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Sammanfattning 

Det Socialdemokratiska arbetarpartiet har betytt mycket för den välfärdsstat som präglat 

Sverige sedan 1960-talet, välfärdspolitiken har dessutom alltid varit en hörnsten för 

socialdemokratin. Tidigare forskning visar att välfärd har varit ett intressant studieobjekt för 

främst ekonomiska och demografiska studier, varför jag nu ämnar studera området från ett 

sociologiskt och politiskt perspektiv. Syftet med denna uppsats är att undersöka om det 

Socialdemokratiska arbetarpartiet förändrat sin välfärdspolitik under de senaste decennierna 

samt hur den förda välfärdspolitiken kan relateras till partiets grundideologi. Giddens teori om 

“tredje vägen” samt Esping-Andersens teori om välfärdsstater ligger till grund för denna 

studie. Metoden bygger på en argumentationsanalys samt en idé- och ideologianalys. 

Materialet består bland annat av partiprogram och riksdagsmotioner. Resultatet visade att det 

till viss del har skett förändringar på de välfärdspolitiska områdena. Det gäller främst 

nyliberala värderingar samt en större marknadsvänlighet på den välfärdspolitiska arenan. 

Även argumenten inom välfärdspolitiken har fått en mer nyliberal prägel på senare tid, detta 

kan härledas till teorin om “tredje vägen”. I samtliga dokument framkom dock en 

övervägande del socialistiska idéer vilket innebär att välfärdspolitiken fortfarande är starkt 

representerad av partiets grundideologi. Socialistiska idéer som exempelvis social trygghet för 

alla människor, har präglat välfärdspolitiken sedan 1960-talet fram till idag. 

Nyckelord 

Socialdemokratiska arbetarpartiet, ideologi, välfärdspolitik, välfärdsstat, ”tredje vägen”, 

förändring  
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1. Inledning 
Sverige har länge ansetts vara ett föregångsland när det gäller välfärd och sociala förmåner. 

Dessutom har det svenska samhället också förknippats med modernitet och utveckling under 

en mycket lång period. Ända sedan mellankrigstiden har det svenska samhället associerats 

med ”den svenska modellen”, ett slags socialt system som dominerat andra befintliga system 

(Andersson, 2009). Modellen bygger främst på en kombination av social trygghet och en stark 

ekonomi (socialdemokraterna.se 2012-03-12). Det är framförallt socialdemokratin som har 

haft en betydande roll för skapandet av detta överlägsna system. De socialdemokratiska 

begreppen ”den svenska modellen” och ”folkhemmet” har därför blivit synonymer med det 

svenska välfärdssamhället. Det Socialdemokratiska arbetarpartiet har under en lång period 

haft välfärden som en av sina politiska kärnfrågor, speciellt fokus har riktats mot vård, skola 

och omsorg. Partiets mål har blivit att skapa en medelväg mellan kapitalism och kommunism, 

där både jämlikhet och tillväxt utgör grunden för ett gott samhälle (Andersson, 2009).  

 

Välfärd är ett ständigt aktuellt ämne inom politiken. Vad som menas med välfärd är inte helt 

lätt att fastställa då det råder olika åsikter om vad som kännetecknar ett idealiskt samhälle. En 

allmän uppfattning brukar dock vara att det är en gemensam benämning på goda 

levnadsförhållanden för individer (Socialstyrelsen, 2010). Nationalencyklopedin betecknar 

välfärd som ett sammantaget begrepp för människors levnadsförhållanden där ekonomi, hälsa, 

utbildning samt bostads- och arbetsförhållanden utgör de främsta enheterna (ne.se 2012-03-

26). En välfärdsstat har till uppgift att förhindra orättvisor och missförhållanden i samhället. 

Detta genomförs med hjälp av lagstiftning och införande av nödvändiga institutioner som 

förbättrar levnadsvillkoren för individerna (Socialstyrelsen, 2010). I Regeringsformen 1 kap. 

2§ står det uttryckt att ”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall 

vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det 

allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social 

omsorg och trygghet.” (SFS 1974:152). Detta innebär att välfärd är en grundlagsskyddad 

rättighet för alla individer i det svenska samhället, men det visar även hur pass viktigt det är 

med välfärd i vårt samhälle då grundlagar är betydligt svårare att ändra på jämfört med andra 

lagar (ne.se 2012-03-12). Eftersom Socialdemokraterna under många år strävat efter att 

Sverige ska vara ett starkt välfärdssamhälle vore det intressant att studera vilka 

välfärdspolitiska förändringar partiet genomfört under de senaste decennierna.  
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1.1 Syfte 
Denna studie syftar till att utforska förändringar inom välfärdspolitiken hos det 

Socialdemokratiska arbetarpartiet i Sverige. Den främsta avsikten är att ta reda på vilka 

förändringar som har skett under de senaste decennierna samt om partiet har omskapat sin 

inställning och sina argument vad gäller välfärden. Dessutom ämnar jag undersöka hur den 

förda välfärdspolitiken kan relateras till partiets grundideologi.  

 

Likt samhället är politiken föränderlig och jag anser det viktigt att i ett demokratiskt samhälle 

belysa de politiska förändringar som sker, även inom ett specifikt parti. Det är annars lätt att 

få en uppfattning om att ett och samma parti alltid står för samma sak, vilket inte alltid är sant. 

Eftersom det Socialdemokratiska arbetarpartiet framstår som ett parti som prioriterar välfärd 

mycket högt, och har gjort under många år, finner jag det intressant att undersöka huruvida 

partiets idéer har förändrats över tid.  

 

1.1.1 Avgränsning  

För att den föreliggande studien skall vara genomförbar har jag valt att koncentrera mig på det 

Socialdemokratiska arbetarpartiet i Sverige samt lagt fokus på en av deras kärnfrågor, 

närmare bestämt välfärden. Det är i huvudsak de tre klassiska begreppen vård, skola och 

omsorg som kommer att diskuteras.  

 

Fokus för undersökningen kommer att ligga på två olika tidsperioder, dels den välfärdspolitik 

som fördes under 1960- och 1970- talet och dels den något mer aktuella politiken under 1990- 

och 2000-talet. Med anledning av detta har jag valt att jämföra två olika tidsperioder, dels 

åren innan och efter ”tredje vägen” (se Tredje vägen 4.1.1) blev ett faktum. ”Tredje vägen” 

banade väg för en ny inriktning inom socialdemokratin och innebar att socialdemokratiska 

partier i ett flertal länder kom att röra sig mer mot ”mitten” och därmed mot en mer liberal 

politik än tidigare (Andersson, 2009). I Sverige har det dock forskats väldigt lite om ”tredje 

vägens” påverkan på socialdemokratin, således hoppas jag kunna fylla denna kunskapslucka.  
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1.1.2 Frågeställningar 

För att undersöka det Socialdemokratiska arbetarpartiets förändringar inom välfärdspolitiken 

har jag för den aktuella studien valt att besvara följande frågeställningar: 

 

1. Har det Socialdemokratiska arbetarpartiet förändrat sin ideologi med avseende på 

välfärdspolitiken? 

2. Har det Socialdemokratiska arbetarpartiet ändrat inställning och argument vad gäller 

välfärden? 

3. Hur kan det Socialdemokratiska arbetarpartiets grundideologi (socialismen) relateras 

till den välfärdspolitik som bedrivits? 

 

1.1.3 Begrepp  

 

Termerna idé och ideologi är starkt sammanflätade med varandra. En idé är en slags 

tankekonstruktion medan en ideologi ses som en samling idéer, eller i själva verket en lära 

kring idéer. Den mest användbara och neutrala definitionen är ”idésystem” och det är även 

denna benämning som de flesta samhällsvetare använder sig av. En annan erkänd tolkning 

handlar om att se ideologier som en samling åsikter som företräder olika individers intressen 

och som skall hjälpa till att ena samhället (Bergström & Boréus, 2005). Statsvetaren Herbert 

Tingsten (1941) menar att en ideologi innefattas av tre skilda saker; grundläggande 

värdepremisser, verklighetsomdömen i ideologins påståenden samt konkreta handlingsförslag 

om hur samhället skall styras. Dessa tre komponenter utgör tillsammans en ideologi 

(Tingsten, 1941).  

 

Ett argument är ett påstående som antingen stödjer en tes eller en åsikt. En argumentation 

brukar bestå av en rad olika ståndpunkter i ett berättande sammanhang. Argumentationer 

syftar även till att skapa debatt. I vissa fall anses argumentationer vara ett slags ”vapen” där 

man använder sin argumentation för att övertyga den andra parten. Emellanåt handlar det till 

och med om en slags strid eller tävling mellan parterna. En argumentationsanalys däremot kan 

syfta till tre skilda saker. Det första är ett så kallat beskrivande ändamål där syftet är att 

rekonstruera argumentationen, det andra är att bedöma huruvida argumentationerna lever upp 

till normer och det tredje syftet är att försöka avgöra en argumentations beviskraft (Bergström 

& Boréus, 2005).  
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2. Bakgrund 
 

2.1 Socialism och socialdemokrati 
Socialdemokratin härstammar från socialismen vars ideologi växte fram under begynnelsen 

av industrisamhället i Storbritannien vid 1700-talets senare hälft. Socialismens tidiga tankar 

var förhållandevis endast filosofiskt inriktade och det var inte förrän Karl Marx utvecklade 

socialismen till en ekonomisk lära som själva ideologin fick fäste. De första socialistiska 

idéerna byggde på visioner om ett humant samhälle där sociala klyftor skulle motverkas och 

där välståndet skulle fördelas jämlikt. Sedermera kom socialismen främst i väst att företrädas 

av socialdemokratin (Giddens, 1998). Nedan presenteras några klassiska socialistiska 

kännetecken: 

 

• En tilltro till kollektivets förmåga att lösa politiska och ekonomiska problem 

• Gemensamt ägande av produktionsmedlen 

• Inga klasskillnader 

• Välståndet bör fördelas jämlikt 

• Social trygghet för alla människor (Giddens, 1998). 

 

Alltsedan det Socialdemokratiska arbetarpartiet i Sverige grundades år 1889 har det skett en 

rad olika förändringar. Från början var partiets åsikter rent marxistiska då klasskampen helt 

stod i fokus. Redan år 1897 kunde man dock ana en annorlunda inställning från partiets sida. I 

partiprogrammet framkom en mer nedtonad inställning till det revolutionära och fokus lades i 

stället på att reformera de existerande systemen i samhället. Således minskades Marx 

inflytande med tiden och socialismen blev av reformistisk karaktär i stället för revolutionär 

(Bäck & Möller, 2001).  

 

Sverige har gått från att ha varit ett fattigt klassamhälle till att ha blivit en känd välfärdsstat 

med ett gott renommé. Med tiden kunde den socialdemokratiska välfärdsstaten växa sig stark. 

Lagstadgade reformer trädde successivt i kraft. Dessa kom att innebära att medborgarna fick 

åtnjuta viktiga resurser. Allmänna bidrag och sjukförsäkringar är två exempel som spelat en 

avgörande roll för att skapa trygghet för medborgarna. Dessa reformer trädde i kraft under 

1950-talet (socialdemokraterna.se 2012-01-23).  
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Under 1960- och 1970-talet förbättrades välfärden då den gemensamma sektorn tilltog. 

Reformer som till exempel vårdbidraget för funktionshindrade barn infördes, en ny 

sjukvårdslagstiftning introducerades och den öppna sjukvården (vårdcentraler) byggdes ut. 

Även den allmänna tandvårdsförsäkringen infördes i början på 1970-talet. Åren 1974-75 

infördes också föräldraförsäkringen och det beslutades om att alla sexåringar skulle gå i 

förskola (socialdemokraterna.se 2012-01-23).  

 

I slutet av 1980-talet inleddes en ny socialdemokratisk våg i Europa. Socialdemokratiska 

partier hade mer eller mindre lagt bakom sig visionerna om att förstatliga alla 

produktionsmedel. Begrepp som jämlikhet och kapitalism kom i stället att ersättas av orden 

rättvisa och ekonomi som inte klingade lika ”negativt”, men som egentligen inte betyder 

samma sak. De nya termerna var fortfarande förknippade med socialdemokratiska värderingar 

vilket bidrog till kontinuitet och en känsla av att ”det är som det alltid har varit”, trots att 

politiken innehöll nya mål. Dessa förändringar brukar härledas till begreppet ”tredje vägen” 

(se Tredje vägen 4.1.1). I grund och botten innebar den nya politiken en större 

marknadsvänlighet. Det Socialdemokratiska arbetarpartiet kan därmed ha förts in på en ny 

ideologisk bana under 1980- och 1990-talet (Andersson, 2009). Även interna motsättningar 

växte fram vid denna tid då en del ”traditionella” socialdemokrater hävdade att partiet gått 

ifrån sin ursprungliga politik och inte längre talade för de svagas intressen (Bäck & Möller, 

2001).  

