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Förord 

 

Innan jag började läsa min första termin statsvetenskap för drygt tio år sedan sa 

jag att jag bara skulle läsa en termin, för att sedan bestämma mig för vad jag 

skulle göra ”på riktigt”. Jag tyckte dock att studierna var så intressanta och ro-

liga att jag blev kvar något längre än den första terminen. Om denna avhandling 

kan kvalificeras som att trots allt ha gjort något ”på riktigt” eller inte, låter jag 

vara osagt. Men nu när doktorandtiden nalkas mot sitt slut kan jag åtminstone 

konstatera att, även om det ibland känts som en oändlig och omöjlig uppgift, så 

har det onekligen varit en förmån att ägna sin tid åt att läsa och skriva om något 

så spännande som politik.  

Först av allt vill jag tacka mina handledare, Jouni Reinikainen och Göran 

Bergström, som i en mycket bra kombination har inspirerat mig men också 

tvingat mig att hålla blicken i rätt riktning. Tack Jouni för din entusiasm inför 

min idé, dina noggranna läsningar och din förmåga att se nya möjliga lösningar. 

Tack Göran för att du bidragit med din klokskap och för att du uppmuntrat 

mig att tänka vidare kring metodologiska frågor. Jag vill också särskilt tacka 

Göran Sundström och Livia Johannesson för mycket konstruktiva och inspire-

rande kommentarer på slutseminariet, liksom Ulrika Mörth och Ulf Mörken-

stam. Dessa var väldigt värdefulla i slutskedet av avhandlingsarbetet. 

 Avhandlingsarbetet är till stor del ett ensamarbete, men betydligt mindre 

ensamt har det blivit genom gemenskapen bland doktorander och post-docs i 

F-huset, tack alla ni! Maria-Therese Gustafsson och jag blev antagna samma år 

och jag har svårt att föreställa mig hur doktorandtiden hade blivit utan hennes 

vänskap. Jag vill även särskilt tacka Jenny Madestam, Theresa Squatrito, Helena 

Tinnerholm Ljungberg, Linda Ekström, Livia Johannesson, Johanna von Bahr 

och Elin Hafsteinsdottir för ständiga diskussioner om såväl forskning som om 

allt annat. Tack också Helena och Per-Anders Svärd för att ni tog initiativ till 

skrivgruppen, utan den hade min doktorandtid varit både mer mödosam och 

säkerligen längre.  
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I början av min doktorandtid startades ett forskningsnätverk, Förvaltning som 

business – marknadsanpassningens konsekvenser för processer, aktörer och värden, som har 

varit ett välbehövligt forum för att ta del av, och diskutera, intressanta forsk-

ningsidéer kring konsekvenser av marknadiseringen av offentlig sektor, men 

även utgjort en plattform för gemensamma aktiviteter som en antologi och 

seminarium. Jag vill särskilt tacka Urban Strandberg för att han med sin entusi-

asm alltid sett till att jag återvänt till skrivbordet med ny inspiration och energi.  

Jag är också tacksam för att jag fick möjligheten att vara riksdagsstipendiat 

2012/13. Det var ett väldigt spännande år som gav mig fördjupad insikt i de 

politiska processer som ständigt pågår i riksdagen såväl som handfast erfarenhet 

av riksdagsarbetet. Tack Martin Brothén, både för att jag fick möjligheten till 

detta, och för intressanta diskussioner under året. Jag vill också tacka Toivo 

Heinsoo, som gav mig som masterstudent möjlighet att arbeta med sjukvårds-

politiska frågor, och därmed väckte mitt intresse för valfriheten som politiskt 

fenomen.  

Ett stort tack vill jag även rikta till mina föräldrar som aldrig någonsin tvivlat 

på min förmåga och varit noga med att förmedla det. Tack mamma Sara för din 

eviga uppmuntran och för all oändlig hjälp med stort och smått. Du är på 

många sätt en förebild. Tack pappa Julio för att du visat att politisk kamp för 

frihet och jämlikhet kan vara något mer än bara abstraktioner.  

Johan, tack för att du alltid stöttar och uppmuntrar mig och för att du stän-

digt påminner mig om att allt löser sig. Kort sagt, tack för att du om och om 

igen visar att du är min person. Jag kan inte nog uttrycka hur glad jag är över 

vår lilla familj. Slutligen vill jag därför också tacka min älskade dotter Hilma, för 

att du på ett oerhört konkret sätt varje dag (och natt), påminner om hur ”livet” 

trots allt pågår, utan någon som helst hänsyn till ett avhandlingsarbete.  

  

 

 

Matilde Millares 

Stockholm, januari 2015 
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Del I. Introduktion 

 

I september 2011 presenterade Studieförbundet Nä-

ringsliv och Samhälle (SNS) en rapport om konkur-

rensutsättningens konsekvenser inom den svenska 

välfärden (Hartman 2011). Studiens resultat presente-

rades på en debattsida i DN där det bland annat kon-

staterades att konkurrensutsättning och privata alterna-

tiv inte varit den ”mirakelmedicin” många hade hoppats på, men därmed var 

det inte heller sagt att en fortsatt dominans av ett offentligt monopol bland 

utförarna hade varit ett bättre alternativ (DN 2011-09-07).  

Denna slutsats, som kan tyckas vara relativt modest, orsakade en häftig de-

batt, som på landets ledarsidor illustrerades med rubriksättningar som ”Det 

krävs inga skäl för frihet”, ”Valfrihet är värdefullt i sig” och ”Maktens sanning 

ifrågasätts till sist” (i tur och ordning, GP 2011-09-08, UNT 2011-09-08, Af-

tonbladet 2011-09-07). Reaktionerna ledde även till att forskningsledaren för 

rapporten, Laura Hartman, och ytterligare medarbetare sa upp sig från SNS i 

protest efter att SNS vd Anders Vredin tagit avstånd från rapportens slutsatser 

och försökt förmå forskningsledaren att avstå från att delta i den offentliga 

debatten. SNS vd avgick sedermera efter häftig kritik mot försöken att in-

skränka den akademiska friheten (DN 2011-09-23, 2011-09-26).  

Efterspelet visar att det är problematiskt att överhuvudtaget ifrågasätta val-

frihet och att valfrihet i bemärkelsen valfrihet mellan serviceleverantörer tycks 

ha blivit någonting i sig ”gott”. Det visar på en tydlig intolerans mot ifrågasät-

tanden av denna typ av liberala idéer vilket kan framstå som paradoxalt mot 

bakgrund av den välfärdspolitiska historien och det traditionella (och inte alltför 

sentida) värnandet om den offentliga sektorn som bas för den svenska väl-

färdsmodellen och det ”starka samhället”. Socialdemokraterna beskrivs ofta 

som det parti som historiskt kontrollerat den politiska dagordningen, och väl-

färdsstaten och dess utformning har prioriterats högt (se t.ex. Castles, McKinlay 

1979, Castles 1982, Therborn 1987, Tilton 1991, Esping-Andersen 1989, 1990). 

”Det krävs   

inga skäl  

för frihet” 
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Sedan efter andra världskriget har en av de största och viktigaste förändring-

arna i västvärlden varit framväxten och expansionen av en distributiv välfärds-

stat. Den svenska välfärdsmodellens särprägel beskrivs ofta i termer av hur man 

lyckats institutionalisera värden som universalism och social jämlikhet, liksom 

genom den stora andel av BNP som spenderas på social trygghet (Esping-

Andersen 1989, 1990). Till skillnad från de flesta andra välfärdsstater utanför 

Skandinavien var den svenska välfärdssektorn, fram till 1980- och 1990-talens 

reformer, också i praktiken ett offentligt monopol med standardiserade tjänster 

och begränsat utrymme för individuell valfrihet (Wolfe 1989, Rothstein 2002). I 

en internationell kontext har just skepticismen gentemot privata utförare inom 

framför allt skol- och hälso- och sjukvårdssektorn utmärkt Sverige. 

Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet började emellertid de po-

litiska motsättningarna kring välfärdsstaten och dess framtid att öka. Krav på 

att minska de offentliga utgifterna accentuerades av nya ekonomiska omstän-

digheter i kölvattnet efter 1970-talets internationella ekonomiska kris i kombi-

nation med en demografisk utveckling som innebar att allt färre behövde för-

sörja allt fler (Mellbourn 1986). Sverige inspirerades av Storbritannien och USA 

där den offentliga välfärdssektorn beskrevs som slösaktig, byråkratisk och fram-

för allt berövade människors rätt att fritt välja vilka tjänster som de ville ha 

(Blomqvist 2002, 2004). Statlig verksamhet, i Sverige liksom i många andra 

länder, ansågs vara ekonomiskt ineffektiv och därför skulle produktionen av 

sociala tjänster överlåtas till den privata marknaden (Hood 1991, Kuhnle 2010). 

Konservativa och liberala samhällsdebattörer kritiserade välfärdsstaten (se t.ex. 

Murray 1984, Friedman 1980), men kritik kom även från vänstern (se t.ex. Offe 

1984, Janowitz 1976). I fokus för kritiken låg de omfördelande statliga syste-

mens byråkratisering och maktfullkomlighet som ansågs resultera i ett under-

grävande av välfärdsstatens legitimitet.  

Men om det fanns en relativ konsensus kring behovet av att anpassa och ut-

veckla välfärdsstaten till förändringar i den globala ekonomin och till medbor-

gares ökade krav på individuell anpassning (Pierson 2001), så kvarstod frågan 

om vad omstruktureringen skulle innefatta och vad som förväntades bli resulta-

tet (Svallfors, Taylor-Gooby 1999). I efterhand framstår dock New Public Ma-

nagement (NPM) som en tydlig vinnare (Christensen, Lægreid 2007). I Sverige, 

liksom i många andra delar av världen, inleddes under 1980-talet en rad reto-

riska, institutionella och organisatoriska förändringar av välfärdssektorer som 

på olika sätt inspirerats av marknadsinfluerade organisationsmodeller som ofta 

betecknas NPM (se t.ex. Pollitt 1990, Le Grand, Bartlett 1993, Pierre, Rothstein 

2003, Pierre 2007). De så kallade marknadslösningarna har inte alltid utgjorts av 
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regelrätta privatiseringar eftersom staten fortfarande ansågs ha en viktig funkt-

ion i att kontrollera fördelningen av resurser. Idéerna kretsade snarare kring hur 

man kunde introducera marknadsliknande dynamiker inom en offentligt finan-

sierad och kontrollerad tjänsteproduktion (se även t.ex. Jacobsson 1994, 

Blomquist 1996, Fernler 1996, Hansson, Lind 1999, Almqvist 2006). 

Inom den svenska skolpolitiken och hälso- och sjukvårdspolitiken har detta 

verkställts bland annat genom de valfrihetsreformer som introducerades under 

början av 1990-talet, liksom andra genomgripande förändringar såsom decent-

raliseringen av huvudmannaskap, övergången från regelstyrning till mål- och 

resultatstyrning samt förändrade finansieringsformer. Allt under ledord som 

”valfrihet, mångfald, konkurrensutsättning och privatisering” (Pierre 2007). I 

Sverige uppfattas ofta ”valfrihetsrevolutionen” 1 också som en liberal förskjut-

ning och sammankopplas med en privatisering, och ofta även med en reduce-

ring av statens välfärdsåtaganden (se t.ex. Blomqvist 2004, Boréus 1994).2  

Socialdemokraterna och Moderaterna utgör huvudmotståndarna i svensk po-

litik, och det är i kraftfältet mellan dem som en stor del av politikens innehåll 

avgörs. När det gäller just valfrihetsbegreppet sökte Socialdemokraterna redan 

på 1960-talet profilera sig genom att utnämna sig själva som företrädare för den 

reella valfriheten, som de poängterade måste innebära något mer än bara frihet-

en att välja mellan två vårdcentraler. I dagens debatt säger sig partiet värna val-

friheten ”mellan två vårdcentraler”, men menar likväl att deras valfrihet är av 

ett annat slag än den borgerliga. Moderaterna har å andra sidan, i och med lan-

seringen av ”nya” Moderaterna inför valet 2006, framgångsrikt tagit sig an 

kampen om titeln som välfärdens främsta försvarare, vilket i kombination med 

Socialdemokraternas kris skapat helt nya förutsättningar på den svenska poli-

tiska arenan.  

När jag i början av mina forskarstudier skulle definiera det som sedan kom 

att bli mitt avhandlingsprojekt drevs jag av en slags misstanke om, eller kanske 

snarare en frustration över den allmänna uppfattningen att alla partier ”ändå 

                                                      
1 ”Valfrihetsrevolutionen” i Sverige inleddes i och med den borgerliga koalitionsregeringens 
tillträde 1991 och som inom hälso- och sjukvården innebar en husläkarreform (fritt val av huslä-
kare) och inom skolsystemet en friskolereform och fritt val av skola. Medan friskolereformen 
resulterat i en explosionsartad ökning av antalet friskolor sedan 1990-talet upphävdes husläkarre-
formen redan 1996 av den då tillträdda socialdemokratiska regeringen, för att återkomma i ny 
skepnad 2010, även denna gång under en borgerlig regering. Till skillnad från 1990-talet säger sig 
dock numera såväl Moderaterna som Socialdemokraterna förespråka såväl skolval som vårdval. 
2 Den offentliga sektorns storlek kan mätas på olika sätt: genom att man mäter antalet anställda, 
förädlingsvärdet, den offentliga konsumtionen eller genom den offentliga sektorns inkomster och 
utgifter. De olika måtten har sina respektive för- och nackdelar, men sett till den offentliga sek-
torns andel av BNP kan det noteras att andelen har minskat från 69 procent 1993 till 53 procent 
2009 (SCB 2011).  
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tycker samma sak”. Uppfattningen illustreras ganska väl av ett citat ur ett repor-

tage i tidningen Fokus inför valåret 2014: 

  

Slå på en radio och du får höra att ’skillnaderna mellan partierna 
är små’. Sätt dig framför en tv och de kommer att berätta att ’alla 
rör sig mot mitten’. Bläddra i en tidning och den skriver att ’nu-
förtiden är alla socialliberaler’. Det är ju den etablerade bilden av 
liberalismen. Att den vunnit, och att politiker i denna ideologifat-
tiga era mest ägnar sig åt yta och triangulering. (Nilsson 2014). 
 

I ett till synes alltmer apolitiskt landskap, där partiledarnas karisma och person-

lighet tycks ha större betydelse än vilken politik de förespråkar, försvåras möj-

ligheten att urskilja olika politiska visioner om vilket typ av samhälle partierna 

vill uppnå. I det sammanhanget tycks också valfrihet ha blivit ett positivt 

signalord som partierna kan samsas kring, oavsett vad som avses.  

Såväl hälso- och sjukvård som utbildning är att betrakta som grundläggande 

sociala rättigheter i ett välfärdssamhälle. Utbildning har länge betraktats som ett 

centralt strategiskt medel i strävan efter ett jämlikare samhälle, och hälsa har i 

allt större utsträckning kommit att betraktas som en jämlikhets- och jämställd-

hetsfråga. Då organiseringen av valfrihetssystemen inom dessa välfärdssektorer 

handlar om grundläggande frågor kring hur relationen mellan medborgare och 

(välfärds)stat bäst organiseras, sammanfattar valfrihetsfrågan på många sätt 

också en rad centrala ideologiska grundsatser. Men ska den nutida valfrihets-

vurmen tolkas som en illustration av de politiska skiljelinjernas (och därmed 

ideologiernas) död? Utifrån den frågeställningen växte avhandlingens syfte 

fram, att tydliggöra vilka politiska skiljelinjer som kan urskiljas mellan de två 

regeringsbärande partierna i svensk politik, Socialdemokraterna och Moderater-

na.  

Politiska idéer utan betydelse? Om konfliktdimensioner och konvergens 

En av politiska partiers mest grundläggande uppgifter i en representativ demo-

krati är att kanalisera olika konflikter i samhället. Att politiska partier företräder 

konkurrerande intressen och att väljare har möjlighet att välja mellan dessa 

alternativ är snarast en demokratisk grundförutsättning (jfr Dahl 1966, 1989). 

Enligt den numera klassiska Lipset och Rokkan-modellen av konfliktdimens-

ioner i västeuropeiska partisystem framkommer paradoxen i att de domine-

rande konfliktstrukturerna var desamma på 1960-talet som på 1920-talet, trots 

omfattande samhällsförändringar som urbanisering och (kanske särskilt i Sve-

rige) utbyggnaden av en starkt offentlig välfärdsstat. De etablerade partierna 

hade i stort lyckats ”hålla greppet” om väljarna, vilket Lipset och Rokkan for-
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mulerade i termer av en nedfrysningsteori3 (Lipset, Rokkan 1967, se även Rok-

kan, Campbell 1970). Men nedfrysningsteorin förutspådde även att de etable-

rade partierna skulle få allt svårare att anpassa sig i takt med samhällsföränd-

ringarna, och att nya konfliktdimensioner skulle uppstå där det också skulle 

uppstå utrymme för nya politiska alternativ (Lipset, Rokkan 1967: 54f). 

Förutsägelsen har varit riktig i bemärkelsen att det svenska partiväsendet gått 

från att ha varit utmärkande stabilt (fram till 1988 bestod riksdagen av samma 

fem partier som vid den allmänna rösträttens införande) till ett mer fragmente-

rat och föränderligt partiväsende där fyra nya partier kommit in i riksdagen 

(Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Ny Demokrati och Sverigedemokraterna) och 

ett femte (Feministiskt initiativ) var nära att ta sig över fyraprocentsspärren vid 

valet 2014. Att det uppenbarligen öppnas en ny ”marknad” av väljare som de 

etablerade partierna inte förmått fånga upp, indikerar således att de inte varit 

tillräckligt framgångsrika med att formulera en politik som bemöter de ”nya” 

konfliktdimensionerna. Det i sig talar för att de politiska skiljelinjerna finns, 

men antagit nya former och uttryck,4 vilket snarast skulle tyda på en ”uppti-

ningsteori”. 

 Vid sidan av uppfattningen om nya konfliktdimensioner återfinns emellertid 

parallellt uppfattningen om att de politiska skiljelinjerna i sig blir både allt 

mindre och allt färre. Uppfattningen om en allmän ideologisk konvergens mel-

lan partierna är inte heller ny. Redan på 1960-talet beskrevs konvergeringsten-

densen i västvärlden av till exempel Herbert Tingsten som en överideologi där 

tron på demokratin sammanförde olika politiska åskådningar och där partiskill-

nader snarare framträdde i hur än i vad (Tingsten 1966, se även Bell 1960 för en 

liknande tes). Lipset argumenterade i samma anda för att politiska idéer inte 

längre hade betydelse eftersom ”den industriella revolutionens politiska pro-

blem hade lösts”, arbetare hade uppnått industriellt och politiskt medborgar-

skap, de konservativa hade accepterat välfärdsstaten och den demokratiska 

vänstern hade erkänt att en ökning av statens generella makt inbegrep mer ris-

                                                      
3 En del av förklaringen menas ligga i att de etablerade partierna nästan utan undantag grundlades 
under demokratins konsolideringsfas och vid tiden för införandet av den allmänna rösträtten. 
Genom att dessa partier lyckades skapa massorganisationer var helt enkelt den möjliga ”mark-
naden” för medlems- och väljarstöd mycket mer begränsad för de ”nya” partier som kom däref-
ter. Förklaringen stämde också särskilt väl in på partisystem där den växande arbetarklassens 
mobilisering möttes av en motmobilisering av masspartier från liberalt och konservativt håll, så 
som skett i till exempel Skandinavien (Lipset, Rokkan 1967: 50f).  
4 Dessa har beskrivits av bl.a. Ronald Inglehart som nya värden i en post-materialistisk tid där 
individualism och självförverkligande betonas i allt högre grad (Inglehart 1990 jfr, Giddens 1998, 
Beck 1996 om det politiska i det postindustriella samhället). 

 



 18 

ker i förhållande till frihet än lösningar på ekonomiska problem (Lipset 1963: 

442–443, se även Lipset 1985). På samma tema argumenterade efterföljaren 

Francis Fukuyama på 1990-talet i Historiens slut och den sista människan. I och med 

Sovjetunionens fall och kalla krigets slut domineras världen av en liberal demo-

krati där det inte kommer att inträffa några fler stora idéstrider (Fukuyama 

1992).  

Men det riktas även kritik mot denna ”postpolitiska” vision, bland annat av 

Chantal Mouffe som beskriver vad hon betraktar som en alltför optimistisk syn 

på det så kallade konsensussamhället (Mouffe 2008: 9f). Mouffe menar att 

denna beskrivning om konsensus är missriktad på begreppsnivå, men även 

förenad med politiska faror eftersom den bygger på falska premisser och därför 

också döljer de utmaningar som den demokratiska politiken står inför. Den 

konsensus som ofta sägs karakterisera västvärldens demokratier menar Mouffe 

utgör en nyliberal hegemoni som är oförmögen att bemöta nya former av ant-

agonism och utmaningar, som till exempel högerpopulism och terrorism. När 

skillnaden mellan vänster och höger reduceras till att partierna försöker mark-

nadsföra sina ”produkter” genom reklambyråer ökar misstron mot politiken 

och i förlängningen till den demokratiska processen, menar Mouffe (2008: 41–

65, se även Mouffe 2000). Samtidigt som synen på ett ”post-politiskt” tillstånd 

kritiseras, instämmer alltså Mouffe i bilden av ett konsensussamhälle, om än 

från ett kritiskt perspektiv.  

Frågan om politiska skiljelinjer – om, var och hur de finns – är såväl omdebat-

terad som uppmärksammad. Två parallella men delvis motstridande paradigm 

tycks således dominera debatten: Å ena sidan framhålls det att partierna inte har 

lyckats positionera sig tillräckligt väl i förhållande till nya konfliktdimensioner 

och värden i en post-industriell tid och därmed har skapat en ”marknad” för 

nya partier att profilera sig på. I den meningen är de politiska skiljelinjerna fort-

farande högst relevanta, förändringen består just i de etablerade partiernas 

oförmåga att positionera sig utifrån dessa nya konfliktdimensioner. Å andra 

sidan framhålls det att de politiska skiljelinjerna i sig har spelat ut sin roll, då 

samtliga partier konvergerat i en allmän liberaldemokratisk position.  

Min utgångspunkt är att konvergensen inte bör tas för given bara för att par-

tier tycks enas över det politiska spektrat kring vissa begrepp eller målbilder. 

Om allmänt formulerade visioner om ett ”bättre samhälle”, ”bättre skola”, 

”bättre vård” och ”mer valfrihet” ofta gör att skillnaderna mellan de politiska 

partierna blir otydliga, är det forskningens uppgift att analysera de politiska 

reformförslagen i relation till dessa allmänna visioner. Politik har per definition 

en ideologisk grund, sakpolitik kan svårligen skiljas från de ideologiska motiven. 
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Det är genom att tydliggöra dessa som de politiska alternativen framträder. Att 

så inte görs är ett demokratiskt problem, eftersom det försvårar väljarnas möj-

ligheter att ta ställning. Demokratin förutsätter politisering. Om det nu är så att 

partierna konvergerat ideologiskt säger det något om den ideologiska utveckl-

ingen, men det kan inte per definition översättas till icke-ideologi.  

Det är såväl politiskt som analytiskt angeläget att studera partiernas ställ-

ningstaganden i valfrihetsfrågan då valfrihetsreformerna till synes kan betraktas 

som ett uttryck för den liberaldemokratiska konsensus som många anser karak-

terisera västdemokratiska partisystem. Även om partier på skilda sidor av en (i 

alla fall ursprunglig) vänster-höger-dimension i dag säger sig värna valfriheten 

bör det ifrågasättas huruvida samstämmigheten även gäller valfrihetens inne-

börd och syften. Begrepp töms och fylls på innehåll och det är inte givet att 

man kan urskilja vad partier samsas kring eller strider om bara genom att iaktta 

förekomsten av ett visst begrepp, till exempel valfrihet, i politiska budskap och i 

debatter. Därtill menar jag att om varken diskussionen om partiernas ökade 

konvergens eller debatten om valfrihet är ny så är det än mer angeläget att på 

allvar ställa frågan om vad som tycks vara det ”nya” med valfrihet som politiskt 

begrepp som alla tycks kunna samsas kring i dagens debatt. Och kanske än mer, 

att ställa frågan om var vi kom ifrån och hur vi kom dit vi är i dag.  

Mellan kontinuitet och förändring 

Forskningsambitioner har lagts vid såväl studier av partiers ideologiska utveckl-

ing, inte minst kopplat till välfärdsstaten, som valfrihetsreformers konsekvenser 

inom olika policyområden. Ambitionen har varit att försöka inrikta översikten 

nedan på de delar av forskningsfälten som är mest relevanta för avhandlingens 

syfte, och när det gäller de politikområden som står i fokus avgränsas den till 

forskning relaterad till frågan om valfrihet.5 Även studerade tidsperioder har 

utgjort en grund för urval, även om ingen av de uppmärksammade studierna 

täcker denna studies tidsperiod i sin helhet.  

I forskningen om de svenska partiernas ideologiska utveckling är konver-

genstemat återkommande, inte minst med fokus på huruvida partiernas idéut-

veckling kan beskrivas som präglad av kontinuitet (se t.ex. Tilton 1989, 1991, 

Ljunggren 1992, Hinnfors 2006, Lewin 1970) eller förändring (se t.ex. Hylén 

1991, Boréus 1994, Svensson 1994, Linderborg 2001, Pettersson 2004) eller en 

                                                      
5 I de empiriska kapitlen återkommer jag, där det aktualiseras, till relevant forskning om de sakpo-
litiska områdena, men då de inte på ett lika direkt sätt behandlar diskussionen om valfrihet har jag 
valt att inte lyfta fram dem här.  
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tredje position någonstans där emellan (se t.ex. Nilsson 2004, Karlsson 2003).6 

Även Socialdemokraternas förhållande till välfärdsstaten utifrån ett ideologiskt 

perspektiv har analyserats, inte minst med fokus på partiets rörelser mellan 

socialism och en mer marknadsvänlig reformism (se t.ex. Lewin 1970, Therborn 

1987, Esping-Andersen 1989, 1990, Tilton 1989, 1991, Lundberg 2003).  

Frågan om konvergens kontra divergens mellan partier hanteras emellertid 

ofta mer indirekt eftersom majoriteten av studierna fokuserar på ett partis 

idéutveckling. I den mån konvergenstemat behandlas tenderar dessa analyser 

också att ta fasta på en politisk konvergens vars ideologiska implikationer inte 

tydliggörs i tillräckligt hög grad. Utöver att analyserna inte har jämfört partierna 

eller policyområdena på det sätt som föreliggande studie ämnar göra, innefattar 

dessa inte heller det tidsperspektiv som jag menar är nödvändigt för att kunna 

uttala sig om konvergensens och divergensens utveckling. Vidare kommer jag i 

metodkapitlet visa att de analytiska verktyg jag utvecklar för att studera debat-

ten utifrån ett så kallat morfologiskt ideologiperspektiv skapar förutsättning för 

en djupare förståelse av de politiska skiljelinjerna mellan partierna.  

En analys av valfrihetsbegreppet inom skolpolitiken från 1980-talet och 

framåt har gjorts av Sun-Joon Hwang (2002). Hwang deklarerar dock att be-

greppet valfrihet inte existerade för Socialdemokraterna innan slutet av 1980-

talet, och att partiet efter 1994 kom att godta ett valfrihetsbegrepp som var 

närmast identiskt med Moderaternas. Jag kommer dock att visa att det är en för 

onyanserad bild av hur Socialdemokraterna förhåller sig till valfrihetsbegreppet. 

Detta eftersom den förbiser viktiga aspekter hos innebörden av partiernas in-

ramningar av begreppet, vilket troligtvis beror på såväl materialurval som ana-

lysmetod. Även Lars Erikson belyser i ett kapitel i avhandlingen Föräldrar och 

skola (2004) debatten om skolvalet. Avsnittet vilar emellertid i huvudsak på 

Hwangs artikel och berör diskussionerna kring 1990-talets friskolereform i 

summarisk form. Inom den utbildningspolitiska forskningen har även begrepp 

som jämlikhet, likvärdighet, valfrihet och frihet uppmärksammats (se t.ex. Ha-

denius 1990, Bergström 1993, 2003, Olson 2008, Wahlström 2008a). Det har 

dock inte skett med fokus på hur de politiska skiljelinjerna utvecklats mellan 

partierna under den tidsperiod som föreliggande studie omfattar och sträcker 

sig inte heller över bägge politikområden.  

                                                      
6 Karlssons avhandling skiljer sig genom att hans analys kretsar kring den lokala nivån i ett tids-
mässigt nedslag. Därtill innefattas inte bara en analys av ideologiska dimensioner i kommunal 
kulturpolitik, utan även andra aspekter lyfts in, t.ex. betydelsen av personliga egenskaper hos 
politikerna samt partisystem/nämnd.  



 21 

I sin avhandling om debatten om den kommunala självstyrelsen uppmärk-

sammar Urban Strandberg (1998) partiernas argument om och syn på valfrihet 

inom den kommunala verksamheten. Fokus ligger dock just vid idéer kring den 

kommunala självstyrelsen och tidsperioden sträcker sig endast fram till 1994. 

Fredriksson m.fl. (2013) analyserar partiernas argument vid införandet av vård-

val i primärvården 2010 utifrån den proposition respektive följdmotioner samt 

anföranden i kammaren som partierna presenterade i samband med reformen. 

