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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga de nya villkor som, enligt den rådande diskursen 

inom globaliseringsämnet, färgat de senaste decenniernas politiska utveckling, för att sedan 

undersöka hur dessa påverkat den svenska socialdemokratin. Huvudfrågan lyder: Hur speglas 

den ekonomiska globaliseringens utveckling i den svenska socialdemokratins politik? För att 

besvara denna fråga har vi även formulerat en underfråga som besvaras först: Vad är den 

ekonomiska globaliseringen och vilka effekter har den, enligt den rådande diskursen, haft på 

nationers inhemska politik? Studien sker i två steg, där det första steget fokuserar på 

underfrågan och den andra på huvudfrågan. De olika stegen skiljer sig något i metodiken, 

även om båda delar utgår från textanalys. Den första delen är en är av en mer deskriptiv art, 

där fokus legat på texternas manifesta innehåll, medans den andra är mer av en analys där det 

latenta innehållet varit mer intressant. Studien material består främst av litteratur och tidigare 

forskning kring globaliseringsämnet, men även artiklar, webbsidor och offentliga 

publiceringar. Vi har dessutom, till uppsatsens andra steg, studerat socialdemokratiska 

partipubliceringar i form av partiprogram, verksamhetsberättelser, uttalanden, partimotioner 

och partiets officiella webbsida.  

Resultaten vi uppnått visar hur den ekonomiska globaliseringen spridits genom dels 

etablerandet av idén om den fria och avreglerade marknaden, men även genom inrättandet av 

en mängd mellan- och överstatliga organ. Detta har påverkat den nationella politiken i den 

mån att staten förlorat sin suveränitet inom olika områden och att mycket av det som tidigare 

behandlades som inrikespolitik, idag har blivit internationella angelägenheter. Detta märks 

även hos socialdemokraterna då man ändrat inställning till globaliseringsfenomenet samt ovan 

nämnda globala organ, genom att man idag har en betydligt mycket mer positiv och hoppfull 

inställning. Man har en mycket mildare retorik och tar inte lika stark ställning emot idén om 

den fria marknaden. Slutsatsen vi, utifrån dessa resultat uppnått är att, den ekonomiska 

globaliseringens utveckling speglas i socialdemokraternas politik genom att den anpassats 

efter neoliberala ideal, samt att partiet blivit mer pragmatiskt. 
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1. Inledning 

 1.1. Problemformulering & Syfte   

Globaliseringen är ett fenomen som diskuteras inom de flesta domäner, och dess påverkan på 

vårt samhälle är, och kommer antagligen under en lång period framåt vara huvudtemat för en 

stor mängd forskning. Man har tillförskaffat sig mycket kunskap inom ämnet, som fått en mer 

central roll och uppmärksammas idag som en avgörande faktor inom områden man tidigare 

ansett handla om betydligt mer regionala angelägenheter. Inte minst inom politiken har man 

tvingats anpassa diskussionen så att den inkluderar alla de nya aspekter som dykt upp. 

Kristina Persson, f.d. vice riksbankschef och s-politiker, uttrycker det som att ”… vi är 

tvungna att acceptera situationen, hantera problemen och ta vara på möjligheterna…”.
1
 

Det råder alltså inga tvivel om att förutsättningarna för politiken förändrats, och förändras 

utav den ekonomiska globaliseringen, men hur ser dessa förändringar ut och på vilket sätt 

påverkas den svenska politiken utav utvecklingen? Det är dessa två frågor som denna uppsats 

i huvudsak kommer att behandla. Det mer övergripande syftet med uppsatsen är således att 

klargöra begreppet ekonomisk globalisering och kartlägga de nya villkor som den, enligt 

diskursen inneburit för politiken, för att sedan undersöka hur den svenska politiken påverkats 

utav utvecklingen. Man kan med andra ord dela upp arbetet i två delar, där vi i det första 

steget vill beskriva den ekonomiska globaliseringen och diskursen inom domänen, och i det 

andra undersöka hur denna process påverkat den svenska politiken.  

Vi har i det senare steget valt att begränsa oss till att studera socialdemokraternas politik. Rent 

intuitivt hade det kanske varit mer optimalt att fokusera på mer än enbart ett politiskt parti, 

men eftersom socialdemokraterna alltid utgjort en så pass stor del utav svensk politik ansåg vi 

en fokusering på dessa nästan likvärdig. Den politik som kännetecknat Sverige, och som 

många gillar att kalla den svenska modellen (exempelvis den generella välfärdspolitiken, 

                                                 

1 http://www.riksbank.se/upload/6318/020220.pdf  
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anställningsskyddet eller medbestämmandet i arbetslivet), grundar sig i mångt och mycket på 

socialdemokratisk politik och socialdemokratiska regeringar.
2
  

En annan avgränsning vi gjort är utav själva globaliseringsbegreppet. Många olika tolkningar 

finns nämligen kring begreppets innebörd och dess användningsområde. Av denna anledning 

har vi valt att hålla oss till det som kallas den ekonomiska globaliseringen, som åsyftar 

utvecklingen sedan 70- eller 80-talet (mer om detta under avsnitt 2.1.).  

Vi använder förövrigt begreppet politik i dess breda bemärkelse och försöker därigenom ha 

ett mer makroorienterat perspektiv på det. Med detta menas att vi ofta syftar på såväl den 

partipolitiska praktiken (dvs. själva arbetet eller då politiken är ett demokratiskt instrument) 

som den politiska diskursen (dvs. den mer ideologiska aspekten av politik). Det bör dock 

tilläggas att vi i vissa avsnitt avser det ena mer än det andra men förhoppningsvis framgår det 

av kontexten. 

Med det ovan anförda i beaktning har vi formulerat följande frågeställning med ett något mer 

preciserat syfte: 

Hur speglas den ekonomiska globaliseringens utveckling i den svenska 

socialdemokratins politik?  

För att svara på denna fråga, samt ge läsaren en breddad bild av fältet, kommer följande 

underfråga till att börja med besvaras:   

Vad säger är den rådande diskursen om den ekonomiska globaliseringens effekter på 

nationell politik? 

Uppsatsens disposition är upplagd på så vis att resultatpresentationens första del (Kap 2) 

fokuserar på underfrågan, och den andra delen (Kap 3) behandlar huvudfrågan. På detta vis 

hoppas vi kunna skapa en logisk presentation utav problemet där en genomgång av begreppet 

ekonomisk globalisering samt en kartläggning av dess inverkan på nationell politik, föregår 

förändringar i socialdemokratin. I diskussionsavsnittet (Kap 4) försöker vi sammanföra 

resultatdelarna i en mer övergripande analys av den ekonomiska globaliseringens effekter. 

                                                 

2 Svensson, Torsten. ”Marknadsanpassningens politik – den svenska modellens förändring 1980-2000” (2001). Sid 11 ff. 
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 1.2. Teori & Data 

Som tidigare nämnts finns det mycket litteratur och forskning om globaliseringens utveckling, 

omfång och konsekvenser. Lika omfattande är den kring den ekonomiska aspekten av 

fenomenet, vilket gjort det tämligen enkelt att hitta information kring ämnet. Mycket av 

litteraturen som används är dock relativt ålderstigen och vi saknar möjligen ett mer samtida 

perspektiv i vissa aspekter, om så finnes och ser annorlunda ut. Många av dessa verk refereras 

förövrigt till av många de övriga arbetena, gamla såväl som nya, vilket kan tyda på att vi 

använt oss av viktiga källor inom den rådande diskursen. Vi har emellertid försökt fokusera 

användandet av dessa källor till de avsnitt som behandlar frågor som går längre bak i tiden.  

I kommande kapitel kommer mycket av innehållet i litteraturen vi använt oss av presenteras 

men innan dess bör några mer övergripande saker som kanske inte framgår av resultatdelarna 

tas upp. Trots att de olika texterna kommer från olika skolor som vill peka på olika saker, och 

i många fall säger emot varandra, finns det vissa gemensamma drag att finna. Tydligast är 

kanske att i stort sett alla har någon form av strukturalistiska inslag i den mån att man ser 

globaliseringsfenomenet som något ytterst överindividuellt eller strukturellt. Det är inte heller 

ovanligt med kritiska attityder mot utvecklingen sedan andra världskriget då bl.a. problemen 

med en frisläppt marknad är ett genomgående tema.  

Vi tycker oss även uppfatta något gemensamt i att alla accepterar en uppdelning av 

globaliseringsbegreppet. Denna ser ofta olika ut för olika författare, beroende på vilka 

aspekter de vill hävda i sina respektive texter (vissa klassificerar t.ex. globaliseringens 

effekter medans andra fokuserar på olika sätt att förhålla sig till fenomenet), men de alla pekar 

på att fenomenet kan och bör delas upp i olika mekanismer för att kunna få en logisk 

överblick. En modell som enligt oss fångar upp många viktiga aspekter, vilka även tas upp i 

andra verk, är den där Ulrich Beck skiljer mellan globalism, globalitet och globalisering. Vi 

använder oss inte av begreppen, men de har hjälpt oss att urskilja olika inriktningar i de fakta 

vi tagit del av, och kanske speglas något i resultatdelarnas disposition (även om vi här utgått 

mer från frågeställningen). Med globalism menas idén om marknaden som en överordnad 

global makt som genom dagens ekonomiska system styr utvecklingen, med neoliberalismen 

som ideologisk grund. Vi vill alltså hävda att större delen av all forskning och litteratur 

understryker just den fria marknaden och neoliberalismens betydelse för utvecklingen sedan 

andra världskriget, (däribland denna uppsats, under 2.2), även om inte alla som diskuterar 
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frågorna i dessa termer, och accepterar en sådan världsbild. En fråga som däremot debatteras 

flitigt mycket är huruvida denna utveckling är en del i en större och mycket längre 

omställning och därför blivit något uppblåst (se nedan, under 2.1.).  

Med globalitet avses vidare idén om en utveckling mot världen som ett enda samhälle, vilket 

också diskuteras kort under 2.1. och 2.5. Globaliseringen däremot, som enligt Beck endast 

består av de skeenden som verkar inom den mer direkta politiska arenan, är en process som 

för denna uppsats är central. Exempel på mekanismer som ingår i denna process är 

internationalisering, liberalisering av marknader och företags ökande inflytande, vilka 

samtliga beskrivs i uppsatsens andra kapitel. Detta kapitel är, som nedan kommer framgå, av 

en mer deskriptiv karaktär då syftet är att kartlägga vad litteratur och forskning säger om 

fenomenet. När vi sedan i kapitel 3 försöker svara på huvudfrågan som fokuserar 

utvecklingen till den svenska socialdemokratin, har vi nästan uteslutande använt oss av 

svenska, mer tidsaktuella källor som i högre grad pekar på förändringar inom just partiet. Det 

handlar om forskningsarbeten (varav vissa även används redan i kapitel 2.), offentliga tryck 

samt statistik och annan information från officiella webbsidor för väletablerade institutioner. 