 

2.2 Välfärdsstat och välfärdspolitik 
Begreppet välfärdsstat innebär att en stat består av skilda institutioner i samhället som 

sinsemellan omfördelar resurser till alla medborgare. En välfärdsstat skapar på så sätt rättvisa, 

jämlikhet och frihet för samhällets individer. Egentligen är ordet inte särskilt gammalt, endast 

cirka sextio år, men själva innebörden och dess mål är betydligt äldre (Einhorn & Logue, 

2003). Det var tack vare socialdemokratin som välfärdsstaten fick en betydande roll och 

började växa fram i många länder (Giddens, 1998). Välfärdspolitik är dock inte något som 

Sverige varit först med. Sociala rättigheter började redan växa fram under industrialiseringen i 

många länder. När demokratin blev ett faktum var välfärdspolitiken ett sätt att locka väljare 

för de politiska partierna. Det var främst efter första världskriget som välfärdsstaterna kom på 

frammarsch. Välfärdspolitiska reformer kändes då ofrånkomliga och politiska partier oavsett 

ideologisk färg började intressera sig för dessa sociala rättigheter (Lindberg, 1999).  
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”Den svenska modellen” blev ett faktum under 1960-talet, en politik som främst byggde på 

trygghet och tillväxt. Detta begrepp kom att ge Sverige ett gott anseende runt om i världen. 

Fenomenet syftar egentligen på någonting mer än enbart välfärdspolitiska kännetecken, 

begreppet bör därför ses utifrån sin helhet. Sverige hade vid denna tidpunkt hög 

sysselsättning, stark fackföreningsrörelse, stor exporthandel och en aktiv 

arbetsmarknadspolitik vilket underlättade för att öka välfärden i samhället (Lindberg, 1999). 

Märkligt nog var Sverige ända fram till början av 1960-talet som vilken annan välfärdsstat 

som helst. Den sociala politiken var inte bättre än i andra västländer vid denna period, utan 

det var främst efter 1960-talet som det svenska samhället fick ett uppsving vad gäller 

välfärdspolitiken (Rothstein, 2010).  

 

Under 1970-talet skapades en rad olika socialpolitiska reformer, människosynen kom till 

exempel att ifrågasättas och det skedde en tilltagande tro på individens eget ansvar. På 1980-

talet skedde inte lika många socialpolitiska förändringar, välfärdspolitiken stannade på sätt 

och vis upp och reformerna blev alltmer byråkratiska. Under 1990-talet kantades 

välfärdspolitiken mest av nedskärningar, med undantag för assistentreformen som ledde till 

att handikappade fick rätt till personlig assistens (Lindberg, 1999). Nedskärningarna och 

skattehöjningarna under 1990-talet skedde på grund av en växande arbetslöshet och ett stort 

budgetunderskott efter den ekonomiska krisen år 1991 (Rothstein, 2010).  

 

Den välfärdspolitik som tillämpas i Sverige brukar benämnas generell, det vill säga att sociala 

och ekonomiska förmåner skall omfatta i stort sett hela befolkningen. Den är starkt etablerad i 

dagens samhälle av både folket och politiker. Det finns även en selektiv form av 

välfärdspolitik som bland annat tillämpas i USA. Den innebär det motsatta till generell, det 

vill säga att en minoritet av samhällets medborgare omfattas av sociala förmåner och att 

endast en liten del av BNP går till sociala ändamål (Rothstein, 2010).  

 

Den generella välfärdspolitikens kännetecken: 

 

•   Alla medborgare skall ha samma tillgång till vård, skola och omsorg 

•   Medborgare som befinner sig i samma situation skall behandlas lika 

•   Kvaliteten på tjänsterna skall vara hög 

•   Människor med olika klassbakgrund skall gemensamt utnyttja dessa tjänster, vilket 

   stärker integrationen och minskar klassklyftorna (Persson & Johansson, 2001).  
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2.3 Aktuell välfärdspolitik 

Det Socialdemokratiska arbetarpartiets aktuella välfärdspolitik bygger idag på en rättvis 

fördelning av livschanser och ekonomisk trygghet för alla individer. Grundläggande 

värderingar som solidaritet, jämlikhet och rättvisa är viktiga inslag i politiken. Sociala tjänster 

såsom vård, skola och omsorg skall därför vara lika för alla. Följande välfärdspolitiska 

huvudprinciper nämns på Socialdemokraternas hemsida under rubriken “Vår politik A-Ö” 

(socialdemokraterna.se 2012-02-03).   

 

1. Tillgänglig för alla på lika villkor. Fördelning efter behov och inte efter köpkraft. 

2. Hög kvalitet. 

3. Inkomstrelaterade socialförsäkringar och pensioner. 

4. Solidarisk finansiering genom skatter.  

5. Demokratiskt huvudmannaskap som ger medborgarna insyn, kontroll och möjlighet 

till utvärdering 

 

3. Tidigare forskning 
Forskning om ideologiska förändringar vad gäller det Socialdemokratiska arbetarpartiet har i 

första hand riktat in sig på de omväxlingar som skett inom partiet i och med ”tredje vägen” 

(Andersson, 2009; Rojas, 1999). Det har dessutom funnits intresse för vilket ideologiskt håll 

partiet är på väg mot, då det både finns vänster- och högerkrafter inom partiet (Isaksson, 

2010). Inom det välfärdspolitiska området har demografiska och ekonomiska studier hittills 

varit ledande, centrala forskare är bland andra Gøsta Esping-Andersen, Bo Rothstein och 

Stefan Svallfors. De har alla en gedigen produktion inom det välfärdspolitiska 

forskningsområdet.  

 

Christer Isaksson (2010) har forskat om socialdemokratins ideologiska förändringar. Hans 

undersökning visar att en majoritet av socialdemokraternas politiker står för traditionella 

socialistiska idéer medan ledningen i stället har intagit en slags högerposition. De som till 

exempel styrde i partiet under regeringen Mona Sahlin befann sig övervägande åt höger i 

partiet medan de flesta andra inom partiet mer höll sig på den vänstra planhalvan. Studien har 

dessutom fokuserat på att kartlägga politikernas individuella ideologiska ställning utifrån en 
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vänster-högerplacering. Resultatet visar att många socialdemokratiska politiker gått ifrån 

traditionella socialistiska idéer (Isaksson, 2010).  

 

En annan, för uppsatsen, intressant studie är Jenny Anderssons bok ”När framtiden redan 

hänt: socialdemokratin och folkhemsnostalgin”. Undersökningen bygger på många år av 

socialdemokratisk forskning i Sverige och Europa med fokus på välfärdspolitiska 

förändringar, något som ligger väldigt nära mitt studieområde. Resultatet visar att det skett en 

förändring av socialdemokratin under 1990-talet i Europa med avseende på visioner, mål samt 

identitet. Många socialdemokratiska regeringar satt vid makten under 1990-talet. De enades 

då om att socialdemokratin behövde innefattas av nyskapande, bland annat på grund av 

uppkomsten av nya fenomen som globalisering, individualisering och informationsteknologi. 

En av de politiker som skapade denna trend var Tony Blair. I Storbritannien spred han 

budskapet om ”förändring”, politiken skulle därmed anpassas efter en värld där allt var nytt. I 

Sverige däremot valde man att i stället blicka tillbaka mot hur det tidigare hade varit. Med 

Göran Persson i spetsen leddes socialdemokratin tillbaka till ett klassiskt idéarv (Andersson, 

2009). Ytterligare socialdemokratisk forskning har bedrivits av Mauricio Rojas (1999). Hans 

bok ”Efter folkhemmet” är baserad dels på vad som har hänt med socialdemokratin efter 

folkhemstiden, dels funderingar kring varför det inte skrivits mer om ”tredje vägen” i Sverige 

och de tankar som lett socialdemokratin in på ett nytt spår. Rojas (1999) och Andersson 

(2009) delar den teoretiska utgångspunkten att socialdemokratin genomgått en ideologisk 

förändring under de senaste decennierna, men även att det svenska välfärdssamhället 

stagnerat på senare tid och gått tillbaka till gamla idéer. Rojas (1999) hävdar dessutom att den 

svenska välfärdsstaten är i förfall och att den återigen skulle behöva förnyas. 

 

Stefan Svallfors (1999) och Walter Korpi & Joakim Palme (1999) har inom närliggande 

områden bedrivit välfärdspolitisk forskning med fokus på olika välfärdsstater. Svallfors 

(1999) har genomfört en komparativ studie vad gäller attityder till välfärdspolitik i åtta olika 

västländer. Forskningen syftar till att ta reda på om attityderna skiljer sig åt med anledning av 

välfärdsstaternas olika karaktär. Resultatet visar att de olika välfärdsstaterna i ganska liten 

utsträckning påverkat medborgarnas attityder till välfärdspolitiken, skillnader i attityder kring 

vad staten bör göra råder i stället mellan olika grupper i samhället (Svallfors, 1999).  

Sociologerna Korpi & Palme (1999) har bedrivit forskning angående olika välfärdsstaters 

tillvägagångssätt för att minska ojämlikhet och fattigdom i ett antal länder. En fråga som de 

menar är central handlar om socialpolitiken skall vara av generell eller behovsprövad 
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karaktär, det vill säga omfatta alla medborgare eller endast de sämst ställda. Även Rothstein 

(2010) spekulerar kring den generella välfärdspolitikens överlevnad då medborgarnas ökade 

krav på valfrihet skulle kunna innebära fler individuella lösningar inom välfärdspolitiken. Den 

generella välfärdspolitiken verkar trots allt ha fått ett starkt fäste inför framtiden (Rothstein, 

2010). Vilken strategi som har varit mest gynnsam för att minska ojämlikheten i samhället 

råder det delade uppfattningar kring. Sedan 1980-talet har kritiken mot behovsprövning ökat 

bland forskare både i Europa och USA, däremot har stödet för denna strategi ökat bland 

politiker i dessa länder. Korpi & Palmes (1999) jämförande undersökning mellan olika 

välfärdsstater visar att det är mer troligt att ojämlikheten och fattigdomen minskar i ett 

samhälle om välfärdspolitiken omfattar alla individer (Korpi & Palme, 1999).  

 

Ytterligare jämförande forskning av mer internationell karaktär har Alan Cochrane m.fl. 

(2001) ägnat sig åt. Även här har olika välfärdsstater legat till grund för att jämföra skillnader 

i social- och välfärdspolitik. Cochrane m.fl. (2001) lägger tyngdpunkten på den brittiska 

välfärdsstaten där skillnader i levnadsstandard jämförs med länder som USA, Sverige och 

Tyskland. Här skildras också de marknadsliberala influenserna under 1980- och 1990-talet. 

De nyliberala idéerna växte sig starka i många länder, dock innebar inte detta att alla länder 

utvecklade sin välfärdspolitik utifrån detta synsätt. En viss ideologisk förändring skedde i 

samtliga länders socialpolitiska agenda under denna period, men det varierade dock i 

omfattning från land till land. Inte ens i Storbritannien följdes den nyliberala linjen fullt ut 

(Cochrane m.fl., 2001).  

 

Statens Offentliga Utredningar har även analyserat frågor angående den svenska välfärden, 

bland annat i utredningar som Finansdepartementet tillsatt och genom Kommittén 

Välfärdsbokslut (SOU 2001:79). Slutbetänkandet från SOU 2001 tar främst upp de 

förändringar som skett inom välfärdsområdet på 1990-talet. Resultatet visar att nedskärningar 

inom vård, skola och omsorg genomfördes vid denna tid då landets ekonomi var försämrad 

(SOU 2001:79). Även Socialstyrelsen publicerar kontinuerligt rapporter om den aktuella 

sociala situationen för medborgarna i Sverige. Rapporterna syftar till att uppmärksamma de 

grupper som har det sämst ställt i samhället och som löper större risk att hamna i sociala och 

ekonomiska problem. Dataunderlaget kommer främst från register från Statistiska 

centralbyrån (SCB) och Socialstyrelsen samt från surveyundersökningar (Socialstyrelsen, 

2010).  
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4. Teori 

 

4.1 Val av teori  
Anthony Giddens teori om socialdemokratin och begreppet ”tredje vägen” samt Gøsta 

Esping-Andersens teori angående välfärdsstater kommer att ligga till grund för denna studie. 