Även om tillvägagångssättet delvis liknar föreliggande studie, genom att synen 

på valfrihet analyseras i relation till synen på likvärdighet, så är analysen mycket 

mer begränsad. Varken tidsdimensionen eller jämförelsen mellan policyområ-

dena innefattas, eller det idématerial som producerats av partierna utanför den 

parlamentariska arenan.  

Valfrihetsreformerna i skolan har även studerats med fokus på konsekvenser 

av reformerna ur bland annat ett differentieringsperspektiv (se t.ex. Arnman, 

Järnek & Lindskog 2004, Bunar 2009, 2010), snarare än på utvecklingen av 

begreppets innebörd. Frågor om valfrihet har också uppmärksammats relaterat 

till privatisering och marknadsorientering av den offentliga sektorn (se t.ex. 

Blomqvist, Rothstein 2000, Blomqvist 2002, 2004, 2005, 2007, Andersen, 

Blomqvist 2003, Lindbom 2013, Jordahl 2013). Även här ligger fokus i mindre 

grad vid valfrihetsbegreppet och hur debatten om valfrihet ideologiskt har ut-

vecklats över tid. Konvergens och divergens har visserligen varit ett tema i för-

valtningsforskningen om NPM (se t.ex. tidigare refererade Jacobsson 1994, 

Blomquist 1996, Fernler 1996, Hansson, Lind 1999, Almqvist 2006), men i 

förhållande till hur reformerna utvecklas, snarare än relaterat till partiernas ideo-

logiska utveckling.  

Sammantaget kan det konstateras att det är ett underutforskat fält att sam-

manföra dimensioner över tid, mellan policyområden och mellan partier. Det är 

i det glappet denna studie formuleras. Genom att analysera det politiska fältet 

mellan svensk politiks huvudmotståndare, i två grundläggande välfärdspolitiska 

områden och i en debatt som tycks utgöra ett uppenbart belägg för utveckling-

en mot en liberal konsensus, kan frågan om konvergens besvaras. Därtill inne-

fattar mitt morfologiska analytiska ramverk ett nytt sätt att studera den politiska 

debatten med potential att skapa grund för en analys som förenar såväl bredd 

som djup. Den morfologiska analysen inspireras av Michael Freedens (2008) 

ideologidefinition där ideologier betraktas som begreppsliga samband och relat-

ioner som ges betydelse genom olika kulturella och historiska kontexter. Poli-

tiska begrepp som valfrihet betraktas där utgöra de byggstenar som beroende 

på hur de kombineras formar en ideologis kärna (morfologi). När skiljaktiga 
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ideologier framhålls konvergera handlar det inte om att de enbart ”flyter sam-

man”, eftersom det i konvergensen sker viktiga förändringar i de begreppsliga 

relationerna (2008: 47f).  

Analytiskt är denna distinktion central för min ambition att studera partier-

nas utveckling i fråga om divergens och konvergens. Mitt intresse kan inte 

stanna vid att studera huruvida partierna blir alltmer ”lika” eller ”olika”, ana-

lysen måste fästa vikt vid divergensens och konvergensens konturer och beskaf-

fenheter, det vill säga vad, hur, och när divergens eller konvergens sker. Det 

analytiska ramverket presenteras i kapitel 2. Redan här kan det dock konstateras 

att med hänsyn till tidigare forskning om politiska skiljelinjer i den svenska de-

batten, utvecklar och tillämpar jag nya analytiska verktyg för att studera debat-

ten om valfrihet. 

Syfte och frågeställningar 

Det finns ofta en tendens att tro att samtiden är unik. Detta är något som illu-

streras inte minst genom uppfattningen att partierna aldrig varit så lika som de 

är ”i dag”, en uppfattning lika aktuell på 1960-talet som på 2010-talet. Likaså 

tycks utgångspunkten i debatten om valfrihet vara att valfrihetsövertygelsen är 

något nytt i den svenska välfärdspolitiska debatten. Men även om dagens över-

tygelse om den specifika form av valfrihet, knuten till en marknadisering av den 

offentliga sektorn, är relativt ny, så har debatten om såväl ideologisk konver-

gens som om valfrihet pågått under lång tid.  

Avhandlingens syfte är att utifrån en analys av debatterna inom hälso- och 

sjukvårds- och utbildningspolitiken precisera, inte bara i vilken mån en konver-

gens skett i partiernas positioner i fråga om synen på valfrihetens innebörd och 

syfte, utan även vad de i så fall konvergerat i. Ambitionen är därmed att, genom 

att utveckla det morfologiska ramverket, tydliggöra vilka politiska skiljelinjer 

som kan urskiljas mellan de två regeringsbärande partierna i svensk politik, 

Socialdemokraterna och Moderaterna. Tre övergripande forskningsfrågor väg-

leder studien.  

För det första ställs frågan om hur de politiska skiljelinjerna har utvecklats i 

debatten om valfrihet mellan Socialdemokraterna och Moderaterna? 

För det andra ställs frågan om hur valfriheten som centralt begrepp förändras 

över tid utifrån dess olika sammanbindningar med närliggande och perifera 

begrepp? 
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För det tredje ställs frågan om hur Freedens morfologiska ideologiperspektiv 

kan utvecklas för att analysera debatten om valfrihet i de två identifierade poli-

tikområdena? 

I avhandlingens två empiriska delar kommer dessa övergripande forsknings-

frågor att preciseras i ett antal frågor som vägleder den empiriska analysen. 

Dessa presenteras i introduktionen till respektive empirisk del.  

Avhandlingens bidrag 

Det kan sammantaget konstateras att vi behöver veta mer om partiernas idéut-

veckling för att kunna bedöma frågan om en eventuell liberal konsensus. Det är 

därför en angelägen forskningsfråga att på ett mer djupgående sätt analysera 

och diskutera den utveckling som ägt rum de senaste trettio åren inom ramen 

för debatten om valfrihet inom utbildnings- och vårdområdet. Den är angelä-

gen inte bara för att den sammanfattar en rad ideologiska grundvalar och där-

med har potential att säga något om partiernas ideologiska utveckling och frå-

gan om politiska skiljelinjer och utveckling mot konvergens kontra divergens. 

En sådan analys är även viktig inte minst mot bakgrund av att partiernas posit-

ioner i den här debatten de facto har stor betydelse för hur det svenska väl-

färdssystemet kommer att utvecklas i framtiden.  

 Genom att studien befinner sig i skärningspunkten mellan olika forsknings-

fält uppstår möjligheten att analysera utvecklingen på ett nytt sätt där ambition-

en är att kunna förena både bredd och djup. Utöver förutsättningarna för att 

bidra till att nyansera den demokratiteoretiska diskussionen finns därvid ett 

tydligt empiriskt bidrag. Studien innefattar en stor mängd empiri som genom 

det analytiska ramverket ger förutsättningar för en mer komplex och nyanserad 

bild av den politiska utvecklingen. Studien är även metodutvecklande genom 

det sätt som analytiska verktyg utvecklas utifrån Freedens ideologibegrepp i 

kombination med den mer textnära empiriska rekonstruktionen av valfrihets-

debatten. Detta kommer att utvecklas i det följande. 
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Disposition 

Introduktionskapitlet tar avstamp i det politiska fenomenet kring att ett liberalt 

valfrihetsparadigm till synes kommit att inta en överordnad position i den 

svenska välfärdspolitiska debatten, och hur ett sådant fenomen bryter mot den 

traditionellt socialdemokratiska organiseringen av välfärdsstaten. Detta politiska 

fenomen relateras sedan till den demokratiteoretiska litteraturen, om debatten 

om politiska skiljelinjers utveckling, uppfattningen om en allmän konverge-

ringstrend, liksom tidigare forskning om partiernas idéutveckling. Studiens syfte 

och forskningsfrågor presenteras, liksom det bidrag studien siktar till att göra.  

I nästa kapitel, ”Ett analytiskt ramverk”, redogörs för det analytiska ramver-

ket i två nivåer som strukturerar studien. Det morfologiska perspektivet på 

ideologier, där ideologier betraktas som relationer av politiska begrepp (utifrån 

Michael Freeden), utgör en övergripande nivå. Genom att presentera det mor-

fologiska ramverket förtydligas också varför en vidareutveckling är nödvändig 

ur tillämpningsavseende. Vidareutvecklingen, vilken består av en empirisk re-

konstruktion av den politiska debatten, utgör den andra nivån som även presen-

teras i detta kapitel. Här diskuteras bland annat olika aspekter av hur det morfo-

logiska perspektivet kan tillämpas och operationaliseras, men även frågor om 

urval och andra avvägningar rörande forskningsdesign.  

 Avhandlingen är uppdelad i fyra delar varav de empiriska kapitlen är uppde-

lade i varsin del (del II och III). Uppdelningen är gjord för att förtydliga de två 

delarnas olika karaktär som också utgår från olika teoretiska analysmatriser. Del 

II, ”I valet mellan välfärdsstat och välfärdssamhälle”, har en mer policyinriktad 

karaktär och fokuserar på partiernas syn på offentligt och privat i relation till 

valfrihet. Teoretiskt vägleds analysen dels av en matris över olika konceptioner 

av stat och marknad, dels av en matris över olika dimensioner av privatisering. 

Dessa presenteras inledningsvis i kapitlen ”Idealbilder och ”reellt existerande” 

problem” samt ”Olika former av privatisering”.  

I de två empiriska kapitlen, ”I jakten på ett välfärdssamhälle”, och ”(Val-) 

frihet genom det starka samhället”, rekonstrueras och analyseras Moderaternas 

respektive Socialdemokraternas positioner och förändringar i debatten. Där 

diskuteras bland annat Socialdemokraternas alltmer ambivalenta förhållningssätt 

till marknaden som tar sig uttryck genom en gränsöverskridande argumentation 

kring partiets konceptioner av marknaden och staten, liksom Moderaternas 

ambivalens i förhållande till staten som tar sig uttryck i en förskjutning i synen 

på reglering av den lokala nivån. 
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Del III, ”Om jämlikhet, likvärdighet och behov”, är mer idéanalytiskt beto-

nad och fokuserar på partiernas syn på jämlikhet, likvärdighet och behov i relat-

ion till valfrihet. I kapitlet ”Idéanalytiska dimensioner” presenteras teoretiska 

matriser över idéanalytiska dimensioner av jämlikhet, likvärdighet och behov 

som syftar till att visa på ett spektrum av möjliga positioner och perspektiv att 

väga partiernas positioner och förskjutningar mot.  

I de två empiriska kapitlen, ”Från jämlikhet till likvärdighet” och ”Jämlikhet 

efter behov” analyseras således, utifrån den idéanalytiska matrisen, hur synen på 

valfrihetens innebörd utvecklas genom förändringar i synen på innebörden av 

jämlikhet, likvärdighet och behov. Där diskuteras bland annat hur Socialdemo-

kraterna gått från att betona vikten av att fylla den individuella friheten med ett 

materiellt innehåll till att röra sig mot ett allt ”tunnare” likvärdighetsbegrepp. 

Utifrån distinktionen mellan subjektiva och objektiva behov preciseras vidare 

partiernas inramningar i fråga om behov, liksom betydelsen av partiernas olika 

problembilder. Därtill uppmärksammas även den förskjutning som sker från 

jämlikhetsbegreppet till konkurrensneutralitet och till något som kan karakteri-

seras som ett varu-görande av välfärdspolitikens innehåll.  

Varje empiriskt kapitel följs av en sammanfattning vilken avslutningsvis även 

tydliggör analyserna i freedenska termer. Dessa avsnitt utgör inte i sig den mor-

fologiska analysen, syftet med dessa är att ytterligare förtydliga vad det morfo-

logiska angreppssättet har bidragit till i den empiriska rekonstruktionen och 

dess analyser.  

 I avhandlingens sista del, del IV, ”Man är förespråkare av valfrihet”, ska 

analyserna från de respektive delarna sammanföras för att teckna en bild av 

valfrihetens morfologi. Därigenom kan det politiska fenomenet och den demo-

kratiteorietiska diskussionen knytas samman, och de politiska skiljelinjernas 

utveckling lyftas fram och diskuteras. Slutkapitlet innefattar även en reflektion 

kring styrkor och svagheter i den morfologiska analysen. Slutligen diskuteras i 

vilken utsträckning valfriheten faktiskt kan betraktas som en illustration av 

ideologisk konvergens och hur det samspelar med betydelsen av partiernas 

maktresursperspektiv.  
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Ett analytiskt ramverk 

Studien är strukturerad i ett analytiskt ramverk som består av två delar. På ett 

övergripande plan struktureras studien utifrån synen på ideologier som relation-

er av politiska begrepp lokaliserade i tid och rum, utifrån Michael Freedens 

ideologibegrepp. Därtill utvecklas ramverket genom en empirisk rekonstruktion 

av den politiska debatten utifrån olika matriser av begreppsdimensioner. Free-

dens ideologibegrepp fungerar således som ett övergripande ramverk för studi-

ens design och den empiriska rekonstruktionen syftar till att möjliggöra den 

specifika analysen av begreppens innehåll och relationerna till de närliggande 

och perifera begreppen. Dessa förtydligas i sin tur genom de analysmatriser 

som arbetas fram, i och genom den empiriska analysen. Hur de olika delarna är 

tänkta att användas presenteras och diskuteras i det följande.  

 

Valfrihetens morfologi 

I den tidigare refererade forskningen om partiernas idéutveckling är transparen-

sen kring vald analysmetod begränsad och i vissa fall obefintlig (Lewin 1970, 

Tilton 1989, 1991, Linderborg 2001, Nilsson 2003, Pettersson 2004, Nilsson 

2004, Lundberg 2003, Fredriksson, Blomqvist & Winblad 2013),7 utgår från 

deduktivt utarbetade idealtyper (Hylén 1991, Ljunggren 1992, Boréus 1994, 

Karlsson 2003)8 alternativt är hypotesdrivande utifrån partiers omdömen om 

olika dikotomiskt utformade aspekter av marknaden (Hinnfors 2006) eller uti-

från ömsesidigt uteslutande dikotomiska förklaringsmodeller på mikro- och 

                                                      
7 I de historiska studierna (Nilsson, Linderborg och Lundberg) beskrivs källor snarare än metod. 
8 Trots att Hylén själv kritiserar idealtypsanalysen, då han menar att den kräver en fullständig och 

entydig definition av olika positioner, innefattar utformningen av hans analysinstrument ”parame-

ter” tydliga inslag av dikotomiska idealtyper (t.ex. optimistisk/pessimistisk människosyn, indivi-

dualistisk/kollektivistisk samhällsteori, ekonomisk individualism/ekonomisk kollektivism, etc.).  
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makronivå (Svensson 1994).9 Hwang (2002) utgår från begreppshistoria, men 

som tidigare nämnt utifrån ett begränsat material och kan med sin analys inte 

hantera det tidiga socialdemokratiska perspektivet på valfriheten. Även Michael 

Freedens analytiska perspektiv hämtar tydlig inspiration från bland annat be-

greppshistoria och inte minst från Koselleck (se t.ex. Koselleck 1985, 2002). 

 Freeden (2008: 117f) själv menar att morfologin kan ta stöd av den tolk-

ningstradition Koselleck företräder, men att den inte är identisk. Om Koselleck 

kan beskrivas som att han behandlar konvergensen mellan begrepp och histo-

ria, och ideologianalys kan beskrivas som att fokus ligger vid konvergensen 

mellan begrepp och politisk teori, syftar morfologin till att sammanföra dessa. 

Morfologin har därför bättre förutsättningar för att lyfta fram komplexiteten i 

politiska begrepp när ideologier omsätts i praktiken. Det är därigenom min 

ambition att utveckla analysen av partiernas idéutveckling tar form. Avsikten är 

att utveckla ett analytiskt ramverk med analysverktyg, med förutsättningar för 

att förena analytisk bredd och djup, där reflexivitet kan kombineras med 

stringens.  

Det är framför allt tre aspekter av Freedens ideologidefinition som påverkar 

min ansats. Den första aspekten gäller betydelsen av hur begreppen hänger 

samman och fyller ideologier med innehåll beroende på hur de olika ”politiska 

byggstenarna” kombineras. Den andra aspekten gäller ställningstagandet kring 

begreppens essens och mer bestämt hur begrepp inte kan anses ha essentiella 

innebörder, utan kan fyllas och fylls med olika innehåll av olika aktörer under 

olika tidsperioder. Den tredje aspekten gäller Freedens betoning på den histo-

riska kontextens betydelse, det vill säga det förutsätts en kontextuell historisk 

förståelse för att verkligen kunna studera de begreppsliga konfigurationerna i en 

ideologi. Dessa tre olika aspekter ska i det följande belysas och diskuteras.  

Politiska byggstenar i tid och rum 

De politiska begreppen är i Freedens ideologidefinition de ”byggstenar” som 

var för sig och i olika konstellationer utgör en ideologi. För Freeden får de poli-

tiska begreppen betydelse i tre dimensioner: i tid, i rum och i sammanlänkning-

en mellan dessa delar. Det är detta Freeden benämner som ideologins morfo-

logi. Begreppen ges betydelse inte bara genom olika kulturella och historiska 

kontexter, utan även genom den specifika position ett visst begrepp har i relat-

                                                      
9 Hinnfors menar själv att ansatsen är hypotesprövande, samtidigt fastställs redan i introduktion-

en att eftersom det finns tydliga indikationer på att den marknadskorrigerande (välfärds-)sektorn 

varit stabil finns även anledning att tro att den övergripande (socialdemokratiska) ideologin också 

varit stabil, varför ansatsens snarare är hypotesdrivande.  
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ion till andra politiska begrepp (2008: 48–54, 75f). De politiska begreppens 

specifika innebörd måste dock enligt Freeden bestämmas empiriskt (2008: 60). 

När skiljaktiga ideologier framhålls konvergera handlar det inte om att de 

enbart ”flyter samman”, eftersom det i konvergensen sker viktiga förändringar i 

de begreppsliga relationerna (2008: 47f). Analytiskt är denna distinktion central 

för min ambition att studera partiernas utveckling i fråga om divergens och 

konvergens. Analytiskt fokus måste ligga vid divergensens och konvergensens 

karaktär, det vill säga hur och när divergens eller konvergens sker.  

Viktigt i Freedens ideologiuppfattning är även att det inte finns ett ”rätt” sätt 

att definiera ett begrepp, liksom att ord inte har någon essentiell innebörd 

(2008: 48–60). Politiska begrepp är enligt Freeden inte bara obestämbara, de är 

även vaga i bemärkelsen att deras gränser är ”porösa” och kan utmanas (2008: 

201–202), vilket också är inbyggt i mitt sätt att betrakta valfrihetsbegreppet. Här 

hämtas tydlig inspiration från Koselleck i fråga om synen på den pågående 

kampen om att fastställa ett begrepps innebörd (jfr Koselleck 1985: 77f).  

Utifrån Freedens perspektiv kan man skapa ”temporära oaser” av precision 

och klarhet, men de går inte att upprätthålla under en lång period eller över 

kulturella gränser eftersom förståelser och epistemologier förändras över tid. 

Dessutom riskerar vi också att förenkla, ignorera konkurrerande tolkningar eller 

att icke-kritiskt acceptera vissa perspektiv genom att uppmuntra till illusioner av 

precision och överenskommelse i begreppsbetydelser. Dessa illusioner är nor-

mala inom ramen för det politiska tänkandet; de är till och med nödvändiga för 

att politiska beslut ska kunna fattas. Men forskarens uppgift är, enligt Freeden, 

att ifrågasätta och lyfta fram motstridigheter (2008: 201–202).  

En ideologi sammanlänkar specifika uppfattningar om den mänskliga natu-

ren, om social struktur, rättvisa, frihet, auktoritet etc. Medan de politiska be-

greppen karakteriseras av att dess innebörder är föränderliga, så karakteriseras 

de politiska processerna av en strävan att nå fram till beslut som fastställer in-

nebörden av det politiska språket. Detta blir dock en evig process, eftersom det 

inte är möjligt att slutgiltigt fastslå ett politiskt begrepps betydelse (2008: 76–

77). I denna studie är det också just denna process som är själva studieobjektet, 

Freedens utgångspunkt att det pågår en ständig kamp om att fylla begreppen 

med innebörd utgör därför en viktig utgångspunkt i studien. 

Samtidigt talar Freeden även om ”icke-eliminerbara” komponenter i poli-

tiska begrepp (2008: 65f). Han menar att dessa finns eftersom mänskligheten 

behöver sätt att förstå världen, och vissa politiska begrepp, hur vaga de än är, 

skiljer sig på ett fundamentalt sätt från varandra och fungerar därför som an-

kare för begrepp runt omkring dem. Här återkommer frihetsbegreppet som 
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exempel, för hur det skulle sakna mening om det inte hade några specifika defi-

nierande attribut, till exempel icke-tvång. Freedens poäng tycks vara att det 

faktum att begreppens innebörder är möjliga att utmana inte bör likställas med 

en total relativism där oändliga variationer är möjliga (2008: 65f). Det är också 

ett perspektiv som överensstämmer med min egen uppfattning. Ett sätt som 

denna icke-eliminerbarhet tar sig uttryck i studien är genom de tolkningsdi-

mensioner som aktualiseras i den empiriska analysen. De olika föreställningar 

om till exempel jämlikhet som finns i diskussionen är delvis induktivt motive-

rade, samtidigt som de också tar hänsyn till ett politiskt-teoretiskt möjlighets-

spektrum av möjliga ”förväntade” föreställningar.  

 Genom att politiska begrepp lyfts fram till analysens centrala enhet innebär 

det att analysen rör sig mellan en språklig och begreppslig analys av idéer. Free-

den framhåller hur ord är den yttre formen av begrepp, men begrepp kan ut-

göra teorier och teori är en ”organiserare”, på samma sätt som språk organise-

rar ord (2008: 48–49). I det perspektivet utgörs således politiska begrepp av 

komplexa idéer vilka skapar ordning och mening i observerade eller förväntade 

uppsättningar av politiska fenomen (2008: 53). 

Vissa lingvistiska insikter är därför viktiga för morfologin, här lyfts Saussures 

teori om språk som ett sammankopplat system fram, där ord inte betraktas som 

separata från idéer och begrepp inte anses existera oberoende av ord (se t.ex. 

Saussure 1983). Det ömsesidiga beroendet mellan ord och innebörd anses där-

för utgöra ett holistiskt system. Freeden lyfter dock fram hur Saussure inte var 

intresserad av att studera det parallella ömsesidiga beroendet mellan begrepp 

och gör istället en poäng av hur politiska begrepp i morfologiska perspektivet 

ha en dubbel existens då de är lokaliserade inom ett mönster av idéer med en 

såväl intern som extern sfär i språket (Freeden 2008: 48-51). 

Även om det finns ett omedelbart förhållande mellan den politiska termen 

(ordet) och det politiska begreppet (tanken) så behandlar, enligt Freeden, ideo-

logier politiska begrepp inte bara som signifikanter utan även som referenter 

(ibid.). Detta innebär att politiska begrepp även refererar till observerbara fakta 

och till konkreta sociala praktiker i den externa världen. Maktbegreppet lyfts 

fram som ett exempel där begreppet både relaterar till ageranden där till exem-

pel faktiskt tvång äger rum, liksom till tankehändelser som identifierar särskilt 

agerande som tvång och därmed bidrar till formationen av vanligt språkbruk. 
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Centrala, närliggande och perifera begrepp 

En distinktion görs också mellan ”centrala”, ”närliggande” och ”perifera” be-

grepp, där exempelvis ”frihet” är ett centralt begrepp inom ett flertal ideologier, 

men vars innebörd bestäms genom hur de kombineras med andra, närliggande 

och perifera begrepp (2003: 54–55, 2008: 77f). Freeden beskriver att en studie 

av exempelvis liberalism eventuellt skulle visa att frihet återfinns i dess kärna 

(centralt begrepp), att mänskliga rättigheter, demokrati och jämlikhet är närlig-

gande begrepp till frihet, medan nationalism kan finnas i dess periferi. En vidare 

analys skulle därtill kunna visa att frihet ges en specifik mening – självbestäm-

mande – genom det sätt på vilket det knyts till demokrati, medan demokrati ges 

en specifik mening – begränsad stat – genom det sätt på vilket det sammanlän-

kas med frihet. En ideologis kärna består då av ett kluster av politiska begrepp 

(2008: 77–84). Denna uppdelning mellan centrala, närliggande och perifera 

begrepp utgör ytterligare en utgångspunkt för studien, där valfrihet utgör det 

centrala begreppet som förklaras med hjälp av hur det knyts till närliggande och 

perifera begrepp.  

Existensen av de närliggande begreppen framhåller Freeden som essentiell 

för en ideologis formation. De skapar en ideationell kontext som färgar vår 

förståelse av de centrala begreppen. Alla dessa ”tunna” begrepp utvecklar såväl 

logiska som kulturella element som formar överlappande och delade ”områ-

den” som ömsesidigt påverkar de begreppsliga relationer som existerar mellan 

de många begrepp som utgör ett ideologiskt system. Det är således dessa struk-

turella nätverk som ger en ideologi dess kännetecknande särdrag (2008: 77–78). 

De perifera begreppen utgörs enligt Freeden av två olika slag. Den ena sor-

ten befinner sig i en så kallad ”betydelsedimension” och refereras till som mar-

ginalen. Den andra sorten existerar i gränssnittet mellan tid och rum, och refe-

reras till som perimeter (2008: 78–79). Marginalen avser idéer och begrepp som 

inte är intellektuellt och emotionellt ”betydelsefulla” för det centrala begreppet. 

Freeden tar upp som exempel hur begrepp kan förflytta sig mellan marginal och 

centrum, som till exempel naturrättigheter har förflyttats från centrum till mar-

ginalen inom liberalismen, eller våld som förflyttats från marginalen till centrum 

i utvecklingen av fascism. Förändringar på den tänkta ”betydelseskalan” sker 

ofta långsiktigt, men kan även utlösas av katalyserande skeenden utanför ideo-

login, till exempel Sovjetunionens kollaps och dess inverkan på marknadens 

betydelse i östeuropeiska socialistiska ideologier. Vissa begrepp kan också vara 

marginella i bemärkelsen att andra ideologier tvingar upp dem på den politiska 

agendan, men ideologin i fråga refererar endast motvilligt och sporadiskt till 

dem. Freeden exemplifierar genom att påtala att social ordning är ett marginellt 
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begrepp inom till exempel liberalismen, men ett centralt sådant inom till exem-

pel konservatismen (2008: 78–79).  

Perimetern reflekterar enligt Freeden hur centrala och närliggande begrepp 

är lokaliserade i historiska, geografiska och kulturella kontexter. Idéer och be-

grepp överskrider gränsen mellan uppfattningen om den sociala verkligheten 

och den externa verkligheten, de konkreta manifestationer, som dessa uppfatt-

ningar utspelas i och genom (2008: 78–80). Det beskrivs en nödvändig process 

för kampen om de centrala begreppens innehåll och urskiljandet av de abstrakt-

ioner som karakteriserar de centrala begreppen, och i viss (men mindre) ut-

sträckning de närliggande begreppen. Abstraktionernas flexibilitet möjliggör för 

ideologier att fungera över tid och rum, medan de relativt konkreta perimeter-

begreppen möjliggör för ideologierna att bli relevanta i specifika frågor. De 

möjliggör den högre grad av precision som krävs för att kunna tolka centrala 

och närliggande begrepp.  

Ofta är dessa komponenter i en ideologi specifika idéer eller policyförslag 

och saknar därmed den förfining och generalisering som associeras med ett 

begrepp. De är perifera i bemärkelsen att en ideologis morfologi som helhet 

inte är beroende av dess närvaro eller frånvaro (ibid.). Freeden motiverar dock 

inte tillräckligt väl om och varför dessa två olika slags perifera begrepp skulle 

vara att betrakta som ömsesidigt uteslutande i en empirisk analys, varför jag 

kommer att beakta de perifera begreppen i dess bägge betydelser i min rekon-

struktion. Jag kommer således att betrakta såväl mer konkreta policyförslag som 

mer abstrakta värdeord eller omdömen som perifera begrepp genom det sätt 

som de knyts till de närliggande begreppen och därmed fyller dem med inne-

börder. 

Freeden menar att de flesta begrepp kan återfinnas inom de flesta ideologier. 

Det är inte själva existensen av begreppen inom en viss ideologi som definierar 

dess innehåll, det är snarare begreppens innehåll och hur de länkas samman.  
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Det morfologiska perspektivet kan därmed illustreras analytiskt genom föl-

jande figur.  

 

Figur 1.1. Morfologins interna struktur 
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stället hur de förhåller sig till varandra, var och hur de används, vilket jag kom-

mer att ta fasta på i den empiriska analysen.  

Jag kommer att betrakta distinktionen som en analytisk distinktion som möj-

liggör en bredare analys av valfrihetsdebatten än vad en uteslutande analys av 

begreppet valfrihet hade lagt grund för. Genom att även inkludera närliggande 

och perifera begrepp i analysen kan en mer heltäckande bild tecknas. Det inne-

bär också att det är tolkningen av de idéer (vilka just fyller de politiska begrep-

pen med innebörd) som står i fokus för analysen av den politiska debatten om 

valfrihet. I avsnittet om hur rekonstruktionen av debatten har gått till kommer 

jag att återkomma till frågan om urskiljandet av närliggande och perifera be-

grepp.  