Det finns dock en viss osäkerhet i att använda webbsidor då dessa snabbt kan uppdateras 

vilket kan leda till att information tas bort, redigeras eller byter plats. Därför har vi antecknat 

datumen för varje sökning samt hemsidans senaste uppdatering då referenserna stämde. Vi 

har vidare även använt oss utav en del artiklar och partipublikationer, i form av 

verksamhetsberättelser, partiprogram, motioner och partihemsida, vilka studeras på ett något 

annorlunda vis (detta behandlas även nedan i metodavsnittet). Bland artiklarna finns 

nyhetsrapporteringar som endast används som intressanta ”inputs” till diskussionen, varför vi 

anser att källornas minskade trovärdighet (pga. att dessa nödvändigtvis inte behöver vara 

välkontrollerade) inte behöver påverka det värde de har för uppsatsen. Vi försöker ge aktuella 

exempel, och tillämpa teorierna i mer nutida sammanhang då mycket av litteraturen som nyss 

nämnts är lite äldre. De vetenskapliga artiklarna har däremot undersöks och vi anser att dessa 

har en tillräckligt hög tillförlitlighet. Vidare har partipublikationerna studerats med full 

medvetenhet om deras partiskhet och det intresse som finns hos partiet att framställa 

verksamheten på ett visst sätt. Det är dock för oss inte så intressant med vad texterna faktiskt 

säger, utan vi fokuserar på själva förändringen i det som sägs, och hur det sägs (mer om detta 

i metodavsnittet nedan). Vad gäller verksamhetsberättelserna blev vi tvungna att göra ett 

urval, då en verksamhetsberättelse publiceras för varje år och att gå igenom varje var för oss 
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aldrig ett alternativ. Vi valde att hålla oss till att studera berättelserna för varje valår sedan 

1973 då vi insåg att dessa i viss mån sammanfattade den gångna mandatperioden. 

Vi har förövrigt även, trots att intervju inte ingår som datainsamlingsmetod, inkluderat en 

kommentar som gavs till uppsatsen av socialdemokraternas nuvarande partiordförande Håkan 

Juholt (bilaga 1). Den används och presenteras endast som en kommentar, och inte som något 

empiriskt underlag eller officiellt uttalande från partiet. Dess enda syfte är att krydda 

diskussionen med en röst från partiet som det ser ut idag, sedan omvälvningarna efter senaste 

valet då man gjorde rekordlågt resultat.  

 1.3. Metod & Teoretiska utgångspunkter 

Det finns flertalet anledningar till att textanalys är den absolut mest användbara metoden för 

en uppsats som denna. Eftersom vi har en historisk aspekt i undersökningen, där vi vill visa 

utvecklingen av vissa tendenser inom politiken över tid, är textmaterial det enda vi har att 

tillgå. I teorin skulle man förvisso kanske kunna utföra intervjuer med personer som haft 

nyckelpositioner inom politiken under den aktuella perioden men att få tillgång till dessa 

personer är inte den lättaste uppgiften och därför har detta inte varit ett alternativ för oss.
3
 

Vidare har skapandet av denna uppsats, som ovan framgår, skett i två steg där de olika stegen 

inneburit olika former av textanalys. I det första steget, dvs. där vi försökte kartlägga de nya 

villkor som politiken ställs inför, har vi fokuserat på texternas faktiska eller manifesta innehåll 

och därför försökt att hålla oss till välgranskade och välkontrollerade källor. Vi har alltså här 

använt oss utav en deskriptiv metod där fokus legat på kategorisering och klassificering av 

fakta, snarare än tolkning och analysering. Värt att understryka, dock, är att vi undersöker 

förändringar i politiken och inte i väljarnas, politikernas eller de sakkunnigas uppfattningar 

om denna. Vi har därför försökt att bortse från alltför subjektiva utlägg och istället letat efter 

sådant som är återkommande i litteraturen kring ämnet.
4
  

I undersökningens andra skede har vi däremot sökt att i högre grad ”läsa mellan raderna” och 

se till texternas latenta innehåll för att försöka hitta dolda meningar, inte minst när det handlar 

                                                 

3 Aspers, Patrik. ”Etnografiska Metoder – att förstå och förklara samtiden” (2007). Sid. 108 f. 
4 Ejvegård, Rolf ”Vetenskaplig metod” (2003) Sid 32 f. 
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om partipubliceringar. Vid sådan textanalys lämnas givetvis mycket utrymme för tolkning, 

och det är forskarens uppgift att presentera intressanta synvinklar. Det är dock viktigt att 

uppmärksamma och reflektera över sin egen position i- och relation till fältet. Inte minst när 

det handlar om så pass värdeladdade frågor som politik är det viktigt att beakta detta, då 

exempelvis många saker som en person tar för givet för en annan ofta är totalt främmande.
5
  

Vi har vidare, som ovan nämnt, i detta steg även använt oss av en del övriga källor, 

exempelvis hemsidor och artiklar, som vi behandlat på ett mer deskriptivt vis. Vi har dock 

försökt vara vaksamma och presentera denna information som intressanta synvinklar på 

problem som redan behandlats. Från början var tanken att kapitlet endast skulle innehålla 

information från partipublikationer men ju längre vi kom med att utarbeta ett resultat av det vi 

hittade i dessa texter, desto mer insåg vi att det skulle behövas mer. Av denna anledning 

letade vi, på ett deduktivt sätt, upp källor som kunde bredda diskussionen kring de teman vi 

hittat i partipublikationerna. Värt att framhäva är att vi egentligen genom hela det andra steget 

arbetat på ett något deduktivt och tesdrivande vis då vi här söker att visa på de tendenser som 

vi presenterat i föregående avsnitt. I övrigt har vi i uppsatsen haft en desto mer induktiv ansats 

i den mån att vi utifrån våra data genererat hypoteser och slutsatser. Dock består dessa data 

utav tidigare forskning och annan litteratur vilket gör det något problematiskt att blint kalla 

det induktion. Man skulle istället kunna se det som en form av förstudie där vi skaffar oss 

bakgrundsinformation kring fältet utifrån redan gjorda forskningsarbeten och färdiga teorier.
6
  

En annan teoretisk utgångspunkt som vi till viss grad kan identifiera i vårt arbete är 

hermeneutiken. Målet med uppsatsen har varit att finna förståelse, dvs. på vilket sätt 

socialdemokratin eller den svenska politiken påverkats av den ekonomiska globaliseringen. 

Vi har hela tiden försökt att se på den information vi tagit del av i relation till en större helhet, 

och inte enbart fokuserat på t.ex. de faktiska förändringarna i politiken eller mekanismerna 

bakom. Ett exempel detta är då vi, när vi läste in oss på området om ekonomisk globalisering, 

försökte se kopplingen den har till hela globaliseringsbegreppet och historieutvecklingen 

under den aktuella perioden i allmänhet. Vi har alltså försökt tolka innehållet utifrån dess 

kontext och även i många fall reflekterat över författarens inställning. Vi har dessutom lagt en 

del vikt vid den egna tolkningen, i synnerhet under studiet av socialdemokraternas politik. 

Detta har givetvis gjorts med en medvetenhet av att all tolkning påverkas eller t.o.m. grundar 

                                                 

5 Aspers, Patrik.”Etnografiska Metoder – att förstå och förklara samtiden” (2007). Sid. 34 f. 
6 Bryman, Alan. ”Samhällsvetenskapliga metoder” (2002). Sid. 20 ff. 
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sig i ens tidigare erfarenheter, varpå vi inkluderat ett avsnitt avsett för reflektion av vår egen 

position i fältet och våra förutfattade meningar kring problemet.
7
  

 1.4. Reflektion över egen position 

Vi vill framhäva att vi båda har ett ganska stort intresse för såväl globaliseringsfenomenet 

som politiska frågor och anser därför att vi inledde uppsatsarbetet med vissa förkunskaper. Vi 

hade tidigare läst en del litteratur inom ämnena (som vi presenterar i källförteckningen under 

övrig litteratur) vilka oundvikligen gett oss vissa förutfattade meningar. Vi reflekterade dock 

tidigt över dessa och hoppas därför att vi inte låtit oss påverkas allt för mycket i vårt arbete. 

Härtill bör även nämnas att vi båda innehar en ganska postmodernistisk hållning till 

objektivitet, med vilket menas att vi helt enkelt inte tror på objektiva fakta. Forskare som 

påstår sig vara helt objektiva missar faktumet att de redan vid valet av forskningsämne agerat 

subjektivt. Varje sak som skrivs eller berättas lämnar något annat osagt som då inte får plats i 

diskussionen. Enligt oss är således den bästa hållningen man som forskare kan ha är att vara 

medveten om sin subjektivitet.  

 

 

                                                 

7 Bryman, Alan. ”Samhällsvetenskapliga metoder” (2002). Sid. 370 f. 
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2. Resultat del I: Bakgrund 

 2.1. Globalisering som en sentida 

 utveckling? 

Globaliseringsbegreppet är alltså, som ovan nämnt, ett ytterst omdebatterat och problematiskt 

begrepp. Många menar att det inte är något nytt fenomen vi har att göra med, utan att det vi 

idag kallar för globalisering endast är en förlängning av en mycket längre och mer utdragen 

process som kan härledas flera sekel tillbaka. Man syftar på spridningen av kapitalismen, med 

vilket man avser ett system där kapitalackumulation är den främsta målsättning. Detta synsätt 

började spridas först i Europa och senare, genom erövring till Amerika samt även delar av 

Asien och Afrika.
8

 Det som utmärker dagens system är enbart att USA, sedan andra 

världskrigets slut, lyckats etablera sig som stormakt genom att själva mynta stora delar av 

systemets beståndsdelar, exempelvis de stora globala bankirerna, och därigenom erhålla 

mycket inflytande inom dessa organ (se angående IMF och världsbanken nedan, under 2.4). 

Sedan har historien haft sin gång med diverse konflikter, samarbeten och flitigt företagande, 

vilket har format (den kapitalistiska) världen till det vi har idag.
9
  

Man ser med andra ord inte nutiden som mer än ett steg i en mycket längre utveckling, och 

vissa menar t.o.m. att den integration mellan länders ekonomier som för många kännetecknar 

dagens ekonomiska system inte heller är någon ny företeelse.
10

 Även om man företräder 

denna syn kan man inte bortse ifrån att det finns en del karaktäristika som utmärker 

ekonomins utveckling de senaste 3-4 decennierna. Det ingår idag betydligt fler aktörer i den 

globala marknaden och antalet internationella transaktioner har ökat kraftigt. Vidare har det, 

trots att nationernas brist på ekonomisk självständighet måhända inte är ett nytt fenomen, 

onekligen skapats nya typer av integration och sammanflätningar mellan länders ekonomier. 