Fördelarna med dessa två teorier är att de är skapade av två mycket omtalade sociologer i 

modern tid. Tyngdpunkten ligger på Giddens teori då den behandlar socialdemokratin och 

dess ideologiska riktning, vilket jag finner mycket passande för undersökningens 

studieområde. Esping-Andersens teori är väletablerad beträffande välfärdsfrågor och en stor 

fördel med teorin är att den tydligt visar kategoriseringar av olika välfärdsstater. Teorins 

användningsområde för denna uppsats är dock inte att jämföra olika välfärdsstater med 

varandra utan teorin skall syfta till att beskriva och analysera den välfärdsstat som Sverige 

tillämpar. Med anledning av detta går lite av själva meningen med teorin förlorad, dock anser 

jag den så pass betydelsefull vid studier av välfärdsfrågor att jag ändå valt att ha med den.  

 
4.1.1 Den tredje vägen 

Sociologen Anthony Giddens har utvecklat en teori angående socialdemokratin och dess 

förändring. Han har valt att använda sig av begreppet ”tredje vägen” för att sätta in 

socialdemokratin i ett nytt fack, då han anser att socialdemokratin tagit en annan vändning 

och inte längre passar in i den traditionella mallen. Begreppet ”tredje vägen” står för det nya 

tänkandet som präglat socialdemokratin under de senaste tjugo-trettio åren. Fenomenet består 

av en ny sorts socialdemokrati där både socialism och nyliberalism finns representerade som 

ideologier (Giddens, 1998).  

 

Sedan 1980-talet har socialdemokrater i ett flertal länder börjat gå ifrån de ursprungliga 

socialistiska idéerna på grund av uppkomsten av nyliberala värderingar. Även de sociala 

klassernas betydelse har ändrat karaktär. Eftersom den ursprungliga arbetarklassen har 

minskat på senare tid är heller inte socialdemokratins väljarkår sig lik längre. Den ställning 

som socialdemokratin intar i modern tid hör därför inte riktigt hemma inom socialismen, 

menar Giddens. Dessutom har socialdemokratins försök till att profilera sig på nytt mest 

skapat ideologisk oreda hittills. Socialdemokratin har som sagt länge haft en stark förankring 
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till socialismen, men den senaste tidens socialdemokratiska framgångar runt om i Europa har 

bidragit till en ny socialdemokratisk politik. Reformer har införts som inte alltid varit av 

socialistisk karaktär, trots detta har inte någon ny definition av den politiska åskådningen 

gjorts. Frågan är alltså vilken vändning socialdemokratin nu har tagit när det egentligen 

saknas alternativ till kapitalismen (Giddens, 1998).  

 

”Tredje vägens politik” har på sätt och vis gått ifrån kollektivismen som grundtanke och söker 

i stället ett nytt band mellan individ och samhälle där individualismen är mer påtaglig och där 

medborgarna innefattas av fler skyldigheter. Synen på individens ansvar och välfärdsstaten 

ifrågasattes under ”tredje vägens” glansdagar. Förnyelse och modernisering skulle i stället 

känneteckna den nya socialdemokratins politik. De klassiska socialdemokratiska budskapen 

skulle därmed inte längre dominera politiken. För socialdemokrater i alla tider har jämlikhet 

setts som en avgörande punkt för ett gott samhälle. Statens roll var oerhört central och man 

såg fri marknadskapitalism som något bekymmersamt. Ett kollektivt beslutsfattande var i 

stället lösningen när det gällde näringslivet, styrelseorgan samt fackliga organisationer. I och 

med ”tredje vägen” såg man inte längre marknadskapitalism som ett problem och statens roll 

är mer uppluckrad idag än tidigare. I takt med att samhället har förändrats har dessa politiska 

reformer varit nödvändiga, hävdar Giddens. Även om ”tredje vägen” har inneburit 

ekonomisk-politiska förändringar kommer dock begreppen välfärd och social rättvisa att 

fortsätta vara viktiga inslag i den socialdemokratiska politiken (Giddens, 1998).  

 

Kännetecknande drag för ”den tredje vägen”: 

 

• socialistiska och nyliberalistiska idéer 

• individualism och fler skyldigheter för individerna 

• avregleringar, privatiseringar och liberaliseringar av den ekonomiska politiken  

• kombination av kapitalistisk marknadsekonomi och demokratisk socialism  

 

Trots att Giddens teori har fått stor uppmärksamhet och accepterats av många kända politiker, 

har den också bemötts av kritik från olika håll. Många konservativa har uttryckt kritiska 

reaktioner och menat att teorin är svår att komma underfund med (Giddens, 2000). Teorin har 

även fått utstå motstånd från vänsterkretsar, dessa har ansett det mycket oroväckande att det 

inte längre är staten som står ensam ansvarig för att öka välfärden i samhället. Giddens 

förklarar sin teori med att det som hittills har fungerat bäst i olika typer av samhällen är när 
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stat och marknad fått samspela med varandra. Statens roll skall varken vara för stark eller för 

svag (theresabener.se 2012-01-27).  

 

4.1.2 Esping-Andersens välfärdsstater 

Den berömde danske sociologen Gøsta Esping-Andersen har utvecklat en teori kring olika 

välfärdsstater, även kallade välfärdsstatsregimer. Sedan andra världskriget har OECD: s1 

medlemsländer grupperats av dessa (Lindberg, 1999). Kategoriseringen bygger främst på 

kvalitén av de sociala rättigheterna samt förhållandet mellan stat, marknad och familj. Teorin 

omfattas av tre skilda välfärdssystem, dessa brukar namnges: den liberala, den konservativa 

samt den socialdemokratiska. Den liberala välfärdsstaten innefattas av att marknaden skall 

fördela resurser, försäkringar och sociala tjänster. USA och Australien är exempel på länder 

som tillämpar detta system. Den konservativa välfärdsstaten däremot bygger på ett 

korporatistiskt system och består av en inkomstbaserad ersättningsprincip där de sociala 

skydden ges ut i förhållande till individens ekonomiska kapital. Systemet används i bland 

annat Tyskland och Frankrike (Esping-Andersen, 1990).  

 

För denna studie är det intressant att lägga fokus på den socialdemokratiska välfärdsstaten 

som Sverige innefattas av. Välfärdsstaten har fått sitt namn på grund av att det främst var 

socialdemokratin som dominerade i dessa länder och drev igenom samhälleliga reformer. 

Grundtanken är att utjämna sociala olikheter mellan individer. Medborgarna har dessutom 

tillgång till generella socialförsäkringar. Dessa är till viss del inkomstbaserade, men 

kännetecknas av både ”golv” och ”tak”. Med detta menas att det både finns en 

grundersättning samt en övre gräns för ersättningsnivån (Esping-Andersen, 1990). Systemet 

bygger också på att alla medborgare skall garanteras vård, skola och omsorg. Alla skall också 

kunna ta del av de sociala förmåner som finns i samhället. Staten fyller en oerhört viktig 

funktion över detta. Något som internationellt sett är ganska unikt för detta system är ett högt 

utvecklat socialt skyddsnät som även omfattar barn, handikappade och gamla. Välfärdsstatens 

viktigaste uppgift är således att värna om samtliga grupper i samhället (Esping-Andersen 

m.fl., 2002). 

 
                                                
1 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). 
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Den socialdemokratiska välfärdsstaten kännetecknas av följande drag: 

 

• Ett högt utvecklat skyddsnät 

• En stark offentlig sektor  

• Inga klasskillnader 

• Rättvisa, jämlikhet och solidaritet 

• Vård, skola och omsorg för alla 

 

I nästan alla länder har välfärdsstaterna tagit en ny vändning de senaste åren på grund av att 

olika krafter har kommit att ifrågasätta dess livsduglighet, effektivitet samt användbarhet.  

Nya ideologiska tankar har kunnat ta fart vilket i sin tur har lett till att ett ökande antal länder 

börjat minska på välfärdsförmånerna i samhället. De utmaningar välfärdsstaterna i väst står 

inför idag handlar bland annat om förändringar i familjemönster, en åldrande befolkning och 

stigande arbetslöshet vilket på sikt hotar välfärdsstatens livskraft då socialpolitiken kan 

komma att behöva förändras (Esping-Andersen, 1996).  

 

5. Metod  

 
5.1 Val av metod  
Föreliggande uppsats fordrar en metod som kan synliggöra och tolka politiska idéer och 

argument. Val av design kommer främst an på studiens problemställning, för denna 

undersökning är det därför passande att använda sig av en idé- och ideologianalys samt en 

argumentationsanalys. Till följd av detta kommer undersökningen att bygga på en kvalitativ 

textanalys vilket innebär att man genom noggrann läsning väljer ut det mest centrala av 

textens delar, helhet och kontext. Eftersom undersökningen dessutom syftar till att jämföra 

dokument från olika tidsperioder är en fallstudie att föredra. Detta innebär att samma kontext 

utforskas vid två olika tidpunkter (Esaiasson m.fl., 2003).  
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5.1.1 Tillvägagångssätt 

Inför denna studie har jag studerat material om socialdemokratin och välfärdspolitiken i 

Sverige. Dessutom har jag tagit reda på tidigare forskning inom det aktuella ämnesområdet 

samt letat efter passande teorier. Jag fann två stycken teorier som lämpade sig för studiens 

inriktning. Detta tillvägagångssätt är av deduktiv karaktär, det vill säga att jag först valt ut en 

teori som därefter tillämpas på materialet. Därpå samlade jag in empiriskt material till 

undersökningen. Jag har dessutom studerat olika typer av metoder, främst 

argumentationsanalyser och idé- och ideologianalyser då dessa är mest lämpade för studiens 

problemställningar och syfte. Eftersom metodvalet banar väg för själva tolkningsprocessen 

har jag försökt välja ut lämpliga analysredskap inför sammanställningen av det empiriska 

materialet. Noggrann läsning av materialet har varit en förutsättning för att de mest centrala 

aspekterna skall kunna väljas ut inför analysen. Denna studies empiriska material baseras på 

sekundärdata, det vill säga redan färdigställt material bestående av partiprogram, motioner 

och andra skriftliga dokument från det Socialdemokratiska arbetarpartiet.  

 

Idé- och ideologianalysen syftar till att besvara studiens första och sista frågeställning: ”Har 

det Socialdemokratiska arbetarpartiet förändrat sin ideologi med avseende på 

välfärdspolitiken?” och ”Hur kan det Socialdemokratiska arbetarpartiets grundideologi 

(socialismen) relateras till den välfärdspolitik som bedrivits?”. Partiprogrammen från det 

Socialdemokratiska arbetarpartiet kommer att ligga till grund för denna idé- och 

ideologianalys. Argumentationsanalysen däremot bygger på riksdagsmotioner, skrifter och 

artiklar från det Socialdemokratiska arbetarpartiet och syftar till att besvara den andra 

frågeställningen i uppsatsen: ”Har det Socialdemokratiska arbetarpartiet ändrat inställning 

och argument vad gäller välfärden?”. För att underlätta operationaliseringen av studien 

kommer jag att använda mig av modellanalyser, på så sätt blir det enklare att följa med i 

analysen och skåda eventuella skillnader och förändringar. En viktig aspekt att tänka på vid 

val av analysredskap enligt Bergström & Boréus (2005) är att syftet skall vägleda 

tillvägagångssättet, själva analysverktyget kan därför utformas i stort sett hur som helst så 

länge syftet och forskningsfrågorna hamnar i centrum (Bergström & Boréus, 2005).  
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Figur 1: Illustrationen nedan visar ett förtydligande av studiens tillvägagångssätt. 

 

 Steg 1. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Steg 2. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 2 Argumentationsanalys  

Argumentationsanalysens syfte är att ordna och systematisera innehållet i texterna. 

Tankeinnehållet skall därefter sammanställas så att översiktliga kategorier kan urskiljas. 

(Esaiasson m.fl, 2003). Argumentationsanalys som metod kan syfta till tre skilda saker; att 

deskriptivt återskapa argumentationen, att bedöma hur argumentationerna kan leva upp till 

vissa normer samt att försöka fastställa beviskraften i argumentationen. Den kanske mest 

väletablerade metoden inom svensk forskning kallas för ”pro- et contra analys” och syftar till 

att ta ställning till beviskraften i en argumentation. Ett pro-argument är ett argument för en tes 

eller ett annat argument medan ett contra-argument i stället är ett motargument. Denna ”pro- 

et contra metod” skiljer sig dock från en annan känd metod av Stephen Toulmin. Hans modell 

utgår ifrån ett antal byggstenar vid namn ”claim”, ”data” och ”warrant”. Med ”claim” menas 

Argumentationsanalys 

Klassificering 

Motioner/artiklar/skrifter 

Idé- och ideologianalys 

Idealmodell 

Partiprogram 
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att man skall få fram det som argumentationen innehåller, själva påståendet. ”Data” avser det 

som argumentet grundar sig på, själva underbyggandet av påståendet. Den tredje byggstenen 

”warrant” innefattas av premisserna som är underförstådda i de flesta argumentationer 

(Bergström & Boréus, 2005).  

