Tyskland, Frankrike, Österrike och 

Italien är exempel på länder som använder sig av en konservativ välfärdsmodell. Den 

skandinaviska välfärdsstaten är utformad på ett lite annorlunda sätt än de övriga två. 

Ersättningarna är fortfarande inkomstrelaterade, men det finns olika slags grundersättningar 

med ”tak” i de olika systemen. Modellen har som mål att utjämna sociala skillnader mellan 

individer i samhället. De nordiska länderna och Belgien kännetecknas av detta system. 

(Esping-Andersen, 1990). Vi kommer nedan att beskriva mer utförligt vad den skandinaviska 

samt den konservativa välfärdsstaten kännetecknas av, då Sverige och Spanien tillhör dessa.  

 

Sverige ingår i den skandinaviska välfärdsstaten som till stor del bygger på att staten har 

kontroll över vård och omsorg samt hjälper till att skapa en ekonomisk trygghet för individer. 

Det karakteristiska för modellen är ett högt utvecklat socialt skyddsnät för barn, handikappade 

och för äldre individer vilket internationellt sett är ganska unikt (Esping-Andersen m.fl. 

2002).  

Den välfärdsstat Sverige tillhör går ut på att värna om alla grupper i samhället, vård och skola 

skall t.ex. vara lika för alla. Således försöker staten att minska klyftorna mellan fattiga och 

rika, samt gamla och unga. Dessutom skall jämlikhet främjas i samhället, kvinnor skall 

exempelvis kunna kombinera både barnafödande och förvärvsarbete. Daghem och barnbidrag 

är till för att underlätta familjers situation och den arbetsbörda de annars skulle ha haft. 

Dessutom är det väldigt viktigt att värnar om den enskilde individens möjligheter, alla skall få 

möjlighet att försörja sig själva utan att vara beroende av en "familjefader". Detta bidrar även 

till att fler blir sysselsatta vilket leder till att samhället får en bättre välfärd (Esping-Andersen 

m.fl. 2002). 

Den tvådelade föräldraledigheten och tvåförsörjarmodellen som bygger på att båda 

föräldrarna har varsin inkomst, är två reformer som bidrar till jämlikhet i samhället. Den 

skandinaviska modellen är mycket kostsam och för att staten skall ha råd att finansiera måste 
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medborgarna betala skatt, någonting som kan rättfärdiga de höga skatterna i de nordiska 

länderna. Sverige räknas till ett av få OECD-länder
3
 som både minskar barnfattigdomen och 

äldrefattigdomen och visar därmed att det går att kombinera en social trygghet för både äldre 

och barn. Den skandinaviska välfärdsstaten eftersträvar att uppnå full sysselsättning, minskad 

förtidspensionering samt ökad fertilitet (Esping-Andersen m.fl. 2002 & McDonald, 2006).  

 

Till skillnad från Sverige har Spanien en så kallad konservativ välfärdsstat (Esping-Andersen 

m.fl. 2002). Den skiljer sig från den skandinaviska modellen på flera plan, de mest uppenbara 

skillnaderna utgörs av en annorlunda familje- och socialpolitik. Modellen kännetecknas av att 

socialförsäkringar administreras centralt och att de är uppdelade i förhållande till 

socioekonomisk status. Den konservativa välfärdsmodellen bygger på att mannen är 

försörjaren och bär därmed huvudansvaret för familjens inkomster. Kärnfamiljen är intakt och 

kvinnor arbetar i större utsträckning i hemmet än ägnar sig åt förvärvsarbete.  

Eftersom kvinnor inte haft möjlighet att förvärvsarbeta i lika stor utsträckning i Spanien har 

detta fört med sig att de inte kunnat utnyttja sociala skydd eftersom det krävs en anställning 

för att ta del av dessa, exempelvis en pension. Således finns ett stort glapp mellan de som är 

starkt förankrade till arbetsmarknaden och de som inte är det. De sociala skydden är väldigt 

begränsade och de flesta individer blir därmed beroende av familjens inkomst. Eftersom 

kvinnor deltar i mindre grad på arbetsmarknaden och de ekonomiska bidragen är få, lever fler 

barn i fattigdom i Spanien än i Sverige. Klyftorna mellan rika och fattiga är alltså större i ett 

land som tillämpar en konservativ välfärdsmodell (Esping-Andersen m.fl. 2002 & McDonald, 

2006). 

 

McDonald (2006) utvecklar Esping-Andersens teori om olika länders välfärdssystem. Dagens 

industriländer rör sig åt en likartad befolkningsutveckling där faktum är att en del av dessa 

länder har väldigt låg fertilitet medan andra har medelmåttliga fertilitetsvärden. McDonald 

(2006) delar in dessa länder i två olika kategorier för att belysa skillnaderna mellan olika 

industrialiserade länder. Sverige tillhör grupp 1 där fertilitetsnivån överstiger 1,5 barn per 

kvinna medan Spanien ingår i grupp 2 där fertiliteten ligger under 1,5 barn per kvinna. 

Anledningen till att de befinner sig i skilda grupper är att det finns kulturella skillnader mellan 

länderna och att de tillhör olika välfärdsstater som Esping-Andersens m.fl. (2002) teori tydligt 

                                                      
3 Organisation for Economic Co-operation and Development: internationell organisation för ekonomiskt samarbete med 

industrialiserade länder som innefattas av demokratiskt styre och en fungerande marknadsekonomi (www.oecd.org).  

http://www.oecd.org/
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visar. Länder som tillhör kategori 2 delar en stark tradition där familjen och staten är två 

skilda enheter, familjen förväntas försörja familjemedlemmarna utan stöd från staten. Den 

spanska staten har därför varit långsam med att implementera familjebidrag som skulle kunna 

ligga till grund för underlättandet av familjers socioekonomiska status. Den traditionella 

synen på familjen och kvinnan medför att kvinnor förväntas ta hand om barn och hushåll och 

därför är den patriarkala familjemodellen fortfarande intakt. Grupp 1 skiljer sig markant från 

grupp 2 på så sätt att familjen som institution är starkt sammanvävd med staten, statliga 

bidrag gör att det blir enklare för kvinnor att kombinera arbete med barnafödande. Jämlikhet 

mellan könen prioriteras även starkt och kvinnors möjligheter att vara ute i arbetslivet 

(McDonald, 2006). 

 

Figur 1: Kännetecknande drag för den skandinaviska respektive den konservativa 

välfärdsstaten

 

I figur 1 ovan redogör vi för välfärdsstaternas mest centrala kännetecken, de flesta av dessa 

begrepp kommer vi sedermera att använda oss av för att framställa vårt resultat. 

4.2 Tidigare forskning  

Tidigare studier om demografiska förändringar visar att fokus har legat i att förklara vilka 

orsaker som kan tänkas ligga bakom förändringarna samt vilka konsekvenser demografiska 
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utvecklingar kan få på samhället. En del forskare som exempelvis McDonald (2006) antyder 

att skillnader i TFR kan bero på vilken välfärdsstat länderna tillhör, varför vi fann det 

intressant att undersöka om politikernas åtgärder skiljer sig åt beroende på välfärdsmodell.  