Det är just dessa förändringar som man vanligen syftar på när man talar om ekonomisk 

globalisering, vilket även är fallet i denna uppsats.  Man kan idag tala om en typ av 

                                                 

8 Wallerstein, Immanuel. “Liberalismens död – slutet på den rådande världsordningen” (2001). Sid 58 ff. 
9 Ibid. Sid 13 ff.  
10 Hirst, Paul & Thompson, Grahame. ”Globalization in question” (1999). Sid 19 ff. 
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ömsesidigt beroende som t.ex. gör att en nationell finanskris snabbt får globala effekter (något 

vi bevittnat under de senaste årens finanskris).
11

 Dock bör här tilläggas att, trots att i-världen i 

någon mån kan anses vara mer beroende av andra länders ekonomi, ser balansen och hierarkin 

mellan fattiga och rika länder ungefär likadan ut som den gjort de senaste århundraden.
12

  

En annan viktig faktor som kännetecknar den sentida globaliseringsprocessen, dvs. den 

ekonomiska globaliseringen, är den tekniska utvecklingen. Genom denna, samt en rad 

politiska beslut som avreglerat marknaden (se nedan, under 2.2. samt 3.4.), har det skapats 

möjligheter för företag att bedriva verksamhet utomlands och vara konkurrenskraftiga i flera 

olika länder samtidigt. Även många privatpersoner investerar och har ekonomiska 

angelägenheter utomlands då det är både enklare och billigare att resa, samt att transportera 

varor och valuta över gränserna.
13

  

En annan intressant aspekt med den tekniska, och framförallt mediernas utveckling, är att den 

”krympt” världen och att människor över hela jorden förts närmre varandra än någonsin 

tidigare. Den har även inneburit att den fysiska plats en människa befinner sig på blivit 

mindre avgörande för hennes sociala gruppering. Samtidigt som det har skapats bättre 

förutsättningar för att utöva makt över längre avstånd, där ledarna kan synas mer än förut och 

vara ”nära” i stort sett hela nationen, kan olika strömningar spridas på ett effektivare sätt än 

förut.
14

 Om man exempelvis ser på spridningen av kultur ser man tydligt att, eftersom 

människor nu har otroligt mycket fler valmöjligheter, har marknaden blivit mycket bredare. 

En artist eller konstnär kan genom moderna sociala medier, på egen hand skapa samarbeten 

och kontakter tvärsöver planeten och nå ut till en tidigare helt främmande publik.
15

 På samma 

sätt får politiska grupperingar, och framförallt kritiska motståndsrörelser som tidigare kanske 

exkluderats från debatten, en helt ny spridning. Medieforskaren André Jansson uttrycker 

fenomenet på ett elegant vis: ”Det dominerande systemet tillhandahåller således, paradoxalt 

nog, verktygen även för de verksamheter som motverkar systemet som sådant.”.
16

 

Vidare är en naturlig följd av dessa förhöjda möjligheter till spridning en kraftig ökning av 

mängden information, som nu dessutom finns lättillgänglig för i stort sett alla. Eftersom 

utbudet, som idag finns bara ett musklick bort, blivit nästintill oändligt har även efterfrågan 

                                                 

11 Giddens, Anthony. ”Tredje Vägen – om förnyelse av socialdemokratin” (1998). Sid 38 ff.  
12 Held, David & McGrew, Anthony. ”Den omstridda globaliseringen” (2002). Sid 57 ff. 
13 http://www.regeringen.se/sb/d/8616/a/94988   - hämtad 05/04/11 
14 Held, David & McGrew, Anthony. ”Den omstridda globaliseringen” (2002). Sid 29 ff. 
15 Anderson, Chris. ”Long Tail” (2007). Sid. 70 ff. 
16 Jansson, André. ”Globalisering – kommunikation och modernitet” (2004). Sid 177.  



10 

 

blivit bredare, eftersom den inte längre begränsas.
17

 Man har inte sällan hört att vi idag lever i 

informations- eller IT-samhället (som står för informationsteknik och faktiskt åsyftar samma 

sak som den förra termen), med vilket man bl.a. avser just detta. Att kunna tillförskaffa sig 

fakta är dock inte enbart ett privilegium i IT-samhället, utan har blivit något av ett krav då vi 

har ett betydligt starkare behov av snabb kunskap. Tidigare låg bildningen mer i fokus, i det 

som brukar kallas folkbildningssamhället, vilket innebär att man genom diskussion och 

reflektion (i kontrast till råa fakta) skapade sig helhetsbild av världen och människan, utifrån 

vilken man tolkade olika problem. I dagens samhälle lever dock folkbildningen kvar men har 

en underordnad roll.
18

   

 2.2. Den Fria Marknaden  

Marknadens utveckling sedan mitten på 1900-talet har alltså tagit riktningen mot minskad 

statlig inblandning och ökad autonomi för näringslivet. Med begreppet marknaden åsyftas här 

den globala, såväl som den nationella handeln och alla dess delar. Den ideologi som denna 

liberalisering svarar mot är neoliberalismen, ibland även kallad nyliberalism, libertarianism 

eller marknadsliberalism. En väldigt central poäng inom nyliberalismen är den privata 

äganderätten som säger att alla har rätt att fritt förfoga över sina tillgångar, utan statliga 

påtryckningar. Viktigt är även självägarskapet som uttrycker att man äger sig själv och 

därigenom även sina talanger och förmågor.
19

 Det bästa för att leva upp till dessa ideal anses 

vara en fri marknad med så lite politisk reglering som möjligt. Man menar med andra ord att 

marknaden ska tillåta dess aktörer att fritt förfoga över sina medel, och att välfärd bäst uppnås 

genom marknadsstyrd ekonomisk tillväxt.
20

  

Liberaliseringsprocessen tog fart redan i slutet på 70-talet med Margaret Thatcher och Ronald 

Reagan i spetsen, som kämpade mot socialismens planekonomi och när Sovjetunionen föll 

banades vägen för en global ideologisk trend.
21

 Socialismen som ekonomiskt system 

upphörde att vara ett trovärdigt alternativ, vilket lämnade neoliberalismen segrande ur en 

nästintill sekellång kamp mellan öst och väst. Efterkrigstidens institutionalisering av 

                                                 

17 Anderson, Chris. ”Long Tail” (2007). Sid. 70 ff. 
18 Frängsmyr, Tore. ”Svensk idéhistoria – bildning och vetenskap under tusen år, del 2 1809 – 2000” (2004). Sid 366 ff. 
19 Kymlicka, Will. ”Contemporary Political Philosophy” (2002). Sid 102 ff. 
20 Giddens, Anthony. ”Den tredje vägen” (1998). Sid 23 
21 Svensson, Torsten. ”Marknadsanpassningens politik – den svenska modellens förändring 1980 – 2000” (2001). Sid 73 ff. 
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neoliberalismen, som behandlas nedan (under 2.4.), genom exempelvis IMF, världsbanken 

och WTO resulterade i att dogmen om en fri marknad onekligen fastslogs.
22

  

Vidare har den mediala uppmärksamheten som ekonomin idag får, genom en kraftigt utökad 

rapportering av ekonomifrågor (såsom valutakurser, tillväxt, börsutveckling etc.), gjort att 

dessa frågor blivit en självklar del av vår vardag, vilket ytterligare förankrat neoliberalismens 

ekonomi som den enda aktuella. Regeringar pressas, direkt såväl som indirekt, att anpassa sig 

till den nya globala ordningen, samtidigt som de tvingas ta ställning till alla de nya frågor som 

globaliseringen fört med sig.
23

 Ett aktuellt exempel på detta är diskussionen som fördes i 

Agenda på SVT 2 (del 16 av 20, sändes 08/05/11), som behandlade Kubas planer på reformer. 

Dessa förändringar skulle innebära att delar av servicesektorn privatiseras vilket kan ses som 

ett led i en större och långtgående förändring av den kubanska planekonomin. Poängen är att 

Kuba, trots sitt enpartisystem som i mångt och mycket styrs enligt socialistiska värderingar, 

bokstavligen måste anpassa sig till den nya globala ekonomiska ordningen för att kunna 

överleva. Ett närmre och kanske mer indirekt exempel är det som hände när Göran Persson 

(1997) gjorde ett uttalande om att regeringen ville spendera 10 miljarder kronor på bland 

annat sjukvård och utbildning. Resultatet blev instabilitet på räntemarknaden och att svenska 

kronan försvagades.
24

  

Kraven på en fri marknad i Sverige har vidare i mångt och mycket uppfyllts, t.ex. genom 

avregleringen av kreditmarknaden eller diverse privatiseringar av statliga verksamheter.
25

  

Världens handel har dessutom intensifierats, något som dock inte är en ny företeelse. Redan 

mellan 1870 och 1913 ökade utrikeshandeln i världen med 3,4 procent årligen. Åren efter 

1913 fram till 1950 påverkade världshandeln negativt genom bland annat höjda tullar och 

begränsningar i import till följd av politisk instabilitet och krig.
26

 Därefter tog den 

internationella handeln fart igen och sedan dess har industrierna ägnat allt större delar av sin 

verksamhet åt export. Om man ser till de svenska industriernas bruttoproduktion ägnades 

ungefär 55 % utav denna till export år 1991, i kontrast med siffran för 1970 som låg på 

omkring 32,5 %. Sådana mönster kan hittas i flera områden och inom flera sektorer, och på 

samma sätt som svenska företag utökar sin verksamhet utomlands, kommer det utländska 

företag och bedriver sin verksamhet här. Importen och exporten har ökat relativt parallellt 

                                                 

22 Martin, Hans-Peter & Schumann, Harald. ”Globaliseringsfällan” (1997). Sid. 134. 
23 Thörn, Håkan. ”Globaliseringens dimensioner: Nationalstat, välfärdssamhälle, demokrati och sociala rörelser”. (2006). Sid 35 ff. 
24 Martin, Hans-Peter & Schumann, Harald. ”Globaliseringsfällan” (1997). Sid. 87. 
25 Svensson, Torsten. ”Marknadsanpassningens politik – den svenska modellens förändring 1980-2000” (2001). Sid 73 ff. 
26 Hirst, Paul & Thompson, Grahame. ”Globalization in question” (1999). Sid. 25 ff. 
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vilket visar på en intensifiering av det internationella samarbetet och en ökad internationell 

ömsesidighet.
27

  

En intressant aspekt med den ökade världshandeln, som här bör nämnas, är att större delen av 

ökningen sker mellan västvärldens stora ekonomier. Handeln mellan väst och tredje världen 

har istället minskat sedan andra världskriget. Principen bakom denna utveckling är att stora 

företag från väst placerar sin produktion i lågavlönade länder, så kallade ”Export Processing 