 

I mitt fall syftar inte argumentationen till att ta ställning för eller emot någon tes, utan 

argumentationsanalysen avser ta reda på om det Socialdemokratiska arbetarpartiet har ändrat 

inställning och argument när det gäller välfärdspolitiken. Argumentationsanalysen i denna 

uppsats kommer att ligga till grund för att deskriptivt tolka argumenten. Med anledning av 

detta finner jag Stephen Toulmins modell mer användbar då denna syftar till att ta fram 

innehållet och det underförstådda i argumentationen. Som analysverktyg har jag använt mig 

av en typ av klassificering, där jag försökt ta ut det mest centrala från varje argument av 

materialet. Jag har ersatt varje argument med ett begrepp eller några få ord som beskriver 

huvuddragen i argumentet, utan att betydelsen gått förlorad (se Bilaga 2). Kodifieringen 

bygger på en sammanslagning av argumenten av de studerade tidsperioderna för att dessa 

lättare skall kunna jämföras med varandra. 1960- och 1970-tal utgör således en kategori, 

1990- och 2000-tal utgör därmed en annan kategori (se Figur 2). Om två liknande argument 

uppkommit under samma period har dessa i stället ersatts av en gemensam benämning för att 

undvika snarlika upprepningar. De huvuddrag som argumenten kännetecknas av har placerats 

in i en lättöverskådlig tabell och presenteras i resultatdelen (se Figur 2). Uppställningen 

bygger på argument som är gemensamma för de båda tidsperioderna, men även på argument 

som särskiljer perioderna från varandra. På så sätt kan Socialdemokraternas argument från de 

båda tidsperioderna, dvs. innan och efter tredje vägen, analyseras utifrån vad som har 

förändrats och vad som är sig likt.  

 

5. 3 Idé- och ideologianalys  
En idé- och ideologianalys riktar in sig på de idéer som uttrycks i en text. Eftersom idéer i 

många avseenden hör nära samman med begreppet ideologi är det varken lätt eller nödvändigt 

att skilja dem åt, däremot kan ett förtydligande av termerna behöva göras (Bergström & 

Boréus, 2005). Redogörelse för begreppen ”ideologi” och ”argument” har jag valt att nämna i 

ett eget avsnitt i uppsatsen (se Begrepp 1.1.3).  
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När man använder sig av textanalys som metod bör man avgöra huruvida 

problemställningarna skall syfta till att systematisera innehållet eller om syftet i stället är att 

granska innehållet kritiskt. För denna studie är det intressant att använda sig av en så kallad 

klassificerande systematik för att då till exempel besvara om ett politiskt parti fortfarande har 

inslag av en viss politisk ideologi. Att systematisera innehållet är en bra strategi då man 

ämnar förklara tankestrukturer och värderingar hos olika typer av aktörer, precis som avsikten 

är inför denna studie (Esaiason m.fl., 2003). Även Bergström & Boréus (2005) upplyser om 

olika angreppssätt för idé- och ideologianalyser beroende på syfte, de menar att det finns ett 

antal olika inriktningar för hur en idé- och ideologianalys kan utformas. Jag har valt att hämta 

inslag från några av dessa. Den inriktning jag fann mest användbar kallas för innehållslig 

idéanalys. Metoden har som huvuduppgift att tydliggöra vad som sägs i materialet och att 

återskapa de mest centrala argumenten för att sedan knyta samman dessa och identifiera 

eventuella ideologiska förändringar (Bergström & Boréus, 2005). Med anledning av detta tror 

jag att den innehållsliga idéanalysen kan vara till hjälp för det fortsatta arbetet samt ge en 

mångsidig analys. 

 

Idé- och ideologianalyser kräver också någon form av analysverktyg, därför har jag valt att 

använda mig av idealtyper (se Idealtyper 5.3.1). Därefter kommer dokumenten att kunna 

jämföras med varandra. Dokumenten är kodifierade utifrån idealtyperna. Kodningen har gått 

till på så sätt att jag härlett påståendena från partiprogrammen med de punkter som står 

uppsatta i idealtyperna (se Idealtyper 5.3.1). De påståenden från partiprogrammen som jag har 

kodat med hjälp av idealtyperna presenteras i resultatdelen, men själva härledandet mellan 

material och idealtyper har jag valt att lägga i en bilaga (se Bilaga 1). I en del fall har det varit 

svårare att se tydliga kategoriseringar mellan påståendena än i andra fall, och därmed spelar 

forskarens tolkning en avgörande roll vid valet av idealtyp. Vad jag menar är att eftersom 

idealtyperna är renodlade är det svårt att se eventuella nyanser, på så sätt måste kodningen ske 

efter antingen den ena eller den andra idealtypen.  

 

5.3.1 Idealtyper  

Termen idealtyp brukar främst sammankopplas med sociologen Max Weber, dock var dennes 

syfte med idealtyper en annan än vad tanken är i ett metodavsnitt som detta. För Weber 

uppfattas idealtyper i och för sig som ett metodologiskt analysredskap, men han använder 

dessa mestadels för att renodla olika företeelser medan användningsområdet i denna uppsats 
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är att formulera idésystem. Inom sociologin behövs ”klara” begrepp som går att jämföra med 

varandra och idealtyperna fungerar då som ”typiska” fall av ett fenomen. Desto klarare en 

idealtyp konstrueras desto lättare blir det att använda de på ett klassifikatoriskt och 

terminologiskt plan. Fördelen med idealtyper är att de är förståeliga och entydiga (Weber, 

1983). En idealtypsanalys hjälper till att förklara huruvida det studerade fenomenet liknar den 

renodlade idealtypen. Samhällsfenomenet jämförs då med idealtypen och kännetecknande 

drag kan plockas ut (Esaiasson m.fl., 2003).  

 

I idealmodellen kommer utmärkande kännetecken för ideologiernas syn på välfärd att sättas 

upp. Därefter görs en analys av dokumenten där syftet är att komma fram till de ideologier 

som är framträdande i socialdemokraternas syn på välfärdspolitik. Partiprogrammen som är 

från olika tidsperioder skall därefter jämföras med varandra, på så sätt kan uppsatsens 

frågeställningar besvaras. Ideologierna som idealmodellen innefattas av är dels 

socialdemokratins ursprungliga ideologi socialismen, dels nyliberalismen som förknippas 

med ”tredje vägen”. Dessa ideologier skiljer sig åt när det gäller social- och välfärdspolitik 

(Bergström & Boréus, 2005). Idealtyperna som presenteras nedan är utformade av mig, men 

utifrån Giddens teori och därmed också utav dennes definition av vad traditionell socialism 

samt nyliberalism karaktäriseras av. Eftersom Giddens teori är central i föreliggande studie 

har jag valt att låta dennes tankar kring socialism och nyliberalism ligga till grund för 

analysen. Idealtypernas utformande bygger på motsatser inom två ideologiska åskådningar, 

vilka har haft betydelse för socialdemokratins politiska värderingar genom åren (Giddens, 

1998). Fokus har således lagts på de skillnader som finns mellan ideologierna för att 

materialet lättare skall kunna jämföras. Jag har i tabellen nedan satt upp de begrepp jag anser 

mest användbara för min studies ämnesområde, Giddens använder sig annars av fler olikheter 

mellan ideologierna.   

 

                    Idealtyp 1: Socialism                     Idealtyp 2: Nyliberalism 
 

• Stark statsmakt • Minimal statlig inblandning 
• Kollektivism • Individualism 
• Jämlikhetssträvan • Accepterande av ojämlikhet 
• Rättigheter • Skyldigheter 
• Omfattande välfärdsstat • Välfärdsstat som skyddsnät 
• Social ekonomi/blandekonomi • Marknadsekonomi 
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5.4 Empiriskt material 
Materialet är hämtat från hemsidor tillhörande det Socialdemokratiska arbetarpartiet 

(www.socialdemokraterna.se) och Arbetarrörelsen (www.arbark.se). Jag har även tagit del av 

dokument som finns att tillgå på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm samt 

offentligt tryck i form av riksdagsmotioner som finns att få tag i på Stockholms 

Universitetsbibliotek. Det empiriska materialet består av: 

 

1. Partiprogram från det Socialdemokratiska arbetarpartiet (4 stycken: 1960 års partiprogram, 

1975 års partiprogram, 1990 års partiprogram och 2001 års partiprogram)  

 

2. Motioner till riksdagen från det Socialdemokratiska arbetarpartiet (2 stycken: en från 1990-

talet och en från 2000-talet)  

 

3. Skrifter från Socialdemokratiska arbetarpartiet (2 stycken: en från 1960-talet och en från 

1970-talet) 

 

4. Artiklar från Socialdemokraternas egen tidskrift vid namn ”Tiden” (2 stycken: en från 

1960-talet och en från 1970-talet)  

 

Vid sökningen av empiriskt material för denna studie uppmärksammade jag att de 

socialdemokratiska partiprogrammen från tidigare år inte var så lätta att finna. Via en sida på 

internet fick jag tag i en länk till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) där det stod att 

det länge varit svårt att få tag i partiprogrammen från det Socialdemokratiska arbetarpartiet 

och att de därmed sammanställt en gemensam utgåva med skrifterna från år 1897-1990 (Klaus 

Misgeld, 2001). Jag valde ut de tre sista partiprogrammen från ARAB; 1960 års partiprogram, 

1975 års partiprogram och 1990 års partiprogram. Däremot fanns 2001 års partiprogram till 

förfogande på Socialdemokraternas hemsida (www.socialdemokraterna.se). Att använda sig 

av partiprogram för ett specifikt politiskt parti innebär att deras ståndtaganden kan studeras på 

närmare håll samt att dokumenten enkelt kan jämföras med varandra. En stor fördel är att 

partiets förenade tankar kommer fram eftersom åsikterna har sammanfattats till en gemensam 

produkt, trots de oskiljaktigheter som annars kan råda inom ett och samma parti (Bäck & 

Möller, 2001). Anledningen till att jag använder mig av partiprogram beror på att dessa är mer 

av ideologisk basis än till exempel valmanifest, som i stället är avsedda för de mål partiet har 
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inför kommande mandatperiod. En annan fördel med partiprogrammen är att det blir lättare 

att jämföra och studera eventuella förändringar eftersom dokumenten till stor del liknar 

varandra.  

 

Vad gäller motionerna så har jag funnit dessa på Riksdagens hemsida (www.riksdagen.se), 

dock finns där endast motioner från 1990-talet och framåt. Tidigare motioner har jag varit 

tvungen att leta upp i offentligt tryck där samtliga motioner finns till förfogande. Motioner 

som uttalat rörde välfärdsfrågor var det dåligt med, varför jag inte behövt sålla mycket alls. 

De motioner som jag valt ut till min studie var sådana som enbart inriktade sig på skola, vård 

och omsorg. Dessvärre fann jag inga motioner som uttalat rörde välfärdspolitiken från 1960- 

och 1970-talet, varför jag sedermera valde att studera två artiklar från Socialdemokraternas 

egen tidskrift ”Tiden” samt två skrifter utgivna av det Socialdemokratiska arbetarpartiet 

under denna tidsperiod. Dessa dokument är specifikt inriktade på välfärdsfrågor, dock är de 

skrivna av enskilda partipolitiker och får därmed en individuell prägel vilket jag ser som en 

nackdel vid analysen.  

En annan nackdel har att göra med materialets jämförbarhet, dvs. att det kan bli svårt att 

jämföra riksdagsmotionerna med skrifterna eftersom de inte är utformade på samma sätt och 

heller inte syftar till direkt samma sak. Detta är något jag är medveten om kan påverka min 

analys och mitt resultat, dock har urvalet av dessa skrifter och motioner baserats utifrån 

partiets ståndpunkter när det gäller vård, skola och omsorg. På så sätt blir ändå materialet 

någorlunda jämförbart. 

 

5.5 Kritik av litteratur, metod och material  
Litteraturen är främst skriven av erkända sociologiska och statsvetenskapliga forskare och av 

den anledningen anser jag materialet trovärdigt och intressant. Tidigare forskning omfattas av 

litteratur som kan tänkas vara relevant för studiens ämnesområde. Den litteratur jag valt att ha 

med är sådan som jag kan försäkra mig om är kritiskt granskad, som till exempel sociologiska 

publicerade tidsskrifter och böcker författade av etablerade forskare. I denna uppsats används 

tidsskriften Sociologisk forskning. Källor som offentliga utredningar och rapporter kan 

dessvärre vara partiska, vilket jag är medveten om. Dessa nämns dock mycket kortfattat. 

Tidningsartiklar har jag valt bort på grund av trovärdighetsrisken, då dessa inte är tillräckligt 

granskade och kan innefattas av vinklade fakta (Esaiasson m.fl., 2003). Den tidigare 
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forskningen har haft en avgörande del för denna uppsats och den skapar även förståelse för 

studiens forskningsfrågor och resultat. 