 

Befolkningsutveckling är ett ständigt aktuellt ämne där demografiska frågor fick ett 

genombrott i samband med millenniumskiftet, dels för att framtidsfrågor stod i fokus under 

denna period och dels för att fyrtiotalisternas pensionsavgångar stod för dörren (Abramsson, 

2005). Abramsson (2005) genomförde en studie angående demografiska frågor som har 

behandlats via media och politik i Sverige under perioden 1994-2004. Resultatet visade att 

antalet artiklar om demografi ökade kraftigt under åren 1994-1998 och under hela 1990-talet 

kom frågor angående befolkningsstrukturen på tapeten, sedan dess har det blivit en allt mer 

politisk fråga. Studien visar även att det tidigare i den politiska debatten nästan enbart talades 

om befolkningsomflyttningar, det vill säga att fler flyttar till storstäder och att allt färre lever 

på landsbygden. Idag talas det i stället om förändringar i befolkningspyramiden, det vill säga 

att Sverige går mot en allt äldre befolkning. Den politiska debatten har under den undersökta 

perioden berört frågan om barnafödande och hur staten skall underlätta för familjer att 

kombinera familjeliv och arbete. Huruvida arbetskraftsinvandring skall gynnas eller inte har 

också varit en mycket aktuell fråga samt hur pensionsavgångarna kommer att bemötas. 

(Abramsson, 2005). 

 

Inom området för demografiska förändringar har det forskats mycket om fertilitet och 

orsakerna till ett lågt TFR. Ett välkänt exempel är teorin om SDT som bygger på att samhället 

har genomgått demografiska förändringar när ett land har industrialiserats, det vill säga en 

övergång från höga födelsetal och dödstal till låga födelsetal och dödstal (Bloom, 2003). 

Teorin om SDT har behandlats av en stor mängd forskare inom ämnena demografi, sociologi, 

statsvetenskap och nationalekonomi. Av de artiklar och den litteratur vi har tagit del av 

uppfattar vi SDT som en ledande orsak till Europas fertilitetsnedgång. SDT har även påverkat 

länderna vid olika tidpunkter samt på skiljaktiga sätt, ett exempel på detta är att Spanien 

trädde in cirka tio år senare än Sverige (Rydell, 2002). Att det råder skillnader mellan TFR i 

de olika europeiska länderna förklarar en del forskare (t.ex. Esping-Andersen m.fl. 2002 och 

McDonald, 2006) med hjälp utav att länderna tillhör olika välfärdsmodeller.  

 

En sociologisk undersökning från Spanien visar att en bidragande orsak till varför TFR har 

sjunkit de senaste decennierna är på grund av att kvinnor skaffar barn vid en allt högre ålder. 
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Då studien genomfördes var den genomsnittliga åldern vid första barnet 29 år. Studien visar 

även att det finns ett samband mellan ett lågt TFR och en allt högre medelålder vid första 

barnet. Slutsatsen är att Spanien inte kan nå reproduktionsnivån på 2,1 barn per kvinna om 

medelåldern fortsätter att stiga (Delgado m.fl. 2006).  

Den forskning som skett på senare tid har kommit fram till att Sverige hör till ett land med ett 

”highest-low fertility” medan Spanien idag hör till en ”lowest-low fertility”. Att Sverige idag 

hör till en ”highest-low fertility” innebär att fertiliteten är förhållandevis låg för att en 

befolkning skall kunna växa, men över den kritiska nivån på 1,5 barn per kvinna (Andersson, 

2008). Därmed hör Sverige till ett land med relativt god fertilitet i jämförelse med Spanien. 

Spanien tillhör en ”lowest-low fertility” eftersom de ligger under den kritiska nivån på 1,5 

barn per kvinna, vilket är för lågt för att en befolkning skall kunna reproducera sig (Billari, 

2008).  

 

En annan förklaringsmodell till ett lågt TFR kan även kopplas ihop med den ekonomiska 

utvecklingen, där många forskare såsom Heer (1966) har berört sambandet mellan ett lågt 

TFR och ekonomisk tillväxt. Studierna visar att industrialiserade länder i högre grad har en 

låg fertilitet i jämförelse med utvecklingsländer.  

En ytterligare möjlig orsak till ett lågt TFR kan ha att göra med den ekonomiska kostnad som 

barnafödandet medför. Becker (1960 & 1992) menar att barnafödande förutsätter en 

någorlunda ekonomisk trygghet i och med att kostnaderna för barn i industrialiserade 

samhällen har ökat. Att det är kostsamt att skaffa barn leder därför till att en del individer 

väljer bort att bilda familj, vilket i sin tur får konsekvenser på åldersammansättningen. I 

dagens samhälle krävs det dessutom att föräldrarna tillbringar mer tid med barnen, vilket 

innebär att föräldrar idag investerar mer i barnens välmående än förr. Individer har idag högre 

inkomster än tidigare vilket inte har resulterat i att fler skaffar barn, snarare tvärtom. 

Resultatet har blivit att både fertiliteten och befolkningsmängden minskat i moderna 

samhällen (Becker, 1960 &1992). Andra forskare (t.ex. Schultz, 1974) har också studerat 

denna möjliga orsak till varför TFR är så lågt idag och har kommit fram till att individer i 

dagens samhällen tar större hänsyn till de ekonomiska förutsättningar som krävs för att ta 

hand om ett barn när man beslutar sig för att bilda familj.  

 

Såsom Esping-Andersen m.fl. (2002) demonstrerar med sin forskning har spanska kvinnor de 

senaste decennierna valt karriär och arbete framför familjebildning, vilket har resulterat i att 
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spanska kvinnor föder allt färre barn. Även McDonalds (2006) har kommit fram till att 

Spaniens kvinnor prioriterar arbete framför barnafödande.    

I och med att det föds färre barn och att den ekonomiska tillväxten har ökat i både Sverige och 

Spanien har detta lett till en så kallad ”demographic dividend” eller ”demografisk utdelning”, 

menar en del forskare. ”Demographic dividend” innebär en ojämn fördelning av 

ålderskohorter vilket uppstår i samband med att fertiliteten kraftigt sjunker och att de tidigare 

större barnkohorterna uppnår en arbetsför ålder (Bloom, 2003). Detta för med sig en situation 

där det finns få barn och äldre men många som befinner sig ute på arbetsmarknaden, vilket 

skapar potential för en stark tillväxt (Bloom m.fl. 2007).  

 

Sverige och Spanien har under en längre period rört sig mot en åldrande befolkning, 

någonting som inom de närmaste trettio åren inte ser ut att ändras utan snarare förvärras. 