Freeden är emellertid inte heller explicit kring hur påverkansförhållandena 

mellan de olika begreppen ser ut. Utöver att det finns ett ömsesidigt beroende 

mellan begreppen framgår inte vid exakt vilken punkt ett begrepp skulle övergå 

från att vara närliggande till att bli centralt, eller vice versa, och det är inte heller 

explicit i vilken utsträckning de perifera begreppen behöver påverka närliggande 

eller centrala begrepp för att de ska kunna definieras som sådana. Däremot 

uttalas att ”alla politiska idéer inom en ideologi kan identifieras i en specifik 

färdväg […] från centrum, genom närliggande begrepp, till perimetern, liksom 

genom motsatt rörelse” (2008: 81). I syftet att ytterligare konkretisera relation-

erna mellan centrala, närliggande och perifera begrepp kommer dessa därför att 

betraktas som befinnandes i olika fält där de kan röra sig närmare eller längre 

ifrån centrum. Det innebär att ett perifert begrepp inte kan övergå till att bli 

centralt i en ideologi utan att först passera det ”närliggande” fältet och vice 

versa. Som en konsekvens av detta betraktas de perifera begreppen ha en i hu-

vudsak indirekt påverkan på de centrala begreppen, genom det sätt som de 

knyts till de närliggande.  
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En utebliven tillämpningsdiskussion 

I boken Ideologies and political theory (2008) ägnas ett kapitel åt frågan om tillämp-

ning, där Freeden poängterar hur det inte är tillräckligt att endast studera en 

ideologis morfologi utan att man även måste ta hänsyn till historiens betydelse, 

och detta genom fyra huvudsakliga dimensioner (2008: 96f).  

För det första beskriver Freeden hur historien, men även geografin, alltid är 

en integrerad arena där såväl politiska begrepp som ideologier är lokaliserade 

och att dessa därmed bidrar till den nödvändiga kontextförståelse som krävs för 

att konkretisera innebörder genom perifera begrepp och idéer (2008: 98). För 

det andra menar Freeden att politiska begrepp ”bär det förflutnas kumulativa 

börda” på ett sätt som ekonomiska eller sociologiska begrepp inte gör (ibid.). 

Demokratibegreppet exempelvis, bär med sig associationer, debatter och för-

domar från antiken som pekar på tidens betydelse för dess begreppsliga inne-

börd. Här finns tydliga associationer till Kosellecks syn på hur begrepp parallellt 

kan betecknas av kontinuitet, förändring och innovation (jfr Koselleck 1985: 

82f). Freeden motiverar emellertid inte tillräckligt väl varför ekonomiska eller 

sociologiska begrepp inte på samma sätt påverkas av tidens betydelse. Det bör 

därför vara tillräckligt att konstatera att de politiska begreppen i hög grad på-

verkas av den historiska kontexten. 

För det tredje beskrivs uppfattningen om förändring som en specifik läsning 

av historisk tid, som ett i sig självt socio-politiskt begrepp, som inkorporeras i 

ideologier (2008: 98–99). Freeden tar utvecklingsbegreppet som exempel på ett 

begrepp där verkligheten tolkas som mänsklig och social förbättring och som 

”reagerar” på andra relaterade begrepp som tillsammans danar en specifik upp-

fattning om välfärd, frihet och rationalitet. Teorier om utveckling möjliggör 

dessutom förändring inom ideologier, antingen på en ideologis makronivå i 

bemärkelsen övergripande mål, eller på mikronivå i en ideologis interna struk-

tur. Med andra ord kan idén om förändring i sig självt förändra innebörden av 

exempelvis valfrihet, och därmed också förändra hur valfrihetsbegreppet konfi-

gureras i relation till andra begrepp i partiernas övergripande ideologiska struk-

tur, tills en ny balans kan uppstå. 

För det fjärde och sista menar Freeden att breda teorier om historien själv 

kan vara en faktor som påverkar hur politiska begrepp konfigureras (2008: 99). 

Exempelvis kan en deterministisk historiesyn påverka en avvägning, eller kamp 

om man så vill, mellan frihet och makt. Genom att exempelvis underordna den 

mänskliga viljan så kallade ”utvecklingslagar” (laws of development) minskas även 

den ”fria vilja” som kan antas finnas. Men om historien i stället tolkas som att 
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den rör sig mot ökad individuell rationalitet kommer den relativa vikt som ges 

rationalitet att öka över tid i det sätt som de centrala begreppen definieras på.  

Freedens ”tillämpningsdiskussion” fortsätter att kretsa kring att lyfta fram 

kontextens betydelse för ideologisk innebörd, och han lutar sig även starkt mot 

Quentin Skinners angreppssätt, där politiska texter betraktas som skrivna re-

flektioner av avsiktliga och målmedvetna talakter (jfr Skinner 1988). I det an-

greppssättet läggs också en betoning vid att rekonstruera medvetna intentioner 

hos tänkaren, inom dennes sociala kontext, som ett sätt att begripliggöra en 

ideologi eller en politisk teori (2008: 100–101).10 

När Freeden avslutningsvis ska summera vad hans angreppssätt innebär 

hänvisar han tillbaka till analysenhetens tre dimensioner, det politiska begrep-

pet, dess komponenter och dess konfigurationer inom ideologierna (2008: 136). 

Det saknas dock en tydligare diskussion med vägledning i tillvägagångssättet då 

man som forskare ska gå från det övergripande och abstrakta till det faktiska 

hantverket i att studera ett politiskt material som partiernas idéproduktion. 

Snarare ägnas betydande ansträngning åt att diskutera olika perspektiv på ideo-

logier, språkets betydelse och hur de förhåller sig till varandra. Kritik har också 

tidigare riktats mot otydligheten kring morfologins tillämpning (se t. ex. Adams 

1998).  

Själv framhåller Freeden att hans morfologiska tillvägagångssätt inte bör be-

traktas som en del av den diskursanalytiska traditionen (2008: 126), men hans 

syn på språkets betydelse och hur de politiska begreppen ges innehåll och for-

merar ideologier har tydliga likheter med ett sådant perspektiv. Min uppfattning 

är att Freedens analytiska perspektiv befinner sig i gränslandet mellan idéanalys, 

begreppshistoria och diskursanalys. Jag har valt att inte djupdyka i dessa dis-

kussioner eftersom min uppfattning är att det inte för avhandlingen framåt. 

Däremot kan jag konstatera att dessa olika aspekter av den morfologiska ana-

lysen också öppnar för att vidareutveckla de analytiska verktygen med inspirat-

ion från de olika analystraditionerna. 

                                                      
10 Freeden är dock kritisk till två aspekter i Skinners angreppssätt, dels till det sätt på vilket Skin-
ner förbiser traditionens betydelse; han menar att man inte kan bortse från betydelsen av att 
politiska tänkare refererar till tanketraditioner och försöker placera in sig själva i sådana ramverk. 
Men Freeden menar även att Skinners ”fientlighet” mot studiet av idéer i sig självt inte gör rätt-
visa åt de olika sätt som en idé kan hanteras på. Att diskutera idéer är inte samma sak som att 
insistera på att de lever sitt eget liv, menar Freeden. Snarare är det att konstatera att då vissa idéer 
finns inom vissa ideologier och deras existens kan konstateras empiriskt, och att de relaterar till 
konkreta grupper i specifika historiska situationer, så kan också kritiken mot idéhistoria (studiet 
av ”idéer i sig självt”) som disciplin avledas (2008: 110–111).  
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Freeden själv menar att hans ambition är att överbrygga glappet mellan den 

”teoretiska behandlingen” av konkreta ideologiers natur, form och skillnader 

och studier av konkreta ideologier som inte varit tillräckligt analytiska i fråga 

om ideologibegreppet, vilket ofta lett till att det bara är attityder som klassifice-

ras. Men samtidigt konstaterar han även att han inte tillhandahåller ett komplett 

analytiskt ramverk för ideologier och framhåller i stället att hans fokus är poli-

tiska begrepp och hur de kan belysa en förståelse av ideologier (2008: 5, 23). 

Där han själv, utifrån ett morfologiskt angreppssätt, ska analysera de ”stora” 

ideologierna saknas också transparens i tillvägagångssättet (2008, se även 1999, 

2005, jfr Jackson, Stears & Freeden 2012). Därför är min ambition att utveckla 

det morfologiska ramverket genom att ta fylla det gap som Freedens uteblivna 

tillämpningsdiskussion skapat, genom att konkretisera hur morfologin kan till-

lämpas i en empirisk analys. Hur detta ska göras kommer att utvecklas i det 

följande. 

Vidareutveckling av morfologin 

Vidareutvecklingen av det morfologiska perspektivet kan beskrivas som ett 

eklektiskt angreppssätt där jag betraktar de otydligheter som beskrivits som en 

möjlighet för mig att sammanföra olika tolkningstraditioner och som tillåter 

mig att inta en position någonstans mellan det icke-essentiella och icke-

eliminerbara. Ett förtydligande är emellertid att Freedens beskrivning av ideolo-

giers morfologi i huvudsak utgår från de ”stora” ideologierna som således inne-

fattar mer än ett centralt begrepp (jfr 2008: 84) och det är också dessa som står i 

fokus för hans egen analys. Det är därför en fri tillämpning av det morfologiska 

perspektivet att studera valfriheten i sig som ett centralt begrepp. Det är ett 

analytiskt grepp som jag menar har förutsättningar för att utveckla analysen av 

politiska skiljelinjer i en specifik debatt.  

Därmed kommer Freedens syn på ideologier att på ett övergripande plan 

strukturera analysen av ideologiernas konfiguration, men jag utvecklar morfolo-

gin genom att komplettera analysen med en empirisk rekonstruktion av den 

politiska debatten som i sin tur ska möjliggöra den specifika analysen av be-

greppens innehåll och de begreppsliga relationerna. Därtill utvecklar jag även 

den morfologiska analysen genom de analytiska matriser som utvecklas utifrån 

rekonstruktionen och som beskrivs i avhandlingens respektive empiriska delar.  
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Den empiriska rekonstruktionen; tillämpningar och operationaliseringar 

En avgörande del av den refererade tidigare forskningen om partiernas idéut-

veckling utgår från en form av traditionell idéanalys, ofta utifrån deduktivt ut-

formade idealtyper. Jag menar emellertid att ett mer reflexivt förhållningssätt till 

empirin skapar förutsättningar för en djupare förståelse av den ideologiska ut-

vecklingen. Därtill kan ett antal andra problem identifieras med att utgå från en 

uteslutande traditionell idéanalys i förhållande till föreliggande studies syfte.  

 I traditionell idéanalys görs ofta en distinktion mellan så kallade innehållsliga 

idéanalyser och funktionella idéanalyser. Den innehållsliga idéanalysens studie-

objekt kan beskrivas som idéer ”tagna för sig själva”, och skiljer sig från den 

funktionella idéanalysen där idéers relation till andra faktorer lyfts fram, så som 

exempelvis hur idéerna förmedlas och i vilken funktion (Vedung 1971: 34, 

1977: 18f).  

Distinktionen är dock problematisk för mitt projekt då idéerna om valfrihet 

är i centrum, men intresset för idéerna motiveras även av vilka aktörer (det vill 

säga partierna) som framför dem. I en kommentar till Stig-Björn Ljunggrens 

idéanalys av högerns programutveckling under efterkrigstiden (där Ljunggren 

utgår från just en sådan distinktion) framhåller Peter Esaiasson hur distinktion-

en tycks vara en av de senaste decenniernas mest överutnyttjade. Alla idéana-

lyser måste rimligen intressera sig för idéers innehåll, menar Esaiasson (Esaias-

son 1993: 204f). Dessutom bygger Freedens ideologidefinition på att såväl be-

greppens idémässiga innehåll som kontexten där dessa politiska begrepp ges ett 

innehåll, är av betydelse. 

Men begreppsparet är i den här studien problematiskt även av ett annat skäl. 

Den innehållsliga idéanalysens syfte är också att pröva intern och extern giltig-

het liksom att pröva idéernas hållbarhet (Vedung 1977: 18f) och har i den be-

märkelsen likheter med den tingstenska logiken där det finns en uppfattning om 

att man vetenskapligt kan fastställa vad som är rätt eller fel i ideologier (Tings-

ten 1941, 1945). Även om jag intresserar mig för koherens och paradoxer i 

partiernas idéer är mitt huvudsakliga fokus inte att komma fram till vilket av 

partierna som har de mest ”hållbara” idéerna. Därtill finns även en klar spän-

ning mellan en sådan logik och en tolkningsram som den morfologiska där 

icke-essentialism (om än i en begränsad form) utgör en viktig förutsättning. Det 

övergripande syftet med den idéanalys som här ska ligga till grund för den mor-

fologiska analysen är att så mycket som möjligt förtydliga vilka idéer partierna 

faktiskt har uttryckt och innebörden av dessa. En sådan idéanalys har tydliga 

liknelser med vad Lennart Lundquist beskriver som en empirisk idéanalys: 
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Vi klargör (dvs. rekonstruerar) de normer som faktiskt före-
kommer i den praktiska politiken och söker förstå aktörernas 
rättfärdigande av dem. (Lundquist 1994: 114). 

 

Lundquists diskussion handlar om olika sätt att studera förvaltningspolitik och 

förvaltningshistoria, där han menar att den empiriska analysen mycket väl kan 

ligga till grund för fortsatt analys, och att en rekonstruktion av de värden som 

faktiskt åberopats för organiseringen av (i detta fall) förvaltningen är central för 

att förstå dagens situation. Dessutom påpekas hur man i en rekonstruktion inte 

kommer att finna en entydig norm, utan flera olika som ofta också står i mot-

sättning till varandra (1994: 115–119).  

Det är också det angreppssätt som Urban Strandberg använt sig av i studiet 

av partiernas idéer om den kommunala självstyrelsen (Strandberg 1998: 7–8). 

Strandberg beskriver det som ett ”uppletande av samtliga utsagor på principiell 

nivå” om, studieobjektet i hans fall, debatten om den kommunala självstyrelsen. 

Även i hans analys innefattas en jämförelse mellan partier och över tid. Strand-

berg menar att hans rekonstruktion utgör en ”totalundersökning” där identifie-

ring och systematisering av allt för avhandlingen relevant material samlas och 

analyseras (1998: 389). Mot bakgrund av ovan angivna förbehåll är därför 

Lennart Lundquists empiriska rekonstruktion mer lämplig i vidareutvecklingen 

av det analytiska hantverket i den morfologiska ansatsen. Denna empiriska 

idéanalys och rekonstruktionen av partiernas debatt om valfrihet ligger sedan 

till grund för nästa steg, att klargöra begreppens innehåll och de begreppsliga 

relationerna. 

Mitt tillvägagångssätt har alltså varit att inledningsvis rekonstruera position-

erna i fråga om valfrihet i debatten mellan de två politiska aktörerna, i de två 

identifierade politikområdena, över den undersökningsperiod som står i fokus 

för avhandlingen. Ambitionen har varit att ge utrymme för de innebörder parti-

erna fyllt och fyller begreppen med, snarare än att från början utgå från en fast-

ställd ram eller ett ”schema”. Rekonstruktionen ligger också i linje med det sätt 

som Freeden refererar till Skinner, även om rekonstruktionen här har ett vidare 

fokus än att enbart rekonstruera medvetna intentioner hos tänkaren. Jag betraktar 

det snarast som ett led i att läsa partiernas utsagor utifrån dess egna premisser.  

Rekonstruktionen av debatten mellan partierna har skett genom att partier-

nas samtliga utsagor som berört valfrihet som term eller begrepp i relation till 

de aktuella politikområdena har samlats och därefter klassificerats enligt tre 

olika kategorier: excerpter som illustrerar utveckling över tid inom partierna, 

skillnader mellan politikområdena samt skillnader mellan partierna. Jag benäm-

ner uppdelningen som vertikal och horisontell, men tydliga likheter finns till 
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Kosellecks (1985: 80f) distinktion mellan synkron och diakron analys som 

också kan urskiljas hos Freeden (se t.ex. 2008: 52).  

Den synkrona analysen refererar till hur ett begrepp studeras i förhållande till 

andra begrepp som samtidigt är i bruk, vilket jag gör i den vertikala kategorise-

ringen. Den diakrona analysen refererar till den historiska jämförelsen av ett 

begrepps innebörd vid olika tidpunkter, vilket återfinns i den horisontella jäm-

förelseaxeln. Men den horisontella axeln innefattar även jämförelsen mellan 

partierna och policyområdena, varför jag menar att benämningen verti-

kal/horisontell är mer lämplig.  

Den horisontella axeln har inledningsvis varit vägledande, medan den verti-

kala axelns dimensioner har arbetats fram genom en abduktiv process (mer om 

detta kommer att utvecklas i det följande). Kategorierna har inte heller varit 

ömsesidigt uteslutande. Partiernas uttalanden har i ett flertal fall kunnat katego-

riseras i mer än en kolumn (något som illustreras i nedanstående figur genom 

exemplen 1 och 3). Eftersom avhandlingen delvis syftar till att just klargöra de 

begreppsliga relationerna har syftet med denna uppdelning varit att den skulle 

fungera som ett empiriskt redskap för att strukturera materialet, snarare än ett 

på förhand fastställt analytiskt ramverk.  
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Figuren nedan illustrerar rekonstruktionens struktur: 

 

 Figur 1.2 Rekonstruktionsschema  

Valfrihet i  

relation till 

Skillnader 

över tid 

Mellan  

politikområdena 

Mellan  

partierna 

Jämlikhet/ 

likvärdig-

het 

  Ex. 2: ”Ingen förälder 
väljer en dålig skola. 
Ingen elev kommer 
att acceptera skolor 
som fungerar dåligt. 
Framgångsrika skolor 
kommer att växa 
medan dåliga tvingas 
stänga, eller ta itu 
med problem snabb-
bare och mer effektivt 
än hittills.” (Modera-
terna 1998: 12). 

Behov   

 

 

Privat/ 

offentligt 

 

Ex. 1: ”Vi får aldrig 
fastna i form i stället 
för innehåll. För oss 
måste alltid kvalitet 
och rättvis fördelning 
vara viktigare än 
driftsformer.” (Social-
demokraterna 2009b: 
13). 

 Ex. 3: ”Det är en 
styrka i vår hälso- och 
sjukvård att samhället 
genom landstingen nu 
svarar för praktiskt 
taget all sjukhusvård.” 
(Socialdemokraterna 
1978:529). 

 

 

Rekonstruktionsscheman har upprättats för vardera parti. Genom att de inne-

håller såväl dimensioner i form av tid, politikområden och partispecifika skill-

nader, kan det freedenska angreppssättet kombineras med den empiriska rekon-

struktionen. Därigenom kan således även de begreppsliga dimensionerna sam-

manfogas.  

Utifrån denna relativt grova klassificering har det mer specifika ”återskapan-

det” initierats, som i praktiken inneburit att partiernas positioner, utifrån de 

identifierade excerpterna i de olika kategorierna har skrivits fram. Efter denna 

mer inledande framskrivning har sedan diskussionerna kategoriserats ytterligare 

efter teman som utkristalliserat sig ur materialet såsom frågan om differentie-

ring kontra anpassning inom skolan eller frågan om prioriteringar inom vården. 
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Ett förtydligande är dock att rekonstruktionsschemat är ett empiriskt redskap 

för att tydliggöra rekonstruktionsarbetet snarare än en analytisk matris. 

Excerpterna som är den ”materia” som kategoriseras i rekonstruktionen ut-

gör en förutsättningslös första sammanställning av idématerialet i syftet att 

fånga synen på valfrihet. Därför har i vissa fall excerpter valts ut som kan upp-

fattas gälla välfärdspolitik mer generellt snarare än de aktuella politikområdena. 

Dessa har dock valts ut i de fall då uttalandena gjorts i diskussioner i relation till 

skolan och/eller vården. Rekonstruktionen har, som nämnts, även inneburit att 

excerpter lyfts fram där partierna talar om begreppet valfrihet utan att använda 

termen. I enlighet med det morfologiska perspektivet förutsätts att analysen 

uppmärksammar sambandet mellan det politiska språket och begreppen. Där-

med har dessa urval gjorts genom en kontextuell läsning, där min förståelse för 

materialet och den politiska debatten som den inledande läsningen gett också 

bidragit till förståelse för när diskussionerna handlar om valfrihet utan att ter-

men nyttjas. 

En abduktiv tolkningsprocess 

I den syntes av tolkningstraditioner som utgör grunden för det analytiska ram-

verket genom Freeden finns en glidning, eller kombination om man så vill, av 

vad Bergström och Boreús (2005: 23–33) diskuterar som dels en avsändarorien-

terad tolkning och dels en uttolkarorienterad sådan. Å ena sidan innefattar 

idéanalysen ett fokus på textens betydelse vid dess produktion, där innebörden 

av det uttalade avgörs av vad partierna (avsändarna) själva avsåg att den skulle 

vara (jfr Blaikie 2008: 97–102 om forskningsdesigner som utgår från aktörernas 

”verklighet”). Rekonstruktionen av debatten avspeglar en sådan avsändarorien-

terad tolkning. Å andra sidan innefattar analysen utifrån de olika matriserna 

även en uttolkarorienterad tolkning, genom de olika dimensionerna av begrep-

pen som analysen strukturerats kring. De olika tillvägagångssätten i denna 

aspekt skulle kunna beskrivas som en glidning mellan induktion och deduktion 

(Alvesson, Sköldberg 2008: 54–57).  

Jag vill dock mena att det snarare bör ses som olika steg i analysen, där det 

första steget är att utgå från rekonstruktionen av partiernas idéer bakom be-

greppen, och därefter analysera innebörden av detta utifrån utmejslade teore-

tiska dimensioner, som också utvecklas parallellt i samma process. Därför är 

abduktion (jfr Blaikie 2008) snarare en mer rättvisande beskrivning av tillväga-

gångssättet, en metod med drag av såväl induktion som deduktion där det em-

piriska tillämpningsområdet successivt utvecklas parallellt med teorin.  
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Det är också genom det tillvägagångssättet som närliggande respektive peri-

fera begrepp har identifierats. Genom den breda inläsningen av partiernas idé-

produktion och rekonstruktionen av debatten har de närliggande begreppens 

tematik identifierats. Det skulle kunna argumenteras för att analysen skulle ha 

kunnat utgå från andra närliggande begrepp i relation till valfrihet, exempelvis 

autonomi, demokrati, ansvar eller frihet. Det har också varit en viktig förutsätt-

ning att det analytiska ramverket ska möjliggöra en empirisk följsamhet i rekon-

struktionsprocessen där debatten inte ”pressas in” i a priori utpekade begrepp.  

Rekonstruktionen av debatten har emellertid visat att utifrån det sätt som 

partierna har diskuterat, innefattas deras perspektiv på exempelvis just auto-

nomi, demokrati, ansvar och frihet i deras diskussioner om jämlikhet, likvärdig-

het respektive behov. Det innebär dock inte per definition att det inte kan fin-

nas andra närliggande begrepp som har betydelse, men rekonstruktionen av 

debatten mellan partierna har visat att de identifierade begreppen också leder till 

en möjlig rekonstruktion av det centrala begreppets morfologi. Identifierings-

processen kan därför beskrivas som att de identifierade närliggande begreppen 

har varit de begrepp där förklaringspotentialen maximeras. Ett annat sätt att 

beskriva detta är att de begrepp som i störst utsträckning förklarar och kan 

knyta samman den sammansättning av idéer som identifieras i valfrihetens 

kärna utgör de närliggande begreppen. Det ligger också i linje med Freedens 

syn på att en ideologis kärna måste konstateras empiriskt.  

Ett exempel på när jag genom den kontextuella läsningen utläst att till exem-

pel staten (det offentliga) och behov knutits till valfrihet som närliggande be-

grepp är i nedan excerpt:  

 

Då vi på 60-talet talade om valfrihetens samhälle var huvudupp-
giften för att uppnå detta mål en kraftig utbyggnad av bland an-
nat utbildning och sjukvård. Vi underströk att det fanns ett di-
rekt samband mellan de enskilda människornas planering inför 
framtiden och kraven på samhällets insatser. Likaså fanns det ett 
samband mellan samhällets åtgärder och den enskildes möjlig-
heter att tillfredsställa sina önskningar. Därför var det nödvän-
digt att medborgarna var beredda att ge samhället resurser för att 
tillgodose de stegrade kraven. Genom att medverka till denna 
politik kunde de enskilda människorna öka sin faktiska frihet. 
(Socialdemokraterna 1984a: 68–69).  

 

Jag menar att det härigenom framträder att Socialdemokraternas syn på valfri-

het också inbegriper en syn på de behov som samhället (det offentliga) behöver 

tillgodose för att individuell valfrihet ska kunna bli möjlig, och att staten har en 

särskild roll för att möjliggöra detta.  
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En annan aspekt av uttolkningen av de närliggande begreppen är att på 

samma sätt som att det pågår en politisk kamp om att fylla valfrihetsbegreppet 

med innehåll, så pågår en kamp om de närliggande begreppens innebörd. Det 

innebär, som den empiriska analysen kommer att visa, att de närliggande be-

greppen fylls och har fyllts med konkurrerande och motsägelsefulla innebörder. 

I sin tur innebär det även att ett och samma parti kan komma att använda sig av 

begreppen parallellt, trots att de fyllts med inbördes konkurrerande innehåll, till 

exempel vissa innebörder av jämlikhet och likvärdighet. Betydelsen och konse-

kvensen av detta ska utvecklas i den empiriska analysen 

Vad gäller de perifera begreppen betraktar jag dessa, i enlighet med Freeden, 

som liggandes på en ”lägre” hierarkisk nivå. De aktualiseras genom det sätt som 

partierna talar om till exempel specifika sakförslag i relation till de centrala och 

närliggande begreppen. Ett identifikationskriterium är därför att de identifieras 

som perifera begrepp då de genom sin uppkomst förändrar eller avgränsar in-

nebörden av de närliggande begreppen. Ett exempel är hur likvärdighetsbe-

greppet förändras då det övergår från att knytas till ett perifert begrepp som 

decentralisering till att i stället knytas till enhetlighet och nationell reglering. 

Därmed förskjuts också likvärdighetens innebörd till ett villkorsperspektiv där 

huvudmännen ges allt större uppmärksamhet.  

Ett exempel på en läsning där etableringsfrihet framträder som ett perifert 

begrepp är i följande excerpt: 

 

Centralt för patientens valmöjlighet är en motsvarande etable-
ringsfrihet för nya vårdgivare. Utan etableringsfrihet blir det ing-
en reell valfrihet för medborgarna utan bara valfrihet på politi-
kernas villkor. (Alliansen 2010b: 15).  
 

Där knyts alltså etableringsfriheten till det privata (marknaden) som en förut-

sättning för det ”valfrihetsinnehåll” som eftersträvas. Freeden lägger stor vikt 

vid tidens och den historiska kontextens betydelse, inte minst för att inte miss-

tolka eller missa närliggande begrepp eller för att inte riskera att omge centrala 

begrep med ”fel” grannar (2008: 96f). När mitt forskningsintresse för debatten 

om valfrihet väcktes var jag i huvudsak intresserad av den nutida debatten och 

mindre av den historiska dimensionen.  

I takt med min inläsning framstod det dock som tydligt att en förståelse för 

partiernas nutida positioner, och mer specifikt innebörden av de idéer kring 

valfrihet de för fram, också förutsatte en historisk läsning av deras utveckling. 

För att använda ett konkret exempel på en sådan kontextuell läsning är det sätt 

på vilket det i det nutida materialet framgår att diskussionerna om just etable-
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ringsfrihet och konkurrensneutralitet också handlar om valfrihet. En sådan 

kontextuell läsning görs då mot bakgrund av det sätt som etableringsfrihet och 

konkurrens knutits till begreppet valfrihet över hela den studerade perioden och 

utgör således så kallade perifera begrepp. Det är också genom en sådan läsning 

som betydelsen av vissa diskussioner som vid första anblick inte tedde sig direkt 

relevanta för frågan om valfrihet också framträtt. Ett ytterligare exempel på 

betydelsen av kontextkänslighet är att partierna använders vissa begrepp om-

växlande synonymt och med en delvis annan innebörd, till exempel frihet och 

valfrihet. En kontextuell läsning kan då möjliggöra en mer precis analys av vil-

ken innebörd ett begrepp faktiskt ges. Det år jag spenderade som riksdagssti-

pendiat i bl.a. social- och utbildningsutskotten i riksdagen var också en ovärder-

lig tillgång för min kontextuella förståelse för debatten. 

De ovan beskrivna olika typer av identifiering av såväl reformer som hur och 

när begrepp används utifrån en kontextuell läsning är exempel på hur kontext-

känslighet vävts in i analysen. Genom en bred ansats där jag medvetet valt att 

innefatta debatten i såväl den inom- som utomparlamentariska arenan, mellan 

policyområden och över tid, kan teman identifieras som inte skulle ha identifie-

rats om analysen enbart fokuserade på en av arenorna eller aspekterna. Det är 

också utifrån dessa principer som operationaliseringen av kontexten har gått till. 

Kontexten är grundläggande i det morfologiska perspektivet, men med det sagt 

är min uppfattning att strävan efter en bredd där ”allt” i den samtida samhälls-

debatten innefattas sker på bekostnad av analytisk stringens och djup. Därför 

operationaliseras det kontextuella perspektivet i denna analys just genom att 

innefatta såväl tidsdimensionen, policyområdena, partierna som de olika poli-

tiska arenorna.  

De empiriska analyserna vägleds därutöver av begreppsliga matriser över be-

tydelsedimensioner med syfte att förtydliga partiernas positioner (dessa be-

greppsliga matriser kommer att presenteras i inledningen till avhandlingens 

empiriska delar (del II respektive del III)). Matriserna är empirinära och har 

således arbetats fram genom ett växelspel mellan induktion och deduktion.  

Om partierna och politiken, urval och motiveringar 

De politiska aktörer som står i fokus är Socialdemokraterna och Moderaterna. 