 

Beträffande det empiriska materialet så är det endast utformat av det Socialdemokratiska 

arbetarpartiet i form av partiprogram, riksdagsmotioner, skrifter och artiklar. Att materialet är 

formulerat av det egna partiet anser jag nödvändigt. Deras ståndpunkter kommer på så sätt 

fram på ett trovärdigt sätt. Materialet ger mig möjlighet att tolka politiska argument samt 

finna ideologiska karaktärsdrag. Då jag avser undersöka ideologiska förändringar och 

attitydskillnader anser jag det mer passande att ta del av partiprogram än av till exempel 

valmanifest. Däremot hade intervjuer och debattprogram kunnat utgöra ett lämpligt material. 

Förmodligen hade dessa typer av material innehållit information som passat ett annat 

angreppssätt av studien, därför motiverar jag valet av material med undersökningens syfte och 

frågeställningar. 

 

Metoden kommer studien väl till pass då den syftar till att analysera partiets ideologi och 

attityder. Anledningen till att jag valt ut två olika metoder beror på problemställningarnas 

fokus. En idé- och ideologianalys kan endast frambringa de idéer som uttrycks i materialet 

medan en argumentationsanalys kan förmedla bakomliggande argument till idéernas 

uppkomst. I de motioner och skrifter jag tagit del av har förklaringar till varför de 

argumenterar på ett visst sätt uppmärksammats. Det jag menar är att man av citaten i många 

fall kan utläsa varför de resonerar på ett visst sätt, i stället för att enbart en ståndpunkt 

presenteras som fallet är med partiprogrammen. Denna jämförelse kan göras om man studerar 

Bilaga 1 och 2. På så sätt kompletterar argumentationsanalysen och idé- och ideologianalysen 

varandra och svaren på frågeställningarna kan därefter besvaras med den bäst lämpade 

metoden. Någonting som däremot kan bli problematiskt gäller analysprocessen när jag som 

forskare skall tolka materialet eftersom det måste ske på ett så objektivt sätt som möjligt. En 

annan nackdel gäller idealtyperna, då tolkningarna antingen kan bli för svävande eller för hårt 

hållna. Andra forskare kan då göra en annan bedömning än vad jag har gjort och hänföra 

idéerna på ett annat sätt (Bergström & Boréus, 2005).  

 

Hög reliabilitet i en textanalysstudie innefattas av att forskaren är ytterst noggrann vid 

textläsningen samt att man vid upprepade studier uppnår samma resultat. Jag anser att jag som 

forskare varit noggrann vid textläsningen och risken med att uppnå låg reliabilitet ser jag 

därför inte som speciellt stor (Bergström & Boréus, 2005). Eftersom denna studie bygger på 
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tolkningar utifrån offentligt textmaterial förefaller det en liten risk att olika resultat skulle 

uppnås vid upprepade tillfällen. Forskare kan givetvis göra olika bedömningar, dock anser jag 

att analysredskapen syftar till att minimera denna risk.  

 

6. Resultat och analys 
Inför analysen av materialet har metoderna tillsammans med Anthony Giddens och Esping-

Andersens teorier varit av stor betydelse. De tre frågeställningarna kommer nedan att besvaras 

var för sig. Tolkningar av argumenten från riksdagsmotionerna, skrifterna och artiklarna 

presenteras även längre fram i uppsatsen. Först följer dock en kort redogörelse över 

partiprogrammen för att underlätta förståelsen av innehållet. 

 

6.1 Redogörelse av partiprogrammen 

 
6.1.1. 1960 års partiprogram  

I 1960 års partiprogram omnämns begreppen demokrati, frihet, jämlikhet, samarbete och 

broderskap. Partiet riktar i detta program kritik mot allt som inte är förenligt med 

demokratiska och jämlika principer, till exempel anser man det inte acceptabelt att ett fåtal 

ägare innehar maktpositioner inom näringslivet och att det saknas en effektiv kontroll över 

dessa. Bestämmanderätten över produktionen samt dess fördelning bör helt enkelt överlämnas 

åt folket. Även alla slags klasskillnader oavsett ekonomisk, social eller kulturell bakgrund 

skall motverkas. Med hjälp av en solidarisk politik som omfattar alla individer kommer 

välfärdspolitiken att stå för trygghet och jämlikhet, för att säkra denna trygghet måste full 

sysselsättning vara ett strävansmål. Viktiga punkter för 1960 års välfärdspolitik: 

• klassgränser undanröjes 

• rättvis inkomst- och förmögenhetsfördelning 

• lika behandling av alla oavsett samhällsställning, kön, ras eller språk 

• bestämmanderätten över produktionen samt dess fördelning bör helt enkelt 

överlämnas åt folket 

• ekonomisk demokrati, ökad produktion, full sysselsättning och rättvis fördelning 

• kostnadsfri gemensam grundskola  

• beskattning anpassas efter bärkraft 
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• socialförsäkring, sjukförsäkring, moderskapsförsäkring, ålders- invalid- och 

familjepensionering 

• handikappade skall uppnå en levnadsnivå jämförlig med övriga medborgares 

• stöd åt barnfamiljerna 

• aktiv åldringssjukvård 

• folktandvård och kostnadsfri tandvård för barn 

 

6.1.2 1975 års partiprogram  

De allmänna grundsatserna om det demokratiska idealet, idéerna om frihet, jämlikhet, 

solidaritet och alla människors lika värde betonas. Dessutom riktas kritik mot både 

kapitalismen och kommunismen som maktsystem. ”Arbetet”, det vill säga grunden för 

välfärden, ges ett stort utrymme i enighet med socialdemokratins grundvärderingar. 

Solidariteten skall genomsyras i hela samhället, var och en skall bidra till välfärdssamhället 

efter bästa förmåga. Jämlikheten mellan män och kvinnor måste även förverkligas i realiteten. 

Den ekonomiska maktkoncentrationen i samhället som tillhör ett fåtal måste ändras så att 

varje individ har rätt som medborgare, konsument eller löntagare att påverka produktionens 

inriktning och fördelning. Följande idéer inom välfärden hör till 1975 års partiprogram: 

• klassgränser undanröjes 

• lika rättigheter för alla oavsett kön, ras, eller språk 

• rätt till arbete för alla - lika lön för likvärdigt arbete 

• samma rättigheter och ansvar för män och kvinnor i familj, arbetsliv och samhälle 

• varje individ skall ha rätt att som medborgare, konsument eller löntagare påverka 

produktionens inriktning och fördelning samt arbetets villkor 

• jämnare inkomst- och förmögenhetsfördelning 

• en social bostadspolitik förutsätter ett kooperativt och allmännyttigt företagande 

• alla barn ska ha rätt till förskola 

• utbyggd föräldraförsäkring och ett väl utbyggt pensionssystem 

• socialförsäkring som ger alla ekonomisk trygghet vid sjukdom och olycksfall, 

arbetslöshet och ålderdom 

• lika rätt för alla till hälso- och sjukvård 

• tandvård och tandhälsovård tillgänglig för alla inom ramen för folktandvården och den 

allmänna tandvårdsförsäkringen 

• handikappade skall ges en levnadsnivå jämställd med övriga medborgares 
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• kostnadsfri undervisning i gemensam grundskola, gymnasieskola och högskola  

 

6.1.3 1990 års partiprogram  

Även i detta partiprogram betonar man vikten av den demokratiska socialismen, det 

väsentliga för denna anses vara människornas möjlighet att påverka produktionens inriktning 

och fördelning. Det poängteras att det endast genom en kombination av samhällelig styrning 

och marknadshushållning går att uppfylla arbete åt alla, hushållning med miljöresurser, en 

stark arbetsrättslig ställning för de anställda, rättvis fördelning, ekonomisk utveckling och 

social trygghet. Metoderna kompletterar varandra väl, dock får inte allmännyttiga behov 

fördelas via marknaden. Övertygelsen om alla människors lika värde framhävs, vilket nu 

handlar om att bekämpa förtryck på grund av klass, kön och etnicitet. Ungdomars rätt till 

arbete och utbildning, invandrares och handikappades situation samt jämställdhet mellan 

könen utgör också en viktig del i detta partiprogram. Välfärdspolitiska idéer för år 1990: 

• jämställdhet mellan kvinnor och män 

• utjämning av inkomster och förmögenheter 

• likvärdigt arbete ska betalas med lika lön 

• kollektivt finansierad politik för social trygghet 

• kombination av samhällelig styrning och marknadsekonomi 

• skattesystemet skapar utrymme för socialförsäkringar och sociala tjänster  

• trygga rätten till arbete åt alla  

• handikappade har rätt till en levnadsnivå, som ekonomiskt, kulturellt och socialt är 

jämställd med övriga medborgares 

• det ekonomiska stödet till barnfamiljerna inriktas på barnen, främst genom allmänna 

barnbidrag 

• ett väl utbyggt pensionssystem – goda levnadsförhållanden för de äldre 

• de äldre ska själva och genom sina organisationer kunna påverka utformningen av de 

tjänster samhället erbjuder 

• kostnadsfri undervisning i grundskola, gymnasieskola och högskola 

• alla har rätt till hälso- och sjukvård efter behov oberoende av inkomst och bostadsort 

• den enskilde ska i möjligaste mån kunna välja vilken vårdmottagning han eller hon 

vill vända sig till 

• samhället garanterar genom socialförsäkringssystemet ekonomisk trygghet vid t.ex. 

handikapp, sjukdom eller arbetslöshet 
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6.1.4 2001 års partiprogram 

År 2001:s partiprogram är mer genomgripande än tidigare program. Jämlikhets- och 

jämställdhetsfrågorna är mycket centrala, för första gången nämns också att det 

Socialdemokratiska arbetarpartiet är ett feministiskt parti. Välfärdspolitiken syftar till att 

korrigera orättvisor i samhället. Denna politik innebär både rättigheter och skyldigheter för 

medborgarna, att missbruka förmånerna accepteras därför inte. Socialdemokraterna står också 

fast vid att sociala tjänster som skola, vård och omsorg ej bör tillfalla marknaden. Det måste 

dock finnas olika alternativ när det gäller dessa verksamheter för att möta människors olika 

behov. Möjligheter till andra alternativ skall endast vara ett val för individen och inte för 

företag att till exempel välja patienter eller elever. Som den fjärde viktiga hörnstenen efter 

vård, skola och omsorg nämns även bostad. En bostad skall vara en social rättighet vilket 

kräver ett samhälleligt ansvar. Utmärkande välfärdspolitiska drag för 2001 års partiprogram: 

• målet är ett samhälle utan klasskillnader, könssegregation eller etniska klyftor samt ett 

samhälle utan fördomar och diskriminering  

• jämlikhet - möjlighet att forma sitt eget liv och påverka sitt samhälle 

• solidaritet - det samhälle är bäst som byggs genom samverkan, ömsesidig hänsyn och 

respekt 

• varje människa har rätt och möjlighet att som medborgare, löntagare och konsument 

påverka produktionens inriktning och fördelning, arbetslivets organisation och 

arbetslivets villkor 

• kapital och marknad får ej dominera och kommersialisera sociala, kulturella och 

mänskliga relationer 

• marknaden behövs för den effektiva produktion som skapar och återskapar resurserna 

för välfärden 

• den generella välfärdspolitiken är något medborgarna solidariskt erbjuder varandra  

• alla ska ha rätt till en trygg barndom och ålderdom 

• alla invånare i landet ska ha likvärdig tillgång till skola, vård och omsorg 

• vården, skolan och omsorgen måste vara uppmärksam på det klass- och könsbundna 

mönstrens betydelse och arbeta för att förändra dessa 

• det måste finnas möjlighet att välja mellan olika former av vård, skola och omsorg, 

under förutsättning att det finns underlag för flera alternativ 

• en bostad är en social rättighet  
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• starka allmännyttiga och kooperativa företag är nödvändiga för att motverka 

segregation och för att hålla nere boendekostnaderna 

• grundskola och gymnasieskola ska vara avgiftsfria – på sikt även förskolan 

 

6.2 Svaret på första frågeställningen 
För att besvara den första frågeställningen ”Har det Socialdemokratiska arbetarpartiet 

förändrat sin ideologi med avseende på välfärdspolitiken?” har de idéer som kunnat kopplas 

ihop med ideologiska ställningstaganden valts ut från partiprogrammen. Idealtyperna har varit 

till hjälp för att lättare placera in de politiska idéerna i olika fack.  

 

Om man ser till 1960 års partiprogram finns det ett stort utrymme för människornas 

levnadsförhållanden, vilket tyder på en humanistisk och socialistisk inställning. Traditionella 

socialistiska tankar kring rättvisa och jämlikhet betonas starkt, även lika lön för lika arbete 

samt att beskattning skall ske efter bärkraft. En rättvis inkomst- och förmögenhetsfördelning 

utgör grunden för ett jämlikt samhälle. Utjämningen av klasskillnader är påtaglig och att 

ägandet skall tilldelas folket, vilket också tyder på klassiska socialistiska idéer.  