Dessvärre verkar det inte finnas någon riktig lösning på problemet (Bengtsson & Scott, 

Kommande). I Sverige har andelen personer i åldern 65 år eller äldre ökat från 10 % år 1950 

till dagens cirka 17 %. Till år 2050 beräknas siffrorna dessutom att stiga, något mer än 23 % 

av befolkningen kommer då att vara 65 år eller äldre. Detta är ett mönster som återfinns runt 

om i Europa, som en följd av fertilitetsnedgången och att medellivslängden ökar. År 2000 

hade Spanien nästan lika hög andel äldre som Sverige. Åldrandet förväntas även stiga i 

Spanien, till år 2050 beräknas runt 33 % vara 65 år eller äldre, det vill säga var tredje person 

(www.scb.se: Åldrande).  

5. Resultat 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för vilka politiska åtgärder de styrande partierna 

väljer att presentera i sina valmanifest samt undersöka huruvida Esping-Andersens 

kategorisering av välfärdsstater passar in på de politiska åtgärderna. Resultatet av detta 

belyses i avsnitt 5.1, men först har vi valt att presentera några framtida prognoser över 

demografiska förändringar. Denna presentation avser att förklara den utveckling Sverige och 

Spanien står inför samt att lättare förstå hur politikerna resonerar i kommande avsnitt. 
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Enligt en prognos från Förenta Nationerna kommer varken Sverige eller Spanien att överstiga 

nivån 2,1 barn per kvinna, vilket är gränsen för vad som krävs för att en befolkning skall 

kunna öka. Därmed kommer de båda länderna att ha ett fortsatt lågt TFR framöver, utifrån 

diagram 2 kan vi se att det för Sveriges del inte innebär några stora förändringar jämfört med 

hur det ser ut idag medan Spaniens TFR successivt kommer att stiga med åren. Spanien 

kommer på så sätt att ta sig ur gruppen för ”lowest-low fertility” cirka år 2015, enligt 

prognosen.  

 

Diagram 2: Prognos för summerade fruktsamhetstal  

i Sverige och Spanien under perioden 2000-2050 
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Utifrån diagram 3 nedan ser vi att både Sveriges och Spaniens medellivslängd kommer att 

öka vilket leder till att befolkningen blir allt äldre. Inom en snar framtid kommer de båda 

länderna att ha en medellivslängd på över 85 år, vilket kan anses som relativt högt.  

 

Diagram 3: Förväntad medellivslängd vid födseln (av båda könen)  

i Sverige och Spanien under perioden 1950-2050. 
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5.1 Resultat av de politiska valmanifesten  

 

För att besvara frågan: ”Vilka förslag på åtgärder för att möta kommande effekter av de 

demografiska förändringarna presenterar de styrande partierna i sina valmanifest?” har vi 

valt att lägga fokus på åtgärder och lösningar inom familje- och äldrepolitiken. Här kommer 

ett utdrag från svenska Alliansens valmanifest där de anser sig vilja underlätta för föräldrar att 

skaffa barn.  

 

”Familjepolitiken ska möjliggöra för barn och föräldrar att tillbringa mer tid tillsammans 

och för föräldrar att kombinera föräldraskapet med ett aktivt arbetsliv” (Alliansens 

valmanifest 2010).  

 

Enligt citatet är det lätt att inse att TFR är en aktuell politisk fråga som till stor del hänger 

ihop med välfärden. Oavsett vilken politik som bedrivs har välfärdsstaten haft en central roll 

för att handskas med ett lågt TFR. Enligt Esping-Andersen m.fl. (2002) har den skandinaviska 

välfärdsmodellen haft inverkan på TFR, vilket också kan urskönjas i diagram 1 om man 

studerar de senaste decennierna i Sverige. Trots att Sverige har en relativt låg fertilitet är den 

betydligt högre än i Spanien, därav betydelsen av den skandinaviska välfärdsstaten respektive 

den konservativa välfärdsstaten. Den konservativa modellen missgynnar möjligheterna att 

förena familjeliv med arbete, vilket framgår av kommande citat.  

 

”Vi vill uppmuntra och stödja de kvinnor som vill komma in på arbetsmarknaden samt de 

kvinnor som önskar återvända till sitt gamla arbete som de lämnade på grund av 

familjebildning” (PSOE:s valmanifest 2008).  

 

Detta utdrag uppmärksammar den konservativa välfärdsstatens svårigheter att förena 

förvärvsarbete och familjeliv för kvinnor. Därför vill det spanska socialistiska partiet nu göra 

det lättare att kombinera arbete med barnafödande, kanske som ett incitament för att höja TFR 

i landet. Becker (1992) menar att det är en kostnadsfråga att skaffa barn, vilket får 

konsekvenser på TFR i främst Spanien eftersom kvinnor i större utsträckning väljer arbete och 

karriär istället för att bilda familj. I och med den konservativa välfärdsstaten har den spanska 

staten valt att lägga det ekonomiska ansvaret på familjerna, i stället för att hjälpa till med 

statliga bidrag som i Sverige (Esping-Andersen m.fl. 2002). Spaniens välfärdsmodell har 
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inneburit att jämställdheten har kommit in senare i den politiska debatten än vad den har gjort 

i Sverige. På senare tid har den spanska staten fått insikt om att det är viktigt att få in kvinnor 

på arbetsmarknaden och att de därmed inte behöver vara beroende av manliga försörjare 

(Esping-Andersen m.fl. 2002). Det den spanska regeringen har gjort de senaste decennierna är 

att prioritera kvinnors möjligheter till arbete, men att kombinera ett arbete med familjeliv har 

kommit i skymundan (McDonald, 2006). Många av de kvinnor som har varit ute på 

arbetsmarknaden har därför varit tvungna att ge upp sitt arbete när de skaffade barn, vilket har 

lett till att många avstår och väntar med barnafödande. Det som framgår av citatet innan är att 

den spanska staten arbetar med att få in kvinnor på arbetsmarknaden, dock nämns det 

ingenting om barnbidrag eller liknande. I den skandinaviska välfärdsmodellen skall statliga 

bidrag underlätta för familjer att kombinera barnafödande med arbete som också framgår i 

citatet nedan (Esping-Andersen m.fl. 2002). 

 

”Grundtanken med föräldrapenningen är att ge alla föräldrar en ekonomisk möjlighet att 

stanna hemma med sina barn, åtminstone under deras första år. Vidare är rätten att vara 

tjänstledig under föräldraledigheten ett viktigt medel för nyblivna föräldrar att behålla 

anknytningen till arbetsmarknaden” (Alliansens valmanifest 2010).   

 

För Sveriges del har föräldrapenningen inneburit att kvinnor haft möjlighet att kombinera 

familj med arbete, spanjorskorna däremot har varit tvungna att välja mellan barnafödande 

eller karriär. Barnomsorgen är inte alls lika utvecklad i Spanien som i Sverige, vilket medför 

att kvinnorna måste stanna hemma med barnen när de är små.  

 

”Vi kommer att utöka barnomsorgen framförallt för barn i åldrarna 0 till 3 år” (PSOE:s 

valmanifest 2008). 

 

PSOE har insett att barnomsorgen behöver utökas för att motverka den nedgående TFR 

trenden och därmed vidga möjligheterna för nyblivna föräldrar att ta hand om barnen när de 

arbetar. 