Detta beslut har flera motiv. Socialdemokraterna har en unik position i svensk 

politik. Utöver att ha varit Sveriges största parti i fråga om medlems- och välja-

rantal är det även det parti som innehaft regeringsmakten under dryga sex årt-

ionden sedan 1932. Moderaterna har också varit det största partiet i det borger-

liga blocket sedan 1970-talet och har även varit det parti som lett de två rege-
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ringar som formulerat och implementerat de valfrihetsreformer som ska stude-

ras. Moderaterna har emellertid aldrig suttit ensamma i regeringsställning och 

därför kan analysmaterial från de borgerliga mandatperioderna inte betraktas 

som ett uteslutande ”moderat” material, vilket kan anses problematiskt. Ett 

alternativ hade kunnat vara att studera samtliga partier även i opposition, något 

som gett mer bredd till studien, men med all sannolikhet på bekostnad av dju-

pet. Min uppfattning är dessutom att problematiken blir mindre mot bakgrund 

av att mitt intresse för Moderaterna grundas i deras roll som ”ledargestalt” för 

de borgerliga partierna i Sverige snarare än för dem som parti. Liknande moti-

vering kan också anföras mot argumentet att en studie av valfrihetsdebatten 

inom hälso- och sjukvården och skolan rimligen borde innefatta Kristdemokra-

terna och Folkpartiet, då dessa partier profilerat sig särskilt inom dessa områ-

den. Debatten mellan Socialdemokraterna och Moderaterna inom dessa områ-

den är ett uttryck för hur den ideologiska utvecklingen utspelats, det är detta 

som står i fokus för studien, snarare än de sakpolitiska frågorna i sig. 

Socialdemokraterna och Moderaterna kan, som tidigare nämnts, beskrivas 

som huvudmotståndarna i svensk politik, såväl i den politiska debatten som i 

kampen om regeringsmakten. Det är i kraftfältet mellan dessa partiers synsätt 

som den faktiska politiken till stor del avgörs. Ett ytterligare skäl till att studera 

just Socialdemokraterna och Moderaterna är att bägge partier efter respektive 

valförlust 2002 och 2006 har lanserat politiska omorienteringar bland annat på 

socialpolitikens område – omorienteringar vars konsekvenser gällande före-

ställningar om valfrihet inom välfärden är intressanta att studera.  

I denna studie studeras elitnivåerna inom partierna och därför har inte expli-

cit hänsyn tagits till debatter inom partierna. Det innebär således att studien inte 

heller omfattar sidoorganisationerna. Det hade visserligen varit intressant att 

även studera dessa debatter, men en sådan ambition hade med all sannolikhet 

genomförts på bekostnad av djup i ambitionen att analysera utvecklingen över 

tid och mellan två politikområden, och skulle därmed driva studien åt en annan 

riktning än den utmålade. Därtill kommer motstridigheter och ambivalenser att 

lyftas fram i det material studien omfattar som till viss del återspeglar intresse-

konflikter inom partierna, inte minst i diskrepanser mellan partierna som parti 

kontra partierna som regering.  

Valet att fokusera på hälso- och sjukvård och skola motiveras av dessas sta-

tus som kärnområden inom välfärdsstaten, genom medborgarens särskilt utsatta 

position inom dessa sektorer samt genom dessas särprägel som elementär social 

rättighet. Med det sagt är det även värt att framhålla att analysen av partiernas 

idéutveckling möjligen kan se annorlunda ut vid val av andra politikområden. 
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Det skulle kunna argumenteras för att det därför skulle finnas skäl för att i jäm-

förelsen i stället fokusera på ett ”hårdare” politikområden såsom till exempel el- 

eller telemarknaden.  

Det finns dock särskilda skäl att analysera just skolans och vårdens område 

just för att de är så kallade ”mjuka” fall. Valfriheten har varit särskilt omstridd 

inom dessa politikområden, de är politiska områden mot vilka stort politiskt 

intresse riktas oavsett vilken typ av välfärdspolitik ett visst politiskt parti kan 

vilja bedriva, eftersom de utgör grundläggande delar i välfärdspolitiken. Ett 

ytterligare skäl för att fokusera på partiernas socialpolitiska ställningstaganden är 

att dessa befinner sig på en nivå mellan den allmänna, övergripande ideologin 

och ställningstaganden i konkreta dagsfrågor. Ett partis socialpolitiska ideologi 

avspeglar enligt Jonas Hinnfors den mer allmänna ideologin där människosyn, 

uppfattningar om samhällets organisering och utopier uttrycks (Hinnfors 1992: 

12). Även debatten kring pensionsreformen hade kunnat vara ett alternativ att 

studera, men inte heller den reformen har varit omstridd bland politiker och 

allmänhet under så pass lång tid, och är så inte heller i dag jämfört med refor-

merna inom skolan och hälso- och sjukvården. 

Om det är möjligt att identifiera en tydlig konvergenstrend i synen på valfri-

het inom studiens policyområden menar jag därför att det har större vikt för 

partiernas allmänna ideologiska utveckling än vid uppvisad konvergens i mer 

begränsade och avgränsade policyområden. Därtill utgör skolan och hälso- och 

sjukvården en intressant jämförelsepunkt, eftersom 1990-talets husläkarreform 

upphävdes då Socialdemokraterna återvann regeringsmakten 1994 (för att se-

dan återinföras av ny borgerlig regering 2010), medan friskolereformen låg fast.  

Analysen kommer att fokusera på debatten inom primärvården och grund- 

och gymnasieskolan. En invändning är att valfrihetsfrågan varit aktuell även 

inom exempelvis förskolan och den specialiserade vården. En avgränsning är 

dock nödvändig med tanke på det stora tidsspannet studien omfattar, och min 

bedömning är att en studie av primärvården och grund- och gymnasieskolan 

utgör en så pass betydande del av hälso- och sjukvårdssektorn och skolsektorn 

att det är den mest lämpliga avgränsningen i förhållande till studiens ambition.  

Även om studien fokuserar på två sakpolitiska områden har förvaltningspoli-

tikens utveckling stor betydelse för hur de sakpolitiska områdena utvecklats. 

Förvaltningspolitiken är inte en rent organisatorisk fråga, utan hör samman 

med välfärdspolitiken, eftersom den handlar om just själva organiseringen av 

välfärdssamhället och dess verksamheter (Mellbourn 1986: 14). Därför innefat-

tar rekonstruktionen av debatten också de tre förvaltningspolitiska proposition-

er som har presenterats under tidsperioden.  
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Om materialet, urval och motiveringar 

Det material studien omfattar utgörs av partiernas idéproduktion från slutet av 

1970-talet fram till 2010, det vill säga idé- och partiprogram, valmanifest, 

stämmomaterial, propositioner och följdmotioner.11 I fråga om det parlamenta-

riska trycket har jag valt att (utöver de ovan presenterade förvaltningsproposit-

ionerna) fokusera på propositioner och följdmotioner som lagts fram i samband 

med för valfriheten betydelsefulla reformer/beslut, däribland, utöver själva 

friskole-, husläkar- och vårdvalsreformerna, även kommunaliseringen av hu-

vudmannaskapet för skolan, gymnasiereformerna på 1990- och 2010-talen och 

riktlinjebeslutet angående prioriteringar inom hälso- och sjukvården på 1990-

talet.12 De motioner som inkluderats i materialet är därmed också de motioner 

som lagts fram i samband med dessa propositioner. Urvalet av dessa har gjorts 

genom en kontextuell läsning av det utomparlamentariska materialet vilken 

tydliggjort betydelsen av dessa reformer i den politiska debatten.  

Beslutet att innefatta såväl partipolitiska dokument, såsom de ovan angivna, 

som parlamentariskt tryck är i syfte att få en så bred bild som möjligt av ut-

vecklingen. Dokument av typen partiprogram och andra idéprogram bör inte 

betraktas som enbart retoriska dokument av utopisk karaktär. Snarare bör de 

betraktas som ett uttryck för partiernas kollektiva uppfattningar på en allmäni-

deologisk övergripande nivå (jfr Pettersson 2004), som bör analyseras i ett 

sammanhang där även handlings- och principprogram liksom riksdagstryck är 

viktiga beståndsdelar för att få en helhetsbild av utvecklingen i fråga om kon-

vergens och divergens. Om partiprogrammen då utgör denna allmänna nivå, 

och handlings- och principprogram utgör en slags mellannivå, så utgör riksdags-

trycket därmed den plattform där de övergripande idéerna ska omsättas i prak-

tiken. Att dessa tre olika typer av material innefattas är således viktigt för att 

kunna urskilja komplexiteten i partiets konceptioner, och de motstridigheter 

och den ambivalens som urskiljs när de allmänideologiska idéerna måste om-

formuleras till konkret politik. Det är därigenom som frågan om konvergens 

verkligen kan besvaras. 

Den långa tidsrymden är nödvändig för att förstå utvecklingen och därmed 

den senare debattens innebörd. Tidsperspektivet är också en förutsättning för 

                                                      
11 I ett fall innefattas en muntlig uppgift från en partiföreträdare. Det kan uppfattas som proble-
matiskt, men uppgiften är av begränsad art och gäller ett förtydligande kring innehållet av ett 
ställningstagande i 1990-talets moderata sjukvårdspolitik.  
12 Ett alternativ hade kunnat vara att studera samtliga budgetpropositioner under tidsperioden. 
Jag har dock i stället valt att göra ovan angivna nedslag i relaterade reformer/beslut för att däri-
genom möjliggöra en djupare analys av de diskussioner som fördes mellan aktuell regering och 
oppositionsparti. 



 48 

den morfologiska analysen, då den utgör en av morfologins tre dimensioner. 

Slutpunkten för rekonstruktionen är vid valet 2010.13 Den utveckling som skett 

därefter, framför allt i och med Socialdemokraternas nytillträdde partiledare 

Stefan Löfven, hade varit spännande att inkludera, men jag anser att nackdelar-

na med att ha en rörlig slutpunkt för analysarbetet överväger. 

Beslutet att avgränsa urvalet av material till elitnivån inom partierna innebär 

att i fråga om kongress- och stämmomaterial har analysens begränsats till 

material och uttalanden som vardera partis styrelse står bakom och i fråga om 

motioner har jag studerat partimotioner och motioner som partiledare eller 

talesperson i det aktuella politikområdet står bakom. Moderaterna presenterade 

inget eget valmaterial för åren 2006 och 2010, därför ingår i stället den borger-

liga Alliansens14 material för denna period. Även om detta material bör betrak-

tas som en kompromiss mellan Alliansens partier (i likhet med propositionerna) 

menar jag att man ändå kan utgå från att Moderaterna står bakom dess idéer. I 

den mån diskrepanser mellan Moderaterna och alliansregeringen kan urskiljas 

kommer dessa att uppmärksammas i analysen.  

I likhet med Strandberg har jag således sökt efter ”samtliga utsagor”, i fråga 

om valfrihet i relation till de aktuella politikområdena. Sökandet efter ”valfri-

hetsutsagor” har inneburit en bred ansats där jag snarare än att specifikt söka 

efter utsagor som gäller de sedermera identifierade närliggande begreppen, har 

försökt identifiera ”allt” som möjligen skulle kunna vara relevant, då det annars 

skulle ha inneburit ett föregående av analysen. I klartext innebär det att jag 

hämtat mitt material (utöver det riksdagstryck som lagts fram i samband med 

identifierade reformer och de senare partiprogram och valmanifest som finns 

tillgängliga digitalt) från, i Socialdemokraternas fall, Arbetarrörelsen arkiv och i 

Moderaternas fall, Moderaternas centralarkiv och Riksarkivet (Moderata sam-

lingspartiets arkiv II). När det gäller partiernas partiprogram, valmanifest och 

kongress- och stämmomaterial har jag läst och gått igenom samtliga dokument 

under tidsperioden.  

Därutöver innefattar insamlingen även övrig idéproduktion som partierna 

presenterat i olika politiska program med relevans för valfrihetsdebatten inom 

                                                      
13 Ett idéprogram från Moderaterna som ingår i analysen dateras till 2011. Trots att det utgör ett 
avbrott mot den angivna tidsramen menar jag att fördelarna med att innefatta ett uteslutande 
moderat material som kan förtydliga partiets position i den fråga som analyseras, överväger den 
principiella nackdel som kan anses vara förenad med att ett dokument i analysen producerats 
några månader ”för sent”.  
14 ”Alliansen” bildades av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna inför 
valet 2006. Målet var att, genom ett utvecklat samarbete, vinna väljarnas förtroende. Strategin 
visade sig vara lyckosam då de vann valet 2006 och återigen 2010.  



 49 

tidsperioden. Utöver att det varit min ambition att de facto ta del av ”samtliga 

utsagor” har (den ofta begränsade) digitaliseringen av arkivmaterialet inte med-

gett en generell insamling utifrån specificerade utvalda sökord. I stället har jag, 

utifrån tillgängliga register- och arkivförteckningar, således tagit del av samtligt 

material som skulle kunna vara relevant, det vill säga handlingar som berör till 

exempel hälso- och sjukvård, utbildning, offentlig sektor, kommunal- och 

landstingspolitik, välfärdspolitik, förvaltning, etc. Utifrån den breda inläsningen 

har sedan relevanta excerpter (utsagor) identifierats.  

Den huvudsakliga jämförelsen i studien är den mellan de två partierna, Soci-

aldemokraterna och Moderaterna. Även om studien inte använder sig av en 

jämförande metod i strikt bemärkelse så utgör den, genom val av tidsperiod och 

sakpolitiska områden, grund för en rad intressanta jämförelsepunkter som i sig 

utgör ett underutforskat område. Eftersom frågan om förändring kontra konti-

nuitet alltjämt är en förutsättning för studiens utgångspunkt följer dock rekon-

struktionen en i huvudsak kronologisk framställning.  

I framställningen används en tidsmässig indelning när det talas om den ”tidi-

gare” och ”senare” delen av den undersökta perioden (som sträcker sig från 

sent 1970-tal fram till 2010). Brytpunkten hänförs till mitten och slutet av 1990-

talet och hänvisar till de så kallade valfrihetsreformer som genomfördes under 

den perioden. Periodiseringen, som är gjord utifrån analysen av materialet, är 

inte gjord med knivskarpa gränser (kanske främst vad gäller Socialdemokrater-

na), men den är ändå analytiskt fruktbar eftersom den tydliggör förändring över 

tid samtidigt som den medger ett mer reflexivt förhållningssätt till materialet. 

Vad som nu följer är avhandlingens första empiriska del, där partiernas kon-

ceptioner i fråga om stat och marknad står i fokus.  
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Del II. I valet mellan välfärdsstat och 

välfärdssamhälle 

 
Som beskrivits bryts avhandlingens övergripande frågeställningar ner i ett antal 

frågställningar som vägleder de empiriska kapitlen. Denna del av avhandlingen 

syftar till att studera och jämföra de föreställningar och perspektiv som partier-

na ger uttryck för i fråga om offentligt och privat i relation till deras syn på 

valfrihet. Detta görs genom en rekonstruktion av hur partiernas positioner 

kring privat och offentligt har förändrats sedan sent 1970-tal.  

De huvudsakliga frågeställningarna i denna del är för det första hur partiernas 

argumentation kring privat och offentligt i relation till valfrihet har utvecklats 

utifrån tre olika privatiseringsdimensioner (produktion, reglering, finansiering). 

För det andra vad den utvecklingen betyder för partiernas positioner kring valfri-

hetens innebörd. För att besvara frågeställningarna tecknas i det följande avsnit-

tet en bild över den process som föranlett och följt utvecklingen inom skol- 

och vårdsektorn med fokus på debatten om valfrihet inom primärvården och 

grund- och gymnasieskolan. Det handlar således om de föreställningar och 

perspektiv som Moderaterna respektive Socialdemokraterna ger uttryck för i 

termer av vad det är som ska uppnås och hur detta ska ske och vad syftet är.  

En diskussion kring olika perspektiv på privatisering och olika konceptioner 

av marknad och stat inleder denna del av avhandlingen. Här innefattas likaså en 

presentation av de två matriser som vägleder den empiriska analysen och som 

således utgör ett ytterligare steg i vidareutvecklingen av det morfologiska per-

spektivet. Därefter följer ett första empiriskt kapitel där den moderata argumen-

tationen om kritiken gentemot ”den starka staten” och ambitionen att ersätta 

välfärdsstaten med ett välfärdssamhälle beskrivs och diskuteras. I det andra empi-

riska kapitlet i denna del, analyseras sedan den socialdemokratiska positionen, 

synen på politikens överordning och frigörelse genom politiken. Såväl det mo-

derata som det socialdemokratiska kapitlet avslutas med ett avsnitt där utveckl-
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ingen sammanfattas med utgångspunkt i de tre olika privatiseringsdimensioner-

na.  

Idealbilder och ”reellt existerande” problem 

Det är få politikområden som i dag innefattar en lika komplex styrningsmodell 

som just skolan och hälso- och sjukvården. De förändringar som har genom-

förts sedan 1980-talet, inte bara men kanske framför allt inom skolområdet, 

såsom decentralisering, övergång från regelstyrning till mål- och resultatstyr-

ning, förändringar i finansieringsformer etc., har innefattat en genomgripande 

omställning för organisationen, de politiska aktörerna, professionen och inte 

minst medborgarna (se t.ex. Pierre 2007: 9–17). Inom hälso- och sjukvården har 

dessa förändringar fått genomslag med någon fördröjning i relation till skolsek-

torn och kanske framför allt genom de förändringar som ägt rum (och äger 

rum) i samband med 2010 års primärvårdsreform (prop. 2008/09:74). I det 

följande kommer jag att redogöra för det ramverk som ska vägleda den empi-

riska analysen i denna del och som fokuserar på de (till valfriheten) närliggande 

begreppen som här står i fokus, privat och offentligt. 

Den högkvalitativa standardlösningen 

Den svenska välfärdsmodellen har traditionellt baserats på en princip om den 

”högkvalitativa standardlösningen” som innebar att, man genom att hålla kvali-

teten på den offentliga servicen på en tillräckligt hög nivå, inte behöver se nå-

gon efterfrågan på alternativa (och bättre) verksamheter. Syftet med detta var, 

med Bo Rothsteins ord, såväl normativt som strategiskt (2002: 234–235). Det 

var normativt i bemärkelsen att ambitionen var att tillhandahålla en högkvalita-

tiv offentlig service till medborgarna enligt en universalistisk princip i linje med 

Gustav Möllers klassiska uttalande ”endast det bästa är gott nog åt folket”, men 

även strategiskt så tillvida att stödet för den generella välfärdspolitiken förvän-

tades öka genom en högkvalitativ service. Samtidigt innebar epitetet ”standard-

lösning” även att den tillhandahållna servicen skulle fastställas och realiseras 

genom centrala direktiv och regler, såväl politiska som professionella. Inom 

ramen för ett sådant system, där servicen är lika var den än tillhandahålls, blir 

”valfrihet” följaktligen av ett begränsat värde. 

Mot bakgrund av att den svenska välfärdsmodellen har byggts upp och ut 

genom en stor offentlig sektor har frågan om ”alternativ” eller ”alternativa 

verksamheter” i mångt och mycket kommit att handla om privata alternativ. De 
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vanligast förekommande argumenten mot privatisering har gått ut på att fram-

häva att den offentliga verksamheten är speciell, de nyttigheter som produceras 

är av ett särskilt slag eftersom de är kollektiva och dessutom ofta har oklara 

eller motstridiga målsättningar. Detta gör det svårt för den politiska nivån att 

formulera tydliga och utkrävbara kontrakt, och producenterna vill inte heller ha 

alltför specifika mål som de tror är svåra att realisera (Petersson 2010: 87). 

Ekonomiska incitament kan vara ett starkt styrmedel för de privata aktörerna, 

men en stat (eller kommun) strävar även ofta efter andra mål såsom rättssäker-

het, likabehandling och möjlighet till ansvarsutkrävande, där de ekonomiska 

incitamenten för de privata producenterna inte är lika tydliga (Rothstein 2002: 

245).  

Det som Rothstein benämner som ett normativt syfte med principen om 

den ”högkvalitativa standardlösningen” innebär att avsikten med den offentliga 

politiken på vissa områden inte nödvändigtvis sammanfaller med utfallet av 

marknadskonkurrens. I denna typ av argument mot privatiseringar är mark-

nadskonkurrens och fördelningspolitik oförenliga, eftersom det skulle leda till 

standardolikheter som ur socialt hänseende är att betrakta som oacceptabla att 

låta betalningsförmåga vara utslagsgivande. Slutligen förs paternalism fram som 

ett vanligt förekommande argument mot privatisering. I paternalistiska argu-

ment framhålls vidhäftade problem som kan uppstå för medborgaren på en 

marknad med privata aktörer där man vad gäller många aspekter överför beslut-

sansvar från det offentliga till individer. Exempel på sådana problem är att olika 

individer har olika resurser som kan underlätta alternativt försvåra förutsätt-

ningarna för att göra ett val som kommer att leda till ett önskvärt utfall. Det är 

paternalistiskt i den mån det återspeglar en bristande tilltro till medborgarens 

egen förmåga att bedöma de egna behoven och värdera kvaliteten i ett differen-

tierat utbud (Petersson 2010: 87). 

Argumenten för privatisering har framför allt kretsat kring de problem som 

ansetts förknippade med en i huvudsak offentligt organiserad och producerad 

verksamhet. Den första typen av argument bygger på att den offentliga tjänste-

produktionen inte anses optimal. Eftersom såväl politiker som väljare under-

värderar kostnaderna och producentintressena ges för stort inflytande, produce-

ras det helt enkelt ”för mycket”. Genom marknadslösningar kan en bättre ba-

lans mellan utbud och efterfrågan uppnås. Den andra typen av argument grun-

das i att frånvaron av konkurrens skapar ineffektivitet i den offentliga 

tjänsteproduktionen. Den tredje och sista typen av argument Petersson för 

fram är densamma som Rothstein lyfte fram som grundprincip för välfärdsmo-

dellens utformning, det vill säga den offentliga tjänsteproduktionen standardise-
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ring. Kritiken lyfter här fram hur de politiska och administrativa besluten om 

produktionens inriktning ofta sker schablonartat och hur dessa beslut inte re-

flekterar medborgarnas olika preferenser och behov på ett lika förtjänstfullt sätt 

som marknaden (Petersson 2010: 87). Dessa två olika positioner kring marknad 

och stat kallar Rothstein för ”Nirvana-ansatsen”, det vill säga företrädare för 

vardera sida jämför idealbilden av marknaden och staten med den reellt existe-

rande motsatsen och dess reellt existerande problem (Rothstein 2002: 241).  

Konceptioner av marknad och stat 

Nedanstående illustration förtydligar, enligt Rothsteins modell, hur dessa olika 

konceptioner av marknad och stat ofta ställs mot varandra i relation till existe-

rande problem i vardera fall: 

 

 

Figur 2.1. Konceptioner av marknad och stat 
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I den modell som Rothstein presenterar kvarstår idealbilden under benämning-

en Nirvana-ansatsen. Här kommer emellertid de att betecknas som just ideal-

bilder då det är detta som avses. Vidare omnämner Rothstein motsatsen till 

idealbilden som just reellt existerande problem (2002: 243). Ett förtydligande 

här är emellertid att det rör sig om föreställningar om reellt existerande pro-

blem, på samma sätt som Nirvana-ansatsen berör föreställningar om mark-

nadens respektive statens förtjänster. I Rothsteins ursprungliga modell innefat-

tar de olika fälten ett antal omdömen eller karakteristik som menas beskriva de 

olika konceptionerna. Inför analysen av den empiriska rekonstruktionen har jag 
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dock ”tömt” matrisens fält för att i stället låta analysens resultat fylla dem med 

innehåll. 

Partierna talar också ofta om marknad kontra stat i synonyma termer till pri-

vat och offentligt. Men kärnan i marknadens praktik är ekonomiskt utbyte och 

detta ekonomiska utbyte kan genomföras av aktörer som är privata eller offent-

liga. Den svenska förvaltningen har traditionellt präglats av att det inte funnits 

någon särskillnad mellan beställare av en viss tjänst och utförare av desamma. 

Det vill säga, man har inte skiljt produktionen av en viss tjänst från planeringen 

av verksamhetens inriktning (Norén 2004: 80–81). Marknadsstyrning inom 

ramen för denna kontext har inneburit att staten avstår från att stå för, eller 

detaljreglera produktionen av offentliga tjänster och i stället överlåter produkt-

ionen en mångfald av aktörer. Men marknadsstyrningen i sig föreskriver ingen 

särskild organisationsform för utförarna. Blomqvist och Rothstein (2000: 52-

55) påpekar hur tillämpningen av marknadsstyrningsprinciper kan variera mel-

lan entreprenad, inomoffentlig konkurrens, brukarkooperativ, ”peng-system”, 

resultatenheter och olika typer av köp-/sälj-modeller. Det är således inte själv-

klart att marknad och stat står emot varandra, marknadsstyrning är inte nöd-

vändigtvis synonymt med ”privat styrning”. Detta kommer också att aktuali-

seras i den empiriska rekonstruktionen. En annan aspekt av dessa olika kon-

ceptioner av privat och offentligt i den politiska debatten är att det i praktiken 

är oerhört sällsynt med renodlade (privata) marknadssystem utan någon form 

av offentlig reglering (Rothstein 2002: 243).  

Olika former av privatisering 

När något faktiskt övergår från offentligt till privat betecknas det vanligen som 

en privatisering. I mer specifik och konkret betydelse bör begreppet förstås som 

beslut och handlingar som är fattade och utförda av demokratiskt ansvariga 

aktörer och organ i den offentliga sektorn i syfte att överföra något som ditintills 

varit under offentligt ansvar eller ägo över till den privata sektorn. Detta något är 

emellertid inte heller givet. Privatisering kan, som indikerat ovan, innefatta såväl 

avyttring av egendom, som privatisering av varu- och tjänstproduktion, finan-

siering liksom avreglering. Därmed står valet i dessa sammanhang inte mellan 

privat och offentligt som ovanstående illustration indikerar, utan i stället mellan 

vilken form av privatisering som eftersträvas eller motsätts.  
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De olika former av privatisering som nämnts ovan har Lennart Lundqvist 

lyft fram i en modell som visar olika möjliga scenarion beroende på hur dessa 

former för privatisering kombineras (1988).  

Detta är en förenklad version av denna modell: 

 

Figur 2.2. Olika former av privatisering 

Produktion Privat Offentligt 

Reglering Privat Offentligt 

Finansiering Privat Offentligt 

 

Modellen innefattar således för det första reglering; vem som ska fatta beslut 

om regler och kvalitetsnormer för verksamheten, liksom övervaka att de fattade 

besluten efterlevs, men även fatta beslut om systemens utformning. Avreglering 

i dessa sammanhang innebär inte sällan exempelvis etableringsfrihet. Det vill 

säga det offentliga avgör inte produktionens storlek eller placering, såsom skett 

sedan 1990-talet i fråga om friskolor och sedan 2010 med vårdcentraler inom 

primärvården. Det kan även innefatta införandet av ett fritt konsumtionsval 

inom den offentliga produktionen, det vill säga brukaren ges möjlighet att välja 

mellan konkurrerande offentliga institutioner.15  

 Den andra formen av privatisering som uppmärksammas i detta kapitel, 

nämligen av finansieringen, handlar om hur verksamheten ska betalas och i 

dessa sammanhang rör det sig främst om skattefinansiering alternativt avgiftsfi-

nansiering. Slutligen handlar det om själva produktionen, vem som ska vara 

huvudman för (utföra) verksamheten. Dessa olika inflytandeformer ger alltså en 

rad möjliga alternativa former som alla står mellan uteslutande ”privat” eller 

uteslutande ”offentligt”.  

 Matrisen visar på så vis varför det är missledande att likställa överförandet av 

ansvar till den icke-offentliga sektorn med ett allmänt införande av marknads-

principer. En överföring av ansvar och huvudmannaskap av en viss tjänstepro-

duktion (t.ex. vård eller skola) från offentligt till privat innebär inte per automa-

                                                      
15 Privat välfärdsproduktion beskrivs ibland även utifrån entreprenadmodellen eller valfrihetsmodellen 
(se t.ex. Jordahl 2013). Entreprenadmodellen innebär då att en hel verksamhet privatiseras enligt 
lagen om offentlig upphandling (LOU) och valfrihetsmodellen innebär att alla utförare som 
uppfyller grundvillkoren får etablera sig och därefter får brukarna välja mellan dessa utförare. En 
sådan distinktion kommer att uppmärksammas vid de fall den används i materialet, men övergri-
pande faller bägge modeller inom ramen för produktionsdimensionen. 
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tik att det sker en förändring i principerna för tjänstens produktion och fördel-

ning. Ett offentligt huvudmannaskap för vård eller utbildning innebär inte hel-

ler per definition att marknaden, eller marknadsprinciper inte byggs in i syste-

met. Privatisering sker dessutom, som påpekat ovan, inte enbart till marknads-

agerande producenter, utan även till kooperativ, folkrörelser och ideella organi-

sationer liksom yrkesorganisationer och slutligen brukare.  

En ytterligare dimension av ”marknadiseringen” av den offentliga sektorn 

har även innefattat ett ökat fokus på decentralisering. Det är också vanligt före-

kommande att beskriva decentralisering som ett led i marknadsanpassningen av 

offentlig sektor (se t.ex. Pierre 2007). Decentralisering är ett begrepp som för 

många har en positiv om än diffus innebörd. Begreppet beskrivs av Jon Pierre i 

övergripande termer som en ”förflyttning av politisk och/eller administrativ 

makt och formell kompetens från centrala institutioner till institutioner på lägre 

nivåer” (Pierre 2001: 107). Decentralisering i bemärkelsen ökat lokalt inflytande 

utgår ofta från antaganden om en fördjupad och förstärkt demokratisk bas. 