Grundskolan skall vara gemensam för alla och kostnadsfri. Dessutom skall det finnas en aktiv 

åldringsvård. Socialförsäkringar och stöd åt barnfamiljer är två ytterligare viktiga inslag i 

politiken. Alla dessa idéer kan härledas till en klassisk socialistisk ideologi, dessa tankar hör 

också starkt samman med vad Esping-Andersen (1990) anser att en välfärdsstat bör innefattas 

av. Den socialdemokratiska välfärdsstaten gör sig påmind då politiken är utformad på ett 

sådant sätt att alla medborgare skall kunna ta del av ett högt utvecklat socialt skyddsnät. 

Likaså barn, handikappade och äldre omfattas av systemet (Esping-Andersen m.fl., 2002). 

Med utgångspunkt i 1960 års partiprogram står det uttryckligen att ”handikappade skall 

uppnå en levnadsnivå jämförlig med övriga medborgares”. Viktiga funktioner i samhället 

skall också vara lika för alla enligt den socialdemokratiska välfärdsstaten vilket kan hänvisas 

till idén om en ”kostnadsfri gemensam grundskola”. I 1960 års partiprogram är de 

socialistiska idéerna starkt närvarande i välfärdspolitiken och utifrån kodifieringen av 

materialet kan påstås att inga spår av nyliberalistiska tankar har påträffats (se Bilaga 1).  

 

1975 års partiprogram betonar i likhet med föregående partiprogram vikten av solidaritet, 

rättvisa och jämlikhet. Nu uppmärksammas även jämställdheten mellan kvinnor och män. 

Humanistiska och socialistiska tankar präglar partiprogrammet. Det socialdemokratiska 



 

27 

 

arbetarpartiet gör dessutom gällande att en utbyggd offentlig sektor är att föredra, på så sätt 

kan alla människor få bättre utbildning, sjukvård och omsorg. Dessa tankar är utmärkande för 

den socialdemokratiska välfärdsstat Esping-Andersen m.fl., (2002) talar om. 

Samhällsvisionerna vid denna tid handlar i grund och botten om demokratiseringen av 

ekonomin. De materiella tillgångarna kan på så sätt fördelas mer rättvist, arbetslivet 

förändras, kulturell frigörelse skapas och jämställdheten ökar både i arbetslivet, hemmet och i 

samhällslivet. Välfärden vid denna tid handlar också om att alla barn skall ha rätt till förskola 

och en utbyggd föräldraförsäkring. På så sätt kan också kvinnor få möjlighet att kombinera 

förvärvsarbete med barnafödande (Esping-Andersen m.fl., 2002). Även ett väl utbyggt 

pensionssystem och allas rätt till hälso- och sjukvård beskrivs som nödvändiga medel för att 

ge människor ett bra liv. En gemensam kostnadsfri undervisning skall nu även innefatta 

gymnasieskolan samt högskolan. Det mesta tyder på att socialistiska tankar präglar både 

1960- och 1970-talets politik, dock har idéerna och framförallt formuleringen kring 

produktionens fördelning ändrats från ”i hela folkets händer” till ”varje individ skall ha rätt 

att som medborgare, konsument eller löntagare påverka produktionens inriktning och 

fördelning samt arbetets villkor”.  

 

Äganderätten är inte heller vid 1990 års partiprogram det mest väsentliga, utan fokus ligger 

på människors möjlighet att kunna påverka exempelvis produktionens inriktning och 

fördelning. En kombination av marknadsekonomi med samhällelig styrning ses som en 

nödvändighet, något som ursprungligen inte hör till socialistiska tankar utan snarare mer 

socialliberala eller nyliberala idéer. I och med detta har inställningen till marknaden 

förändrats, vilket både Andersson (2009) och Giddens (1998) gör gällande.  

I detta partiprogram betonas de äldres rätt att själva kunna påverka utformningen av de 

tjänster samhället erbjuder genom sina organisationer, även den enskildes möjlighet att i 

möjligaste mån kunna välja vilken vårdmottagning han eller hon vill vända sig till. Dessa 

förslag har en individualistisk underton, vilket skulle kunna härledas till ”tredje vägen” då 

individualismen blev mer märkbar (Giddens, 1998). I partiprogrammet uppmärksammas 

också allas rätt till hälso- och sjukvård oberoende av inkomst och bostadsort. Detta tyder dock 

på socialistiska traditionella tankar om jämlikhet och rättvisa samt är ett kännetecken på den 

socialdemokratiska välfärdsstaten då den syftar till att utjämna olikheter mellan individer 

(Esping-Andersen, 1990). 
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Jämlikhetsaspekten har i 2001 års partiprogram en mer nyliberal prägel än i tidigare 

program, då det står att alla skall ha ”möjlighet att forma sitt eget liv och påverka sitt 

samhälle”, vilket tyder på en mer individualistisk än kollektiv syn (Giddens, 1998). 

Solidaritetsaspekten är däremot av klassisk socialistisk karaktär med formuleringen ”det 

samhälle är bäst som byggs genom samverkan, ömsesidig hänsyn och respekt”. I detta 

partiprogram dras en skiljelinje mellan kapitalism och marknadsekonomi, vilket inte har 

gjorts i tidigare program. Detta kan få stöd av den forskning Andersson (2009) bedrivit som 

pekar på att socialdemokratin i Sverige gick tillbaka mot gamla idéer. Gällande de klassiska 

välfärdsområdena vård, skola och omsorg kan nämnas att man i 2001 års partiprogram anser 

att ”det måste finnas möjlighet att välja mellan olika former av vård, skola och omsorg, under 

förutsättning att det finns underlag för flera alternativ”. Detta tyder däremot på 

individualistiska tankar och en mer nyliberal ställning än tidigare. ”Tredje vägen” gör sig 

påmind i och med detta. Socialdemokraterna gör också gällande att marknaden behövs för den 

effektiva produktion som skapar resurser till välfärden. Även detta tyder på en mer liberal 

inställning. Dock gör de gällande att sociala tjänster som skola, vård och omsorg ej bör 

tillfalla marknaden, vilket är av traditionell socialistisk åsikt. Däremot skall man kunna få 

välja olika alternativ när det gäller dessa institutioner, vilket återigen kan härledas till 

nyliberala tankar. Välfärdspolitiken vid denna tid berör också de skyldigheter medborgarna 

omfattas av. Det står uttryckligen i partiprogrammet ”Att missbruka förmånerna accepteras 

inte”. Denna inställning har inte uttryckts i tidigare program och kan förklaras utifrån teorin 

om ”tredje vägen” som innebär att medborgarna innefattas av fler skyldigheter än tidigare, 

därmed inte enbart av rättigheter (Giddens, 1998).  

 

För att återknyta till frågeställningen vill jag framföra att det har skett en viss ideologisk 

förändring hos det Socialdemokratiska arbetarpartiet på grund av fler individualistiska idéer 

som till stor del beror på en större marknadsvänlighet. Detta har medfört att 

Socialdemokraterna ändrat synsätt i vissa frågor även om traditionella socialistiska idéer 

fortfarande är vanligt förekommande. Utifrån kodifieringen (se bilaga 1) ser man att fler 

nyliberala inslag har påverkat välfärdspolitiken under den senare studerade perioden, dock 

kan en övervägande del av idéerna härledas till en ideologi av socialistisk karaktär. 

Föreliggande studie kan därför inte helt och hållet kopplas ihop med tidigare forskning 

(Andersson, 2009) eftersom detta resultat visar att ”tredje vägen” trots allt satt spår på 

välfärdspolitiken under 1990- och 2000-talet. Tidigare forskning tydde däremot på att 
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socialdemokratin fördes tillbaka till klassiskt socialistiska idéer under 1990-talet (Andersson, 

2009).   

 

6.3 Svaret på andra frågeställningen 
Uppsatsens andra frågeställning ”Har det Socialdemokratiska arbetarpartiet ändrat 

inställning och argument när det gäller välfärden?” kan besvaras utifrån att ha studerat 

artiklar, skrifter och motioner från det Socialdemokratiska arbetarpartiet. De två studerade 

tidsepokerna har sammanställts och jämförts med varandra för att ett resultat skall bli möjligt. 

Således har en sammanslagning skett av 1960- och 1970-talet samt 1990- och 2000-talet. 

I tabellen nedan presenteras välfärdspolitiska argument från de båda tidsperioderna, dessa 

bygger på en klassificering av argumenten (se Bilaga 2).  

 

Figur 2:  

Gemensamma argument för de båda tidsperioderna 

Period 1960/1970: Period 1990/2000: 

• statens roll är viktig för en rättvis 
fördelning • generell välfärdspolitik 

• ökade samhällsresurser behövs 
• progressiv beskattning behövs • öka skatteunderlaget 

• kollektiv finansiering av välfärden 
• vård-skola-omsorg bör finansieras 

gemensamt 

• sysselsättningen måste öka • full sysselsättning 
• skydda svaga grupper • individperspektiv för sjuka och gamla 

• mer personal krävs inom vård och 
omsorg 

• satsningar på välfärden inför 

framtiden 

 

Övriga argument för de båda tidsperioderna 

Period 1960/1970: Period 1990/2000: 

• förändring av maktrelationer krävs • positivt med nytänkande och valfrihet 
• statsmakten måste erhålla ökade 

uppgifter 
• viss privat verksamhet inom vård-

skola-omsorg 
• en central ekonomisk politik krävs • fri konkurrens garanterar inte kvalitet 

• marknaden får inte styra välfärdens 
tjänster 

• inför kvalitetssäkringar av 
välfärdssektorerna 

 • negativt med vinstdrivande skolor 
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Även om samhället under de båda tidsperioderna skiljt sig från varandra och präglats av olika 

samhällsproblem, tyder ovanstående argument på en annorlunda inställning från partiets sida. 

Allmänt kan påpekas att argumenten för de båda tidsperioderna handlar om en generell 

välfärdspolitik, full sysselsättning samt en kollektiv finansiering av välfärdspolitiska 

områden. Med anledning av detta har de klassiskt socialistiska inställningarna inte förändrats 

över tid. Den generella välfärden är central för det Socialdemokratiska arbetarpartiet och 

statens roll är viktig för att garantera medborgarna en rättvis standard. Dessutom är målet full 

sysselsättning vilket ökar välfärdens finansiering genom den solidariska skattepolitiken. 

Argumenten som däremot skiljer sig åt har att göra med olika inställning till stat och marknad 

vid de olika tidsperioderna. I den första studerade tidsperioden lyder argumenten att 

”statsmakten måste erhålla ökade uppgifter”, ”marknaden får inte styra välfärdens tjänster” 

samt att en ”förändring av maktrelationer krävs”. Under 1990- och 2000-talet nämns i stället 

följande argument ”positivt med nytänkande och valfrihet” samt ”privata verksamheter inom 

lämpliga delar av vård-skola-omsorg”. Den förändring som har skett har att göra med en 

större acceptans av privat verksamhet inom välfärdens tjänster, även om Socialdemokraterna 

intar en viss skeptisk inställning då de även argumenterar mot den fria konkurrensen vilket 

argumenten ”fri konkurrens garanterar inte kvalitet” samt ”negativt med vinstdrivande 

skolor” tyder på. På grund av detta är argumentet för kvalitetssäkringar inom 

välfärdspolitiska tjänster av central karaktär. Den förändrade inställningen som har skett i 

Socialdemokraternas välfärdspolitik skulle enligt Giddens (1998) kunna förklaras med ett 

samhälle i förändring. Under 1960- och 1970-talet var inte den fria konkurrensen lika påtaglig 

som den är idag och därför har Socialdemokraternas argument följt med sin tid. Innan ”tredje 

vägen” fick en central roll inom socialdemokratin var de klassiska socialistiska argumenten 

mer påtagliga än under den senare tidsepoken då socialdemokraterna intagit en mer nyliberal 

inställning. Resultatet tyder på att socialdemokratin har intagit en liknande inställning till 

marknaden som länderna ute i Europa gjorde i och med ”tredje vägen”. Detta motsäger dock 

den forskning Andersson (2009) genomfört som tydde på att socialdemokratin i Sverige i 

stället leddes tillbaka till socialistiska idéer. 