 

Sverige har varit ett föregångsland när det gäller barnomsorgen och förnyade reformer sker 

kontinuerligt, år 2009 infördes en ny reform angående barnomsorgspengen. 

Barnomsorgspengen betalas inte direkt ut till föräldrarna utan kommer till kommunerna som 

berättigar en familj att välja valfri institution för sitt barn, i form av förskola. Detta medför 
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stora ekonomiska och tidsbesparande fördelar för svenska familjer (www.regeringen.se: 

barnomsorgspeng)  

 

”Införandet av en barnsomsorgspeng har gett familjerna mer makt att själva styra över 

tillgången till barnomsorg och därmed bättre möjligheter att kombinera arbete och 

föräldraskap” (Alliansens valmanifest 2010). 

 

Utifrån citatet kan vi utläsa att den svenska Alliansen fortsätter att tillhöra den skandinaviska 

välfärdsmodellen, där nya reformer ständigt utvecklas till förmån för familjer.  

Den svenska familjepolitiken är utformad på ett sådant sätt som skall främja föräldrarnas tid 

med barnen samtidigt som de skall kunna vara ute i arbetslivet, någonting som i Spanien inte 

varit en självklarhet. Esping-Andersen m.fl. (2002) menar att kvinnor i Spanien idag 

prioriterar arbete före barnafödande, att bilda familj och gifta sig sker dessutom allt högre upp 

i åldrarna. Att skaffa barn medför vissa svårigheter då systemet är uppbyggt på ett sådant sätt 

att det nästan inte går att kombinera ett arbete med mammarollen. Trots det faktum att allt fler 

kvinnor har kommit ut på arbetsmarknaden är det fortfarande ovanligt att man heltidsarbetar, 

men behovet av utökad barnomsorg är lika aktuellt för de kvinnor och män som har ett 

deltidsarbete (Esping-Andersen m.fl. 2002). 

 

”Vi kommer att utöka systemet av förskolor i samarbete med CCAA och Corporaciones 

Locales, för att skapa 300 000 nya förskoleplatser under mandatperioden. Till år 2012 

kommer vi att ha hjälpt 90 % av de föräldrar som arbetar” (PSOE:s valmanifest 2008).  

 

Med de nämnda orden går det att påstå att den spanska staten har uppmärksammat att det 

finns brist på daghemsplatser, föräldrarna skulle därmed gynnas om de fick hjälp med att ta 

hand om sina barn. Utifrån citatet går det tydligt att se att den konservativa välfärdsmodellen 

fortfarande lever kvar, men att den nuvarande staten försöker komma bort från de traditionella 

normerna. PSOE ser en lösning på detta problem genom att få ut kvinnor på arbetsmarknaden 

samt att ge nyblivna föräldrar en chans att lämna bort barnen på daghem.  

 

De demografiska förändringarna är någonting som politikerna är väl medvetna om, 

verkligheten visar att befolkningen lever längre och det behövs förebyggande åtgärder för att 

möta detta fenomen.  

 

http://www.regeringen.se/
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”Medellivslängden i Sverige ökar, vi blir allt äldre och lever den sista tiden i livet med flera 

sjukdomar. Runt hörnet väntar demografiska förändringar som innebär en kraftigt ökad andel 

äldre i befolkningen. Det blir allt viktigare att finna svar på vilka faktorer som styr att man 

håller sig frisk längre genom livet. Förebyggande och hälsofrämjande åtgärder behöver i 

betydligt högre utsträckning riktas till äldre personer” (Alliansens valmanifest 2010).  

 

Utifrån ovanstående citat kan vi se att äldrepolitiken behöver reformeras för att samhället 

skall kunna möta den åldrande befolkningen. En allt äldre befolkning medför ökade kostnader 

eftersom de kräver mer vård och omsorg. De sista åren i en människas liv brukar präglas av 

sjukdomar och andra hälsoproblem, det är därför viktigt att politikerna tar nya beslut och inför 

reformer för att möta detta samhällsproblem i god tid. 

 

”Vi står nu inför en ”ny generation äldre” det vill säga personer med en uppskattad livslängd 

på 85 år. Dessa personer är i behov av en ny socialpolitik där deras livssituation blir 

anpassad efter deras nödvändigheter. Om den biologiska åldern blir allt högre bör även den 

sociala åldern utvecklas” (PSOE:s valmanifest 2008).  

 

Så resonerar den spanska staten angående problemen med en äldre befolkning. Den nuvarande 

välfärdsstaten är i behov av en ny utformning för att ge den äldre generationen den vård och 

omsorg de är i behov av. Enligt Bengtsson och Scott (Kommande) skiljer sig kostnaderna åt 

beroende på vart en individ befinner sig i livscykeln. Kostnaderna ökar ju äldre man blir och 

det är framför allt hälsokostnader som ökar vid en äldre ålder, speciellt under de sista åren av 

en människas liv. Detta blir kostsamt för samhället i och med att det kommer att finnas färre 

personer i arbetsför ålder som kan upprätthålla den sociala välfärden, vilket i sin tur kan få 

negativa effekter på pensionssystemet (Lindh, 1999). 

 

”Äldre är en stor grupp – vilken i bl.a. ekonomiskt hänseende är mycket heterogen. I Sverige 

finns pensionärer som har det gott ställt och pensionärer som tvingas leva under mycket 

knappa förhållanden. Regeringen har genomfört särskilda satsningar där viktiga steg har 

tagits för att förbättra de ekonomiska villkoren för i första hand de sämst ställda 

pensionärerna” (Alliansens valmanifest 2010).  

 

Då pensionärerna är en stor och delvis utsatt grupp i samhället är det viktigt att staten 

utformar nya fastställanden angående deras ekonomiska situation. Många utav dagens 
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pensionärer har svårt att klara sig under nuvarande levnadsförhållanden och om antalet äldre 

stiger kommer också de sämst ställda pensionärerna att bli fler. 

Möjliga åtgärder för att förebygga pensionärernas svåra situation skulle kunna vara att 

antingen öka antalet arbetstimmar vilket leder till ökade skatteintäkter eller en höjning av 

pensionsåldern vilket också genererar mer skatter (Lindh, 1999).  

 

”Minimipensionen kommer att höjas med åtminstone 26 % för en pensionär och dennes 

livspartner under nästa mandatperiod. Detta kommer att innebära att minimipensionen för en 

pensionär och dennes livspartner år 2012 kommer att vara 850 euro per månad i stället för 

658 euro per månad som är fallet för år 2008” (PSOE:s valmanifest 2008).  