Genom den representativa lokala demokratin kan beslutsfattandet föras när-

mare medborgarna och därmed också bättre möta deras behov. Enligt Pierre 

sammankopplas begreppet även ofta med en övertygelse om att beslut som 

fattas på lokal nivå är mindre partipolitiserade och att det sker på ett ”rättrådigt 

och resultatorienterat sätt” (Pierre 2001: 105) Därför, menar Pierre, är det sällan 

någon som säger sig vara emot decentralisering, däremot finns det mellan olika 

politiska partier och ideologier skiljaktiga synsätt på decentralisering, dels när 

det gäller vem som ska fatta de avgörande besluten, alltså vad decentraliseringen 

ska decentralisera ”till”, dels vad gäller synen på beslutens innehåll, vilka grup-

pers intressen som besluten särskilt ska beakta (jfr Strandberg 1998).  

Makt tycks vara en central byggsten för centralisering och decentraliserings-

begreppet och en central frågeställning handlar om var ”makten” i systemet ska 

lokaliseras (Lundquist 1972: 14). Decentralisering relateras dock även till för-

skjutning av ansvar. Om decentralisering av makt till kommuner innebär att 

kommunerna ges ökad beslutanderätt över den lokala välfärdspolitikens mål 

och inriktning, innebär det också att kommunerna (och landstingen) åläggs ett 

redovisningsansvar gentemot statsmakten (och mot medborgarna), som även i 

fortsättningen innehar kontroll över verksamheternas mål och utförande 

(Bergmark, Minas 2007: 223–224). Krisåren under 1990-talets innebar enligt 

Petersson till exempel att den svenska staten ansåg att dess ansvar för samhälls-

ekonomin som helhet nödvändiggjorde ökad kontroll över kommunerna och 

särskilt gällande de områden som påverkade den offentliga sektorns utgifter. 

Samtidigt som kommunerna således vann större frihet ingrep staten också tyd-
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ligare för att påverka politikens innehåll (Petersson 2010: 84). Därmed kan de-

centralisering i dessa sammanhang även beskrivas som en övergång från hård 

till mjuk statlig styrning. Den målstyrningsfilosofi som vann mark under 1980-

talet kan i så måtto beskrivas som en mjuk statlig styrning där staten talar om 

vad som ska åstadkommas och med vilka ekonomiska ramar, snarare än hur det 

ska ske (Bennich-Björkman, Blomqvist 2008: 208).  

Inom vården gav exempelvis den nya hälso- och sjukvårdslagen som trädde i 

kraft 1983 (1982:763) landstingen ytterligare ansvar och befogenheter att orga-

nisera vården efter lokala behov och förutsättningar. Dessutom innefattade 

lagen krav på starkare betoning på primärvården samt ett ökat fokus på lokala 

politiska nämnder och styrelser inom landstingen samt en tydligare rollfördel-

ning mellan politiker och tjänstemän genom en övergång till mål- och resultats-

tyrning16 (Hallin, Siverbo 2003: 47–48). I mitten av 1980-talet genomförde den 

socialdemokratiska regeringen den så kallade Dagmarreformen (prop. 

1983/84:190) som innebar att landstingen övertog finansieringsansvaret för de 

privata läkare och sjukgymnaster som tidigare ersatts genom Försäkringskassan. 

I praktiken kan denna reform betraktas ha stärkt landstingens möjligheter att 

kontrollera det totala vårdutbudet inom det egna landstinget.17  

Genom den så kallade styrpropositionen 1988/89:4, kommunaliserings-

propositionen 1989/90:41 och ansvarspropositionen 1990/91:18 decentrali-

serades även ansvaret för skolverksamheten från staten till kommunerna och 

det skedde även en övergång från regelstyrning till mål- och resultatstyrning. 

Åke Bergmark och Renate Minas (2007: 220–221) använder sig av begreppet 

rescaling för att beskriva just sådana processer där det sker en vertikal omfördel-

ning av makt inom nationalstaten. De framhåller, i likhet med Petersson, att 

även om den dominerande trenden på nationell nivå på senare år har varit de-

centralisering har vissa beslut även gått i motsatt rikting och innefattat en för-

                                                      
16 Mål- och resultatstyrning (MRS) kan sägas innefatta två huvudsakliga styrideal: delegering och 
information. Det innefattar dels att politiker ska fatta övergripande beslut om en viss myndighets 
mål, och lämna till förvaltningen att avgöra hur dessa mål ska uppnås, dels att myndigheter bättre 
kan kontrolleras genom att utkräva information om aktiviteter och uppnådda resultat. Styridealet 
innefattar även att politiker, på basis av den informationen formulerar nya mål och resultatkrav 
(se t.ex. Sundström 2006). 
17 Genom reformen fortsatte Försäkringskassan att svara för utbetalning av ersättning till de 
privata vårdgivarna, men landstingen fick betala vården genom avdrag från de statsbidrag som 
årligen utbetalades till landstingen för sjukvård. Landstingen fick även vetorätt vid ansökningar 
från läkare och sjukgymnaster som ville ansluta sig till Försäkringskassan, vilket i praktiken inne-
bar att nya (privata) vårdgivare inte hade rätt till ersättning om inte landstinget godkänt dem 
(Glenngård m.fl. 2005: 14). En ytterligare betydelsefull decentraliseringsreform inom vårdsektorn 
var den så kallade Ädelreformen 1992 då ansvaret för hälso- och sjukvård till äldre boende i 
särskilda boenden och funktionshindrade överfördes till kommunerna. Eftersom detta emellertid 
faller utanför undersökningens fokus kommer denna reform inte att beaktas. 
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stärkning av nationalstatens inflytande. Decentraliseringsfrågan kan således 

betraktas sammanfalla med regleringsdimensionen i den ovan presenterade 

matrisen, genom att den urskiljer frågeställningar kring var och hur makt, befo-

genheter och inte minst ansvar ska placeras (regleras) i ett visst system. De två 

modellerna, idealbilderna av marknad och stat, liksom matrisen över olika di-

mensioner av privatisering kommer att fungera som det analytiska ramverket då 

partiernas syn på offentligt och privat ska analyseras. I följande kapitel kommer 

Moderaternas utveckling i de olika dimensionerna att analyseras och diskuteras.  
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I jakten på ett välfärdssamhälle 

I detta kapitel analyseras Moderaternas utveckling från ett parti som betraktat 

privatisering i fråga om såväl produktion, reglering och delvis finansiering som 

vägen till ett verkligt välfärdssamhälle, till ett som framhåller värdet av såväl 

privat som offentlig produktion, samt ökar betoningen på den nationella offent-

liga regleringen som ett medel för valfrihet. När det gäller regleringsdimension-

en urskiljs därmed en tydlig ambivalens i det moderata perspektivet, i fråga om 

synen på politikens möjliga och önskvärda roll liksom synen på den lokala 

kontra den nationella nivåns uppgifter och ansvar.  

Om kritiken mot politisk rationalitet 

Kritiken mot den offentliga sektorn har lyfts fram som en av orsakerna till att 

Socialdemokraterna förlorade makten 1976 efter årtionden av socialdemokra-

tiskt regeringsinnehav. Då den borgerliga regeringen tillträdde fanns därmed en 

tydlig ambition om att förändra förvaltningen på ett mer övergripande sätt 

(Premfors m.fl. 2009: 264–265). Det stod också tidigt klart att de övergripande 

målen för den nya regeringens förvaltningspolitik kretsade kring besparingar 

och rationaliseringar. En särskild besparingsproposition arbetades fram där alla 

departement skulle redovisa besparingsförslag inom sina respektive områden. 

Regeringen tillsatte också en expertgrupp för studier i offentlig ekonomi (ESO) 

som utredde besparingstekniker. En utredning tillsattes även med direktiv att se 

över förvaltningens effektiviseringsmöjligheter i ett mer långsiktigt perspektiv. 

Därtill försökte regeringen åstadkomma effektiviseringar och besparingar ge-

nom bland annat den så kallade ”tvåprocentaren”. Den innebar att riksdag och 

regeringen lade årliga besparingskrav på myndigheterna om två procent 

(Premfors m.fl. 2009: 266–267).  

Men det var inte bara frågan om nödvändiga besparingar på grund av det fi-

nansiella läget som låg till grund för Moderaternas syn på (välfärds-)staten. I 

den moderata argumentationen återspeglas under 1970- till 1990-tal även en 

stark uppfattning om att den statliga versionen av välfärd urholkade medbor-
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garnas moral, och därmed den alternativa gemenskapen som endast kunde 

skapas på frivillig basis utanför statliga gränser. Den socialdemokratiska väl-

färdsstaten stod i motsättning till den medmänskliga etik och moral som Mode-

raterna menade fanns i civilsamhället och som genom välfärdsstaten övergått 

till att bli en ”mekanisk överföring av pengar övervakad av allt strängare kon-

troller och regleringar” (Moderaterna 1986: 2). Valfriheten beskrevs i ljuset av 

detta som en förutsättning för att kunna förverkliga en ”verklig välfärd”. (Mo-

deraterna 1986: 4–5).  

Under hela perioden, men med mer intensitet och frekvens under den tidi-

gare delen av den undersökta perioden, återkommer den moderata kritiken att 

den socialdemokratiska synen på välfärd var, med deras benämning, elitistisk. 

De menade att Socialdemokraternas jämlikhetssträvan ”bygger på förutsätt-

ningen att den politiska makten bättre än människorna vet hur livet skall levas” 

(Moderaterna 1987c: 22–24), och de positionerade sig gentemot den genom att 

framhålla att det var de olika uppfattningarna om människors ”förmåga att ta 

ansvar” för den egna tillvaron som förklarade partiernas olika sätt att betrakta 

de offentliga monopolen. Den moderata uppfattningen var att den socialdemo-

kratiska modellen hade lett till att människor blivit helt beroende av det offent-

liga (ibid.). 

Eftersom marknaden ”medger större frihetsutrymme än en byråkratisk och 

politiskt styrd modell” gavs den ett fundamentalt värde i den moderata pos-

itionen, men även eftersom den ”utgår från att medborgarna är kompetenta” 

(Moderaterna 1987c: 22–24). Här ser vi således den typ av argument som Pe-

tersson beskrev som en kritik mot en paternalistisk offentlighet. I det moderata 

perspektivet stod välfärdsstaten i strid med de humanistiska värden och normer 

som bygger på just personligt ansvar, något som också framstår som centralt i 

de moderata idéerna. 

På samma sätt som socialdemokratin betraktade kommunerna som ett sätt 

att decentralisera beslutsfattandet (vilket vi kommer att återkomma till) såg 

Moderaterna marknaden som instrumentell i samma bemärkelse. Marknadse-

konomin beskrevs inte bara som ”överlägsen alla andra ekonomiska system när 

det gällde att tillförsäkra de många människorna en hög materiell standard och 

en god social trygghet och största möjliga valfrihet”, den framhölls också inne-

fatta ”det mest decentraliserade beslutsfattandet” (Moderaterna 1984a: 5). Det 

fanns därmed också under framför allt den första halvan av den undersökta 

perioden ett tydligt formulerat motstånd mot offentlig produktion (Moderater-

na 1990a: 25).  
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Valfrihet är viktigt i sig 

Rätten ”att välja” (mellan utförare) som en grundläggande mänsklig rättighet 

inom såväl utbildning som vård är en position med stark kontinuitet över tid 

hos Moderaterna. I den första statsbidragspropositionen för fristående skolor 

under Fälldin-regeringen 1982 (som endast bestod av centerpartiet och Folk-

partiet) behandlades frågan styvmoderligt och med många reservationer där 

centerregeringen betonade att det inte finns någon ”juridisk eller moralisk skyl-

dighet för det allmänna att direkt eller indirekt understödja en (fristående) 

skola” (prop. 1982/83:1 : 33–34). Detta protesterade Moderaterna bestämt 

emot.  

I den följdmotion som väcktes av Moderaterna med anledning av proposi-

tionen framhölls starkt rätten, eller möjligheten att välja (i detta fall fristående 

skolor), just som en grundläggande frihet:  

 

Föredragande har självfallet rätt i att det inte föreligger någon ju-
ridisk skyldighet för det allmänna att på ekonomiskt eller på an-
nat sätt direkt eller indirekt understödja [den fristående, egen 
anm.] skolan. Men mot bakgrund av att principerna om friheter 
för enskilda individer är ”en av grundpelarna” i det demokratiska 
svenska samhället kan man inte så lättvindigt som föredragande 
gör friskriva sig från det moraliska ansvaret för att friheten också 
kan utnyttjas. (motion 1982/83:39 : 2). 
 

Friheten ”kan” alltså utnyttjas endast om man öppnade för att fler fick möjlig-

het att få sin utbildning i ett fristående skolväsende genom utökade möjligheter 

till statsbidrag för dessa. På så vis knöts valfriheten som en demokratisk grund-

pelare på ett direkt sätt till frågan om privatisering av (i detta fall skol-) produk-

tionen. Moderaterna hänvisade också återkommande till de internationella kon-

ventioner som Sverige anslutit sig till, vilka deklarerade hur ”rätten och möjlig-

heten att välja sina barns utbildning är viktig i ett fritt samhälle”. Men av rekon-

struktionen framkommer även att vanligt förekommande argument var också 

att valfrihet och den konkurrens valfriheten skapade skulle gynna själva verk-

samheterna. Så gjordes i ovanstående citat, men även i exempelvis proposition-

en som föregick friskolereformen som den borgerliga regeringen genomförde 

på 1990-talet (se t.ex. prop. 1991/92:95: 8). ”Friheten har värde i sig och det är 

alltså frihet i kombination med ökat personligt ansvarstagande som ska göra 

Sverige till ett ledande välfärds- och företagsland” (Moderaterna 1993b: 8).  

… men valfrihet är också ett medel 

Det bör påpekas att trots den allmänna retoriken om rätten att välja som en 

grundläggande mänsklig rättighet så framstår den borgerliga regeringens huslä-
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karreform (i propositionstexten) under tidigt 1990-tal mer som en reform med 

instrumentella syften – som att bemöta tillgänglighet, kontinuitet, brist på all-

mänspecialister samt styra patienter till rätt vårdnivå – än som en ideologisk 

valfrihetsrevolution (se t.ex. prop. 1992/93:160: 16–17, 27). På ett liknande sätt 

fanns det i propositionen som föregick friskolereformen visserligen skrivningar 

om att föräldrars rätt att välja utbildning för sina barn är en grundläggande 

rättighet i ett demokratiskt samhälle – men reformen framstår i propositionen 

som ett i huvudsak instrumentellt sätt att utveckla, förnya och förbättra skolvä-

sendet (se t.ex. prop. 1991/92:95: 8).  

Detta kan dels tolkas som ett utslag av en i allmänhet förekommande 

pragmatism som sker i översättningen från politisk debatt till konkreta förslag. 

Men det skulle också kunna tolkas som ett utslag av det faktum att Moderaterna 

inte ensamma kunde råda över innehållet i propositionerna och att den inram-

ning av reformernas syfte som präglar dem också är ett resultat av koalitionsre-

geringen. I den bemärkelsen kan alltså en skillnad utrönas i de perifera begrepp 

som knyts till valfriheten när det gäller Moderaterna som parti respektive som 

del av regeringen. 

På liknande sätt framhöll Moderaterna som parti att det offentliga bara skulle 

ägna sig åt sådant som marknaden och civilsamhället misslyckas med att hantera 

(2001b: 24), medan den borgerliga regeringen på 1990-talet i större utsträckning 

talade om de privata alternativen som ”kompletterande” (prop. 1992/93:160: 

29). Det går utifrån materialet inte att med klarhet fastställa att Moderaterna 

haft en direkt avvikande syn på syftena med valfrihetsreformerna, men som 

detta kapitel kommer att tydliggöra, har synen på privata utförares roll i dem 

skiljt Moderaterna från alliansregeringen som helhet. Detta även efter att såväl 

friskolereformen som husläkarreformen genomförts.  

I de borgerliga friskolepropositionerna från 1990-talet fanns även skrivning-

ar där den politiska nivån var tänkt att utgöra en slags kontrollfunktion i samma 

bemärkelse som vi kommer att se att Socialdemokraterna numera argumenterar 

för (prop. 1992/93:230: 47). Där framhölls bland annat hur nyetableringar av 

friskolor ”givetvis” skulle komma att ha effekter på det existerande skolväsen-

det i kommunen och regionen och att det var viktigt att kunna tillgodose ett 

”allsidigt utbud av utbildningar i hela landet”. Denna ”bredd” skulle emellertid 

kunna komma att hotas om [elev-] ”underlaget” var för litet och att det därför 

fanns ”anledning att pröva varje nyetablering av fristående gymnasieskolor från 

denna utgångspunkt” (ibid.). 

Även inom vården finns liknande skrivningar i den tidiga borgerliga diskuss-

ionen. I ett anförande i husläkarpropositionen 1992/93 framhölls exempelvis 
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vikten av att ”finna system som dels gör det möjligt för sjukvårdshuvudmännen 

att leva upp till sitt planeringsansvar” (prop. 1992/93:160: 30), och detta 

innebar bland annat att garantera de privata huvudmännen möjlighet att på lika 

villkor som de offentliga, bedriva sin verksamhet. Men det innebar även att ”det 

offentliga måste också ha en reell möjlighet att kontrollera hälso- och 

sjukvårdens kostnadsutveckling.” (ibid.).  

Det rör sig således om en annan syn på politikens uppgift som kostnadsut-

vecklingskontrollant än den vi har sett i den moderata kritiken gentemot de 

socialdemokratiska reformerna, men även i relation till vad vi kommer att se i 

2010 års vårdvalsreform. I jämförelse med Moderaternas egna material under 

den tidigare perioden är således skrivningarna i husläkarpropositionen mycket 

mer restriktiva i fråga om valfrihetens (läs: privatiseringarnas) möjligheter. Där 

anfördes vidare att ”den enskildes valfrihet är en central och viktig fråga, men 

valfriheten gäller inte oinskränkt” (prop. 1992/93:160: 46).  

Något som förenar Moderaterna och de borgerliga regeringarna under såväl 

1990-tal som 2000-tal är emellertid synen på valfrihetsreformer som ett effekti-

viseringsinstrument (se t.ex. Moderaterna 1975: 332-336, 1978: 4, 1984a: 35, 

1986: 23–24, 1990a: 47, 1993a: 21–23, 1998: 12, 2005a: 41, 2009a: 74, prop. 

1991/92:95: 8-9, prop. 2008/09:74: 32–33).  

En tydlig tendens i det moderata materialet är också att det sattes likhets-

tecken mellan marknadsorientering och individorientering. På så vis kopplades 

privatisering av produktion och finansiering (det senare endast inom vården, 

som vi kommer att se) till den individuella valfriheten. Annorlunda uttryckt 

utmålades marknaden och dess privata aktörer som förutsättningen för indivi-

duellt självbestämmande. Det var över huvud taget en stark kontinuitet i Mode-

raternas problemidentifikation; de offentliga monopolen var verksamheternas 

(och medborgarnas) största problem, det största hindret för kvalitetsutveckling, 

för att kunna möta individuella behov och för individuell frihet. Ett exempel på 

hållningen finns i denna moderata motion från tidigt 2000-tal: 

 

Vår utgångspunkt är att skolans problem inte är vare sig dess 
elever eller dess lärare. Inte heller är det läroplanen eller andra 
mål skolan har. Problemet är i stället skolans monopolistiska or-
ganisation som styr och låser. Medarbetarnas kraft tas inte till 
vara. Lösningen ligger därför i en förnyelse av varje skola på ett 
sätt som frigör kraften. Det är en sådan lösning vi nu vill intro-
ducera. (motion 2001/02:Ub15).  
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Liknande argument återkommer under hela perioden; en mångfald av utförare, 

och möjlighet att välja mellan dessa framhålls leda till bättre möjligheter att 

tillgodose medborgarnas behov (Moderaterna 2001b: 24).  

Återigen aktualiseras Moderaternas sammankoppling mellan form och inne-

håll genom synsättet att förekomsten av icke-offentlig produktion är en förut-

sättning inte bara för själva möjligheten att ”välja”, men även för att valet ska 

bli meningsfullt, det vill säga för förekomsten av mångfald, konkurrens, effekti-

visering etc. Därför blir privat huvudmanskap bra ”i sig”, samtidigt som kon-

kurrensen mellan olika inriktningar och ägandeformer även blir det genom de 

konkurrenseffekter som skapas. Formen skapar således även det möjliga inne-

hållet. Därvid kan vi även se hur valfrihet sammanbinds med närliggande be-

grepp som ”privat” (i de dimensioner som avses) och som i sin tur knyts till 

perifera begrepp såsom de ovan beskrivna. Under Moderaternas tid som oppo-

sitionsparti framstår den argumentation som förs i riksdagen i form av följd-

motioner som i princip identisk med deras egna material i form av policydoku-

ment och partiprogram etc. 

Rätten att välja, och konsten att välja ”rätt” 

En förutsättning för det sätt som Moderaterna menar att valfrihet och konkur-

rens leder till kvalitetsutveckling och effektivitetsförbättringar är att medbor-

garna också betraktas som rationella och nyttomaximerande individer. Ut-

gångspunkten är därtill att dessa har tillgång till bra och rättvisande information 

om faktiska förhållanden. Följande citat från sent 1990-tal illustrerar hur denna 

premiss kan urskiljas i den moderata argumentationen: 

 

Ett fritt skolval ger en nödvändig modernisering och förnyelse 
av det svenska skolväsendet. Valfrihet och mångfald är de vik-
tigaste redskapen för en bättre skola. Ingen förälder väljer en då-
lig skola. Ingen elev kommer att acceptera skolor som fungerar 
dåligt. Framgångsrika skolor kommer att växa medan dåliga 
tvingas stänga, eller ta itu med problem snabbare och mer effek-
tivt än hittills. (Moderaterna 1998: 12). 

 

Det fanns således inom Moderaterna (men sedan även delvis inom Socialdemo-

kraterna) redan tidigt en stark tro på att ”bra” information är ett tillräckligt 

rekvisit för att invånare ska fatta rationella val, det vill säga välja den utförare 

med ”bäst” kvalitet (se t.ex. Moderaterna 1987b: 36, prop. 1992/93:160: 29, 

prop. 1992/93:230: 27, motion 1994/95:So209). De moderata argumenten 

under 2000-talet om att konkurrens och mångfald leder till kvalitetsförbättring-

ar har åtföljts av en allt starkare betoning på kvalitetsjämförelser som samman-
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kopplas med möjligheterna till en ”reell valfrihet”. Det vill säga, för att möjlig-

göra ett sådant välinformerat val förutsätts just information som möjliggör en 

rangordning av alternativen. Sedan 2006 publicerar Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) också varje år så kallade ”Öppna jämförelser” inom ett antal 

områden, däribland vård och skola, med information om kvalitet, resultat och 

kostnader.  

Moderaterna omnämnde 2009 dessa jämförelser inom vården som ”en ef-

fektiv metod för att ta till vara den inneboende viljan att förbättra den egna 

verksamheten” samt att ”vården rapporterar in relevanta data är en förutsätt-

ning för patientens reella valfrihet och för utvecklings- och förbättringsarbete” 

(Moderaterna 2009a: 74). Det framstår således som att de uppfattade hindren 

för ”reell valfrihet” under den senare delen av perioden gått från att vara brist 

på alternativ (och de formella regleringar som motverkade mångfald bland utfö-

rare) till att vara brist på information som möjliggör medborgarnas (rationella 

och nyttomaximerande) preferensrangordningar.  

En moralisk (?) försäkring  

Moderaterna var, som tidigare indikerats, mer tydliga i synen på att kommuner 

och landsting på sikt inte skulle vara producenter av utbildning och vård i det 

egna moderata materialet än vad de var som ett av regeringspartierna. De me-

nade till exempel i det egna materialet att medan striden under 1980-talet till 

stor del handlade om vilka fristående verksamheter som skulle tillåtas vid sidan 

av de offentliga alternativen (det vill säga: hur omfattande privatiseringarna 

skulle vara vad gällde produktionen), så skulle 1990-talets diskussion handla 

mer övergripande om ”gränsen för det offentliga” (Moderaterna 1993b: 28–29).  

Den moderata positionen illustrerades även av uttalanden som att kommu-

nerna inte skulle driva egen verksamhet över huvudtaget om ”någon kan göra 

det lika bra eller till lägre kostnad” (Moderaterna 1987b: 10). Under 1980- och 

1990-talen drev Moderaterna frågan om att avskaffa landstingen till förmån för 

ett försäkringsbaserat system (ibid.). Som inramning av frågan lyfte Moderater-

na under 1990-talet fram ”ansvar och gott förvaltarskap” som kännetecknande 

för den moralsyn som de ansåg att samhället borde styras av. En sjukvårdsför-

säkring ansågs på så vis främja denna moralsyn, liksom individers valfrihet 

(Moderaterna 1990c: 24). Till skillnad från den ”institutionaliserade gemenskap-

en” där tryggheten blivit ”bräcklig” tillät privata försäkringar och ”enskilda 

trygghetssystem” individer möjlighet att ”stärka tryggheten” där man själv öns-

kade (Moderaterna 1987c: 13–14).  
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I så måtto eftersträvades således privatisering även i fråga om finansiering 

när det gällde hälso- och sjukvården. Genom att skilja mellan ansvaret för 

finansiering och produktionen av vården ville Moderaterna också göra vårdens 

institutioner självstyrande. Liksom i diskussionerna kring separationen mellan 

beställare och utförare (jfr Blomqvist 2002) anförde partiet argument om att ett 

försäkringsbaserat system skulle möjliggöra att beslutsmakten förflyttades från 

politisk nivå till verksamhetsnivå (Moderaterna 1990c: 274–275). I förslaget 

ingick emellertid även att avgifterna i denna (privata) sjukvårdsförsäkring skulle 

vara proportionerliga i förhållande till individens inkomst och att patienter 

skulle få välja såväl försäkrings- som vårdgivare (Moderaterna 1983: 53).  

Ingen medborgare skulle kunna nekas att teckna en försäkring och avgiften 

skulle inte påverkas av risken att denne behöver utnyttja sjukvård. Däremot 

menade Moderaterna att ett ”effektivt resursutnyttjande [kan] skapa både lägre 

premie och – vid sjukdom – lägre patientavgift” (Moderaterna 1993a: 77–78). 

Den privatisering som förordades handlade således inte enbart att förflytta 

beslutandemakt till medborgarna utan även om de instrumentella effekter i 

fråga om exempelvis effektivisering, som förväntades uppstå. Därmed skulle 

”full” frihet för patienterna uppnås.  

Det kan emellertid anses finnas en dubbeltydighet i det att partiet talade om 

förändringar som skulle öka möjligheterna till ”personligt ansvar”, där över-

gången till ett försäkringsbaserat system betraktades som ett led i detta, samti-

digt som de också ville reglera försäkringsmarknaden såtillvida att alla medbor-

gare skulle garanteras vård oavsett inkomst och eget ansvarstagande. Försäk-

ringsinstituten ansågs å andra sidan kunna påverka sina inkomster genom att 

”attrahera kunder” och påverka sina utgifter ”genom att se till att de försäkrade 

är vid god hälsa och i behov av så lite vård som möjligt”. Därigenom kunde 

”effektivitet [skapas] genom konkurrens på alla nivåer” (Moderaterna 1993a: 

22) och ”de kostnadskrävande landstingsbyråkratierna” avskaffas (Moderaterna 

1994: 4).  

Peter Egardt, som var Carl Bildts statssekreterare på 1990-talet och en av 

dem som utformade förslaget, menar i dag att syftet inte var att spara pengar 

genom att ransonera utbudet (Egardt 2011). Åtagandet i försäkringen var tänkt 

att motsvara det ”utbud” som fanns i den landstingsorganiserade (och finansi-

erade) vården. Eventuella tilläggsförsäkringar för sådant som inte innefattades i 

ett sådant utbud (till exempel kosmetisk kirurgi och ingrepp som inte var ”pri-

märt medicinskt motiverade”) skulle emellertid inte vara inkomstproportioner-

liga på samma sätt som den grundläggande försäkringen. Dessa tilläggsförsäk-

ringar var tänkta att utformas på ungefär motsvarande sätt som privata försäk-
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ringar är utformade i dag. Frågan om hur denna alternativa modell skulle leda 

till de tänkta förbättringarna förblir dock obesvarad.  

Argumentationen i dessa sammanhang utgår i mångt och mycket från det 

Rothstein kallar Nirvana-ansatsen; en idealiserad bild över hur marknaden fun-

gerar och, återigen, en återspegling av kritiken gentemot vad som karakteriseras 

som ett paternalistiskt argument mot privatisering och valfrihet. Strävan efter 

att avskaffa landstingen vidhålls aktivt fram till slutet av 1990-talet. I stämmo-

handlingarna för stämman 1999 talar partistyrelsen om nationell och obligato-

risk försäkring som den ”naturliga finansieringsformen för sjukvården” (1999b: 

73).  

Värt att notera är emellertid att på den parlamentariska arenan, där Modera-

terna har haft möjlighet att driva denna fråga genom de borgerliga koalitioner-

na, nämns frågan om en övergång till ett försäkringsbaserat system bara en enda 

gång. Då var det i en moderat följdmotion till Socialdemokraternas ”återstäl-

lare” av husläkarsystemet där de främst fokuserade på fördelarna med etable-

ringsfrihet för vårdgivare (motion 1994/95:So209). I husläkarpropositionen 

(1992/93:160) konstaterade den borgerliga regeringen i stället att inga förändring-

ar föreslås av det övergripande finansieringssystemet för hälso- och sjukvården 

(prop. 1992/93:160: 29).  