Zones”, som har en mer fördelaktig lagstiftning gällande miljö, arbetsrätt och finanser. Detta 

har alltså ökat den globala handeln, i form av att det sker mer export och import mellan 

länder, men vinsten är fortfarande koncentrerad kring företag och länder i västvärlden.
28

 Det 

bör även tilläggas att den globala marknaden inte är helt fri, och att världens stora ekonomier 

inte är helt överens i frågan om huruvida den bör vara det. Trots att man liberaliserat flertalet 

områden, och att man inom EU samt inom andra regioner har frihandelsavtal, har inget sådant 

avtal träffats på det globala planet. Det finns krafter som menar att ett globalt frihandelsavtal 

är en chans för många utvecklingsländer, som idag konkurreras ut av det subventionerade 

jordbruket inom EU och i USA, att tjäna på den internationella handeln. Hur det blir i denna 

fråga får dock tiden utvisa…
29

 

 2.3. Företagens ökade inflytande 

Företag idag har till synes gränslösa möjligheter när det gäller omsättning och de kan 

sysselsätta människor i flera tusental, vilket gjort att de fått en stor betydelse för de platser där 

de har sin verksamhet. Detta ger dem ett inflytande som manifesteras på olika sätt, dels 

genom att de tack vare möjligheten att flytta produktionen och de arbetstillfällen den innebär 

till andra platser får en starkare förhandlingsposition, men även då nationer konkurrerar om 

dessa storföretag, vilka då står i stånd att kunna välja plats med låg beskattning samt även 

ställa krav på infrastruktur och dylikt. Sådant var fallet i Bangalore (Indien) där regeringen 

avvarade specifika zoner (ovan nämnda Export Processing Zones) för stora dataföretag som 

väldigt förmånligt erbjöds all nödvändig infrastruktur. Många företag flyttade dit delar av sin 

verksamhet vilket givetvis fick konsekvenser på en hel del arbetsplatser. Enbart IBM, Digital 

                                                 

27 SOU 1995:4 ”Långtidsutredningen”.   Sid 104.  
28 Andersson, Erik. ”Globaliseringens politiska ekonomi – en introduktion” (2001). Sid. 106 ff. 
29 Macan-Markar, Marwaan. ”Uppstickarländer utmanar de rika” i Fria Tidningen Nummer 31, Årgång 4 (20/04/11). Sid. 6 
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Equipment och Siemens-Nixdorf sa upp mer än 10 000 jobb i Tyskland på 1990-talet, för att 

flytta dessa till Bangalore. Sådana situationer skapar en oro på flera plan då resultatet ofta kan 

få stora ekonomiska konsekvenser för området som lämnas, genom uteblivna skatter från 

löner och företagets vinst, men även sociala konsekvenser då ett stort antal arbetstillfällen 

försvinner.
30

 Man kan med andra ord säga att företagen blivit en ny sorts politisk aktör utan 

en bestämd nationalitet där platserna för beskattning, försäljning, investering och produktion 

kan vara helt skilda. Det närmaste, kanske tydligaste och mest aktuella exemplet på detta är 

fallet IKEA som nyligen uppdagades i TV-programmet Uppdrag Granskning på SVT 1 

(sändes 26/01/11 samt 02/02/11), där företaget genom en mängd olika bolag och stiftelser i 

olika länder lyckats smita från vissa skatteskyldigheter.
31

  

IKEA är vidare även ett praktexempel på det som ofta brukar kallas en global 

produktionsstruktur, ett fenomen som etablerades på 1980-talet men dock har sina rötter i 

processer som började redan på 1960-talet och fortgår än idag. Den går ut på att företag 

expanderar sin verksamhet ”horisontellt” och ”vertikalt”. Horisontell tillväxt är när företag 

köper upp eller startar nya företag med annan verksamheten för att erövra nya marknader, 

eller i vissa fall gynna den egna produktionen på ett mer indirekt vis. Vertikal tillväxt avser 

när ett företag köper upp alla nödvändiga led i produktionen, vilket innefattar distribution, 

olika råvaruproducenter, tillverkare och andra underleverantörer. Den grundliggande 

drivkraften är givetvis ökad vinstmarginal, i form av minskade kostnader för tullar och andra 

avgifter som innefattas i den internationella handeln men det som möjliggjorde att processen 

kunde internationaliseras är som tidigare nämnt liberaliseringen av den globala marknaden.
32

  

 2.4. Mellan- och överstatliga organ 

Det har alltså, som tidigare nämnts, skapats en mängd mellan- och överstatliga samarbeten 

som styr och utövar makt inom olika områden och frågor. Det handlar om internationella 

sammanslutningar, organ eller organisationer som arbetar med, och beslutar i frågor som inte 

begränsas utav nationsgränser. Skillnaden mellan de båda är att nationer i mellanstatliga 

förbindelser inte ger ifrån sig någon makt till t.ex. organisationen, utan har (i alla fall i teorin) 

                                                 

30 Martin, Hans-Peter & Schumann, Harald. ”Globaliseringsfällan” (1997). Sid 123 f. 
31 Beck, Ulrich. ”Vad innebär globaliseringen? – Missuppfattningar och möjliga politiska svar” (1997). Sid 16 ff.  
32 Andersson, Erik. ”Globaliseringens politiska ekonomi – en introduktion” (2001). Sid 90 ff. 
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sin suveränitet intakt. Överstatliga gemenskaper kan däremot ställa krav på nationer och 

utfärda repressalier om dessa inte uppfylls. Det finns många exempel på verksamheter som 

bedrivs på dessa nivåer, men i detta avsnitt ligger fokus på de mest centrala och inflytelserika 

sammanslutningarna.
33

  

Det kan vara på sin plats att inleda med den största och äldsta av de globala institutioner som 

här kommer tas upp, nämligen Förenta Nationerna. FN grundades år 1945 som reaktion på de 

världskrig som rubbat stabiliteten i världen och syftet var att verka för fred och lösa 

kommande internationella konflikter eller angelägenheter. Sammanslutningen utövar i sig 

själv ingen direkt makt, utan fungerar mer som ett forum för dess medlemsländer. Det 

beslutas om allmänna rekommendationer som i teorin inte är tvingande, men kan sägas vara 

ganska starka incitament. Dock finns det inom FN delar som även rör sig på ett överstatligt 

plan, exempelvis IMF (Internationella Valuta Fonden) som innehar en oerhört stark position i 

världens utveckling som global bankir på överstatlig nivå. Fonden grundades 1944 med syftet 

att stabilisera världsekonomin genom att ge kortsiktiga lån till länder som inte klarade av att 

hantera sin ekonomiska situation. Vid den här tidpunkten i historien befann sig de statliga 

finanserna i Europa i ett mycket svårt läge till följd av världskrigen, och USA, som istället 

hade en relativt stabil marknadsliberal ekonomi, tog då på sig rollen som initiativtagare till 

fonden. Viktigt att understryka är att lånen inte ges utan villkor, utan följs av olika 

stabiliseringsprogram som innebär krav på anpassning av den nationella ekonomiska politiken 

mot en friare marknad.
34

 Många menar vidare att det även funnits andra, vinstbetingade 

intressen bakom lånen, nämligen att försätta det lånande landet i en beroendeposition. Det är 

inte ovanligt med nationer med allt för stora lån i relation till landets ekonomi, vilket gör att 

nationen tvingas offra stora delar av det statliga kapitalet till att betala av skulden (vilket i 

många fall sker på välfärdens bekostnad).
35

   

En annan global bankir vars verksamhet liknar den som IMF bedriver är Världsbanken. Den 

grundades samma år som IMF med syftet att hjälpa krigsdrabbade länder genom fördelaktiga 

lån, bistånd och yrkeskompetens. Världsbanken är dock inte heller någon 

välgörenhetsorganisation utan agerar i utvecklingsfrämjande syfte med kommersiella villkor. 

Man kallar det för strukturanpassningsprogram (SAP), vilka syftar att bygga upp och få fart 

                                                 

33 Goldmann, Kjell m.fl. ”Politikens internationalisering” (1999). Sid 33 ff. 
34 Andersson, Erik. ”Globaliseringens politiska ekonomi – en introduktion” (2001). Sid 45 ff. 
35 Stiglitz, Joseph E. ”Fungerande globalisering” (2006). Sid. 193 ff. 
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på den inhemska ekonomin i linje med en nyliberal riktning. Man ställer alltså, precis som 

IMF, krav på de nationella ekonomiska systemen.
36 

 

Världskrigen drabbade vidare inte bara ländernas ekonomi och infrastruktur, utan 

omständigheterna innebar även komplikationer för den internationella handeln. Därför togs 

initiativet till ett gemensamt internationellt handelssystem, vilket i slutändan ledde till att 

WTO (världshandelsorganisationen) skapades. WTO är summan av flera olika avtal som 

främst handlar om att kringgå svårigheter inom den globala handeln, oftast genom att 

liberalisera marknaden. Man utför även en viss övervakning av den globala marknaden för att 

alla medlemsnationer ska få åtnjuta de avtal som organisationen antagit.
37

  

Även det som flera år senare skulle komma att bli den europeiska unionen påbörjades under 

mitten av 1900-talet. Från början var syftet (officiellt), precis som i FN:s fall, att genom 

ekonomiskt och politiskt samarbete bevara freden i Europa. Skillnaden är dock att det i kol- 

och stålunionens fall (dåvarande EU) handlade om att omöjliggöra för den enskilda 

medlemsnationen att på egen hand bygga krigsredskap, genom att unionen gemensamt skulle 

sköta över just kol- och stålindustrin.
38

 Samarbetet har visserligen expanderat och utvecklats 

mycket, men redan här kan man se tendenser på det som är så karaktäristiskt för EU som 

politisk aktör. Medlemsländerna överlämnar, för att få vara med i unionen, sin suveräna makt 

i ett antal frågor (ett antal som blir allt större med tiden) och de kan tvingas att t.ex. leva upp 

till ett beslut som de t.o.m. röstat emot.
39

 Unionens uppbyggnad framstår för många som 

nästintill obegriplig med alla dess olika instanser, kommittéer och grupperingar. Dessa är 

invävda i varandra i ett nätverk där de flesta är knutna till rådet eller kommissionen. Det har 

varken funnits eller finns någon annan gemenskap som kan liknas vid EU, vilket gör det till 

ett väldigt intressant forskningsområde, men även till ett fenomen som för gemene man är 

svårt att överblicka.
40

  

                                                 