 

Som partiet antyder står de spanska pensionärerna inför ett ekonomiskt dilemma, liksom i 

Sverige. Eftersom pensionärerna hör till en stor grupp råder det även skillnader inom den egna 

gruppen, där många lever på existensminimum. Den spanska staten lägger därför vikt vid att 

höja pensionsnivån för de allra sämst ställda pensionärerna. Endast de personer som haft fast 

anställning under en längre tid har också ett garanterat socialt skydd i Spanien såsom en 

tillräcklig pension, därför finns det även ett stort glapp mellan de individer som är förankrade 

till arbetsmarknaden och de som inte är det (Esping-Andersen m.fl. 2002). De kvinnliga 

pensionärerna som lever idag i Spanien tillhör den generation och grupp av äldre som lever 

under svåra förhållanden på grund av att de befunnit sig utanför arbetsmarknaden och i stället 

varit hemmafruar. Dagens politik är utformad på ett sådant sätt att de negativa aspekterna av 

den åldrande befolkningen uppmärksammas, vilket kan förstås ur ett demografiskt synsätt, 

men så länge politikerna förstår innebörden av följderna är det möjligt att anpassa politiken 

därefter.  

 

För att besvara frågan: ”Hur passar dessa förslag in i Esping-Andersens kategorisering av 

olika typer av välfärdsstater?” har vi tittat närmare på om de politiska resonemangen är 

utformade efter den välfärdsstat som länderna tillhör. Efter att ha kodat citaten från 

valmanifesten (se bilaga 2) har vi kommit fram till att de svenska politiska åtgärderna och 

resonemangen passar in i kategoriseringen av en skandinavisk välfärdsstat. De svenska 

politikerna vill agera till förmån för att förbättra situationen för föräldrar samt pensionärer i 

samhället. Genom att modernisera de befintliga sociala systemen upprätthålls den 

ursprungliga skandinaviska välfärdsstrukturens normer. Utifrån nedanstående tabell kan vi 

urskilja att den skandinaviska välfärdsstaten gör sig påmind utifrån de valda citaten ur 
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Alliansens valmanifest. Vi fick samtliga träffar på de kännetecknande dragen för vad som 

definierar en skandinavisk välfärdsstat samtidigt kunde vi urskilja att den svenska Alliansen 

värnar om att familjerna själva skall få bestämma över sin situation, exempelvis möjligheten 

att kunna styra över barnomsorgen vilket kan ses som ett konservativt särdrag. 

 

Tabell 1: Sammanställning av de kännetecknande dragen från den skandinaviska 

respektive den konservativa välfärdsstaten utifrån figur 1 tillämpat på Sverige. 

 

 

Utifrån citaten från det spanska PSOE kan vi konstatera att de politiska förslagen inom 

familje- och äldrepolitiken inte följer Esping-Andersens kategorisering av en konservativ 

välfärdsstat fullt ut, istället påminner de spanska åtgärderna mer av en skandinavisk 

välfärdsstat. I tabellen nedan innefattas PSOE:s resonemang av fler punkter ur den 

skandinaviska modellen än ur den konservativa (se bilaga 2).  

 

Tabell 2: Sammanställning av de kännetecknande dragen från den skandinaviska 

respektive den konservativa välfärdsstaten utifrån figur 1 tillämpat på Spanien. 

 

 Statligt inflytande             x                                                               

 Kvinnor arbetar                x  

 Bidrag                               x 

 Jämlikhet                                                                                           x 

                                                                                                                 x                                                                           

SPANIEN 

Skandinavisk välfärdsstat                             Konservativ välfärdsstat 

 Familj och stat                          

uppdelat                             

 Få kvinnor arbetar 

 Få bidrag 

 Kärnfamilj 

 Statligt inflytande             x                                                              x 

 Kvinnor arbetar                x 

 Bidrag                               x 

 Jämlikhet                          x 

SVERIGE 

Skandinavisk välfärdsstat                          Konservativ välfärdsstat 

 Familj och stat          

uppdelat                                 

 Få kvinnor arbetar            

 Få bidrag 

 Kärnfamilj 
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6. Slutdiskussion 

 

Syftet med uppsatsen var att förklara vilka politiska åtgärder de styrande partierna väljer att 

presentera i sina valmanifest samt att undersöka hur de politiska lösningarna hänger ihop med 

Esping-Andersens kategorisering av välfärdsstater. För att skapa förståelse för hur de 

demografiska förändringarna har sett ut i Sverige och Spanien, valde vi att studera den 

politiska bakgrunden samt fertilitetsutvecklingen i de båda länderna. Vi tog dessutom del av 

framtida prognoser av demografiska utvecklingar för att beskriva vilka utmaningar Sverige 

och Spanien står inför. 

 

Utifrån vår valda metod har vi studerat de senaste valmanifesten från de nuvarande 

regeringarna i de båda länderna för att kunna dra slutsatser om vilka åtgärder de anser 

nödvändiga för att möta de demografiska förändringarna. Den svenska regeringen har som 

mål att öka föräldrarnas möjligheter att kombinera familj och arbete. Genom att utöka 

föräldrapenningen med föräldraledigheten skapas det fler förutsättningar för föräldrar att bilda 

familj samtidigt som de är ute i arbetslivet, vilket är en viktig förutsättning för att upprätthålla 

välfärden i samhället. Den spanska staten vill även förändra den demografiska utvecklingen 

genom att förbättra föräldrarnas situation. Att enbart öka kvinnors inträde på arbetsmarknaden 

kommer troligtvis inte att innebära ett ökat TFR, därför har den spanska regeringen insett att 

det måste införas nya reformer gällande barnomsorgen. Genom att skapa fler daghemsplatser 

kan föräldrarna få möjlighet att bättre kombinera arbete med familj.  

För att den svenska och den spanska regeringen skall kunna möta de demografiska 

förändringarna måste de vidta fler åtgärder, anser vi. Sverige har kommit en bra bit på vägen 

för att förebygga de kommande samhällsproblemen, för Spaniens del behövs fler åtgärder på 

grund av att de ligger under den kritiska nivån på 1,5 barn per kvinna. Som den spanska staten 

har uppmärksammat måste det införas incitament för att det skall vara lönsamt för individer 

att skaffa barn, på så sätt kommer även befolkningens medianålder att sjunka enligt vår 

mening.  

 

Vad krävs det för att både Sverige och Spanien skall kunna undvika den 

befolkningsutveckling de rör sig mot? Det behövs helt enkelt fler satsningar för att förhindra 

den låga fertiliteten, eftersom Spanien ligger under den kritiska nivån 1,5 barn per kvinna är 
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det viktigt att få upp denna siffra. Av den tidigare forskning vi har behandlat har vi sett ett 

samband mellan låg fertilitet och en åldrande befolkning. Ett lågt TFR kommer att innebära 

att befolkningen blir allt äldre menar Lindh (1999), vilket i sin tur leder till fler kostnader. På 

lång sikt kommer ett lågt TFR få till följd att antalet personer i arbetsför ålder kommer att 

sjunka, vilket leder till minskade skatteintäkter och färre kan då finansiera välfärden.  