Under 2000-talet slutade partiet att mer aktivt driva frågan om ett avskaf-

fande av landstingen, men partistyrelsen tog inte avstånd från strävan att av-

skaffa landstingen förrän 2007 i samband med deras partistämma i Gävle. Då 

skedde det också under indirekta former; partistyrelsen valde att avslå en mo-

tion om att frågan skulle drivas vidare (Moderaterna 2007b: 52, 76).  

Det är dock inte enbart relationen mellan stat och marknad som stod i fokus 

i de moderata idéerna. I inledningen av den moderata redogörelsen i detta kapi-

tel nämndes en så kallad ”alternativ gemenskap”. Under 1970- och 1980-talen 

fanns en klar betoning i den moderata argumentationen på det personliga, där 

begrepp som frivillighet, barmhärtighet och välgörenhet menades ge en oersätt-

lig kvalitet som inte kunde överföras till de offentliga systemen (Moderaterna 

1987a: 33–34). I början av 1990-talet lanserade Moderaterna, genom Hans Zet-

terberg, begreppen stora och lilla världen. Dessa begrepp beskrevs som ”ett sätt 

att betrakta samhället”. Den lilla världen ansågs referera till ”alla nära relation-

er” och den stora världen till ”allt annat”.  

Denna distinktion kom sen att bli ett återkommande argument om politiska 

och civila sfärer: 
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Begreppen bygger på insikten att olika samhällsvärldar fungerar 
olika. De styrs av olika regler. Det som är ’sanning’ i den lilla 
världen behöver inte vara ’sanning’ i den stora. I den lilla världen 
finns en speciell värme och gemenskap som saknas i den stora 
världen, för att omedelbart peka på en av skillnaderna. (Modera-
terna 1990b: 70–71). 

 

Moderaterna menade att människors grundläggande trygghetskrav inte kunde 

tillgodoses ”med mindre än att den lilla världens engagemang tas tillvara”, vilket 

endast kunde göras genom att ”tillerkänna en verklig personlig beslutanderätt” 

(Moderaterna 1990c: 24). 

Begreppen ”lilla och stora världen” försvann ur den moderata retoriken mot 

slutet av 1990-talet, men värnandet (och hyllandet) av den ”civila gemenskap-

en” som någonting annat än såväl det offentliga som marknaden levde kvar en 

bit in på 2000-talet (Moderaterna 2001b: 24). Därefter, under senare delen av 

den undersökta perioden, likställdes ”individualisering”, ”individorientering” 

och liknande synonymer i allt större utsträckning med privatisering och mark-

nad snarare än en alternativ gemenskap. Detta kommer att beröras vidare, men 

först kan det dock fastställas att den moderata argumentationen grundas i ställ-

ningstagandena att individuell frihet och reell välfärd möjliggörs genom frånva-

ron av politiska beslut som reglerar verksamheten i standardiserande riktning. 

Moderaterna sammankopplade således form och innehåll på samma sätt som vi 

kommer att se att Socialdemokraterna sammankopplat form (offentlig produkt-

ion) med önskat innehåll (jämlik välfärd). För Moderaterna var det dock privat 

produktion och en marknadsmodell som utgjorde förutsättningarna för det 

önskvärda innehållet. 

Såtillvida återspeglar de moderata utgångspunkterna på ett påtagligt sätt den 

idealiserade synen på staten som skisserats i matrisen över konceptioner av stat 

och marknad. Det vill säga, marknaden idealiseras i huvudsak och staten demo-

niseras.  
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I så måtto kan också Rothsteins initiala matris över idealbilder över stat och 

marknad utvecklas genom ytterligare ett fält för civilsamhället: 

 

Fälten för idealbilden av staten och för marknadens ”reellt existerande pro-

blem” har lämnats tomma för att illustrera hur den moderata argumentationen 

utgick från just en idealiserad bild av marknadens förtjänster, vilka förväntas 

leda till effektivitet, valfrihet, kreativitet och mångfald, och en problemidentifie-

rande ansats kring staten, som i stället sammanbinds med byråkrati, korruption 

och köer. Det sätt som Moderaterna diskuterar och framhåller civilsamhället 

präglas slutligen av värdeord som gemenskap, genuin omsorg och frivillighet. 

”Innehållet” i dessa fält kan också beskrivas som perifera begrepp utifrån det 

morfologiska perspektivet, där till exempel den moderata synen på marknad, 

respektive stat och civilsamhället förklaras genom det sätt som begreppen knyts 

till specifika ”idealbilder” och ”problem” (de kursiverade begreppen är således 

de begrepp som tillkommit genom analysen). 

Trots att främst husläkarpropositionen innehöll ett par mer ”restriktiva 

skrivningar” innebär dessa få mer konkreta bestämmelser eller regleringar som 

indikerar ett borgerligt värnande av offentlig reglering. Så långt är det knappast 

en revolutionerande slutsats att Moderaterna förespråkat marknad och civil-

samhälle framför offentligt organiserade och kontrollerade verksamheter. Vad 

som emellertid är intressant är den paradox i argumentationen som här be-

nämns ”frigörelse genom reglering” och som också illustrerar en förskjutning 

 

Figur 2.1.1 Idealbilder och problem, Moderaternas tidiga 

position 
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över tid i den moderata synen på den lokala politiska nivån, som ska belysas 

vidare i det följande.  

Frigörelse genom reglering  

I fråga om reglering har en stor stridsfråga mellan partierna handlat om vem 

som ska ges möjlighet att fatta beslut om nya aktörers etablering och olika ut-

formningar av ersättningssystemen. Frågan om privatisering av regleringen av 

välfärdsverksamheterna (hur och vad) är dock något mer komplex. När det 

gäller vem som ska fatta beslut om regler och kvalitetsnormer, liksom vem som 

ska övervaka att de beslut som fattats efterlevs, har varken Socialdemokraterna 

eller Moderaterna ifrågasatt att detta ska lyda under offentligt ansvar. Skiljaktig-

heter har snarare handlat om på vilken politisk nivå denna reglering ska ligga.  

En tydlig dubbelhet kan urskiljas när det gäller Moderaterna i fråga om parti-

ets syn på kommunerna och vilket ansvar och vilka befogenheter som bör ligga 

på nationell respektive lokal nivå. Samtidigt som Moderaterna under den tidi-

gare delen av den undersökta perioden var tydliga i sin kritik av såväl landsting 

som kommuner (Moderaterna 1986: 21, 1987c: 30–32), såg de också kommunal 

demokrati som något betydelsefullt.  

Bland annat har Moderaterna eftersökt en decentralisering av den politiska 

reglering som trots allt ändå betraktades som nödvändig från nationell till lokal 

nivå. I ett kommunalpolitiskt program från tidigt 1990-tal deklarerades exem-

pelvis att partiets ”övertygelse om mångfaldens överlägsenhet” innebar att det 

var oacceptabelt att överhuvudtaget försöka fastlägga hur en enskild kommun 

skulle drivas. Även om väljarna ”naturligtvis [har] rätt att kunna känna igen den 

moderata ideologin även hos moderata kommunpolitiker i den egna kommu-

nen” så skulle det inte innebära att det fanns ett på förhand fastställt mönster 

för hur moderata kommunalpolitiker måste agera. I stället framhölls hur vär-

nandet av mångfald och decentraliserat ansvar var en styrka i den moderata 

kommunpolitiken (Moderaterna 1991: 3). Urban Strandberg har i sin avhand-

ling om debatten om den kommunala självstyrelsen också visat hur Moderater-

na under 1960- till tidigt 1970-tal förespråkade politiskt självständiga kommuner 

(1998: 65, 119f). Strandberg visar dock även att Moderaterna mot 1980-talet 

kommer att visa tecken på en insikt om att kommunerna måste knytas starkare 

till staten för att kunna tillförsäkra kommuninvånarna valfrihet i servicen.  

En intressant dimension av den lokala nivån och dess agerandeutrymme är 

att då Moderaterna agerat i rollen som oppositionsparti på riksplanet har de på 
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det kommunala planet i vissa kommuner haft långvarig moderat majoritet. 

Kommunaliseringen av skolan innebar också större utrymme för att pröva 

marknadsreformer i ett antal starka moderatkommuner (jfr Nilsson 2004: 259). 

När Moderaterna har talat om fördelar med den lokala nivån har det dock 

främst gällt kommuner och inte landsting. 

Under den tidigare delen av den undersökta perioden var Moderaterna, utö-

ver värnandet av ”mångfaldens överlägsenhet” i relation till den lokala nivån, 

också tydliga med att politikernas uppgift skulle vara att ange verksamheternas 

mål, men inte att ange hur dessa mål skulle uppnås. Under slutet av 1980-talet 

talade de vidare om att skolans personal ”med minsta möjliga reglering” skulle 

ges förtroende att arbeta på det sätt de fann bäst (motion 1988/89:Ub: 4). I 

friskolepropositionen 1992/93 angavs vidare att även om det faller på varje 

kommuns skyldighet att tillhandahålla information som möjliggör val, och sär-

skilt tillhandahålla stöd för exempelvis funktionshindrade elever att välja skola, 

så ville man undvika ”en onödig detaljreglering” (prop. 1992/93:230: 57–58). 

En likartad hållning kan identifieras en bit in på 2000-talet då Moderaterna 

angående politikens uppdrag i fråga om hälso- och sjukvården menade att det 

var nödvändigt att ”minska det politiska inflytandet över vårdens verksamhet 

och utformning” eftersom ”politiken” ofta gör ”större skada än nytta” (Mode-

raterna 2005a: 39). 

Den moderata linjen om att avreglera medlen såväl i förhållande till verk-

samheterna som i förhållande till den lokala nivån frångicks genom vårdvalsre-

formen 2010. Då stipulerade den borgerliga regeringen ett obligatoriskt infö-

rande av vårdvalssystem i samtliga landsting. I den proposition som föregick 

reformen nämndes i negativa ordalag det faktum att primärvården ”hittills präg-

lats av olikhet över landet”. I stället framhölls det som en fördel att en nation-

ellt reglerad vårdvalsmodell skulle ge bättre förutsättningar för ”en mer enhetlig 

primärvård med större likhet över landet” (prop. 2008/09:74: 21). Förvisso 

lagstiftades det om att landstingen skulle få möjlighet att regionalt utforma olika 

aspekter av valfrihetsmodellerna – men med fortsatt obligatorium kring dess 

införande och att systemen skulle införas med etableringsfrihet för vårdgivare 

och med en per capita-baserad finansiering (individuell ”peng”).  

I stället för att stanna vid att stipulera vad som skulle uppnås hade regering-

en sålunda även stipulerat hur det skulle ske. I jämförelse med de tidigare mode-

rata ställningstagandena om att det ansågs oacceptabelt att försöka fastlägga hur 

enskilda kommuner skulle bedriva sin verksamhet bör detta framstå som en klar 

förändring i synen på den lokala nivån, även om det här rör sig om landstingen 

och inte kommunerna.  
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Det är inte en orimlig tolkning att se det som resultatet av en ”realiteternas 

eftergivelse”, att Moderaterna och den borgerliga regeringen konstaterat att 

valfrihetssystemen inte implementerats på frivillig basis i den utsträckning som 

partiet (och regeringen) eftersträvat. Fram till 2010, då regeringen introducerade 

den nationella vårdvalsreformen, var det enbart fem av tjugoen lands-

ting/regioner som organiserat sin primärvård enligt någon form av vårdvalssy-

stem, eller var på gång att introducera ett sådant (Halland, Stockholm, Västra 

Götalandsregionen, Östergötland och Region Skåne).  

Propositionen som föranledde den sentida vårdvalsreformen uppvisade 

också en klar misstänksamhet mot politiska nivåer i (vad som kan misstänkas i 

främst socialdemokratiskt styrda) landsting (se även Moderaterna 2009c: 12–

13). I fråga om en alternativ möjlighet till regionalt utformade vårdvalssystem 

där till exempel etableringsfrihet inte skulle göras obligatoriskt, konstaterades 

att: 

 

Modellen innebär emellertid att de olikheter som i dag finns över 
landet kring primärvårdens innehåll och resultat kan komma att 
bestå. Vårdgivare som önskar etablera sig i eller utvidga sin verk-
samhet till flera landsting kan komma att behöva anpassa sin 
verksamhet till flera vårdvalsmodeller med olika innehåll bero-
ende på i vilka landsting verksamheten ska bedrivas. Utländska 
vårdgivare som avser att etablera sig på den svenska marknaden 
kommer sannolikt också med regionala vårdvalsmodeller att be-
höva ta hänsyn till ett antal olika regionala etableringsvillkor. 

(prop. 2008/09:74 : 21–22). 

 

Jämfört med en nationellt utformad vårdvalsmodell kunde ett system med re-

gionala vårdvalsmodeller innebära ”en högre grad av administration för dessa 

företag” och regeringen bedömde att det fanns en risk för att landstingen ge-

nom att ställa olika villkor skulle komma att försvåra för privata vårdgivare som 

ville etablera sig (ibid.). Dessutom deklarerade regeringen att man skulle över-

väga behovet av att nationellt fastställa ett grunduppdrag för primärvården om 

det skulle visa sig att landstingen ställde krav i vårdvalssystemen som motver-

kade etablering eller som förde med sig alltför stora skillnader i etableringsvill-

koren (prop. 2008/09:74: 33). I den meningen kan det framstå som en spänning 

mellan företagarnas villkor å ena sidan och å andra sidan den individuella valfri-

heten. Ur det moderata perspektivet utgör emellertid företagen själva förutsätt-

ningen för den individuella valfriheten.  

Det förslag som regeringen slutligen stannade vid i propositionen innefat-

tade, som nämnts, en nationell skyldighet för landstingen att organisera primär-

vården i regionala vårdvalssystem. Vårdvalssystemen är fortsatt regionala ge-
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nom att det är det enskilda landstinget som fastställer primärvårdens åtagande, 

men innefattar en starkare nationell styrning genom att etableringsfriheten är 

obligatorisk, liksom att dessa regionala modeller ska utformas med ersättnings-

system där finansieringen följer patienternas val av vårdgivare (prop. 

2008/09:74: 49).  

Förslaget kan därmed tolkas som en kompromiss mellan att tillmötesgå 

landstingens självstyre och att tillförsäkra förutsättningar för ”reell” valfrihet 

genom ökad nationell reglering. I propositionen framhölls också nödvändighet-

en av att vården ”präglas av öppenhet i fråga om innehåll, form och vårdgivare” 

för att patienter ska ”kunna tillvarata rätten till ett fritt och individuellt val inom 

hälso- och sjukvården” (prop. 2008/09:74: 23).  

Reell valfrihet i det borgerliga och moderata perspektivet kan således enbart 

realiseras genom en privatisering av initialt såväl finansiering som produktion 

och sedermera endast av produktionen, men med en fortsatt och till och med 

förstärkt offentlig regleringsfunktion. Valfrihet kommer därför att knytas till 

”nya” perifera begrepp i bemärkelsen att slutsatsen landar i att statlig styrning 

blir en förutsättning för att ”möjliggöra” marknaden. Det kan sägas vara para-

doxalt att den moderata analysen mynnat ut i slutsatsen att medborgarnas reella 

valfrihet förutsätter en centralisering av politisk makt och befogenheter. Detta 

mot bakgrund av Moderaternas tidigare vilja att begränsa statens makt och 

befogenheter, att förorda att politiken formulerar inte bara mål, men även med-

len.  

En möjlig invändning är att ställa frågan hur man annars skulle gå till väga. 

Alla marknader är reglerade i någon form och inte minst de marknader som 

berör offentlig sektor. Min poäng är dock att den reglering som Moderaterna 

efterfrågar innefattar en marknadsstyrning som nödvändiggör central styrning – 

snarare än lokal – det vill säga den innefattar förekomsten av den nationella och 

likriktande staten som partiet självt återkommande kritiserat och klandrat Soci-

aldemokraterna för att förespråka och värna. Det är detta jag menar ofrånkom-

ligen återspeglar en ambivalens i det moderata förhållningssättet. De fattar poli-

tiska beslut i regeringsställning om att inte fatta politiska beslut på lokal nivå, 

eftersom det visat sig att den lokala nivån inte valt de medel (etableringsfrihet 

och per capita-finansiering) som Moderaterna och regeringen vill se för att 

uppnå det identifierade målet (valfrihet).  

I början av 2000-talet kopplade Moderaterna valfrihet inom vården mycket 

tydligare till idén om en patienträttighetslagstiftning. Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL 1982:763) är i sin nuvarande form skriven som en så kallad skyldighetsba-

serad lagstiftning snarare än en rättighetsbaserad sådan. Det vill säga, medbor-
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gares ”rätt” till vård beskrivs som skyldigheter för huvudmannen och är inte 

direkt utkrävbara för den enskilde medborgaren. Moderaterna har därför fram-

hållit att det finns ett behov av att ”myndigförklara patienten” genom att bland 

annat införa en ”sammanhållen patienträttighetslag”. En sådan framhålls för-

bättra den enskildes möjlighet att ”hävda sina rättigheter” (Moderaterna 2005a: 

40).  

Det är emellertid inte enbart rätten till vård som kräver tydligare lagstiftning, 

utan just rätten att välja. Återigen kopplas emellertid detta argument till att den 

lyhördhet en sådan rätt skulle skapa bland vårdgivare också skapar incitament 

för effektiviseringar eftersom missnöjda patienter har möjlighet att välja bort 

vårdgivare (Moderaterna 2005a: 41). Här ser vi således en kombination av de 

argument för privatisering som handlar om effektiviseringsmöjligheter och om 

paternalismen i ett politiskt styrt system. Det är även värt att poängtera att vi 

här återigen ser hur Moderaterna kommer att söka att öka och förstärka ”reell 

frihet” genom starkare nationell reglering. I så måtto ser vi en återspegling av 

Bergmarks och Minas begrepp ”rescaling”, det vill säga en maktförskjutning där 

nationalstatens makt förstärks gentemot de lokala enheterna på vissa specifika 

områden. En sådan tendens kan även urskiljas i Alliansens förvaltningspropo-

sition (prop. 2009/10:175) där man bland annat framhåller riskerna med en 

alltför differentierad tillsyn ur ett medborgerligt perspektiv, såväl ur rättssäker-

hets- som likvärdighetsaspekter (ibid: 96).  

Nya moderater, gamla problem? 

Som tidigare berörts tog den moderata partistyrelsen inte uttryckligen avstånd 

från ambitionen om att ersätta den skattefinansierade och landstingsorganise-

rade vården till förmån för ett försäkringsbaserat system, förrän i samband med 

partistämman 2007. Redan på 2005 års partistämma uttalade emellertid partile-

daren Fredrik Reinfeldt på sitt inledningsanförande att Moderaterna ”tror på att 

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

och att en väl fungerande och skattefinansierad skola ger alla människor möj-

ligheter att komma till sin rätt och att det är ”behoven och aldrig plånboken 

som ska styra rätten till sjukvård i Sverige” (Moderaterna 2005c: 8–9).  

Värnandet om det skattefinansierade systemet framstår som en klar kontrast 

till den tidigare kritiken gentemot det Moderaterna ansåg vara menlösa (social-

demokratiska) försök att genom ett skattesystem institutionalisera samhällelig 

gemenskap. Det står också i klar kontrast till de tidigare ställningstagandena att 
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det var genom en privatisering av finansieringen (åtminstone inom vården) som 

den reella valfriheten skulle realiseras. Inte minst den sistnämnda meningen i 

uttalandet ovan framstår som ett yttrande som mycket väl snarare skulle kunna 

ha uttalats av Socialdemokraterna och som skulle kunna utläsas som ett exem-

pel på det ”nya” i nya Moderaterna. Det är en ny argumentationslinje där den 

skattefinansierade välfärden numera är något eftersträvansvärt, inte minst ge-

nom dess redistributiva effekter som gör att människor med tunnare plånböck-

er inte får en mer begränsad tillgång till exempelvis sjukvård av hög kvalitet. 

Detta framstår således som en stark skillnad mot de perifera begrepp som 

framhölls under den tidigare perioden så som till exempel ”personligt ansvars-

tagande” och ”moral”. 

Samtidigt angav Alliansen i såväl 2006 som 2010 års valmanifest att skolan 

och vården skulle förnyas genom valfrihet, mångfald, konkurrens och ökad 

tillgänglighet (Alliansen 2006, 2010a), vilket är ambitioner som återkommit över 

tid. Alliansens valmanifest från 2006 inleds därutöver med konstaterandet att 

”den solidaritet som uttrycks genom de offentliga välfärdssystemen behöver 

kompletteras med ett samhälle som i högre grad präglas av medmänsklighet, 

ansvarstagande och idealitet” (Alliansen 2006: 2). Här ser vi således de perifera 

begrepp återkomma som tidigt uttalats i den moderata argumentationen: med-

mänskligheten, ansvaret och idealiteten som endast kan finnas i det civila sam-

hället ska komplettera det offentliga välfärdssystemet.  

Reinfeldt uttalade i samma anförande också att Moderaterna även fortsätt-

ningsvis vill utmana att hela den skattefinansierade sektorn utförs av ”mono-

polarbetsgivare toppstyrda av politiker som vare sig lämnar inflytande till pati-

enter, elever, föräldrar eller den personal som utför arbetet” (2005c: 8–9). Mo-

deraternas egna alternativ, som genomförts i olika delar av landet, menades ha 

visat att: 
 
Makten har där förskjuts till personal och professionella utfö-
rare. Där finns en möjlighet att testa olika sorters pedagogik i 
skolan, liksom olika sätt att lära och ge vård i sjukvården Där 
finns möjlighet att utforma en verksamhet som ger utrymme 
för eleverna eller patienterna, för vilka verksamheten egentlig-
en är till. Så byggs kvalitet, så upplever människor att de blir 
sedda och kan påverka. (Moderaterna 2005c: 8–9). 
 
 

I vårdpropositionen som antogs på partiets stämma 2009 framhölls att ”Ut-

gångspunkten är att sjukvården skall vara solidariskt finansierad via skatten, ges 

efter behov och vara tillgänglig för alla” (Moderaterna 2009c: 3). Men denna 

nya ton kring den skattefinansierade välfärden åtföljdes emellertid av samma 

problemdefinition (de offentliga monopolen) och samma eftersträvande lös-



 76 

ningar (mångfald av utförare, etableringsfrihet och valfrihet) som vi sett under 

hela den undersökta perioden. I ovan nämnda vårdproposition framhöll Mode-

raterna på likartat vis de positiva effekterna av konkurrens mellan utförare, 

kvalitetsjämförelser och partiet lyfte även frågan om en eventuell ”mer enhet-

lig” reglering av (de hitintills regionalt utformade) vårdvalsmodellerna i primär-

vården (Moderaterna 2009c: 6).  

Det vill säga, Moderaterna överväger behovet eller möjligheterna till mer 

tvingande lagstiftning i de fall enskilda landstingen utformar sina vårdvalsmo-

deller på sådant vis att det inte gynnar en mångfald av utförare och konkurrens 

dem emellan. Detta är något som kan utläsas inte bara i Reinfeldts tal och de 

här anförda exemplen, utan också är återkommande i såväl det moderata 

materialet som i den borgerliga regeringens material under denna period (se 

t.ex. Moderaterna 2005a: 39–46, 2009a: 74, prop. 2008/09:74: 21, 41).  

Likaså i Alliansens sjukvårdsrapport från 2010 beskrivs alternativen mellan 

den socialdemokratiska och den borgerliga vårdpolitiken som ett alternativ 

mellan Socialdemokraternas byråkratiserade vårdapparat med långa köer, utan 

möjlighet till patientinflytande och med små möjligheter för innovation och 

entreprenörskap – och det egna alternativet med ”valfrihet, delaktighet och 

mångfald” (Alliansen 2010b: 7).  

Den skisserade matrisen över Moderaternas mer utpräglade idealisering av 

marknaden och problematisering av staten kvarstår således i dessa samman-

hang. I den ovan nämnda vårdrapporten ägnades även ett helt avsnitt åt temat 

”Vård på lika villkor”, och även där är det tydligt att valfrihet, kopplat till eta-

bleringsfrihet för aktörer och marknadskonkurrens, betraktas som ett centralt 

både medel och mål: 

 
Centralt för patientens valmöjlighet är en motsvarande etable-
ringsfrihet för nya vårdgivare. Utan etableringsfrihet blir det ingen reell 
valfrihet [min kursiv] för medborgarna utan bara valfrihet på poli-
tikernas villkor. Det är också väsentligt att det regelverk som 
landstingen sätter upp inte missgynnar små aktörer. Regelverket 
måste också möjliggöra att även mindre orter kan ha mer än en 
aktör. (Alliansen 2010b: 15). 
 

Här uttrycks det således i explicita termer att den reella valfriheten förutsätter 

etableringsfrihet för aktörerna. Vid sidan av ”privat” och ”decentralisering” är 

emellertid just ”mångfald” också ett viktigt perifert begrepp som förekommit 

under hela den undersökta perioden. Mångfaldsbegreppet urskiljs även hos 

Socialdemokraterna, men framför allt har Moderaterna betonat hur mångfald 
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skapar möjligheter till konkurrens, och konkurrens likställs med förbättrad 

kvalitet.  

Det är en återkommande moderat hållning att en mångfald av alternativ 

inom produktionen möjliggör reell individuell valfrihet och på så vis är det 

genom mångfald som den moderata ideologin kan förverkligas. Det är därige-

nom som det går att skapa förutsättningar för ett individuellt självförverkli-

gande. En mångfald av alternativ förutsätter dock reella möjligheter för dessa 

alternativ att etablera sig. Det är en typ av argument som framförs av Modera-

terna redan på 1980-talet (se t.ex. Moderaterna 1987b: 36), men liknande ar-

gument återkommer under hela den undersökta perioden. Det är mot den 

bakgrunden som såväl etableringsfrihet, konkurrens och mångfald blir viktiga 

perifera begrepp i det moderata perspektivet. 

Argumenten om att valfrihetssystemen är mer rättvisa fanns emellertid även 

i den moderata argumentationen från 1980-talet, då de exempelvis argumente-

rade för att statsbidrag till privata skolor skulle leda till att inte ”bara de rika” 

skulle få möjlighet att välja privata alternativ (se t.ex. Moderaterna 1987b, 

1993c: 4–5). Att framhålla valfrihetssystemen som en rättvisereform förekom 

sålunda redan på 1970- och 1980-talen, men att argumentera för dem som ett 

sätt att motverka utslagning inom skolan blir alltmer återkommande under 

2000-talet. Detta kommer dock att uppmärksammas vidare i avhandlingens 

tredje del. 

När det gäller regleringsdimensionen har frågan om privata aktörers möjlig-

heter till vinstuttag varit central för Socialdemokraterna. I de moderata doku-

menten diskuteras inte frågan i särskilt stor utsträckning. När det gäller skolan 

har alliansregeringen i direktiven till utredningen om Regler och lika villkor för 

fristående skolor m.m (dir. 2011:68) uttalat att det är en ”given utgångspunkt för 

friskolereformens framgång att ett bolag har tillåtelse att ge utdelning till sina 

ägare när rörelsen går med överskott”. Regeringen betonade att hög kvalitet 

inte står i motsats till att fristående skolor går med vinst, eftersom en sådan 

vinst förutsätter att verksamheten är så pass bra att den ”attraherar elever”. 

Men i direktiven gav regeringen också utredningen i uppdrag att utreda möjlig-

heter för Skolinspektionen att ”ta hänsyn till” huruvida det finns belägg för att 

ekonomiska uttag ur verksamheten bidragit till (av Skolinspektionen) funna 

kvalitetsbrister. Skolinspektionen gavs också i den nya skollagen (2010:800) 

utökade sanktionsmöjligheter där den bland annat kan förelägga en huvudman 

att åtgärda brister och också förena ett sådant föreläggande med vite. På så vis 

återspeglas även på skolans område den ”rescaling” av den nationella nivåns 

makt som lyfts fram i relation till regleringen på vårdens område.  
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Den förskjutning i den moderata politiska ideologin som har beskrivits kan 
illustreras genom följande matris: 

 

 

Figur 2.1.2 Idealbilder och problem, Moderaternas sena 

position 

 

                                Marknad                 Stat              Civilsamhälle 
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Utöver de förtjänster respektive problem som Moderaterna även under den 

tidigare perioden förknippade med marknaden, staten respektive civilsamhället, 

har staten således numera på ett tydligare sätt också börjat förknippas med ett 

antal positiva värdeord som innebär att valfriheten, genom staten och mark-

naden, knyts till nya perifera begrepp. Staten förknippas inte längre bara med 

byråkrati och köer, utan anses även kunna verka för större enhetlighet, likvär-

dighet och för att skapa reell valfrihet, genom att staten kan tillförsäkra att det 

de facto finns alternativa serviceproducenter för medborgarna att välja mellan. 