 

6.4 Svaret på tredje frågeställningen 
För att besvara frågan ”Hur kan det Socialdemokratiska arbetarpartiets grundideologi 

(socialismen) relateras till den välfärdspolitik som bedrivits? har jag läst igenom samtliga 

partiprogram och letat efter ideologiska tankar som kan härledas till socialismen. De 
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grundideologiska tankar jag utgått ifrån nämns i början av denna uppsats (se Socialism och 

socialdemokrati 2.1) Efter att ha gjort detta har jag kommit fram till att de idéer som 

traditionellt brukar förknippas med socialismen är framträdande i samtliga partiprogram. Av 

att ha studerat materialet kan jag påstå att det finns en stark koppling till de ursprungliga 

socialistiska idéerna, men att en ideologisk förändring ändå är påtaglig om man jämför 

partiprogrammen från 1960- och 70-talet med 1990- och 2000-talet. Vad jag menar är att det 

finns fler nyliberala inslag i politiken från 1990-talet och 2000-talet än från tidsperioden 

innan. Exempel på detta är en ökad tilltro på individens möjligheter att själva få välja skola, 

vård och omsorg samt en större marknadsvänlighet. Den klassiska formuleringen där 

socialdemokratin menar att de vill förändra samhället så att bestämmanderätten över 

produktionen och dess fördelning läggs i hela folkets händer finns med i 1960 års 

partiprogram. I de övriga partiprogrammen däremot har formuleringen i stället blivit att 

Socialdemokraterna "strävar efter en ekonomisk ordning där varje människa som medborgare 

och konsument kan påverka produktionens inriktning och fördelning. Demokratins ideal skall 

prägla hela samhället och människors inbördes förhållande". De politiska omorienteringar 

som Giddens (1998) anser nödvändiga gör sig här påminda. Dock bör påpekas att denna 

förändring redan varit närvarande vid 1975 års programrevision, vilket motsäger teorin om 

”tredje vägen” som inleddes efter att detta partiprogram introducerades (Giddens, 1998). De 

klassiska socialistiska tankarna om social trygghet för alla människor samt att sociala klyftor 

skall motverkas och att välståndet bör fördelas på ett jämlikt sätt är väl framträdande i 

samtliga partiprogram. Sammanfattningsvis kan sägas att det främst är de ekonomiska 

aspekterna av välfärdspolitiken som har ändrat karaktär samt att socialismen som 

grundideologi lever kvar.  

 

7. Slutdiskussion  
Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida det Socialdemokratiska 

arbetarpartiets välfärdspolitik har förändrats över tid. Dessutom var avsikten att försöka ta 

reda på om partiets grundideologiska idéer hade ändrat karaktär. En argumentationsanalys 

samt idé- och ideologianalys har därmed legat till grund för att dra slutsatser om de 

förändringar som har skett inom partiet.  
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Utifrån idé- och ideologianalysen kan nämnas att partiet haft en tydligare socialistisk 

inriktning under den första studerade perioden, det vill säga vid 1960- och 1970-talet än vad 

som påträffats under 1990- och 2000-talet. Resultatet visar att partiets ideologi har förändrats 

till viss del, dock vore det ohållbart att påstå att partiet har ändrat ideologi helt och hållet. 

Nyliberala inslag i välfärdspolitiken har påfunnits under 1990- och 2000-talet, vilket knappt 

hittats i tidsperioden dessförinnan. Det bör dock påpekas att socialistiska idéer varit 

övervägande framträdande i båda tidsperioderna, vilket också omöjliggör slutsatsen att det 

Socialdemokratiska arbetarpartiet skulle ha förändrat ideologi till fullo. Vad som däremot är 

en möjlig slutsats är att ”tredje vägen” kommit att påverka socialdemokratins välfärdspolitik 

eftersom en mer omfattande marknadsvänlighet kunnat urskönjas under den senare studerade 

tidsperioden (Giddens, 1998). Dessutom kan tilläggas att den socialdemokratiska 

välfärdsstaten som Esping-Andersen (1990) talar om är mycket närvarande i båda 

tidsperioderna speciellt vad gäller vård, skola och omsorg.  

 

Resultaten från argumentationsanalysen visar att partiets inställningar och argument till stor 

del liknar varandra från de båda perioderna. Den klassiska socialistiska inställningen om 

generell välfärd och kollektiv finansiering gör sig tydlig i argumentationen både från 1960- 

och 1970-talet samt 1990- och 2000-talet. Där argumentationen och inställningen dock skiljer 

sig åt har med marknadens inflytande att göra. En ökad acceptans av den privata 

verksamheten inom välfärdsområdena går att urskilja i argumentationen från 1990- och 2000-

talet, medan det argumenteras för en ökad statlig roll inom välfärden under 1960- och 1970-

talet. Det understryks dessutom att marknaden inte får styra välfärdens tjänster under 1960- 

och 1970-talet. Även om det finns en acceptans av privat verksamhet på senare tid går det 

också att finna en viss skepticism i argumentationen gällande privatiseringar. Exempelvis 

argumenteras det för kvalitetssäkringar inom betydelsefulla välfärdområden samt att det 

argumenteras mot vinstdrivande skolor. Föreliggande studie bekräftar även det tidigare 

forskning (Andersson, 2009; Isaksson, 2010; Rojas, 1999) visat, att Socialdemokratin till viss 

del ändrat politisk inriktning.  

 

Den socialistiska grundideologin kan relateras till den förda politiken. Det finns en stark 

koppling till socialistiska grundtankar i samtliga partiprogram, dock bör påpekas att det har 

skett en förändring över tid. Under 1960-talet är socialismen som mest påtaglig, varpå den 

senare blir mindre framträdande på grund av ökade valmöjligheter för individen och ett 

minskat statligt inflytande. De politiska idéerna är till stor del desamma från period till period, 
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men inställningarna och formuleringarna är av annan karaktär. Detta rör främst den 

ekonomiska inblandningen i politiken, vilket skulle kunna förklaras med Giddens (1998) 

teori. Nyliberala inslag hör till 1990- och 2000-talet, därmed har den socialistiska 

grundideologin också urholkats i vissa avseenden. I 1960 års partiprogram är det statliga 

inflytandet som mest centralt och det står uttryckligen att produktionens fördelning skall vara 

”i hela folkets händer”, denna formulering har därefter redan i 1975 års partiprogram fått en 

annan ordalydelse. Något som skulle kunna strida mot Giddens (1998) teori, eftersom just 

denna förändring skedde redan innan ”tredje vägen” blev ett faktum.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att svaren på frågeställningarna tyder på en förändring av 

Socialdemokraternas välfärdspolitik, från traditionell socialism till nyliberala inslag i 

politiken. Detta resultat uppvisas både genom argumentationsanalysen samt idé- och 

ideologianalysen. Teorierna som använts i den aktuella studien har stöd för resultatet. Giddens 

(1998) teori är mer betydelsefull för uppsatsens egentliga syfte eftersom den berör 

socialdemokratins politiska förändringar och resultatet visar tydliga spår av fler nyliberala 

tankar på senare tid. Även Esping-Andersens (1990) klassificering av den socialdemokratiska 

välfärdsstaten är påtagligt synlig i Socialdemokraternas välfärdspolitik och det finns därmed 

inga spår av någon liberal eller konservativ välfärdsmodell.  

 

Jag är medveten om att den aktuella studien inte är omfattande nog för att kunna uttala sig 

tillräckligt om ideologiska förändringar inom det Socialdemokratiska arbetarpartiet, dock 

visar den på tendenser till förändring. Anderssons (2009) studie visar att socialdemokratin i 

Sverige under 1990- och 2000-talet leddes tillbaka till klassiska socialistiska idéer, till 

skillnad från andra socialdemokratiska partier i Europa som mer gick mot ett liberalt håll. Ett 

exempel är Storbritannien (Cochrane m.fl. 2001) som införde liberala reformer tidigt. Detta 

motsäger till viss del föreliggande studies resultat, då nyliberala idéer gjort sig väl framträdda 

inom välfärdspolitiken i Sverige perioden efter ”tredje vägen”. Forskning från Cochrane m.fl. 

(2001) bekräftar att nyliberala förändringar inom välfärdspolitiken inte var lika omfattande i 

alla länder trots tredje vägens starka inflytande. Detta kan förklara denna studies resultat, då 

trots allt socialistiska idéer varit mest synliga. Det kanske är som så att de nyliberala inslagen 

märks mer inom andra områden av den socialdemokratiska politiken, men att det ändå går att 

urskilja nyliberalistiska tankar inom det välfärdspolitiska området.  
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För vidare forskning rekommenderar jag att studera andra politiska områden för att tyda 

förändringar inom partiet. Som framgått av denna studie så är det egentligen den ekonomiska 

politiken där förändringarna är som mest påtagliga. Även andra tidsperioder skulle kunna vara 

intressanta för kommande forskningsprojekt. Jämförande studier mellan socialdemokratin i 

två olika länder skulle kunna vara ytterligare ett förslag eller ideologiska förändringar inom 

olika partier i Sverige. Aktuella samhällsdebatter handlar för närvarande om privatiseringar av 

välfärdspolitiska områden inom till exempel vården och skolan, vilket skulle kunna vara ett 

tänkvärt framtida forskningsområde eftersom kvalitén inom dessa områden har ifrågasatts och 

skandaler uppdagats på senare tid. Här skulle då Alliansens och Socialdemokraternas förda 

politik kunna ställas mot varandra. Eftersom det Socialdemokratiska arbetarpartiet visat på 

fler nyliberala tendenser på senare tid vore det intressant att undersöka hur de förhåller sig till 

privatiseringar efter till exempel de vårdskandaler som avslöjats.  
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dokument/Strategi-for-valfarden_GG02So449/?text=true  

 

Motion 2008/09:Fi291- Investera i välfärdens kvalitet: Nedladdad 2012-03-16 Kl. 15:45 från 

Riksdagens hemsida, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Forslag/Motioner/Investera-i-valfardens-kvalite_GW02Fi291/?text=true  

 

Artiklar från tidskriften Tiden från år 1960 och år 1973: Nedladdade 2012-03-14 Kl. 16:37 

från ARBARK:s hemsida, http://www.olofpalme.org/ingangar/tema/olof-palme-i-tiden-1953-

1986  

 

Skrifterna från år 1960 och år 1974 finns endast tillgängliga på Arbetarrörelsens arkiv och 

bibliotek.  
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Bilaga 1: Kodifiering av innehållslig idéanalys 
 

Idéer från 1960 års partiprogram: 

 

• klassgränser undanröjes ⇒ Socialism 

• rättvis inkomst- och förmögenhetsfördelning ⇒ Socialism 

• lika behandling av alla oavsett samhällsställning, kön, ras eller språk ⇒ Socialism 

• bestämmanderätten över produktionen samt dess fördelning bör helt enkelt 

överlämnas åt folket ⇒ Socialism 

• ekonomisk demokrati, ökad produktion, full sysselsättning och rättvis fördelning ⇒ 

Socialism 

• kostnadsfri gemensam grundskola ⇒ Socialism 

• beskattning anpassas efter bärkraft ⇒ Socialism 

• socialförsäkring, sjukförsäkring, moderskapsförsäkring, ålders- invalid- och 

familjepensionering ⇒ Socialism 

• handikappade skall uppnå en levnadsnivå jämförlig med övriga medborgares ⇒ 

Socialism 

• stöd åt barnfamiljerna ⇒ Socialism 

• aktiv åldringssjukvård ⇒ Socialism 

• folktandvård och kostnadsfri tandvård för barn ⇒ Socialism 

 

Idéer från 1975 års partiprogram: 

 

• klassgränser undanröjes ⇒ Socialism 

• lika rättigheter för alla oavsett kön, ras, eller språk ⇒ Socialism 

• rätt till arbete för alla - lika lön för likvärdigt arbete ⇒ Socialism 

• samma rättigheter och ansvar för män och kvinnor i familj, arbetsliv och samhälle ⇒ 

Socialism 

• varje individ skall ha rätt att som medborgare, konsument eller löntagare påverka 

produktionens inriktning och fördelning samt arbetets villkor ⇒ Nyliberalism 

• jämnare inkomst- och förmögenhetsfördelning ⇒ Socialism 

• en social bostadspolitik förutsätter ett kooperativt och allmännyttigt företagande ⇒ 

Socialism 
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• alla barn ska ha rätt till förskola ⇒ Socialism 

• utbyggd föräldraförsäkring och ett väl utbyggt pensionssystem ⇒ Socialism 

• socialförsäkring som ger alla ekonomisk trygghet vid sjukdom och olycksfall, 

arbetslöshet och ålderdom ⇒ Socialism 

• lika rätt för alla till hälso- och sjukvård ⇒ Socialism 

• tandvård och tandhälsovård tillgänglig för alla inom ramen för folktandvården och den 

allmänna tandvårdsförsäkringen ⇒ Socialism 

• handikappade skall ges en levnadsnivå jämställd med övriga medborgares ⇒ 

Socialism 

• kostnadsfri undervisning i gemensam grundskola, gymnasieskola och högskola ⇒ 

Socialism  

 

Idéer från 1990 års partiprogram:  