 

Hur skall man då öka fertiliteten i dagens samhällen? Det finns ingen enkel lösning på hur 

fertiliteten kan ökas. De mest välkända förslagen för att fertiliteten skall stiga är ett välutbyggt 

välfärdssystem, ökad migration samt arbetskraftinvandring. Coleman (2005) menar att 

immigration kan ha en positiv effekt på åldersstrukturen, men då endast på kort sikt, för att 

upprätthålla befolkningsmängden. Bengtsson & Scott (Kommande) menar även att många 

immigranter tenderar att vara i ung arbetsför ålder vilket skulle kunna tänkas vara en möjlig 

lösning på problemet. En kompensation till den åldrande befolkningen i Sverige och Spanien 

skulle således kunna vara ökad invandring, men detta endast till en viss punkt eftersom 

immigranterna också kommer att bli äldre efter ett tag. Ett ytterligare argument för invandring 

kan tänkas vara att många som flyttar till exempelvis Sverige brukar komma i den åldern då 

de tänker skaffa familj eller nyligen har gjort det, dessutom brukar de generellt sett skaffa fler 

barn än svenskfödda. Kvinnor från kulturer där man generellt sett har hög fertilitet tenderar 

dock att anamma svenska fertilitetsmönster när de väl bosätter sig i landet (Bengtsson & 

Scott, Kommande). 

 

Bengtsson & Scott (Kommande) hävdar även att det inte finns några kortsiktiga lösningar på 

problemet eftersom effekterna av en ökad fertilitet idag inte kommer att visa sig förrän om 25-

30 år. Om fertiliteten skulle öka idag medför detta en negativ effekt på den ekonomiska 

situationen ända till dess att dessa födelsekohorter kommer ut på arbetsmarknaden, vilket 

kommer att dröja då få personer förvärvsarbetar innan 25-årsåldern. Forskarna Bengtsson & 

Scott (Kommande) menar i stället att antalet arbetstimmar skulle kunna ökas för dem som 

förvärvsarbetar samt att öka produktivitetsnivån som en mer kortsiktig lösning. Att öka antalet 

arbetstimmar per vecka skulle kunna leda till ökade skatteintäkter, svenskar arbetade i 

genomsnitt 40,6 timmar per vecka år 2009 vilket kan jämföras med amerikaner som arbetade 

44,2 timmar per vecka. Varför det finns så stora skillnader beror till stor del på semestertiden 

där Sverige har fler semesterdagar. Även att höja pensionsåldern för att få in mer 

skatteintäkter i länder som har en ökad medellivslängd skulle enligt Bengtsson & Scott 

(Kommande) vara en möjlig lösning. Då individerna är väl medvetna om konsekvenserna av 
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vad en åldrande befolkning medför på samhället kan följden bli att fler börjar öka sitt 

individuella sparande, för att försäkra sig om att de kommer att kunna få en dräglig 

levnadsstandard som äldre (Bengtsson & Scott, Kommande). Sambandet mellan 

åldersstruktur och ekonomiska effekter illustrerar hur pass viktigt det är att fatta rätt politiska 

beslut, eftersom det annars kan leda till kostsamma konsekvenser både för individer och för 

samhället (Lindh, 1999).  

 

Är det verkligen nödvändigt att fertiliteten går upp? Vi anser att en kortsiktig lösning skulle 

kunna vara utökandet av antalet arbetstimmar samt ökad migration, detta skulle innebära att 

både Sverige och Spanien skulle kunna klara sig utan att behöva öka fertilitetsnivån. Sverige 

har redan en välutvecklad familjepolitik och ett inte alltför lågt TFR, därför anser vi att den 

främsta lösningen i stället ligger i att utveckla vidare reformer för att möta den åldrande 

befolkningen. För Spaniens del finner vi situationen mer kritisk då fertilitetsnivån ligger under 

1,5 barn per kvinna idag. Detta tror vi beror på att fler kvinnor väljer karriär framför 

barnafödande samt att de ekonomiska bidragen till familjer inte är fullt tillräckliga. Den 

främsta lösningen för Spaniens del är fortsatta reformer angående familjepolitiken samt 

förbättra kvinnornas möjligheter att kombinera arbete med familj.  

 

Efter att ha studerat valmanifesten har vi kommit fram till att det är svårt att urskönja Esping-

Andersens kategorisering av välfärdsstater eftersom de politiska åtgärderna inte har karaktär 

av en skandinavisk respektive konservativ välfärdsmodell fullt ut. Som resultatet (se tabell 1 

& 2) visar är den skandinaviska välfärdsstaten närvarande i den svenska politiken, men det 

finns också vissa drag av ett konservativt synsätt. Detta kanske kan förklaras genom att vi 

studerat den svenska Alliansen som är en borgerlig regering, därmed hade resultatet kunnat få 

en annan vinkel om vi hade studerat oppositionens valmanifest.  

Den konservativa välfärdsstaten gör sig påmind i PSOE:s resonemang och de politiska 

åtgärderna som presenteras, däremot visar tabell 2 att det finns fler punkter som har karaktär 

av en skandinavisk välfärdsstat. Då PSOE är ett socialdemokratiskt parti kan vi se att 

politiken är utformad på ett sätt som mer liknar en skandinavisk välfärdsstat. Den 

konservativa välfärdsmodellen är inte lika påtaglig i de spanska resonemangen som vi hade 

förväntat oss, vi tror därför att den konservativa välfärdsstaten hade gjort sig mer påmind om 

vi hade studerat ett konservativt parti såsom Partido Popular. 
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Om det tas i beaktande att de båda länderna tillhör olika välfärdsmodeller är det lätt att tro att 

de följer normerna för respektive system. I Spaniens fall kan det vara rimligt att tro att det förs 

en politik av konservativ karaktär och för Sveriges del vore det naturligt att det förs en 

skandinavisk linje. Utifrån vårt resultat kan vi se att så inte riktigt är fallet eftersom politiken i 

de båda länderna är utformad på ett mer socialliberalt sätt, enligt oss. Utmärkande för 

socialliberalism är en aktiv socialpolitik där både sociala och ekonomiska ojämlikheter skall 

utjämnas till fördel för de sämst ställda individerna (Rawls, 1971). Utifrån resultatet går det 

att utläsa att äldrepolitiken syftar till att vara utformad på ett sådant sätt att de sämst ställda 

pensionärerna skall få det bättre, de båda regeringspartierna för en aktiv socialpolitik där 

individernas intressen kommer i första hand.  

 

De välfärdsmodeller som finns idag har funnits under en längre period och då dessa skapades 

såg demografin annorlunda ut i Europa än vad den gör idag. Ett förslag för att lättare bemöta 

förändringarna skulle kunna vara bildandet av en ny välfärdsstat som Esping-Andersen m.fl. 

(2002) förespråkar. Varken den skandinaviska eller den konservativa välfärdsstaten är 

tillräckligt utformad för att möta de nuvarande och kommande demografiska problemen i och 

med att samhället står inför ett nytt modernt fenomen, enligt oss.  

 

Migration är idag ett aktuellt ämne då invandring utgör en stor del av befolkningen i många 

Europeiska samhällen (Vasileva, 2009). Vi har nämnt att migration är en möjlig lösning på de 

demografiska problemen men vi har inte studerat hur politikerna ser på invandringspolitiken, 

någonting som skulle kunna vara intressant att undersöka för vidare studier.  