36 Andersson, Erik. ”Globaliseringens politiska ekonomi – en introduktion” (2001). Sid 134 ff. 
37 Martin, Hans-Peter & Schumann, Harald. ”Globaliseringsfällan – angreppet på demokrati och välfärd” (1997). Sid 133 ff. 
38 http://europa.eu/abc/history/1945-1959/index_sv.htm  - hämtad 19/04/11 
39 Held, David & McGrew, Anthony. ”Den omstridda globaliseringen” (2002).  Sid 29 ff. 
40 Goldmann, Kjell m.fl. ”Politikens internationalisering” (1999). Sid 89 ff. 
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 2.5. Politikens Internationalisering 

Ett ganska tydligt resultat utav nationers samarbeten med, och genom alla dessa 

organisationer och sammanslutningar är att det dykt upp en mängd frågor som inte längre kan 

skötas enbart utav den enskilda nationens inhemska politik (med politik avses i detta avsnitt 

främst den politiska praktiken). Även om många av dessa globala organ säger sig värna om 

nationernas suveränitet (se t.ex. FN:s suveränitetsprincip), råder det inget tvivel om att denna 

rubbats något till följd av de senaste decenniernas utveckling inom global ekonomi och 

politik. Detta är en poäng som är mer eller mindre genomgående i diskursen kring 

globaliseringen och dess effekter. Man menar att politiken har blivit mer global, att den 

internationaliserats, och att den enskilda staten måste ta hänsyn till mycket mer vid 

beslutsfattandet i olika frågor, vilka som sagt bara blir fler med tiden. Det innebär att staten 

(inom dessa frågor) inte längre är det högsta beslutsorganet, och på det nationella planet 

debatterar man om vilken ställning man ska ta i ett visst ärende, inte vilket beslut som 

slutligen ska fattas. Det är även så att staten inte längre kan förfoga fritt över sina medborgare, 

utan måste stå till svars för sitt agerande mot andra än ”enbart” den egna befolkningen.
41

 Ett 

tydligt och aktuellt exempel på en internationaliserad fråga är hur EU pressar Sverige att 

anpassa sig efter beslutet att momsbelägga ideellt arbete, vilket möter stort missnöje bland 

såväl svenska folket som svenska politiker.
42

 För Sveriges del betyder det här med andra ord 

att den politiska internationaliseringen minskat utrymmet att agera självständigt, vilket 

försvåras ytterligare allteftersom omvärldens krav på gemensamma politiska riktlinjer förhöjs. 

Andra exempel på politiska områden där Sverige utsätts för ”politiskt tryck” från EU är 

jordbrukspolitiken, polisväsendet och utrikespolitiken.
43

 

Begreppet från avsnittets rubrik, ”politikens internationalisering” är förövrigt lånat från Kjell 

Goldmann m.fl. som använder det flitigt i boken med samma titel. Det finns dock fler som 

använder samma benämning, och även andra som trycker på samma punkter utan att utnyttja 

begreppet, men det som är intressant med det sätt som Goldmann m.fl. presenterar fenomenet 

är hur man lyfter fram olika nivåer av internationalisering. Förutom ett mer internationellt 

beslutsfattande som behandlats ovan (dvs. genom t.ex. EU, WTO etc.), pekar man även på att 

                                                 

41 Hirst, Paul & Thompson, Grahame. ”Globalization in question” (1999). Sid 219 ff 
42 http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Vasterbotten/Media/Artiklar/Sverige-maste-ta-strid-i-EU--Nej-till-moms-

for-ideell-sektor-/   - hämtad 05/05/11 
43 Magnusson, Lars. ”Håller den svenska modellen? – Arbete och välfärd i en global värld” (2006). Sid 61 ff. 

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Vasterbotten/Media/Artiklar/Sverige-maste-ta-strid-i-EU--Nej-till-moms-for-ideell-sektor-/
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Vasterbotten/Media/Artiklar/Sverige-maste-ta-strid-i-EU--Nej-till-moms-for-ideell-sektor-/
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politiska frågor internationaliserats, såväl som samhället som frågorna och besluten 

behandlar. Vi har idag att göra med, och tvingas ta ställning i en mängd frågor som påverkar, 

och uppmärksammas i ett flertal länder (exempelvis miljö, invandring, organiserad 

brottslighet etc.). Beslut i dessa, men även andra frågor kan komma att påverka ett betydligt 

mer omfattande område än enbart den enskilda nationen i sig.
44

 Vissa menar att sådana 

globala eller internationaliserade frågor idag givits ett stort utrymme i den nationella 

politiken, snarare än klasskonflikt, krig och dylikt. En nations gemenskap grundas, enligt 

många, i regel utav fiendebilder och växelspelet mellan motpoler, och på samma sätt skapas 

ett globalt samhälle med det gemensamma målet att strida mot globala faror, såsom 

kärnvapen eller klimatförändringarna. Detta innebär dock inte att den gemenskap som finns 

inom en nation återskapas på en internationell nivå.
45

  

Andra går längre och hävdar att nationalismen försvinner i dagens globaliserade värld; att det 

globala rådande ekonomiska och politiska systemet inte har någon plats för politisk 

nationalism. Med detta avses när en nation sätter sina egna intressen framför andras, dvs. att 

man alltid placerar de egna målen i främsta rummet. För att leva upp till de krav som ställs 

från utomnationella aktörer krävs det alltså att man är villig att samarbeta och underkasta sig 

ett globalt nät av samarbeten, avtal och regler.
46

 Man kan dock inte bortse från de senaste 

årens utveckling i Europa vad gäller nationalistisk och högerextrem politik, där 

Sverigedemokraternas inträde i riksdagen eller Sannfinnländarnas rekordval i Finland är 

tydliga och nära exempel. Enligt vissa kan denna våg av nationalism skapa ett ökat behov av 

identitetsskapande politik som en reaktion på nationalstatens minskade inflytande samt 

framväxten av globala frågor.
47

 Anthony Giddens uttrycker fenomenet på ett sammanfattande 

vis: ”Den lokala nationalismen bryter fram som ett svar på globaliseringen, i takt med att de 

gamla nationalstaterna börjar förlora sitt tidigare grepp.”.
48

 

 

 

 

                                                 

44Goldmann, Kjell m.fl. ”Politikens internationalisering” (1999). Sid 9 ff. 
45 Beck, Ulrich. ”Vad innebär globaliseringen? – Missuppfattningar och möjliga politiska svar” (1997). Sid 60f. 
46 Held, David & McGrew, Anthony. ”Den omstridda globaliseringen” (2002). Sid 40 ff. 
47 Thörn, Håkan. ”Globaliseringens dimensioner: Nationalstat, välfärdssamhälle, demokrati och sociala rörelser”. (2006). Sid 178 ff. 
48 Giddens, Anthony. ”En skenande värld – hur globaliseringen är på väg att förändra våra liv” (2003). Sid 28. 
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3. Resultat del II 

 3.1. Verksamheten 

En förändring för all partipolitisk verksamhet är att det politiska engagemanget minskat, i alla 

fall om man ser till valdeltagandet.
49

 Ett annat tecken på detta är att Socialdemokraternas 

medlemsantal har sjunkit, något som partiet känt oro inför.
50

 Det är dock inget unikt fenomen 

för Socialdemokraterna utan gäller all partipolitisk verksamhet då medlemsandelen i politiska 

partier sjönk till hälften mellan 1980-2000 (räknat i procent utav kvinnor och män, 16–84 år 

gamla). 1980-81 var det omkring 14 % av den svenska befolkningen som var medlemmar i 

något parti, och år 2000 hade siffran alltså sjunkit till 7 %.
51

 Man bör dock komma ihåg att 

politiskt engagemang kan sträcka sig förbi partipolitisk verksamhet och att det idag finns fler 

organisationer och rörelser som, genom internet, kan samordna stora medlemsantal. Förutom 

dessa har det skapats en mängd nya forum som till viss del kan ha ersatt det partipolitiska 

engagemanget.
52

  

Det är inte enbart rörelser och organisationer som använder det nya medieutrymmet utan även 

de politiska partierna utnyttjar utökningen av medier för att nå potentiella väljare. Det är idag 

knappast svårt att hitta partipolitiska bloggar och liknande där den senaste trenden är att man 

numera kan följa en mängd politikers Twitter, ett forum där författaren ofta flera gånger 

dagligen publicerar korta meddelanden med tankar och dylikt.
53

 Denna utökning av medial 

verksamhet är något som återspeglas i de socialdemokratiska verksamhetsberättelserna, då 

man ger mediearbetet en allt större plats i de senare publikationerna, där man t.ex. numera 

innehar hela kapitel som behandlar arbetet med kommunikationsverksamhen.  

En annan intressant aspekt i dagens politiska spel som vissa pekar på är hur väljare idag i 

högre grad röstar efter sakfrågor. Med detta menas att det klassbetingade valet allt mer 

                                                 

49http://www.valforskning.pol.gu.se/digitalAssets/1242/1242930_Hedberg_Valdeltagande_vid_svenska_riksdagsvalen_1976-2006.pdf

    - hämtad 21/05/11 
50 Socialdemokraternas verksamhetsberättelse 2002. Sid 141. 
51 http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2003M00/LE0101_2003M00_BR_LE102SA0301_05.pdf 

     - hämtad 21/05/11 
52 Andersson, Linus ”Mediemaktens utmanare: alternativa medier och sociala rörelser”, i Locus nr 2 (2006). Sid 20 ff.  
53 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/politik/valet2010/politikerna-som-twittrar-och-bloggar-hela-listan_4011491.svd 

   - hämtad 23/05/11 



19 

 

försvinner när människor röstar på ett parti pga. dess ståndpunkt i en eller flera frågor. Av 

denna anledning bedrivs idag en politik som kretsar mycket kring olika frågor som man 

bedömt betyda mycket hos många väljare.
54

 Det finns dock forskning som pekar på att, även 

om sakfrågor styr det politiska arbetet, så får massmedierna det att handla mer om sakerna 

som händer under valrörelsen och annan information som kringgår de politiska frågorna. Man 

fokuserar mycket på personerna (politikerna dvs.) och framställer gärna ett antagonistiskt 

förhållande dem emellan.
55

 Man bör dock inte sticka under stolen att det förekommer en del 

kringgående bland politikerna också. I flera av de socialdemokratiska 

verksamhetsberättelserna (bl.a. 1976 och 2002) anklagar man t.ex. borgerliga partier för 

smutsiga kampanjmetoder. Vi har även noterat att mycket av den egna politiken hävdas 

genom att jämföra med motparternas ståndpunkter (eller påstådda ståndpunkter), vilket av den 

motsatta sidan kan tolkas som en form av smutskastning 

3.2. Inställning till den ekonomiska 

 globaliseringen 

De socialdemokratiska partiprogrammen från 1975, 1990 och 2001 påvisar förändringar i 

partiets syn på den ekonomiska globaliseringen. Tydligast är kanske att programmet från 

2001, till skillnad från de övriga två, inleds med en beskrivning av en gemensam 

socialdemokratisk världsbild. Vad som här träder fram är en ny syn på den globaliserande 

utvecklingen och man talar om den nya globala världens stora potential.  Man uttrycker dock 

samtidigt en förståelse för problematiken med de rådande förhållandena i världen:  

Dagens värld erbjuder unika möjligheter till ett tryggare och rikare liv för alla, så 

stora är de resurser som skapas av den moderna produktionstekniken (…) Men 

möjligheterna är alltjämt mycket ojämnt fördelade.
56 

 

I tidigare partiprogram bekymrade man sig desto mer över den globala ekonomins utveckling. 