Till skillnad från Socialdemokraterna, som ändå uppmärksammade en rad pro-

blem med det offentliga (som vi kommer att se), så diskuterar Moderaterna, 

utöver skrivningen om Skolinspektion i ovan nämnda direktiv och Skolinspekt-

ionens utökade sanktionsmöjligheter i lagen, i princip inte eventuella problem 

med marknaden i dessa sammanhang,  

Intressant är att valfrihet som term nyttjas i allt mindre utsträckning i det 

moderata textmaterialet mot slutet av den undersökta perioden. En möjlig tolk-

ning är att det är ett så pass etablerat begrepp att det framstår som obehövligt 

att fortsätta förkunna det. En annan tolkning är att intentionen är att man på så 

vis kan föra bort fortsatt kontroversiella reformers varande eller icke varande 

från den politiska debatten. I exempelvis den välfärdsrapport som presentera-
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des till partistyrelsen inför den moderata stämman 2009 kommenteras inte val-

frihetsfrågan, och ”frihet” berörs enbart i fråga om de kommunala skolornas 

ökade handlingsutrymme: ”I dag åtnjuter friskolor ett större mått av handlings-

frihet från kommunens sida. För att skapa likvärdiga villkor är det viktigt att låta 

de kommunala skolorna få samma frihet att planera verksamheten” (Modera-

terna 2009b: 35–36).  

 Det som kan utläsas i denna argumentationslinje innefattar en delvis ny pro-

blembeskrivning då man anför att den traditionella socialdemokratiska politiken 

leder till större segregation och orättvisa. De lösningar som formuleras för da-

gens problem är således och i likhet med tidigare, valfrihet, etableringsfrihet och 

konkurrens. Det är därför ett konsekvent förhållningssätt som reflekteras i såväl 

idéerna om vilka mål som identifieras som hur dessa ska nås. Därför kan det 

ifrågasättas huruvida det ”nya” i nya Moderaterna de facto bör utläsas som ett 

diskursivt och ideologiskt skifte snarare än som en stark kontinuitet i problem-

definitioner och önskade och mål i dessa sammanhang. 
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Den enhetliga mångfaldens logik 

Sammanfattande analys 

 

Utvecklingen ovan kan utifrån Lundqvists kategorisering av olika privatiserings-

former illustreras genom följande matris över den tidiga och den sena moderata 

positionen kring privatisering. De mörkare fälten illustrerar partiets position 

under vardera tidsperiod. 

 

 

Figur 2.2.1 Utvecklingen av den moderata synen på 

privatisering 

                

                     

 Tidig position Sen position 

Produktion Privat Offentligt Privat Offentligt 
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Moderaterna har alltså gått från att förespråka privatisering i fråga om såväl 

produktion, reglering (i fråga om etableringsbestämmelser och ersättningsmo-

deller) och delvis finansiering (inom vården), till att under den senare delen av 

den undersökta perioden framhålla såväl privat som offentlig produktion, öka 

betoningen på offentlig reglering i form av nationell offentlig reglering och 

lämna det tidigare förespråkandet av privat finansiering inom vården. I fråga 

om reglering illustrerar matrisen även den förskjutning som skett när det gäller 

Moderaternas syn på den lokala respektive nationella nivån, där de i allt större 

utsträckning betonar den nationella nivåns möjligheter i fråga om styrning och 

reglering.  

En nackdel med matrisen är att den inte lyfter fram ambivalenser i lika hög 

grad som den illustrerar förskjutningar, och det är kanske framför allt i fråga 

om reglering som Moderaternas ambivalens blir som mest påtaglig. I det föl-

jande ska därför Moderaternas utveckling med utgångspunkt från dessa båda 

aspekter tydliggöras.  
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Kapitlet om Moderaterna visar hur de, i det egna moderata materialet under 

den tidigare delen av den undersökta perioden, varit mycket tydliga i sin syn på 

och argumentation kring den individuella valfriheten som en förutsättning för 

”verklig” välfärd. Att välja uppfattas och argumenteras vara en grundläggande 

mänsklig rättighet och en förutsättning för att åstadkomma ett välfärdssamhälle 

snarare än en välfärdsstat. Det reella välfärdssamhället är något annat än väl-

färdsstaten då det förra bygger på en alternativ gemenskap som finns utanför 

politikens ramar.  

I den meningen har det funnits en kontinuitet avseende synen på privat pro-

duktion. Under den senare delen av den undersökta perioden har Moderaterna 

visserligen i större utsträckning kommit att uttrycka sig i termer av att utföran-

det (offentligt eller privat) ska ha mindre betydelse än det producerade ”inne-

hållet”, men det står ändå klart att det (önskvärda) producerade innehållet för-

utsätter en förekomst av privata alternativ och konkurrens dem emellan och 

även en konkurrens med den offentliga produktionen.  

Utöver att förekomsten av privat produktion anses leda till ökad effektivitet 

och bättre kvalitet, tilldelas den även ett mer fundamentalt värde genom att den 

ger den enskilde möjligheter att ”själv fatta beslut om den egna tillvaron”. Det 

kan sägas grundas i den moderata konsekventa kritiken gentemot den form av 

politisk rationalitet som menas bygga på en elitistisk människosyn och som 

enligt Moderaterna är grundstenen för hela det socialdemokratiska välfärdsbyg-

get.  

På så vis har frågan om privata alternativ, kanske framför allt på utbildnings-

sidan, också formulerats som ett rättviseprojekt. Att ”frigöra individen” från 

den statligt formulerade idén om välfärd innebär i den moderata politiska ideo-

login att alla medborgare ges lika möjligheter att välja privata alternativ. Så ar-

gumenterades vid friskolereformen på 1990-talet, och så görs även under den 

senare perioden. Inom vården finns även dessa tankegångar, men de framträder 

mer implicit. Där handlar det i större utsträckning om ett ”myndiggörande” av 

patienten, där konkurrensutsättningen av de producerande aktörerna ska tvinga 

dem att bli mer tillmötesgående och inte minst mer jämbördiga i sitt bemötande 

av patienterna (eller kunderna). På så vis tilldelas också den privata produktion-

en och därmed marknaden såväl instrumentella som essentiella värden inom 

såväl utbildnings- som vårdsektorn. 

Grundläggande för dessa ställningstaganden i den moderata politiska ideolo-

gin är att individer betraktas som rationella och nyttomaximerande individer. 

Det vill säga, för att konkurrensutsättningen av produktionen ska leda till de 

utfall som förväntas krävs att medborgarna dels har viljan och förmågan att 
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definiera de egna preferenserna, att rangordna dem och även att ”matcha” 

dessa med det befintliga (välfärds-)utbudet, vilket i sin tur förutsätter tillgång till 

tillförlitlig information. Under den tidigare delen av den undersökta perioden 

sker detta antagande på ett ganska oreflekterat sätt, mot slutet ökar betoningen 

på kvalitetsjämförelser (mellan producenter) som ett verktyg för att möjliggöra 

välinformerade val och därmed reell valfrihet.   

När det gäller synen på privatisering av reglering är bilden något mer komplex. 

I fråga om vem som ska fatta beslut om regler och kvalitetsnormer, liksom vem 

som ska övervaka att de beslut som fattats efterlevs, har varken Socialdemokra-

terna eller Moderaterna ifrågasatt att detta ska ske under offentligt ansvar, skilj-

aktigheterna har handlat om vilken politisk nivå denna reglering ska ligga på. 

När det gäller avreglering i termer av bestämmelser kring systemens utformning 

– exempelvis vem som fattar beslut kring produktionsenheternas lokalisering 

och finansieringsformer – har analysen visat att Moderaterna, som traditionellt 

förespråkat decentraliserat kommunalt ansvar, genom 2010 års vårdvalsreform 

kommit att använda sig av ett politiskt nationellt obligatorium. Till skillnad från 

socialdemokraterna som efterfrågar ökad (lokal) politisk kontroll över nya vård-

centralers etablering och lokalisering, blir den fria etableringen förutsättningen 

för den mångfald och konkurrens som i sin tur är förutsättningen i den mode-

rata ideologin för att förverkliga en reell individuell frihet. På så vis nödvändig-

görs nationell reglering av de lokala politiska nivåerna för att åstadkomma avre-

glering.  

Liknande resonemang kan även utläsas ur diskussionen och identifieringen 

av behovet av en samlad patienträttighetslag, där såväl rätten till vård som rät-

ten att välja mellan olika alternativ skulle betonas och kodifieras i nationell lag-

stiftning. Inom utbildningssektorn har, som bekant, den fria etableringen lik-

som finansieringssystemets utformning sedan friskolereformens genomförande 

på 1990-talet skett genom den nationella nivån. Genom 2010 års skollag stärk-

tes också statens makt, bland annat genom att Skolinspektionen getts ökade 

sanktionsmöjligheter.  

Som tidigare poängterats innefattar dess ”omcentraliseringsprocesser” närva-

ron av den likriktande staten som partiet konsekvent kritiserat och klandrat. 

Likaså får staten en mer framträdande roll under slutet av den undersökta peri-

oden genom den ökade betoningen på utvärdering och kvalitetsjämförelser för 

att tillförsäkra den kvalitetsutveckling som tidigare i större utsträckning förvän-

tades åstadkommas kanske mer ensidigt genom konkurrens och konsumentval. 

Detta är, som tidigare argumenterats för, således en rörelse mot en centrali-

sering av regleringen som ofrånkomligen återspeglar en ambivalens i det mode-
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rata förhållningssättet och inte minst ställt i relation till den konsekventa mode-

rata kritiken gentemot statens politiska ambitioner om att ”lägga till rätta”. 

  I fråga om synen på finansieringen är den tidiga moderata positionen kring 

privatisering av finansieringen något dubbeltydig. Å ena sidan eftersträvas ett 

avskaffande av landsting till förmån för ett försäkringsbaserat system där finan-

sieringsformen således skulle privatiseras, med argument som att ett sådant 

system i större utsträckning skulle generera (individuellt) ansvarstagande liksom 

”full frihet” för den enskilde att inte bara välja vårdproducent utan även försäk-

ringsgivare. Samtidigt beskrivs det föreslagna försäkringssystemet som ett sy-

stem där anslutning är obligatoriskt, avgiftsnivåerna är inkomstproportioneliga, 

där inga medborgare ska kunna nekas försäkring och avgifter inte heller ska 

påverkas av uppfattat vårdbehov hos den enskilde. Visserligen skulle komplet-

terande försäkringar erbjudas vilka inte skulle vara inkomstproportionerliga, 

och i den bemärkelsen innefattade modellen valfrihet även i fråga om finansie-

ring. Men analysen tyder samtidigt på att grundåtagandet i den obligatoriska 

försäkringen skulle motsvara det dåvarande landstingsåtagandet, varför en så-

dan kompletterande försäkring inte skulle vara nödvändig.  

På så vis innefattar även detta system för finansiering ett offentligt ansvar, 

och eftersom det inte går att välja bort försäkring per se innefattar modellen i 

den bemärkelsen inte heller valfrihet i relation till finansieringen. I det under-

sökta materialet uttrycks inte huruvida detta system är tänkt att fungera som ett 

slags grundskydd där det därefter står fritt för individer att teckna komplette-

rande försäkringar. Inte heller i det nutida materialet är Moderaterna explicita i 

sin syn på privata vårdförsäkringar som komplement till det offentliga systemet. 

I likhet med försvinnandet av begreppet ”valfrihet” ur de moderata policydo-

kumenten kan denna tystnad tolkas som ett sätt att ducka för, eller avföra en 

obekväm fråga från, den offentliga debatten.18 Avsnittet har vidare visat att 

Moderaterna under den senare delen av den undersökta perioden övergår till att 

explicit förorda och värna om en skattefinansierad välfärd, det vill säga om en 

offentlig finansiering inom såväl utbildnings som hälso- och sjukvårdssektorn, 

varför det trots allt måste avläsas som partiets huvudsakliga spår i fråga om 

finansieringen.  

                                                      
18 Det skulle kunna hävdas att privata sjukvårdsförsäkringarna via arbetsgivare är ett alternativt 
sätt att driva finansieringsfrågan vidare. Trots att omfattningen av dessa växer var det 2013 emel-
lertid endast 4,5 procent av befolkningen som omfattades av dessa och försäkringarna täcker 
mindre än 1 procent av de totala vårdkostnaderna (Ström Olsson 2013). 
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Morfologisk syntes 

Utifrån det morfologiska perspektivet kan vi därmed se hur valfrihetens förut-

sättningar kommer att förskjutas i det moderata perspektivet, genom att staten 

som närliggande begrepp kommer att knytas till ”nya” positiva perifera be-

grepp, så som de illustrerats i matriserna över konceptioner över marknad och 

stat. Genom att det morfologiska perspektivet tar fasta på de begreppsliga relat-

ionerna så tydliggörs också marknadens, i form av den privata produktionen 

(och initialt även finansiering inom vården), betydelse som närliggande begrepp 

för den moderata valfrihetsinnebörden. Marknaden som närliggande begrepp 

blir en möjliggörare, eller ett slags vapen för individen att försvara sin valfrihet 

gentemot staten.  

Men genom att den morfologiska analysen inte bara tar fasta på Moderater-

nas syn på marknaden tydliggörs även det ambivalenta förhållningssättet till 

staten, där (den nationella) staten över tid kommer att knytas som ett närlig-

gande begrepp till det moderata valfrihetsbegreppet. Även staten blir då en 

slags möjliggörare, men i form av ett skydd mot lokala politiska nivåer som 

hotar med att inskränka individers valfrihet i fråga om möjlighet att välja utfö-

rare. I bägge aspekter tar valfriheten en ex ante-form, men dess innebörd 

kommer att utvecklas i avhandlingens andra empiriska del. Redan här bör dock 

betydelsen av påverkansförhållandet mellan valfriheten och staten som närlig-

gande begrepp utvecklas.  

Eftersom den moderata innebörden av marknaden som närliggande begrepp 

är konstant, liksom de perifera begrepp som knyts till marknaden, är det staten 

som utgör det begrepp som skulle kunna tänkas påverka valfrihetens innehåll 

då det kommer att knytas till nya positiva begrepp och därmed förändras. Ana-

lysen indikerar emellertid att valfrihetens innehåll snarare framtvingar en för-

ändring i konceptionen av staten. Att partiet i dess valfrihetskonception, som 

innefattar en nödvändig frihet från politiken, över tid kommer att identifiera 

reglering av de lokala nivåerna som ett nödvändigt medel för att uppnå denna 

form av frihet från politiken, tyder på att påverkansförhållandet här snarast har 

gått i motsatt riktning. Snarare än att Moderaternas syn på staten definierar 

partiets valfrihetskonception definierar således valfrihetskonceptionen partiets 

syn på staten. När partiets tolkning av de nödvändiga medlen för att åstad-

komma målet förändras, förändras också innehållet i konceptionen av staten. 

Därigenom kan man även förklara varför dessa förskjutningar i fråga om synen 

på det offentliga inte i större utsträckning har påverkat partiets valfrihetsbe-

grepp, det identifierade målet står fast. I nästa kapitel riktas blicken mot den 

socialdemokratiska positionen i fråga om synen på marknad och stat. 
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(Val)frihet genom det starka samhället 

I det här kapitlet analyseras Socialdemokraternas utveckling i synen på staten 

och marknaden, där partiet gått från att uteslutande förespråka offentlig pro-

duktion, reglering och finansiering till att också tillerkänna värdet av såväl privat 

som offentlig produktion. I likhet med hos Moderaterna kan även här urskiljas 

en förändring från en betoning på det lokala i regleringsdimensionen till den 

nationella nivån. Förändringen kan utifrån en sådan uppställning inte anses vara 

särskilt radikal, men har viktiga implikationer för partiets sätt att rama in valfri-

hetens innebörd.  

Frigörelse genom politiken  

Valfrihet som begrepp har till stora delar kommit att uppfattas som ett i huvud-

sak liberalt och borgerligt begrepp, och Moderaterna har också varit angelägna 

om att proklamera sig som valfrihetens främsta förkämpar. Socialdemokraterna 

har emellertid tidigt positionerat sig emot en sådan bild genom att framhålla hur 

begreppet valfrihet hela tiden har varit ett socialdemokratiskt projekt. Tage 

Erlander lanserade 1962 idén om valfrihet genom ”det starka samhället” där 

socialdemokratins syfte beskrevs som ”att ge människor möjligheter att forma 

sitt liv så att de bäst tillvaratar sina anlag och förutsättningar” (Erlander 1962: 

8). Socialdemokraterna har sålunda i motsats till borgerligheten framhållit att 

det är genom idén om det starka samhället, framväxten av folkhemmet med 
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omfattande sociala rättigheter, som verklig individuell valfrihet kan åstadkom-

mas (se t.ex. Socialdemokraterna 1984a: 68–69).19  

Då kritiken mot den offentliga sektorn och mer specifikt den stelbenta byrå-

kratiska prägeln på organiseringen av skola och vård växte under sent 1970-tal 

och tidigt 1980-tal, visar det dåtida socialdemokratiska materialet att det fanns 

en återkommande uppfattning om att man på olika sätt behövde hitta vägar för 

att öka medborgares delaktighet i skolan och vården, snarare än att grundpro-

blemet var att medborgarna inte fick ”välja” serviceleverantör. Det handlade 

alltså om ökat inflytande genom politiska processer, inte inflytande utanför poli-

tikens ramar. Till skillnad från Moderaternas diskussion om decentralisering 

och avbyråkratisering under 1980-talet handlade den socialdemokratiska dis-

kussionen under samma tid främst om decentralisering och utökad frihet för 

och genom den kommunala politiska nivån. 

När Socialdemokraterna återtog regeringsmakten 1982 var de måna om att 

också återvinna kommandot över den förvaltningspolitiska debatten. Kritiken 

mot den offentliga förvaltningen hade inte försvunnit under de borgerliga rege-

ringarna, och Socialdemokraterna ville försäkra sig om att de borgerliga partier-

na aldrig igen skulle kunna använda förvaltningen som ”ett slagträ i kommande 

valdebatter” (Premfors m.fl. 2009: 270–271). Anders Mellbourn har beskrivit 

den då tillträdda socialdemokratiska regeringens viktigaste uppgift som en över-

gripande ideologisk uppgörelse med nyliberalismen och dess krav på system-

skifte (1986: 12–14). Som ett led i att bemöta ”problemet” med den offentliga 

förvaltningen inrättades 1982 ett civildepartement under ledning av Bo Holm-

berg. Departementet var tongivande i debatten om nya mål och verksamhets-

former i offentlig sektor, med ledord som demokrati, effektivitet och brukarin-

flytande (se t.ex. Norén 2003: 48f). Det var också tänkt att fungera som ett 

instrument för att förnya organiseringen av det starka samhället och det fick ett 

                                                      
19 Lewin menar att ursprunget till Erlanders doktrin om det starka samhället finns i 1950-talets 
idédebatt. Det välstånd Sverige fick uppleva efter andra världskriget innebar att socialdemokratin 
var tvungen att ompröva sina ideologiska principer. Lewin beskriver Socialdemokraterna under 
denna tid som ett ”belåtet” parti, som nöjde sig med att administrera det växande välståndet 
snarare än att ”ingripa demokratiserande i den kapitalistiska produktionsordningen” (Lewin 1984: 
269–271). Därför möjliggjorde Erlanders tankegångar om ”de stora förväntningarnas missnöje”, 
som han presenterade i ett anförande 1956, en ny möjlig roll för partiet. Erlander menade, enligt 
Lewin, att den fulla sysselsättningen och den sociala tryggheten skapat en ny tillförsikt bland 
medborgarna inför framtiden, men även en stigande otålighet över att inte utvecklingen gick än 
snabbare. När människor vant sig vid en trygg inkomst inriktas deras efterfrågan på andra saker 
som innebär längre engagemang för den enskilde och för samhället, t.ex. krav på vägar, sjukvård, 
bostäder, utbildning (Lewin 1984: 271–272).  
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samordningsansvar för alla frågor som rörde den offentliga sektorn (Mellbourn 

1986: 19).  

Premfors m.fl. (2009: 283–284) lyfter fram hur det under det sena 1980-talet 

i den socialdemokratiska förvaltningspolitiken också fanns ett tydligt fokus på 

att förändra politikernas styrning av förvaltningen. Den så kallade resultat-

styrningen lanserades, ett arbete de borgerliga regeringarna initierat men som 

Socialdemokraterna fortsatte. Motivet var att man under 1980-talet kommit till 

ett läge där det inte längre var möjligt att öka den offentliga sektorns andel av 

ekonomin på samma sätt som tidigare och att förändring i stället måste ske 

genom omprövning och omprioritering. Den nya styrstrategin skulle tydliggöra 

gränsen mellan politik och förvaltning. Riksdag och regering skulle ange över-

gripande mål men inte detaljreglera, medan myndigheterna skulle ges möjlighet 

att själva välja medel för att förverkliga de uppsatta målen. Detta syftade dels till 

att effektivisera förvaltningen och bereda utrymme för mer kreativitet, men 

även till att stärka den politiska ledningen över förvaltningen.  

Under samma period presenterade den socialdemokratiska regeringen, ge-

nom Civildepartementet, också ett program för den offentliga sektorns utveck-

ling, det så kallade förnyelseprogrammet. Där framhölls hur den offentliga sek-

torn vuxit fram ur välfärdspolitiken, ur uppfattningen att vissa verksamheter 

som exempelvis vård, omsorg och utbildning ”är av så grundläggande betydelse 

för människornas liv att de bör tillkomma alla medborgare på lika villkor” och 

att de ”görs tillgängliga utifrån medborgarnas egna behov och förutsättningar 

och utan hänsyn till deras individuella ekonomiska resurser” (skr. 1984/85:202: 

2–3). I programmet slogs fast att alla förändringar av den offentliga sektorn 

som strider mot en sådan princip måste avvisas.  

Under hösten 1990 lade den socialdemokratiska regeringen fram ett omfat-

tande åtgärdsprogram med syfte att stabilisera ekonomin och begränsa tillväx-

ten av de offentliga utgifterna (skr. 1990/91:50). Under samma period började 

den socialdemokratiska regeringen också att föra fram konkurrens och mark-

nadskrafter som medel för att effektivisera och reducera förvaltningen. De 

talade vidare om att särskilja producent- och beställarroller och att entreprena-

der och upphandling skulle provas i all offentlig verksamhet (jfr prop. 

1990/91:100).  

Om ”samhällets” inflytande 

Även om Socialdemokraterna redan under tidigt 1980-tal drev en förvaltnings-

politisk förnyelseagenda fanns parallellt tydliga markeringar inom ramen för 

förvaltningspolitiken i fråga om valfriheten genom den offentliga sektorn, sna-
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rare än utanför. Exempelvis deklarerades i ovan nämnda förnyelseprogram att 

idén om folkhemmet fortfarande hade bärkraft och att existensen av en stark 

offentlig sektor därför inte ”på allvar” kunde ifrågasättas. De förändringar som 

var aktuella handlade därför i stället om utveckling och förändring inom dess 

ramar (skr. 1984/85:202: 8). Den socialdemokratiska regeringen fastslog också i 

programmet att privata alternativ inom exempelvis skola och sjukvård endast 

var önskvärda under förutsättningen att dessa utgjordes av ideella aktörer som 

verkade som ett komplement till de offentliga verksamheterna (skr. 

1984/85:202: 15–17).  

Inom sakpolitiken gjorde sig detta motstånd än tydligare. Då Moderaterna 

starkt kritiserade den offentliga sektorns storlek framhölls det av Socialdemo-

kraterna under sent 1970-tal och 1980-tal hur det var en styrka att en så stor del 

av exempelvis vården var offentligt driven, storleken ansågs ha en särskild 

funktion:  

 

Det är en styrka i vår hälso- och sjukvård att samhället genom 
landstingen nu svarar för praktiskt taget all sjukhusvård och för 
den övervägande delen av den öppna hälso- och sjukvården. 
Under den gångna kon gressperioden har vi också genomfört re-
former som genom sjukförsäkringen gett samhället avgörande 
inflytande över de privatpraktiserande läkarnas verksamhet och 
som genom tandvårdsförsäkringen gjort tandvården till en sam-
hällsuppgift på samma sätt som hälso- och sjukvården i övrigt. 
(Socialdemokraterna 1978: 529).  

 

Här framträder alltså den idealiserade bilden av staten i matrisen tydligt, men 

även hur den offentliga produktionen såväl som den offentliga finansieringen 

var utgångspunkten för den framtida utvecklingen av välfärdsmodellen.  

Värt att notera är även att Socialdemokraterna talade om att ”samhället” fått 

ett avgörande inflytande över de privatpraktiserande läkarnas verksamhet, sna-

rare än att politikerna fått ett sådant inflytande. Det är också ett återkommande 

grepp i den socialdemokratiska argumentationen under hela perioden när det 

gäller såväl vård som utbildning, att betona den politiska nivån som ”sam-

hället”, liksom att politiker oftare benämndes ”folkvalda” eller ”förtroende-

valda” än politiker (se även t.ex. Socialdemokraterna 1978: 529, 1987c: 5, 2009a: 

4, 2009c: 47–48, prop. 1988/89:4: 12). På så vis betonas politikernas roll och 

uppgift som medborgarnas företrädare. Det kan även förmodas att betoningen 

syftar till att tona ned bilden av politiker som byråkrater styrda av byråkratins 

egna mål och värden snarare än medborgarnas företrädare.  

Dessutom fanns tidigt en uppfattning om att medborgarna inte heller efter-

frågade den form av valfrihet som de borgerliga partierna eftersträvade. Den 
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form av privatisering som i Lundqvists kategorisering omnämns som privatise-

ring av produktionen, menade Socialdemokraterna var en borgerlig efterfrågan 

snarare än en medborgerlig. I argumentationen från 1970-tal och in på större 

delen av 1980-talet framträder synen att en sådan efterfrågan snarare hade ska-

pats av näringslivets intresse av att skapa nya marknader. Dessutom var upp-

fattningen stark att ett sådant system inte skulle skapa mer valfrihet för med-

borgarna, utan snarare tvärtom: 

 

Man må ha vilken uppfattning som helst om det moraliskt för-
svarbara i att tjäna pengar på sociala behov. Oberoende av värde-
ringar kan man ändå konstatera att vinstkravet ytterst styr verk-
samheten i enlighet med vad som är lönsamt för producenten. 
Många människor skulle därför finna att de i ett privat system 
varken skulle få bättre service eller större valfrihet. (Socialdemo-
kraterna 1985b: 2). 
 

I stället kunde man förvänta sig, argumenterade de, att en privat modell ”leder 

till rationaliseringar som strömlinjeformar verksamheten med mindre utrymme 

för mångfald och anpassning till individuella behov hos kunderna” (ibid., se 

även 1984a: 10, 1985a: 2, 1985b: 25, 1988a).  

Demokratin som medel och mål 

I den mån privata alternativ omskrevs i positiva termer under denna period var 

det i bemärkelsen som komplement till den offentliga sektorn. Viktigt att fram-

häva är emellertid att det i argumentationen också fanns en betoning på samar-

bete framför konkurrens och att de privata alternativen aldrig fick ”bli ett hin-

der för insyn och demokratisk kontroll” (Socialdemokraterna 1988b). Det var 

den form av valfrihet som endast kunde åstadkommas då demokratin var över-

ordnad marknaden. Marknaden framhölls vara ”ett viktigt hjälpmedel” för att 

åstadkomma en god samordning av det ekonomiska livet, samtidigt som det 

också betonades att den måste ”pareras” genom ett ”fördjupat medborgarskap” 

(1984a: 10). 

Från 1970- och en bit in på 1990-talet argumenterade Socialdemokraterna 

utifrån perspektivet att privat produktion var något nästan rent definitionsmäss-

igt mer ojämlikt och att den form av valfrihet som Moderaterna efterfrågade var 

organiseringsmässigt underlägset (se t.ex. Socialdemokraterna 1978: 528, 1979a, 

1982b: 19, 1984a: 10-11, 1990b: 131–132, 1994: 18). Den synen kommer att 

utgöra en viktig jämförelse för att kunna urskilja den omsvängning Socialdemo-

kraterna gjort i synen på betydelsen av vilken typ av aktör som utför produkt-

ionen. 
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Eftersom medborgarinflytande skulle möjliggöras och genomföras genom 

politiska processer var målet om allas deltagande i det politiska arbetet en ytter-

ligare stark röd tråd i såväl partidokument som riksdagstryck under framför allt 

1970- och 1980-talen. Genom politiska processer som var så inkluderande som 

möjligt skulle den offentliga sektorn förnyas, snarare än genom nya privata 

aktörer. I den utsträckning Socialdemokraterna diskuterade en utökning av 

medborgarnas valfrihet i bemärkelsen ”val mellan olika producenter” var det 

tydligt att ett sådant val skulle ske inom ramen för den offentliga sektorn eller 

genom kooperativ. Fram till 1990-talet är det tydligt att den formen av valfrihet 

betraktades som något som inte behövdes annat än på marginalen. Underlig-

gande var också att de, utöver principiella ställningstaganden, betraktade det 

som administrativt krångligt. Det finns även skrivningar som indikerar en di-

stansering från kritiken mot den offentliga sektorn: 

 

Den offentliga verksamheten upplevs ibland som alltför byråkra-
tisk och storskalig. Vissa upplever att myndigheterna behandlar 
dem som föremål och klienter och att politiker och tjänstemän 
styr över deras huvuden. Andra menar att avståndet till besluts-
fattarna är långt och att man har små möjligheter att påverka. So-
cialdemokratin har tagit fasta på diskussionen och kritiken. (Soci-
aldemokraterna 1985b: 27). 
 

Alltså, den offentliga verksamheten ”upplevs ibland” som byråkratisk och stor-

skalig, ”vissa upplever att” de blir behandlade som föremål och klienter. Möjlig-

en kan det tolkas som att Socialdemokraterna uppfattade kritiken som missvi-

sande, men att den ändock behövde bemötas.  

Att lägga beslutanderätten ”nära” 

På samma sätt som Moderaterna argumenterade för att marknaden stod för det 

mest decentraliserade beslutsfattandet utgjorde kommunerna enligt den social-

demokratiska uppfattningen frigörelse- och demokratiseringsplattformer. 