Studien hade även kunnat få en helt annan vinkel om vi hade studerat de senaste decenniernas 

ekonomiska konjunkturer som följts av fertilitetsmönster. Därmed hade vi kunnat använda oss 

av en ekonomisk teori för att undersöka om fertiliteten ökar i en högkonjunktur, och tvärtom.  

En ytterligare idé för vidare forskning skulle kunna vara att studera fler politiska valmanifest 

från Sverige och Spanien och jämföra om resultatet hade fått en annan riktning eller om det 

mot förmodan hade fått ett utfall liknande vårt. Vi är medvetna om att det behövs mer 

forskning inom området, men på grund av tidsbrist har detta inte legat till grund för den 

föreliggande studien. 

 

 

 

 

 



 

 28 

Källförteckning 

Litteratur 

 

Abramsson, M. (2005). Befolkningsfrågan i press och politik, 1994-2004. Institutet för 

framtidsstudier, 2005:10.  

 

Andersson, G. (2008). A review of policies and practices related to the „highest-low‟ fertility 

of Sweden. Vienna Yearbook of Population Research. s. 89-102. 

 

Becker, G. S. (1960). An Economic Analysis of Fertility. Demographic and economic change 

in developed countries. National Bureau of Economic Research. Princeton University Press.  

 

Becker, G. S. (1992). Fertility and the economy. Journal of Population Economics. Vol. 5, s. 

185-201.  

 

Bengtsson, T & Scott, K. (Kommande). The ageing population. Department of Economic 

History and Economic Demography. Lund University.  

 

Bergström, G. & Boréus, K. (2005). Textens mening och makt - Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Studentlitteratur: Andra upplagan.  

 

Billari, C. F. (2008). Lowest-Low Fertility in Europe: Exploring the Causes and Finding 

Some Surprises. The Japanese Journal of Population. Vol.6, No.1.  

 

Bloom, D. E. (2003). The Demographic dividend: a new perspective on the Economic 

Consequences of Population change. The RAND Corporation. 

 

Bloom, D.E, Canning, D., Fink, G., Finlay, J.E. (2007). Does age structure forecast economic 

growth?. International Journal of Forecasting 23. Harward School of public health, U.S.  

   

Bryman, A. (2009). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. Upplaga 1:5.  

 

Carrasco, C. & Rodriguez, A. (2000). Women, Families, and Work in Spain: Structural 

Changes and New Demands.  Feminist economics. Vol. 6:1, s. 45-57.  

 

Coleman, D. (2005). Facing the 21
st
 century: new developments, continuing problems. The 

new demographic regime: population challenges and policy responses. New York and 

Geneva: United Nations.  

 

Delgado, M. Zamora López, F. Barrios, L (2006). Déficit de fecundidad en España: factores 

demográficos que operan sobre una tasa muy inferior al nivel de reemplazo. Revista Española 

de investigaciones sociológicas.  

 



 

 29 

Dribe, M. & Stanfors, M. (2010). Demografins grunder. Danmark: SNS Förlag. Andra 

upplagan.  

 

Esping-Andersen, G. (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. Oxford: Princeton 

University Press.  

 

Esping-Andersen, G., Gallie, D., Hemerijck, A. and Myles, J. (2002). Why We Need a New 

Welfare State. Oxford: Oxford University Press. 

 

Gunter, R. & Montero, J. R. (2009). The Politics of Spain. Cambridge: University Press. 

Hadenius, S. (2000). Svensk politik under 1900-talet: Konflikt och samförstånd. Lund: BTJ 

Tryck AB. Femte upplagan.  

 

Heer, D.M (1966). Economic Development and Fertility. Population Association of America. 

Vol. 3.  

 

Lindh, T. (1999). Age structure and Economic Policy: The case of saving and growth. 

Population Research and Policy Review 18.  

 

McDonald, P. (2006). Low fertility and the State: The Efficacy of Policy. Population and the 

Development Review. Vol. 32:2, s. 485-510.  

 

Münz, R. (2009). Labour Migration and its Development Potential in the Age of Mobility. 

Sweden Swedish Presidency of the European Union. Malmö. 

 

Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. United States of America: Harvard College.  

 

Rydell, I. (2002). Demographic Patterns from the 1960s in France, Italy, Spain and Portugal. 

Institute for future studies. 2003:2.  

 

Schultz, T.W. (1974). Economics of the family: Marriage, children, and Human capital. 

National Bureau of Economic Research.   

 

Sobotka, T. (2008). The diverse faces of the second demographic transition in Europe. 

Childbearing Trends and Policies in Europe, Demographic Research. Vol. 19:8, s. 171-224: 

Germany 

 

Statistiska centralbyrån (2002). Hur många barn får jag när jag blir stor?. Barnafödande ur 

ett perspektiv. Demografiska rapporter 2002:5. 

 

Vasileva, K. (2009). Citizens of European Countries account for the majority of the foreign 

population in EU-27 in 2008. Eurostat: Statistics in focus 94/2009.  

 

 

 



 

 30 

 

Elektroniska källor 

 

 

www.scb.se: åldrande http://www.scb.se/statistik/BE/BE0701/2000I02/BE51ST0303_05.pdf  

datum: 8/5 2010 kl: 09.42  

 

www.regeringen.se: barnomsorgspeng 

http://www.regeringen.se/sb/d/11634/a/120132#item120131 datum: 14/5 2010 kl: 13.15 

 

PSOE:s valmanifest: 

http://www.psoe.es//ambito/ideasyvalores/docs/index.do?action=View&id=97474 datum: 

14/5 2010 kl: 15.49 

 

Alliansens valmanifest: http://www.alliansen.se/valet-2010/har-formar-vi-var-nya-

politik/familjepolitik/ datum: 14/5 2010 kl: 15.51 

 

Alliansens valmanifest: http://www.alliansen.se/valet-2010/har-formar-vi-var-nya-

politik/aldrepolitik/ datum: 14/5 2010 kl: 15.52 

 

FN: http://esa.un.org/unpp/ datum: 15/5 2010 kl: 14.32 

 

FN: http://esa.un.org/wpp/sources/country.aspx datum: 17/5 2010 kl: 14.24 

 

www.ne.se: barnbidrag. http://www.ne.se/lang/barnbidrag datum: 1/6 2010 kl: 11.34 

  

www.ne.se: Reinfeldt. http://www.ne.se/lang/fredrik-reinfeldt datum: 1/6 2010 kl: 11.36 

 

www.oecd.org: 

http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html datum: 15/6 

2010 kl: 12.25 

 

 

 

 

http://www.scb.se/statistik/BE/BE0701/2000I02/BE51ST0303_05.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/11634/a/120132#item120131
http://www.psoe.es/ambito/ideasyvalores/docs/index.do?action=View&id=97474
http://www.alliansen.se/valet-2010/har-formar-vi-var-nya-politik/familjepolitik/
http://www.alliansen.se/valet-2010/har-formar-vi-var-nya-politik/familjepolitik/
http://www.alliansen.se/valet-2010/har-formar-vi-var-nya-politik/aldrepolitik/
http://www.alliansen.se/valet-2010/har-formar-vi-var-nya-politik/aldrepolitik/
http://esa.un.org/unpp/
http://esa.un.org/wpp/sources/country.aspx
http://www.ne.se/lang/barnbidrag
http://www.ne.se/lang/fredrik-reinfeldt
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html


 

 31 

Bilaga 1: PSOE:s original citat med våra egna 

översättningar 

 

”Fomentar e incentivar la incorporación o reincorporación al mercado de trabajo de aquellas 

mujeres que no pudieron acceder a él, o que se vieron obligadas a abandonarlos, para atender 

las necesidades de sus familias.” Svensk översättning: ”Vi vill uppmuntra och stödja de 

kvinnor som vill komma in på arbetsmarknaden samt de kvinnor som önskar återvända till sitt 

gamla arbete som de lämnade på grund av familjebildning.” 