Att kapital och företag på ett så lättvindigt sätt skulle kunna röra sig över, och mellan 

nationsgränser ansågs vara hämmande för den nationella demokratins och framförallt 

                                                 

54 Petersson, Olof. ”Opinionsbildning” (2009). Sid 55 ff. 
55 Brandorf, Martin m.fl. ”Svenska valfrågor – Partiernas valdebatt 1902-1994” i Statsvetenskaplig Tidskrift nr 4 (1996). Sid 5 ff. 
56 Partiprogram för Socialdemokraterna – antaget 2001. Sid 2. 
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fackföreningarnas handlingskraft. Man menade att regeringar och centralbanker inte har 

samma möjligheter att uppnå de nationella demokratiskt uppställda målen när naturtillgångar 

och produktion (och därmed även en stor del av arbetstillfällena) kontrolleras utav privata 

företag med vinstintresse.
57

  Man ger, i de två tidigare programmet utryck åt kapitalismen och 

vinstintresset som en ny maktfaktor som står i skarp konflikt med välfärdssamhället och 

folkliga intressen. Man tar en tydlig ställning mot idén om en fri marknad och det är ett minst 

sagt kraftfullt språk man använder:  

Kapitalismen går ofta i förbund med politisk diktatur, rasförföljelse och förtryck. 

Genom imperialistisk maktutövning undertrycks nationella frihetsrörelser och 

demokratiskt framstegsarbete, där det internationella kapitalet ser sina intressen 

utmanade.
58

 

I 2001 års partiprogram sker dock en förändring i användandet av termen kapitalism genom 

att man gör en tydligare distinktion mellan begreppet och idén om marknadsekonomi:  

Marknadsekonomi är ett distributionssystem, där varor och tjänster byter ägare med 

pengar som bytesvärde. Kapitalism är ett maktsystem med  förräntningen av kapital 

som överordnad norm.
59

  

Man menar alltså att det endast är tal om kapitalism när marknaden och dess spelregler står 

över politiken. Med detta i åtanke utnämner man sig för att vara ett antikapitalistiskt parti som 

ämnar att se till att marknaden underordnar sig demokratin. Man håller alltså kvar i mycket av 

den kritik som förr riktades mot idén om en fri marknad och företag som får härja fritt, men 

utan det avståndstagande som kännetecknar mycket av den tidigare kritiken. Om man tidigare 

tog avstånd, genom att ständigt tala om kapitalism och måla upp en sorts antagonistisk bild av 

den ekonomiska utvecklingen, ser man idag processen som något positivt som bör utnyttjas. 

Detta framgår tydligt i en motion som flera socialdemokrater skrev under där man gärna talar 

om minskad fattigdom, ökade arbetstillfällen och spridandet av demokratin. Man presenterar 

den ekonomiska globaliseringen som en i grunden positiv utveckling med stor potential att 

sprida välfärdsidealet, snarare än ett hot mot det.
60

  

                                                 

57  Partiprogram för socialdemokraterna – antaget 1975. Sid. 11 ff. 
58 ibid. Sid 12. 
59 Partiprogram för socialdemokraterna – antaget 2001. Sid 20. 
60 Motion 2007/08:U358 ”Globalisering”. Sid 4 ff.  
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Partiets nuvarande ordförande Håkan Juholt uttrycker i en kommentar till denna uppsats sin 

syn på det hela på följande vis:  

Det andra synsättet som jag företräder visar att marknaden har inte klarat sin uppgift, 

varför politiken nu har sin stora chans att för medborgarna visa varför marknaden 

ska kontrolleras och styras, inte vara herren. (…) Vi ser vad som händer när 

marknaden kan agera ohämmat utan styrning, vilka som drabbas (…) och 

borgerligheten står naken. Så jag känner att vi har fått ökat  självförtroende för idén 

om socialdemokrati.
61

  

 3.3. EU och EMU  

Socialdemokraternas inställning till EU och EMU är intressanta frågor som ter sig något 

motsägelsefulla genom att inställningen till båda samarbetena pendlat mellan olika perioder, 

och framförallt mellan olika politiker. Tydligast har dessa motsättningar varit kring frågan om 

medlemskap i EMU. På partikongressen i mars 2000 togs följande beslut: 

Valutasamarbetet kan bidra till lägre ränta och därigenom till högre sysselsättning 

(…). För att långsiktigt främja välfärd och arbete vill vi socialdemokrater därför att 

Sverige ska bli medlem i den ekonomiska och monetära unionen.
62

 

Detta mottogs inte väl av Sveriges befolkning (eller i varje fall omkring 56 % utav den) som 

under folkomröstningen tog ställning emot ett införande av euron.
63

 Folkomröstningen 

utfördes 2003, men debatten kring frågan hade, med Ingvar Carlsson figurerande i 

förgrunden, varit aktuell sedan tidiga 1990-talet (den hamnade dock i skuggan av EU-

frågan).
64

 I en artikel i DN-debatt (1995) liknar Carlsson valutaunionen vid en 

sysselsättningsunion och artikulerar tydligt sin positiva inställning till samarbetet.
65

 När 

Göran Persson sedan tog steget från finansminister till partiordförande uttryckte han plötsligt 

en osäkerhet kring frågan om huruvida valutasamarbetet skulle inskränka på Sveriges 

möjlighet att föra en välfärdspolitik och rekommenderade därmed inte folket att rösta för ett 

                                                 

61 Bilaga 1 
62 Socialdemokraternas verksamhetsberättelse, 2002. Sid 144.  
63 http://www.val.se/val/emu2003/resultat/slutresultat/index.html  - hämtad 21/05/11 
64 Rosén Sundström, Malena ”Förankring av socialdemokratisk EU-politik – med rum för demokratisk debatt?”   (2009). Sid 139 ff. 
65 Carlsson, Ingvar. ”EMU för jobbens skull”, i Dagens Nyheter (DN Debatt) 10/09/95 
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medlemskap (trots att partikongressen sagt det motsatta).
66

  

Om man går längre tillbaka i partiets historia utstrålar man inte heller här en lika positiv 

inställning till utbredda internationella ekonomiska samarbeten som i citatet ovan. Efter andra 

världskriget fanns det exempelvis praktiskt taget inget intresse från socialdemokratiskt håll att 

ansluta sig till EG (dåvarande EU). Man ansåg att det skulle försvåra välfärdspolitiken och 

man sades värna om sin suveränitet. Det fanns speciellt en stark skepsis gentemot EG:s 

överstatliga riktning bl.a. genom planer på ett valutasamarbete (vilket senare skulle resultera i 

EMU). Dock bildade man istället, tillsammans med Storbritannien, Danmark och Norge, en 

frihandels organisation vid namn EFTA (European Free Trade Association) en 

frihandelsorganisation som senare även skulle inkludera Schweiz, Portugal och Österrike.
67

  

En annan viktig anledning till att den socialdemokratiska regeringen länge var skeptisk till ett 

medlemskap i EG var svårigheten det skulle innebära att bevara sin neutralitetspolitik. Man 

hade vid två tidigare tillfällen ansökt om medlemskap med vissa förbehåll som gällde just 

neutraliteten, vilka avslogs från EG:s håll.
68

 Efter Sovjetunionens fall i slutet på 1970-talet 

föreföll dock neutralitetsprincipen inte lika utmanad (än mindre efter berlinmurens fall 1989), 

vilket innebar att ett medlemskap i EU inte längre var ett politiskt ställningstagande mellan de 

politiska blocken.
69

 Redan året efter berlinmurens fall utökades samarbetet mellan EFTA och 

EG genom att EFTA-länderna fick öppna sina gränser mot EG-länderna och anpassa sig helt 

efter EG regelsystem (utan något inflytande), samtidigt som man fick tillgång till EG:s inre 

marknad. En ansökan till unionen var nära och i samband med 1990-talets ekonomiska kris 

blev medlemskapet åter en aktualitet. Socialdemokraterna, återigen med Ingvar Carlsson i 

spetsen (och Göran Persson som finansminister), advocerade för att medlemskapet skulle 

underlätta den ekonomiska återhämtningen. Att hålla sig utanför skulle istället resultera i höjd 

ränta och finansiell instabilitet, vilket skulle leda till svårigheter i att bekämpa arbetslösheten. 

Det bör dock tilläggas att det fanns röster inom socialdemokratin som ställde sig starkt emot 

ett medlemskap.
70

 

Under Göran Perssons tid som partiordförande (1996-2007)  återgick dock partiet även här till 

                                                 

66 Rosén Sundström, Malena. ”Förankring av socialdemokratisk EU-politik – med rum för demokratisk debatt?”   (2009). Sid 147 f. 
67 ibid. Sid 79 ff. 
68Johansson, Alf W & Norman, Torbjörn. ”Sveriges säkerhet och världens fred – Socialdemokratin och utrikespolitiken”, i 

”Socialdemokratins samhälle 1889-1989 – 16 forskare om socialdemokratins politik och samhälle. ”(1989). Sid 267 ff. 
69 http://www.eu-upplysningen.se/Medlemskap-och-historik/Sveriges-medlemskap/Vagen-till-medlemskapet/ 

     - hämtad 21/05/11 
70 Rosén Sundström, Malena ”Förankring av socialdemokratisk EU-politik – med rum för demokratisk debatt?”   (2009). Sid 79 ff. 



23 

 

mycket av den tidigare skepsisen som präglade partiets attityd mot EU innan 1990-talet. Det 

var återigen överstatligheten som utgjorde ett problem och man menade att unionen endast 

borde ha befogenhet att utföra rekommendationer, och inte direktiv.
71

 Idag yttrar man dock en 

desto mer positiv inställning till unionen och på partiets hemsida står det, i inledningen av 

EU-sidan:  

Sedan Sverige gick med i EU 1995 har unionen förändrats i positiv riktning. Från att 

ha varit en relativt liten sammanslutning med fokus på jordbruksstöd och inre 

marknad har unionen utvidgats och börjat ta ett mer aktivt ansvar för 

socialdemokratiska hjärtefrågor såsom sysselsättning, miljö samt regional och global 

rättvisa. Denna förändringsprocess vill vi driva vidare. Bristerna i EU-samarbetet 

behöver rättas till, samtidigt som de starka sidorna bör ges ett större utrymme.
72

 

Man ser alltså numera EU som en kanal genom vilken partiet kan sprida sin politik, snarare än 

ett organ som inskränker på den. Man har med andra ord accepterat medlemskapet som en 

självklarhet, även om en nation i teorin frivilligt kan gå ur unionen, vilket som dock aldrig har 

hänt (förutom fallet Grönland som ingick i unionen genom Danmark).
73

 I EMU-frågan är det, 

i varje fall på partiets hemsida svårt att hitta något tydligt ställningstagande. Antingen är 

frågan inaktuell, varför man därför har valt att exkludera den, eller speglas de interna 

motsättningarna kring ett medlemskap även här.  