 

• jämställdhet mellan kvinnor och män ⇒ Socialism 

• utjämning av inkomster och förmögenheter ⇒ Socialism 

• likvärdigt arbete ska betalas med lika lön ⇒ Socialism 

• kollektivt finansierad politik för social trygghet ⇒ Socialism 

• kombination av samhällelig styrning och marknadsekonomi ⇒ Nyliberalism 

• skattesystemet skapar utrymme för socialförsäkringar och sociala tjänster ⇒ 

Socialism 

• trygga rätten till arbete åt alla ⇒ Socialism 

• handikappade har rätt till en levnadsnivå, som ekonomiskt, kulturellt och socialt är 

jämställd med övriga medborgares ⇒ Socialism 

• det ekonomiska stödet till barnfamiljerna inriktas på barnen, främst genom allmänna 

barnbidrag ⇒ Socialism 

• ett väl utbyggt pensionssystem – goda levnadsförhållanden för de äldre ⇒ Socialism  

• de äldre ska själva och genom sina organisationer kunna påverka utformningen av de 

tjänster samhället erbjuder ⇒ Nyliberalism 

• kostnadsfri undervisning i grundskola, gymnasieskola och högskola ⇒ Socialism 

• alla har rätt till hälso- och sjukvård efter behov oberoende av inkomst och bostadsort 

⇒ Socialism  
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• den enskilde ska i möjligaste mån kunna välja vilken vårdmottagning han eller hon 

vill vända sig till ⇒ Nyliberalism 

• samhället garanterar genom socialförsäkringssystemet ekonomisk trygghet vid t.ex. 

handikapp, sjukdom eller arbetslöshet ⇒ Socialism 

 

Idéer från 2001 års partiprogram: 

 

• målet är ett samhälle utan klasskillnader, könssegregation eller etniska klyftor samt ett 

samhälle utan fördomar och diskriminering ⇒ Socialism 

• jämlikhet - möjlighet att forma sitt eget liv och påverka sitt samhälle ⇒ Nyliberalism 

• solidaritet - det samhälle är bäst som byggs genom samverkan, ömsesidig hänsyn och 

respekt ⇒ Socialism 

• varje människa har rätt och möjlighet att som medborgare, löntagare och konsument 

påverka produktionens inriktning och fördelning, arbetslivets organisation och 

arbetslivets villkor ⇒ Nyliberalism 

• kapital och marknad får ej dominera och kommersialisera sociala, kulturella och 

mänskliga relationer ⇒ Socialism 

• marknaden behövs för den effektiva produktion som skapar och återskapar resurserna 

för välfärden ⇒ Nyliberalism  

• den generella välfärdspolitiken är något medborgarna solidariskt erbjuder varandra ⇒ 

Socialism  

• alla ska ha rätt till en trygg barndom och ålderdom ⇒ Socialism 

• alla invånare i landet ska ha likvärdig tillgång till skola, vård och omsorg ⇒ 

Socialism 

• vården, skolan och omsorgen måste vara uppmärksam på det klass- och könsbundna 

mönstrens betydelse och arbeta för att förändra dessa ⇒ Socialism 

• det måste finnas möjlighet att välja mellan olika former av vård, skola och omsorg, 

under förutsättning att det finns underlag för flera alternativ ⇒ Nyliberalism 

• en bostad är en social rättighet ⇒ Socialism 

• starka allmännyttiga och kooperativa företag är nödvändiga för att motverka 

segregation och för att hålla nere boendekostnaderna ⇒ Socialism 

• grundskola och gymnasieskola ska vara avgiftsfria – på sikt även förskolan ⇒ 

Socialism 
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Bilaga 2: Klassificering av argument 

 
Artikel från år 1960: 

 

”När levnadsstandarden stiger börjar människorna i allt högre grad efterfråga ting som ej 

kan erhållas på marknaden. Det är fråga om ting som måste göras tillgängliga för alla om de 

skall göras tillgängliga för någon. De måste betalas kollektivt om man skall få dem alls. Det 

gäller vägar, gator, stadsplanering, skolor, forskning, sjuk- och hälsovård, etc.”⇒ kollektiv 

finansiering av välfärden 

 

”Även nu riktas kritiken mot marknadshushållningens bristande effektivitet och bristande 

förmåga att lösa för människorna väsentliga uppgifter. Därför måste den demokratiskt styrda 

statsmakten erhålla ökade uppgifter och ett vidgat ansvar. Samhället måste engagera sig för 

en starkt expansiv basorganisation innefattande bl. a. forskning, utbildning, vägar och andra 

kommunikationer, kraftverk, sjukvård, bostadsförsörjning och samhällsplanering.”⇒ 

statsmakten måste erhålla ökade uppgifter 

 

Skrift från år 1960:  

 

”Det väsentliga i påpekandet av köerna och bristerna har emellertid inte varit antydningar 

om försummelser eller felgrepp – utan ett understrykande av att det krävs ökade resurser – 

och än kraftigare tag för att råda bot på dessa brister.”⇒ ökade samhällsresurser behövs 

 

”Naturligtvis skall vi inte lägga på staten och kommunerna en massa uppgifter bara för att i 

och för sig vidga deras inflytande. Men vi får inte väja för att göra det. I varje sådant fall, där 

det kan klargöras, att detta är bästa metoden för att ge bättre social balans i vår tillvaro och 

föra tillbaka ökade resurser till den enskildes förfogande i en möjligast rättvis fördelning bör 

samhället anlitas.” ⇒ statens roll är viktig för en rättvis fördelning 

 
Artikel från år 1973:  

 

”Skall en regional balans kunna upprätthållas, så måste vi vara beredda att i demokratisk 

ordning lägga fast vissa ramar för utvecklingen. Leder marknadskrafterna till att vi riskerar 
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en strukturarbetslöshet, att vissa grupper ständigt drabbas av svårigheter på 

arbetsmarknaden, så måste vi vara beredda att med samhälleliga åtgärder rätta till dessa 

missförhållanden. Och det är självklart att ekonomisk stabilitet och full sysselsättning kräver 

en central ekonomisk politik.”⇒ skydda svaga grupper + central ekonomisk politik krävs 

 

”Men nu måste vi gå in direkt och låta våra sociala målsättningar i större utsträckning även 

prägla livet i produktionen, helt enkelt förändra maktrelationerna i produktionslivet.”⇒ 

förändring av maktrelationer krävs 

 

Skrift från år 1974: 

 

”Det är viktigt att var och en kan känna arbetets gemenskap och att hans eller hennes 

insatser behövs för det gemensamma bästa. Arbetet skall tillgodose och utnyttja vars och ens 

personliga intressen, förmåga och kapacitet för samhällets utveckling. (…) Sysselsättningen 

måste öka också därför att alla skall få del av den välfärd som ligger i arbetsgemenskapen 

och vissheten att fylla en funktion i samhället.”⇒ ökad sysselsättning 

 

”Det är inte svårt att peka på sådana områden där insatser för att öka människornas välfärd 

och tillgodose behoven kommer att leda till ökad sysselsättning. Det gäller t ex att både bygga 

ut långtidsvård, barnomsorg och att förbättra kvalitén vilket kräver mer personal.”⇒ mer 

personal krävs inom vård och omsorg 

 

”För att skapa ett för alla människor bättre samhälle måste vi se till att de 

marknadsekonomiska principerna inte blir ledstjärna för produktion och fördelning av för 

välfärden avgörande tjänster. Det är enligt vår mening den enda möjligheten att för hela 

folket tillgodose de stora otillfredsställda behoven av vad som idag är samhällstjänster.”⇒ 

marknaden får inte styra välfärdens tjänster 

 

”Så länge vi ännu har en orättvis inkomstfördelning i vårt land har de direkta skatterna en 

betydelsefull uppgift som instrument för en omfördelning. En progressiv beskattning av de 

högre inkomsterna och förmögenheterna blir därför ett bestående inslag i vår skattepolitik vid 

sidan av någon form av produktionsbeskattning. ⇒ progressiv beskattning behövs  
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Motion 1992/93:So449:  

 

”Det är detta som är motionens inriktning: att bygga upp en ny strategi för välfärdspolitikens 

överlevnad och utveckling. Vår utgångspunkt är att de grundprinciper som varit vägledande 

för den svenska välfärdspolitiken sedan decennier utgör en omistlig del av vårt lands 

utveckling hittills och i framtiden. För att kunna upprätthålla principerna om en solidariskt 

finansierad generell välfärdspolitik med en förmånsnivå, som minimerar behovet av privata 

särlösningar, krävs dock en omfattande strukturomvandling av den offentliga sektor och de 

transfereringssystem som byggts upp för att administrera välfärdspolitiken.” ⇒ generell 

välfärdspolitik  

 

”Vi måste prioritera de tillväxtskapande krafterna i välfärdssystemen. Grunden för all välfärd 

är arbete. Den fulla sysselsättningen måste därför utgöra det främsta målet. Utan ett folk i 

arbete -- män såväl som kvinnor -- kommer svårigheterna att klara de äldres behov av 

pensioner och omvårdnad att bli oöverstigliga.” ⇒ full sysselsättning 

 

”Den nya sjuk- och arbetsskadeförsäkringen skall omfatta alla i åldrarna 16--66 år och 

finansieras kollektivt och solidariskt.” ⇒ kollektiv finansiering av vården 

 

”Socialdemokraterna vill också lyfta fram individen och forma en sjukvård som mer tar 

hänsyn till människornas behov och önskemål. Sjuka och gamla skall ges en starkare 

ställning i vården och deras röster skall gestaltas i journaler och behandling.”  ⇒ 

individperspektiv för sjuka och gamla 

 

Motion 2008/09:Fi291:  

 

”Marknadslösningar och fri konkurrens om gemensamma medel garanterar inte kvalitet och 

allas rätt till god service utifrån individens behov och ger heller inte ett effektivt och rättvist 

utnyttjande av resurserna.” ⇒ fri konkurrens garanterar inte kvalitet  

 

”Inom skolan har andelen fristående skolor sedan närmare 20 år successivt ökat. I början 

stod många av dessa skolor för nytänkande och kreativitet. Det var bra. Men under senare tid 

har vi sett en utveckling med allt färre små entreprenörer, ideella organisationer eller 



 

46 

 

stiftelser utan vinstintressen samtidigt som verksamheterna koncentreras till en handfull stora 

koncerner som driver skolorna helt affärsmässigt.” ⇒ positivt med nytänkande, men 

negativt med vinstdrivande skolor 

 

”Välfärden måste få kosta mer i framtiden. För att klara finansieringen är vi 

Socialdemokrater beredda att ta strid mot oansvariga skattesänkningar men också att verka 

för att öka skatteunderlaget och samtidigt medverka till att varje skattekrona används där den 

gör störst nytta.”  ⇒ satsningar på välfärden inför framtiden + öka skatteunderlaget 

 

”För oss Socialdemokrater är det helt avgörande att förskola, skola, fritids, vård, äldre- och 

handikappomsorg finansieras gemensamt och att vi också kan höja ambitionsnivån. För att 

klara det måste vi föra en medveten politik och vara beredda att ta den ideologiska striden om 

finansieringen.” ⇒ vård-skola-omsorg bör finansieras gemensamt 

 

”För att säkerställa att alla offentligt finansierade vårdgivare erbjuder en vård av hög 

kvalitet och för att garantera att oavsett var man som patient bor och oavsett om vårdgivaren 

man väljer är offentlig eller privat är man garanterad en vård av hög klass, vill vi införa ett 

nationellt certifieringssystem för alla offentligt finansierade vårdgivare inom hälso- och 

sjukvården. (…) Vi vill pröva att gå vidare med liknande modeller för kvalitetssäkring för 

andra offentligt finansierade verksamheter såsom förskola, skola och äldre- 

handikappomsorg.” ⇒ inför kvalitetssäkringar av välfärdssektorerna  

 

”Medborgaren ska stå i centrum och verksamheterna ska finnas nära medborgarna. 

Medborgarna ska kunna välja mellan olika alternativ, men vi tror inte att människor fäster 

någon större vikt vid om en verksamhet drivs privat eller offentligt. Det viktiga är att det finns 

reell valfrihet och att verksamheten håller hög kvalitet. (…) Vi motsätter oss att offentligt 

finansierade sjukhus tillåts ta emot försäkringspatienter och privatbetalande patienter. Vi 

säger ja till alternativ och mångfald på medborgarnas villkor. Alternativa utförare kan bidra 

till både mångfald och kvalitetsutveckling inom t.ex. primärvården, äldre- och 

handikappomsorgen och rehabiliteringen. Vi bejakar alternativa utförare inom lämpliga 

delar av vården och omsorgen, förskolan och skolan.” ⇒ positivt med valfrihet + viss 

privat verksamhet inom vård-skola-omsorg 