 

”Ampliaremos la red de servicios de atención a los niños y niñas en el tramo de 0 a 3 años, 

hasta universalizar el servicio”. Svensk översättning: ”Vi kommer att utöka barnomsorgen 

framförallt för barn i åldrarna 0 till 3 år” (PSOE:s valmanifest 2008) 

 

”Ampliar la red de Escuelas Infantiles, en colaboración con las CCAA y las Corporaciones 

Locales, para alcanzar 300.000 nuevas plazas durante la legislatura. De esta forma, en el año 

2012 habremos atendido las necesidades del 90 % de los padres y las madres trabajadoras.” 

Svensk översättning: ”Vi kommer att utöka systemet av förskolor i samarbete med CCAA 

och Corporaciones Locales, för att skapa 300 000 nya förskoleplatser under mandatperioden. 

Till år 2012 kommer vi att ha hjälpt 90 % av de föräldrar som arbetar.” (PSOE:s valmanifest 

2008) 

 
”Estamos ante los “nuevos mayores”, personas con una expectativa de vida de 85 años, y que 

requieren un nuevo diseño social de las políticas públicas e información adaptada a sus 

necesidades. Si la edad biológica evoluciona, también debe evolucionar la edad social.” 

Svensk översättning: ”Vi står nu inför en ”ny generation äldre” det vill säga personer med 

en uppskattad livslängd på 85 år. Dessa personer är i behov av en ny socialpolitik där deras 

livssituation blir anpassad efter deras nödvändigheter. Om den biologiska åldern blir allt 

högre bör även den sociala åldern utvecklas.”  

 

“Las pensiones mínimas de jubilación con cónyuge a cargo aumentarán, al menos, el 26% 

durante la próxima legislatura. Ello implica que la pensión mínima de jubilación con cónyuge 

a cargo, que en 2008 se sitúa en 658 euros mensuales, será en 2012 de 850 euros mensuales.” 

Svensk översättning: ”Minimipensionen kommer att höjas med åtminstone 26 % för en 

pensionär och dennes livspartner under nästa mandatperiod. Detta kommer att innebära att 
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minimipensionen för en pensionär och dennes livspartner år 2012 kommer att vara 850 euro 

per månad i stället för 658 euro per månad som är fallet för år 2008”  
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Bilaga 2: Kodifiering av innehållsanalys 

 

Citat ur svenska Alliansens valmanifest: 

 

”Familjepolitiken ska möjliggöra för barn och föräldrar att tillbringa mer tid tillsammans 

och för föräldrar att kombinera föräldraskapet med ett aktivt arbetsliv.” (Alliansens 

valmanifest 2010)  

Kvinnor arbetar, statligt inflytande, jämlikhet 

 

”Grundtanken med föräldrapenningen är att ge alla föräldrar en ekonomisk möjlighet att 

stanna hemma med sina barn, åtminstone under deras första år. Vidare är rätten att vara 

tjänstledig under föräldraledigheten ett viktigt medel för nyblivna föräldrar att behålla 

anknytningen till arbetsmarknaden.” (Alliansens valmanifest 2010)  

Bidrag, kvinnor arbetar, statligt inflytande, jämlikhet 

 

”Införandet av en barnsomsorgspeng har gett familjerna mer makt att själva styra över 

tillgången till barnomsorg och därmed bättre möjligheter att kombinera arbete och 

föräldraskap.” (Alliansens valmanifest 2010) 

Bidrag, jämlikhet, stat och familj uppdelat 

 

”Medellivslängden i Sverige ökar, vi blir allt äldre och lever den sista tiden i livet med flera 

sjukdomar. Runt hörnet väntar demografiska förändringar som innebär en kraftigt ökad andel 

äldre i befolkningen. Det blir allt viktigare att finna svar på vilka faktorer som styr att man 

håller sig frisk längre genom livet. Förebyggande och hälsofrämjande åtgärder behöver i 

betydligt högre utsträckning riktas till äldre personer.” (Alliansens valmanifest 2010)  

Statligt inflytande 

 

”Äldre är en stor grupp – vilken i bl.a. ekonomiskt hänseende är mycket heterogen. I Sverige 

finns pensionärer som har det gott ställt och pensionärer som tvingas leva under mycket 

knappa förhållanden. Regeringen har genomfört särskilda satsningar där viktiga steg har 

tagits för att förbättra de ekonomiska villkoren för i första hand de sämst ställda 

pensionärerna.” (Alliansens valmanifest 2010)  

Statligt inflytande, bidrag 
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Citat ur spanska PSOE:s valmanifest: 

 

”Vi vill befrämja och stödja de kvinnor som vill komma in på arbetsmarknaden samt de 

kvinnor som önskar återvända till sitt gamla arbete som de lämnade på grund av 

familjebildning.” (PSOE:s valmanifest 2008)  

Kvinnor arbetar, statligt inflytande, kärnfamilj 

 

”Vi kommer att utöka barnomsorgen framförallt för barn i åldrarna 0 till 3 år” (PSOE:s 

valmanifest 2008) 

Statligt inflytande, få bidrag 

 

”Vi kommer att utöka systemet av förskolor i samarbete med CCAA och Corporaciones 

Locales, för att skapa 300 000 nya förskoleplatser under mandatperioden. Till år 2012 

kommer vi att ha hjälpt 90 % av de föräldrar som arbetar.” (PSOE:s valmanifest 2008)  

Statligt inflytande, få bidrag 

 

”Vi står nu inför en ”ny generation äldre” det vill säga personer med en uppskattad livslängd 

på 85 år. Dessa personer är i behov av en ny socialpolitik där deras livssituation blir 

anpassad efter deras nödvändigheter. Om den biologiska åldern blir allt högre bör även den 

sociala åldern utvecklas.” (PSOE:s valmanifest 2008)  

Statligt inflytande 

 

”Minimipensionen kommer att höjas med åtminstone 26 % för en pensionär och dennes 

livspartner under nästa mandatperiod. Detta kommer att innebära att minimipensionen för en 

pensionär och dennes livspartner år 2012 kommer att vara 850 euro per månad i stället för 

658 euro per månad som är fallet för år 2008” (PSOE:s valmanifest 2008)  

Statligt inflytande, bidrag, kärnfamilj 

 