 3.4. Välfärdspolitiken 

En annan term, förutom kapitalism, som fått ett något annorlunda användningsområde är 

välfärden, som genom alla år genomsyrat Socialdemokraternas diskurs och politik. Begreppet 

har varit något av en fana för partiets politik och det har alltid funnits med bland målen med 

politiken. Exempelvis underströk man i valmanifestet från 1985 att riksdagsvalet var ett val 

mellan välfärdssamhället och moderaternas strävan efter ett systemskifte.
74

 Detta var ett val 

                                                 

71 Magnusson, Lars. ”Håller den svenska modellen? – Arbete och välfärd i en global värld” (2006). Sid 41 ff. 
72 http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Europa/ - hämtad 21/05/11 
73http://www.eu-upplysningen.se/Medlemskap-och-historik/Om-medlemslanderna/Att-ga-ur-EU/  

    - hämtad 21/05/11 
74 Socialdemokraternas verksamhetsberättelse, 1985 Sid 56. 
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som vanns men sedan dess har man ändå kunnat se tecken på ett sådant skifte i (eller från) 

välfärdssamhället.  

Det välfärdssystem man förespråkar idag skiljer sig trots allt på många sätt från det från 1970- 

och 80-talet. Under denna period var det ett starkt bygge som pågått sedan andra världskrigets 

slut genom socialdemokratiska regeringar som efterträdde varandra fram till valet 1976 då 

man förlorade. Det var tal om en generell välfärd som innebar att staten erbjöd alla samma 

trygghet, främst i form av garanterad sjukvård, omsorg och skola till alla, men även en mängd 

försäkringar och bidrag som tryggade olika oförutsedda situationer (t.ex. graviditet, skada, 

sjukdom, uppsägning, etc.).  Genom olika reformer har systemet sakta förändrats och idag ser 

man inte alltid den offentliga välfärden som det mest eftersträvansvärda. Människor är idag i 

högre grad beroende av att kunna betala för sig för att känna sig trygga, och vänder sig oftare 

till privata alternativ som tidigare knappt fanns (t.ex. inom tandvården). Socialdemokraterna 

var själva med och inledde en decentralisering av skolan och mycket annan offentlig service 

(exempelvis äldrevård och handikappsomsorg) som överlämnade ansvaret på kommunerna, 

och när senare borgerliga regeringar fick chansen ökades möjligheterna för privata aktörer. 

Framförallt på gymnasie- och högskoleutbildningsnivån har de privata alternativen blivit fler, 

även om socialdemokratiska regeringar försökt att hålla tillbaka privatskolan. Detsamma 

händer med vården som i allt högre grad utmanas av privata sjukhus och andra vinstdrivande 

vårdbolag som gett människor ett alternativ till de långa köerna som kännetecknar den 

offentliga vården.
75

  

Det är alltså ett annorlunda system man talar om idag, men begreppet står trots det kvar bland 

partiets viktigaste paroller. Man kan dock fråga sig om vi verkligen gått igenom ett 

systemskifte eller om förändringarna är av en mindre radikal art. Något vi kan befästa är att 

det idag är svårare att bedriva den sortens välfärdspolitik man tidigare förespråkat. När 

landets ekonomiska tillväxt inte är lika stark påverkas sysselsättningen och systemet i sin 

helhet blir svårare att finansiera.
76

 Kanske är det därför man i valmanifestet 2006 talar om 

välfärden som ett medel för att göra Sverige desto mer konkurrenskraftigt.
77

  Man måste 

rättfärdiga välfärden med hjälp utav att sätta den i en ekonomisk kontext, som om det rena 

idealet inte räcker till. Det kanske helt enkelt handlar om att väljarna inte längre litar på 

                                                 

75Svensson, Torsten. ”Marknadsanpassningens politik – den svenska modellens förändring 1980-2000” (2001). Sid 144 ff. 
76 Esping-Andersen, Gösta. ”Jämlikhet, effektivitet och makt – socialdemokratins välfärdspolitik” i ”Socialdemokratins samhälle 1889-1989 

– 16 forskare om socialdemokratins politik och samhälle. ”(1989). Sid 237 f. 
77 Socialdemokraternas verksamhetsberättelse, 2006 Sid 128. 
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välfärdssystemet.
 
Om sådant är fallet kan det vara aktuellt att tala om ett systemskifte, vilket 

enligt såväl politiker som diskursen är svårt att fastställa.
78

 

 3.5. Internationellt engagemang  

Det internationella engagemanget har länge präglat socialdemokratin, dels genom den 

internationella arbetarrörelsen, men även genom en tydlig ambition om internationell 

nedrustning samt ekonomisk och social rättvisa som förutsättningar för en värld i fred.
79

 Om 

man letar igenom partiets hemsida är det inte särskilt svårt att hitta information kring olika 

delar av det internationella arbetet, och man uttrycker t.o.m. i vissa fall en viss självkritik till 

det egna arbetet. 

Vi socialdemokrater vill att Sverige ska göra skillnad i världen. (…) Det  som behövs 

är mer internationellt samarbete och mer solidaritet. (…) Men det kräver ett större 

internationellt engagemang. I alla länder, i vår rörelse, i vår vardag. Tillsammans 

med socialdemokrater i hela världen kämpar vi vidare.
80

 

Kanske är denna självkritik tänkt i relation till det tidigare engagemanget, men hur det än må 

vara pekar de på att det i många internationella frågor kan, och borde göras mer. 

Ambitionerna finns med andra ord, men en fråga vi dock ställer oss är om dessa frågor idag 

får någon plats på den politiska agendan, dvs. i det arbete som gemene man tar del utav. 

Under 1970-talet, och även in på följande decennium var partiets ställningstagande klart och 

starkt inom många olika områden på det internationella planet. Olof Palme som var aktiv 

under denna period drog sig inte för att öppet tala om vad han kände och i flertalet fall yttrade 

han saker som, i alla fall idag (och antagligen i många fall även då) hade tolkats som väldigt 

kontroversiella för en svensk politiker. Talet han gav efter bombningarna mot Hanoi är 

kanske det tydligaste exemplet på detta, då han jämför USA:s agerande med bl.a. 

Nazitysklands och Sovjetunionens krigsbrott. Han menade att bombningarna var en tortyr mot 

vietnamesiska folket, ämnat att förödmjuka dem och tvinga dem till underkastelse. Givetvis 

var detta andra tider med ett väldigt annorlunda politiskt klimat, men just detta tal kunde inte 

                                                 

78 Esping-Andersen, Gösta. ”Jämlikhet, effektivitet och makt – socialdemokratins välfärdspolitik” i ”Socialdemokratins samhälle 1889-1989 
– 16 forskare om socialdemokratins politik och samhälle. ”(1989). Sid 246 ff. 
79 Partiprogram för socialdemokraterna – antaget 1975. Sid 23 ff. 
80 http://www.socialdemokraterna.se/Internationellt/Var-internationella-politik/  - hämtad 22/05/11 
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annat än skapa debatt i hela världen och få långtgående följder. De diplomatiska 

förbindelserna mellan Sverige och USA försvårades och inget av länderna hade någon 

ambassadör inom den andras gränser under de kommande två åren.
81

 Man kan alltså inte 

lättvindigt påstå att talet i sin kontext inte var kontroversiellt, utan det var ett 

ställningstagande man tog, väl medvetna om eventuella efterverkningar.  

Visserligen var Palme en minst sagt egenartad politiker vars fotspår inte är lätta att följa men 

man bör inte bortse från att partiet fanns bakom mannen. 1979 års valrörelse hade 

internationell solidaritet som ett av sina huvudteman och om man ser till partiets officiella 

representation framgår det att man flitigt gästade, och deltog i utländska partimöten.
82

 Idag 

lever kanske vissa av dessa samarbeten kvar men man kan knappast påstå att solidaritet med 

andra rörelser i andra länder står i förgrunden på den politiska agendan. Partiet och dess 

ledande politiker (nu finns dock många nya ansikten som inte ska utdömas på förhand) har 

knappast chockerat med uttalanden om olika frågor i världen och de har inte varit en central 

del i valrörelserna.  

Ett intressant exempel på en nutida politikers internationella engagemang är utrikesministern 

Carl Bildts agerande under upptrappningen av konflikten i Libyen som senare eskalerade till 

ett fullskaligt inbördeskrig, även om denne tillhör ett annat parti. Bildt fick kritik för sin 

passivitet och för vissa uttalanden, men det intressanta är hur han avfärdade med att trycka på 

att Sverige varit en drivande kraft i EU:s kritiska ståndpunkt.
83

 Detta är ytterst beaktansvärt då 

det leder en till frågan om nationers internationella engagemang idag går genom överstatliga 

organs verksamhet. Vissa menar att en del av den internationella verksamheten som en nation 

bedriver i viss mån har ersatts av transnationella aktörer som har ett engagemang som sprider 

sig bort om nationens gränser och som ofta är mycket effektivare, exempelvis Greenpeace och 

Amnesty.
84

 

Det bör slutligen understrykas att det är ganska problematiskt att diskutera internationellt 

engagemang, med tanke på det ovan anförda kring det minskade politiska engagemanget. Om 

människor inte intresserar sig lika mycket i politiska frågor idag som tidigare så är ”gemene 

man” idag inte densamma som förut. Kanske är det så att väljarkåren indirekt trängt bort vissa 

                                                 

81http://www.ur.se/wma_redirect.php?mapp=ramp/historia2&filnamn=7583156162_1200_640x480_1.wmv&titel=Henry%20Kissinger,%20

Sverker%20%C5str%F6m%20och%20Jan%20Eliasson%20om%20Palmes%20tal%201972  

   - hämtad 18/05/11 
82 Socialdemokraternas verksamhetsberättelse, 1979. Sid 34 ff. 
83 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bildt-avfardar-libyen-kritik_5961061.svd  -hämtad: 26/05/11 
84 Beck, Ulrich. ”Vad innebär globaliseringen? – Missuppfattningar och möjliga politiska svar” (1997). Sid 136 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bildt-avfardar-libyen-kritik_5961061.svd
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frågor från agendan genom att inte intressera sig. Kanske tappas intresset om man plötsligt 

tvingas söka upp information och själv uppmärksamma olika händelser i världen. Hur det 

faktiskt förhåller sig är svårt att säga, men faktumet att ställningstaganden inom politiska och 

militära strider på det globala planet sällan hörs kvarstår. 
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4. Diskussion 

Syftet med denna uppsats har alltså varit att, dels kartlägga de nya villkor som enligt 

diskursen färgat de senaste decenniernas politik, men även att studera hur utvecklingen 

speglas i den svenska socialdemokratin. Vi kom fram till att de nya villkoren främst består av 

skapandet av mellan- och överstatliga organ, ett ökat inflytande för företag och att den 

nationella politiken blivit mer internationell. Vi visar även att den ekonomiska globaliseringen 

i grund och botten är en spridning av neoliberala ideal, som genom utvecklingen etablerades 

som en dogm.  

Socialdemokratin har vidare förändrats i den mån att man ändrat inställning till vissa frågor 

(exempelvis EU eller ekonomiska globaliseringen) och framförallt genom att man anpassat 

välfärdsystemet. Vi har även presenterat en del fakta som pekar på en förändrad retorik inom 

partiets publiceringar och uttalanden. Vi tycker oss uppfatta att man tidigare använt ett 

starkare språk med mycket mer värdeladdade ord, vilket tydligt framgår i citatet om 

kapitalismen ovan (under 3.2), där man bl.a. talar om politiskt diktatur, rasförföljelse och 

förtryck. Förvisso kallar även många av dagens socialdemokrater sig för antikapitalister, men 

liknelsen om kapitalets förbund med bl.a. imperialism och diktatur är sedan länge förlegad. 

Man tycks alltså ta avstånd från alltför ideologiskt laddade termer och man visar idag 

dessutom mycket mer entusiasm gentemot den globala utvecklingen samt ser möjligheter där 

man förr såg hinder. Detta har lett oss in på tanken att den förändrade retoriken grundar sig i 

andra ideologiska principer än de som återfanns i efterkrigstidens socialdemokrati. Det bör 

dock klargöras att vi inte menar att partiet ändrat sina ideologiska grundpelare, utan att man 

agerar ”i tidens anda” och anpassar sig efter de villkor som råder i världen (något som speglas 

tydligt i citatet från uppsatsens första stycke, under 1.1.). För att t.ex. vara ett attraktivt land i 

den globala produktionsstrukturen krävs det att man för en viss typ av politik som öppnar 

dörrarna för företag. En viktig sak att beakta är dock att ”de nya villkor som råder i världen”, 

som ovan nämnt, grundar sig på neoliberala värderingar och om man anpassar sig efter dessa, 

kompromissar man med sin socialistiska grund. Det har, med andra ord, i och med 

neoliberalismens utbredning skett en ideologisk förskjutning som även återspeglas i partiet. 

Om man t.ex. idag säger sig ha anpassat sig efter utvecklingens villkor för att därigenom 

utnyttja dess frukter, ville man tidigare snarare anpassa utvecklingen efter den egna politikens 

villkor.  
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Detta leder oss till vår första slutsats, nämligen att den ekonomiska globaliseringens 

utveckling speglas i den svenska socialdemokratin genom att partiet anpassat sin politik efter 

den ideologi som styrt utvecklingen. Vad innebär då denna anpassningens politik? Framförallt 

innebär den ett accepterande utav en global och öppen marknad som, i alla fall i nuläget inom 

många områden är liberaliserad. Det handlar om ett system där neoliberala ideal härskar, 

vilket gör att det i förlängningen kanske kan ses som en form av acceptans av denna ideologi, 

då det ekonomiska systemet manifesterar en politisk filosofi. Vi har visat hur man, trots en 

öppet negativ inställning till idén om den fria marknaden, gett efter för den genom 

nedbrytningen av välfärdssystemet samt medlemskapet i EU (i den mån att unionen bl.a. 

verkar för en avreglerad marknad inom Europa). Det var en process som partiet deltog i, och 

även om man idag talar om välfärden som ett av partiets viktigaste mål så handlar det om en 

något anpassad typ. Något annat som enligt oss också speglar den neoliberala dogmens 

intrång, är bristen på entydighet inom partiet i vissa frågor. I exempelvis EMU-frågan finns 

det alltså i dagens socialdemokrati, enligt oss, ett bredare omfång av ställningstaganden vilket 

kan vara tecken på den ideologiska förskjutningen i världen.  

Vidare har vi visat att det idag skapats en mängt nya aktörer på den politiska arenan genom 

företag, mellan- och överstatliga organ samt transnationella organisationer. Man måste idag, 

som nämns under avsnitt 2.5, ta hänsyn till fler faktorer vid beslutsfattandet, dvs. om frågan är 

av sådan art att beslutsmakten ligger inom statens gränser. Det har även skapats en mängd nya 

frågor som kanske inte entydigt besvaras av partiets gamla ideal, utan handlar om företeelser 

som rör sig utanför dessa. Detta har lett oss till vår andra slutsats, nämligen att den 

ekonomiska globaliseringen gjort socialdemokratin mer pragmatisk. Med detta menas att den 

politiska debatten påverkas mer av de rent praktiska följderna inom de olika frågorna, då man 

ingår i större globala nätverk och därigenom får högre krav på sig att kunna rättfärdiga sitt 

agerande. Man måste dessutom tänka på följderna olika politiska beslut kan ha för andra 

nationer som på ett eller annat sätt är sammanbundet med Sverige. Om man vänder på det kan 

man även säga att partiets politik är ”mindre ideologisk”, dvs. att man agerar mindre enligt 

värderingar och mer efter konsekvenser, vilket styrks av det ovan anförda kring en mindre 

värdeladdad retorik.  

Förövrigt kan även detta fenomen ses som en spegling utav ”tidens anda”, med tanke på det 

ovan anförda om IT-samhället och sakfrågepolitiken, under 2.1. respektive 3.1. Människor 

grundar sitt politiska ställningstagande på de politiska partiernas lösningar inom olika frågor 

och inte för att partiet lever upp till deras ideologi. Samtidigt uppmanar inte samhället längre 
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på samma sätt till ”bildning”, och man kan idag dessutom engagera sig i sina hjärtefrågor 

genom olika rörelser och transnationella aktörer (exempelvis Greenpeace och Amnesty, se 

även under 3.1 samt 3.5). Dessa kan sägas ha institutionaliserat det politiska engagemanget 

och man skulle påstå att de politiska partierna idag inte har samma roll, då en del av ansvaret 

har tagits över av dessa organisationer. Kanske speglas det nya IT-samhället i det sätt som 

politik bedrivs, och framförallt i det sätt den uppfattas i att väljarna i högre grad kräver tydliga 

och konkreta svar? Kanske finns det ingen plats i dessa nya tider för en ideologiskt laddad 

socialdemokrati? Kanske är länder vars ekonomier i hög grad grundar sig offentligt ägda 

bolag, höga skatter och utbredd välfärd ämnade att falla i en värld av global ekonomisk 

konkurrens? Vi kan tyvärr inte annat än spekulera i dessa frågor och rekommendera dem till 

framtida forskningsprojekt, men vad som är säkert är att det är denna typ av frågor som 

socialdemokratin i den internationella nationen måste handskas med… 

Sammanfattningsvis har vi alltså kommit fram till att den ekonomiska globaliseringens 

utveckling speglas genom att socialdemokratin anpassat sin politik efter neoliberala ideal, 

samt att partiet blivit mer pragmatiskt. Dessa två slutsatser är givetvis på det övergripande 

planet (vi visar i kapitel 3 på mer specifika exempel), och vi tror att en djupare studie av 

svensk politik kunnat ytterligare bekräfta våra teorier då de på många plan är i linje med den 

rådande diskursen. Framförallt bekräftas den strukturalistiska synen på fenomenet då det, 

enligt studien, handlar ideologisk förskjutning genom neoliberalismen, snarare än enskilda 

handlingar. Vi har även en hållning kring marknaden och neoliberalismen som även återfinns 

hos stora delar av den tidigare forskningen, som grundar sig i idén om en överordnad marknad 

som kan sägas utöva makt. Denna makt manifesteras i vår uppsats exempelvis då politiker 

tvingas ta hänsyn till landets konkurrenskraft och möjligheten att attrahera företag. Den visas 

alltså indirekt då politiken blir mer pragmatisk, då olika politiska ställningstaganden ofta 

motiveras med ekonomiskt grundade argument (t.ex. välfärd som generar konkurrenskraft, se 

under 3.4.). Förövrigt delas den kritiska hållningen som kännetecknar nästan all litteratur även 

av socialdemokraterna, vilket oundvikligen genomsyrar vår presentation.  

Det kan avslutningsvis vara på sin plats att ta upp en kritisk reflektion kring studien 

genomförande. Det har nämligen getts mycket utrymme till diskursen och den deskriptiva 

delen, vilken hade kunnat minimeras och gjorts mer som en förstudie för att ge mer fokus åt 

studiet av socialdemokratin. Om sådant varit fallet hade det funnits mer utrymme att studera 

faktiska politiska beslut, för att på så sätt kunna komma fram till fler slutsatser istället för 

spekulativa diskussioner. 
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Bilaga 1 

Kommentar från partiordförande Håkan Juholt 

04/05/11 

 
 

Strauss: 

 

- Vad är din syn på den ekonomiska globaliseringen? 

 

Juholt:  

 

-Det finns två sätt att se på detta. Det ena är det som utstrålar: vi kan ingenting göra, 

demokratin och politiken är så försvagad att marknaden nu är herre. Det andra synsättet som 

jag företräder visar att marknaden har inte klarat sin uppgift, varför politiken nu har sin stora 

chans att för medborgarna visa varför marknaden ska kontrolleras och styras, inte vara herren. 

Så det finns två förhållningssätt till det här, de som är passiva som går på läktaren och säger: 

inget vi kan göra, den så kallade borgerligheten. Och jag som är offensiv och aktiv som säger: 

det här är beviset för vad vi ska göra. 

 

Strauss: 

 

- Hur har ditt parti påverkats? tror du… 

 

Juholt: 

 

- Mitt parti har påverkats av att det har blivit mer entusiasm. Vi ser vad som händer när 

marknaden kan agera ohämmat utan styrning, vilka som drabbas, hur länder drabbas, hur 

människor drabbas, hur företag drabbas. Vi kan alltså styrka vår ekonomiska teori och fått, ja, 

det man kan kalla kanske bevis för vår teori och borgerligheten står naken. Så jag känner att 

vi har fått ökat självförtroende för idén om socialdemokrati. 

 

 

 

 