Strandberg (1998: 180) har beskrivit den socialdemokratiska synen på kommu-

nalt självstyre under 1960- och 1970-talet som en plattform för att förverkliga 

den demokratiska socialismen och den planmässiga hushållningen. Enligt 

Strandberg fanns därmed hos Socialdemokraterna också en syn på att kommu-

nerna inte skulle fatta självständiga politiska beslut.  

I det socialdemokratiska materialet från 1980-talet och framåt är det också 

tydligt att kommunerna betraktades som ett instrument för att skapa ett mer 

rättvist och tryggt samhälle. Det var genom kommunerna som de hade lyckats 

ta steget från en politisk demokrati till en mer omfattande social och ekonomisk 
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demokrati. Dessutom hade de kunnat ”lägga beslutanderätten” så nära medbor-

garen som möjligt genom den kommunala självstyrelsen (se t.ex. Socialdemo-

kraterna 1979b: 26, 1982a: 50-52, 1984a: 64, 1987b: 3, 1987c: 5, 1988a: 17–18). 

Det bör ses som en signifikativ skillnad, att Socialdemokraterna talade om att 

lägga beslutanderätten ”nära” medborgarna i stället för ”hos” medborgarna 

som Moderaterna uttryckte det (se t.ex. Moderaterna 1983: 12, 1990a: 53, 

1990c: 280–281, 1999a: 5, 1997: 223).  

Kommunerna var således ett viktigt verktyg för Socialdemokraterna för att 

fördela samhällets resurser: ”Genom att bidra till finansieringen av kommunens 

verksamhet efter förmåga får medborgarna tillgång till kommunens tjänster 

efter behov” (Socialdemokraterna 1982a: 50–52). Det är alltså utifrån perspek-

tivet att kommunerna betraktades som frigörelseplattformer snarare än stel-

benta och centralistiska byråkratier som Socialdemokraternas värnande om den 

offentliga sektorn – och därmed skepticism mot valfrihetssystemen utanför 

denna – bör förstås. Det innefattar en begränsning av fåtalets privilegier, till 

gagn för flertalets frihet. Även när det gäller värnandet om civilsamhällets roll i 

välfärdsmodellen som återfinns hos Moderaterna kan den socialdemokratiska 

positionen betraktas som en direkt motsatsbild. Det specifika med det svenska 

välfärdssamhället, argumenterades det, var att det bygger på att alla medborgare 

har rätt till omsorg, utbildning och vård. Medborgerlig emancipation förutsatte 

ett oberoende av det civila samhället, där välfärden inte fördelas som en välgö-

renhet utan just som en medborgerlig rättighet (Socialdemokraterna 1989: 14).  

I stället framfördes övergången från en detaljerad statlig styrning till mål- 

och resultatstyrning som ett sätt att göra medborgarna mer delaktiga i fördel-

ningen av och utvecklingen av välfärden, dock genom kommunerna (se t.ex. 

prop. 1990/91:18: 17, 52–53). Det perspektiv Strandberg urskiljt under 1960- 

och 1970-talen, att kommunerna inte skulle fatta självständiga beslut, är således 

inte särskilt tydlig mot slutet av 1970-talet och under 1980-talet.  

I motsats till den moderata kritiken under denna period anförde Socialde-

mokraterna att utvecklingen under slutet av 1970-talet och 1980-talet gått i 

riktning mot förenkling och decentralisering av beslutanderätten. Detta i fråga 

om såväl grundskolans och gymnasieskolans organisation som i fråga om resur-

ser. Dessutom menade den socialdemokratiska regeringen att kommunerna och 

skolornas handlingsfrihet ”ökat avsevärt” (prop. 1988/89:4: 7).  

Även Dagmarreformen beskrevs som ett led i ”avbyråkratiseringen” av sjuk-

vården. Genom att ”regelkomplexen förenklas” skulle den statliga detaljregle-

ringen minskas. Dessutom utnämndes reformen som en ”startpunkt för ett 

ökat samarbete och en samordning mellan offentliga och privata vårdgivare” 
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(1984b: 351–352). Återigen var det just samarbete som såg som vägen till att 

utveckla verksamheterna, snarare än konkurrens. I samma uttalande framhölls 

även att den offentligt utförda vården skulle vara basen för den svenska hälso- 

och sjukvården eftersom den var en garanti för en jämlik vård (ibid.). Decentra-

lisering skulle här alltså ske från statlig till lokal politisk nivå eftersom den fort-

satta politiska organiseringen villkorade vad som sedermera kunde åstadkom-

mas, det vill säga en jämlik vård.  

Den styrning som här förespråkades är den form av styrning som Bennish-

Björkman och Blomqvist kategoriserar som ”mjuk”. I ansvarspropositionen 

(1990/91:18) deklarerades såtillvida att ”uppföljning och styrning blir viktiga 

instrument för att utveckla styrningen av skolan” samt att ”författningsbe-

stämmelserna därför måste utformas också med tanke på att ge förutsättningar 

för god utvärdering av verksamheten”. Samtidigt framhölls att även om det 

vore önskvärt att statsmakternas krav är formulerade i absoluta termer var det 

ofrånkomligt att vissa mål blev mer allmänt formulerade eftersom de gav ut-

tryck för grundläggande värderingar (prop. 1990/91:18: 26).  

Likartade skrivningar återfinns i styrpropositionen (1988/89:4), det sas där 

att det var en viktig förutsättning att skolans mål skulle fungera som ”riktnings-

givare”, att de behövde vara tydliga, men att de samtidigt aldrig kunde ”göras så 

precisa, att de innebär en direkt uppräkning av vilka kunskaper och insikter 

eleverna skall ha.” Skälet till varför målen inte kunde utformas i precisa termer 

angavs vara att ”det ibland finns konflikter inbyggda i dem”. Eftersom beslut 

om skolans mål av tradition fattas under politisk enighet så framtvingas en 

sammanvägning av olika skolpolitiska uppfattningar som kan ”leda till att det 

blir svårt att formulera målen entydigt” (prop. 1988/89:4: 9–10). Det är värt att 

lyfta fram denna aspekt, eftersom bägge partier kommer att inta en relativt 

oproblematiserande syn på att utvärdera måluppfyllelse av dessa (många gånger 

oprecisa) mål.  

Om samarbete framför konkurrens, och om politiken 
framför allt 

Som indikerats tar det något längre tid innan den socialdemokratiska ”uppluck-

ring av värnandet av den offentliga sektorn” som Premfors m.fl. (2009: 292) 

pekat på återspeglas inom sakpolitiken. Till stora delar gjorde Socialdemokra-

terna under denna första halva av den undersökta perioden ingen distinktion 

mellan privat produktion och privat finansiering inom de två studerade områ-
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dena. Det fanns också en ganska grundläggande skepticism gentemot vilka 

fördelar valfrihetssystem med privata aktörer skulle kunna tänkas ha. Under 

denna period framkommer också stödet för den tidigare nämnda principen om 

den ”högkvalitativa standardmodellen”. Den kommer till uttryck genom utta-

landen som att ”målet är att [vård]verksamheten ska vara så bra överallt, att 

man inte behöver byta!” (Socialdemokraterna 1989: 201).  

Denna skepticism gentemot privata alternativ och valfrihetssystem levde 

kvar in på 1990-talet och blir tydlig i Socialdemokraternas följdmotion till 

friskolereformen 1991/92. Där argumenterade Socialdemokraterna för att det 

redan satsades stora resurser i kommunerna för att stimulera utvecklingen av 

grundskolan i syfte att tillmötesgå förändringskrav från elever, föräldrar och 

anställda i skolan – och därför menade de att samhällsbehovet av förnyelse 

genom fristående skolor också minskade.  

I den mån friskolesystemet skapade pedagogisk mångfald, hävdade Social-

demokraterna, skulle behovet av privata skolor minska i den takt som det of-

fentliga skolväsendet anammade denna ”nya” pedagogik. Vidare framhölls att 

behovet av fristående skolor också borde minska mot bakgrund av skolans 

uppgift att stimulera till ett starkt intresse för elevernas och föräldrarnas enga-

gemang i skolan. Men även möjligheten att välja mellan (offentliga) skolor i 

barnets hemkommun som infördes 1991 framfördes som grund till att föräld-

rars och elevers behov av fristående skolor skulle minska: 

 

Detta innebär att vårdnadshavarnas önskemål om att deras barn 
ska få gå i en viss bestämd skola inom kommunens skolväsende 
skall tillmötesgås så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt 
utan att andra elevers berättigade krav på att få gå i en skola nära 
hemmet sätts åt sidan. Det sagda pekar på att de motiv som an-
förts för fristående skolor – pedagogisk variation, föräldrainfly-
tande och valfrihet – nu väl tillgodoses inom det allmänna skol-
väsendet. Detta hindrar inte att fristående skolor även i fortsätt-

ningen kan spela väsentliga roller. (motion 1991/92:Ub62). 

 

Ur citatet kan återigen det centrala ställningstagandet utläsas, som var en pre-

miss för en stor del av den socialdemokratiska argumentationen under denna 

period. Vårdnadshavarnas önskemål skulle tillgodoses ”så långt det är praktiskt 

och ekonomiskt möjligt”. Det bygger på ståndpunkten att kommunernas möj-

ligheter att planera verksamheten var av överordnad prioritet. I en ytterligare 

följdmotion till en proposition framställd kring friskolereformen (prop. 

1992/93:230 Valfrihet i skolan) argumenterade de exempelvis för att godkännan-

det för offentligt stöd till fristående skolor måste ske ”med stor restriktivitet för 

att inte äventyra möjligheten till ett allsidigt utbildningsutbud”. Det allsidiga 
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utbildningsutbudet garanterades alltså av kommunernas möjligheter att planera 

verksamheten. I samma motion framhölls även att de nya bestämmelserna för 

statsbidrag till fristående skolor innebar att kommunen kunde bli tvungna att 

betala för utbildningsvägar ”som redan finns i enskild regi” (motion 

1992/93:Ub164).  

Underliggande var således att de fristående skolorna inte borde utgöra kon-

kurrerande alternativ till de offentliga skolorna, deras berättigande definierades 

av i vilken utsträckning de erbjöd kompletterande alternativ som inte redan 

finns inom det offentliga skolväsendet – och dessutom skulle behovet av fris-

kolor ytterligare minska i takt med att det offentliga skolväsendet anammade de 

nya pedagogiska metoder som visat sig lyckosamma inom det fristående skolvä-

sendet.  

Som bakgrund till dessa ställningstaganden kan också tilläggas att partiet i 

det så kallade 90-talsprogrammet under slutet av 1980-talet argumenterade för 

att behovet av valfrihet inom den offentliga sektorn var mindre än inom den 

privata, eftersom möjligheter att påverka den offentliga sektorn redan fanns 

genom att ”rösta och arbeta politiskt” (Socialdemokraterna 1989: 194). Detta 

illustrerar alltså återigen synen att påverkan genom politiken är överordnad. Där-

för vill jag mena att position som framträder under denna period bör karakteri-

seras som en där även privat produktion betraktas med skepticism.  

Pengsystem som demokratiförakt 

Frågan om huruvida finansieringen bör ske genom så kallade ”pengsystem” är 

ett bra exempel på hur något som kan framstå som en teknikalitet i utform-

ningen av verksamheterna de facto innefattar grundläggande ställningstaganden 

kring vad som ska åstadkommas. I sitt partimaterial under den tidigare delen av 

den undersökta perioden uttryckte Socialdemokraterna mycket tydligt sitt mot-

stånd gentemot dessa system. I en skrift från tidigt 1980-tal anförde de att dessa 

system syftade till att dölja en övergång till ökad avgiftsfinansiering av offentlig 

service och vård ”som enbart kan gynna de rika” (Socialdemokraterna 1982b: 

35–36). De menade att syftet med en sådan reform var att undvika en fördel-

ningspolitisk debatt genom att föra över debatten från den politiska (demokra-

tiska) arenan till den (privata) marknaden.  

Därtill framhölls att public choice-systemen gav utryck ett ”förakt mot den de-

mokratiska beslutsprocessen” och de uttryckte stark kritik gentemot synen på 

det offentliga som en marknad där deltagarna är ”rationella” och styrs av egen-

intressen. De NPM-idéer som kom starkt under denna period utnämndes av 

Socialdemokraterna i det egna partimaterialet som del av en ”nyliberal väckelse-
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våg” (Socialdemokraterna 1982b: 34). Detta var alltså under samma period som 

Socialdemokraterna förespråkade och introducerade NPM-inspirerade reformer 

inom förvaltningspolitiken. Enligt Premfors m.fl. (2009: 292) innebar den soci-

aldemokratiska ”marknadiseringen” av förvaltningspolitiken under denna tid att 

det borgerliga maktövertagandet 1991 inte föranledde några dramatiska föränd-

ringar, även om det borgerliga maktövertagandet innebar en intensifiering av 

politiken.  

Det är också värt att notera att tonläget i det socialdemokratiska riksdags-

trycket i fråga om de sakpolitiska områdena under samma period också skiljde 

sig från det egna partimaterialet. I styrpropositionen från 1988/89, där den 

socialdemokratiska regeringen argumenterade för mål- och resultatstyrning, 

MRS (som är en del av NPM-idéerna), och där valfrihet presenterades som ett 

sätt att förnya skolsektorn, framhölls att ”många av de fristående skolorna har 

utformat värdefulla pedagogiska alternativ till den offentliga skolan” och det 

utgavs att ett löfte om att det i framtiden skulle ”finnas goda möjligheter för 

fristående skolor, som erbjuder alternativ till grundskolan, att bli godkända och 

få statsbidrag för sin verksamhet” (prop. 1988/89:4: 52).  

Fram till slutet av 1980-talet finansierades skolan genom ett öronmärkt 

statsbidrag och den ekonomiska styrningen, som syftade till att alla skolor och 

dess elever skulle få jämlika ekonomiska förutsättningar, var på så vis en mycket 

viktigt del av statens styrning av skolan. Maria Jarl och Linda Rönnberg argu-

menterar, i likhet med Premfors m.fl., för att det var Socialdemokraterna som 

initierade marknadsreformerna under 1980-talet genom en rad beslut som möj-

liggjorde friskolors etablering med offentliga bidrag, framför allt genom Fi-

nansdepartementet under Kjell-Olof Feldts initiativ.20 Vidare framhåller de att 

även om det var den borgerliga regeringen som tillträdde 1991 som övertog 

”kommandot och intensifierade kraftigt den utstakade riktningen” gjorde Soci-

aldemokraterna inte några större ansträngningar för att stoppa det initierade 

reformarbetet (Jarl, Rönnberg 2010: 75). På så vis illustreras också den skillnad 

som finns mellan praktik och retorik, där partiet i de egna partimaterialen ut-

trycker en tydligt mer skeptisk position.  

Samtidigt kan man inte entydigt säga att det var Socialdemokraterna som var 

initiativtagare till förändringarna. Exempelvis har det tidigare kapitlet redovisat 

hur Fälldin-regeringen diskuterade en förändring av statsbidragssystemet i en 

proposition redan 1982. Men framför allt kan den socialdemokratiska reform-

                                                      
20 För en vidare diskussion kring Finansdepartementets och Utbildningsdepartementets roll i 
kommunaliseringen av skolan, se Ringarp 2011.  
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politiken, eller frånvaron av återställare på skolans område under 1990-talet, 

och därmed diskrepansen mellan handling och tal, betraktas som en reaktion på 

det dåvarande debattläget och omvärldssituationen. Socialdemokratin tycks ha 

befunnit sig vid en brytpunkt mellan de olika sätten att se på privat respektive 

offentligt, och hade ännu inte valt fot. Framför allt hade socialdemokrater i 

Finansdepartementet en annan syn än många socialdemokrater engagerade i de 

sakpolitiska områdena. I en avhandling om kommunaliseringen av skolan anför 

Johanna Ringarp hur reformen passade väl ihop med såväl Finansdepartemen-

tets ”ekonomiska perspektiv”, det vill säga uppfattningen att staten hade ett 

stort offentligt underskott samtidigt som kommunernas ekonomi var god, som 

med Göran Perssons ”kommunala vision” (Ringarp 2011: 69–99) om den 

”nära” demokratin som urskiljs i det här presenterade materialet.  

Till skillnad från husläkarreformen valde Socialdemokraterna alltså att inte 

riva upp 1990-talets friskolereform då de återvunnit regeringsmakten 1994. I 

propositionen Fristående skolor m.m. (1995/96:200) är det också tydligt att mål-

bilden om ökade möjligheter till lokala lösningar och prioriteringar, ökade möj-

ligheter för lärare, skolledare, elever och föräldrar att i samspel med politiker 

påverka skolans villkor (prop. 1989/90:41: 6), i hög grad liknade den moderata 

målbilden. Den signifikanta skillnaden var emellertid hur vardera partiet såg 

vägen dit; återigen belyses således betydelsen av ”hur:et”. Det vill säga, där 

Moderaterna eftersträvade privatisering och marknadisering sökte Socialdemo-

kraterna fortsatt decentralisering genom de politiska processerna och nivåerna. 

I det socialdemokratiska perspektivet var således viktiga perifera begrepp lokal 

demokrati, inflytande och politiskt deltagande snarare än etableringsfrihet och 

konkurrens. 

När det gäller husläkarreformen föreslog Socialdemokraterna i den följdmot-

ion de lade fram till husläkarpropositionen att kontinuiteten mellan läkare och 

patient skulle stärkas genom att man skulle lagstifta om att landstingen ska 

”planera verksamheten, så att varje invånare frivilligt kan välja en personlig 

läkare” (motion 1992/93:So34). Innebörden var således, i jämförelse med be-

stämmelserna i husläkarreformen, att valet av en personlig läkare skulle möjligö-

ras genom landstingens försorg snarare än genom etableringsfrihet för alterna-

tiva aktörer. Dessutom framhöll Socialdemokraterna att ”den lagstiftning som 

föreslås beskär huvudmännens möjligheter att upprätthålla en lika och rättvis 

hälso- och sjukvård över hela landet. Lagstiftningen innebär ett allvarligt in-

grepp i den kommunala självstyrelsen” (motion 1992/93:So34).  

Utöver hållningen att reformen begränsade huvudmännens möjligheter ar-

gumenterar Socialdemokraterna även för att husläkarreformen minskade den 
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enskildes valfrihet. De menade att husläkarsystemet var för centralstyrt och 

alltför fokuserat just på allmänspecialisten (husläkaren) snarare än på ett större 

antal vårdprofessionella grupper. ”Husläkarlagen är onödigt detaljerad och kan 

på ett olyckligt sätt inverka på sjukvårdshuvudmännens möjligheter att utforma 

primärvården på det sätt som är lämpligt utifrån befolkningens önskemål och 

behov och utifrån lokala förutsättningar” (prop. 1994/95:195: 40). Dessutom 

motsatte de sig ett centralt (statligt) fastställt ersättningssystem, och menade att 

det bör vara en fråga för ”de berörda parterna” i varje landsting (ibid.). Kritiken 

liknar till stor del den som Moderaterna riktat gentemot den offentliga sektorn 

och som handlade om att systemet var för detaljerat och centralstyrt på bekost-

nad av den lokala flexibiliteten. 

Då Socialdemokraterna återvunnit regeringsmakten 1994 och de beslutade 

om att upphäva husläkarreformen skedde det med tydlig argumentation om att 

systemet omöjliggjorde landstingens möjligheter att planera vården:  

 

Avsikten är att sjukvårdshuvudmännen skall ges möjlighet att 
organisera den öppna vården på det sätt som de finner lämp-
ligt. Förslagen till ändringar i lagen om läkarvårdsersättning 
och lagen om ersättning för sjukgymnastik innebär att de be-
stämmelser i respektive lag som reglerar rätten att etablera sig 
som privatpraktiker med ersättning för sin verksamhet från 
sjukvårdshuvudmännen upphör att gälla. I stället införs be-
stämmelser som innebär att den som vill etablera sig som pri-
vatpraktiserande specialistläkare i öppen vård eller sjukgymnast 
får tillgång till offentlig finansiering endast under förutsättning 
att ett samverkansavtal träffas med sjukvårdshuvudmannen. 
(prop. 1994/95:109: 1). 
 

Citatet visar återigen betoningen på att det är den politiska nivån som ska orga-

nisera vården, och genom dessa samverkansavtal gavs också ökade möjligheter 

för landstingen att kontrollera den privata produktion som redan utfördes inom 

det egna ansvarsområdet. Socialdemokraterna framhöll själva hur ”skiljelinjen” 

stod mellan Moderaterna, som de ansåg ville utöka marknadskrafternas infly-

tande och utrymme, och den egna ambitionen om att ”fördjupa demokratin 

genom lokala nämnder och brukarinflytande” (Socialdemokraterna 1987b: 3). 

Även här kan det därmed sägas finnas en tydlig sammanlänkning mellan form 

och innehåll, då det i argumentationen framträder tydligt att det endast var ge-

nom en offentligt organiserad verksamhet som ”rättvisa, solidaritet och kvalitet 

i vård och omsorg” kunde uppnås (ibid.). De ”nya” förvaltningspolitiska idéer-

na lyser här således med sin frånvaro.  

Den dominerande bilden under denna period är i stället ett starkt värnande 

om politikens överordning och liknande ställningstaganden och argumentation 
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som vad gäller både vården och skolan. Därför blev också frågan om valfrihet 

mellan olika leverantörer av vård eller skola av mindre betydelse. Rothstein 

påpekade att det sällan handlar om ”antingen eller” när marknad kontra stat 

diskuteras. Under denna tidiga period förordade Socialdemokraterna i det egna 

partimaterialet en ganska renodlad offentlig linje när det gäller såväl reglering 

som produktion och finansiering. Denna linje måste betraktas i ljuset av deras 

syn på valfrihet och frihet, där reell frihet skapas genom politiskt deltagande, 

politiska processer och politiska beslut. I riksdagstrycket indikeras dock en 

kommande positionsförskjutning.  

Under den tidiga perioden förknippade således Socialdemokraterna staten 

med positiva värdeord som rättvisa, demokrati och deltagande, likabehandling 

och solidaritet, medan marknaden förknippades med en rad problem, som seg-

regering, monopol, ökad ojämlikhet, likriktning och standardisering. Till skill-

nad från Moderaterna under den tidigare perioden, som hade en mer uteslu-

tande negativ bild av staten och en positiv bild av marknaden, uppmärksam-

made Socialdemokraterna ändå en rad problem med det offentliga. När det 

gäller civilsamhället var Socialdemokraterna emellertid mer uteslutande nega-

tiva. Den socialdemokratiska positionen under den tidigare delen av den under-

sökta perioden kan således illustreras med följande matris: 

 

 

Figur 2.1.3 Idealbilder och problem, Socialdemokraternas tidiga 

position 
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Såväl Moderaterna som Socialdemokraterna förespråkade en avreglering av 

”hur:et”. I den moderata argumentationen låg emellertid större tonvikt vid att 

en sådan avreglering också skulle ske till förmån för ett större inslag av privata 

aktörer, medan Socialdemokraterna såg avregleringen som ett sätt att utöka den 

lokala politiska nivåns agerandeutrymme. Återigen, betydelsen av kommunernas 

roll bör också ses i ljuset av kopplingen mellan innehåll och form, på samma 

sätt som marknaden för Moderaterna innebar en förutsättning för reell frihet. 

Följaktligen betraktades välfärdssektorernas organisering i allra högsta grad som 

en ideologisk fråga. Exempelvis uttryckte Socialdemokraterna i explicita termer 

att ”sättet att organisera samhället blir av stor betydelse för människornas möj-

ligheter att påverka välfärden. Politikens innehåll kan inte skiljas från organisat-

ionen i stat och kommun.” (Socialdemokraterna 1986: 2). På så vis illustreras 

sålunda hur ”hur:et” i högsta grad också är en fråga om ”vad”.  

Ny tid, ny socialdemokrati? 

Det var under början av 2000-talet som Socialdemokraterna mer explicit bör-

jade omtala friskolesystemet och dess privata aktörer i mer uttalad positiv be-

märkelse, och då främst i propositionsmaterial. I propositionen Fristående skolor 

från 2001/02, som bland annat syftade till att förtydliga skollagens villkor för 

godkännande och rätt till bidrag för fristående skolor, talade de för första 

gången om mångfald i relation till friskolor på ett sätt som liknar den tidiga 

moderata argumentationen. Exempelvis framförde den socialdemokratiska 

regeringen hur fristående skolor bidrar till en ökad mångfald inom skolväsendet 

och att denna ”är i sig positiv såväl i fristående som kommunala skolor”. Än 

mer anmärkningsvärt är hur de framhöll att mångfalden ”är som regel en förut-

sättning för utveckling och pedagogisk förnyelse” (prop. 2001/02:35: 29). Vad 

som avsågs med mångfald i dessa sammanhang är svårfrånkomligen en privati-

sering av delar av produktionen. I kontrast till de tidigare uttalandena om att 

”samhällsbehovet” av förnyelse genom friskolor kunde minskas genom att man 

i större utsträckning satsar på de offentliga skolorna, framstår ett sådant utta-

lande som en tydlig indikation på en positionsförskjutning.  

Även inom vården kan denna förändring i fråga om privatiseringen av pro-

duktionen skönjas, om än något senare. Partiet konstaterande till exempel att: 

”för oss är driftsformen inte ett självändamål. Det centrala är kvaliteten och att 

resurserna används efter behov” (Socialdemokraterna 2009a: 12). I välfärds-
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rådslagets rapport till partistyrelsen 2009 uttalades också i explicita termer att 

”vi får aldrig fastna i form istället för innehåll. För oss måste alltid kvalitet och 

rättvis fördelning vara viktigare än driftsformer.” (Socialdemokraterna 2009b: 

13). Detta bör framstå som anmärkningsvärt i jämförelse med de tidigare ställ-

ningstagandena om offentlig produktion som en förutsättning för ett rättvist 

innehåll, och där partiet till och med i explicita termer betonade styrkan i att ha 

en i huvudsak offentligt driven vård (och skola).  

I det sjukvårdspolitiska program som antogs av partistyrelsen 2009 konstate-

rades samtidigt att även om privata, kooperativa eller ideellt drivna vårdgivare 

”spelar en viktig roll som alternativ och komplement till den offentligt drivna 

verksamheten på flera områden” så får inte ”privata vinstintressen påverka 

sjukvårdens kvalitet eller likvärdighet” (Socialdemokraterna 2009a: 12). I samma 

stycke framhölls också hur privatisering som ”enbart är motiverade av ideolo-

giska skäl” varken leder till en bättre eller billigare verksamhet, och bör ses som 

en tydlig passning till borgerligheten.  

Ett tvekande ”nja” 

En definitiv tvekan kvarstår således i den socialdemokratiska positionen som 

kan utläsas ur ett flertal aspekter. I samma proposition som ovan finns skriv-

ningar om att denna mångfald dock måste ” vara förenlig med ett nationellt och 

kommunalt ansvar för en sammanhållen och likvärdig skola där kvaliteten kan 

garanteras och insynen kan säkerställas” (prop. 2001/02:35: 29). Här betonades 

således även fortsatt det politiska ansvaret för reglering och uppföljning. Vidare 

poängterades även den ”väsentliga” skillnaden att kommunen, till skillnad från 

det fristående skolväsendet, alltid har det yttersta ansvaret att erbjuda alla 

kommunens barn och ungdomar utbildning, och att denna utbildning därför 

”skall huvudsakligen bedrivas i offentlig regi”. Vidare framhölls att det visserli-

gen ska finnas utrymme för att välja fristående alternativ, men att en sådan rätt 

inte får komma att leda till att det inte finns en reell möjlighet att också välja en 

kommunal skola inom rimligt avstånd (prop. 2001/02:35: 29–30). 

Trots ovan beskrivna förskjutning i synen på val mellan producenter tycks 

det finnas en stark kontinuitet i vilket typ av alternativa aktörer man helst ser. 

Det är ideella, kooperativa och andra ”sammanslutningar utan vinstsyfte”. Soci-

aldemokraterna framhåller även att dessa måste ges möjlighet att bedriva verk-

samhet på offentligt uppdrag ”utan att de tvingas in i en marknadsmodell med 

konkurrens med till exempel internationella vårdkoncerner”. I linje med detta 

anför de också att de folkvalda ska ha rätt att neka nyetableringar, liksom styra 

nyetableringars lokalisering. Endast då ”finns ingen motsättning mellan valfri-
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het och jämlikhet”. Precis som under den tidiga perioden betonas alltså politi-

kers roll som folkvalda (jfr tidigare ”samhället”) snarare än politiker (Socialde-

mokraterna 2009c: 47–48).  

I rådslagsrapporten framhåller Socialdemokraterna vidare att de vill ”flytta 

fokus från konkurrens till samarbete”, i form av ”ett obligatoriskt samråd” mel-

lan kommuner och friskolor som innebär att en friskola inte kan få tillstånd att 

starta utan att kommunen och friskolan först har kommit överens i ett samar-

betsavtal. Partiet vill även införa ”ett nationellt system med jämförelsetal som är 

enhetliga för alla skolor och alla kommuner och särskilda regler för hur skolor 

får marknadsföras” för att garantera att valet av skola grundar sig på ”sakliga 

överväganden” (Socialdemokraterna 2009b: 38–39).  

Argumentationen avseende etableringsbestämmelser är mycket snarlik inom 

vården och skolan. I följdmotionen till den nya skollagen efterfrågar Socialde-

mokraterna att staten ska sätta upp principer för kommunernas resursfördel-

ningsmodeller (motion 2009/10:Ub15). Motivet anges vara att åstadkomma 

större ”hänsynstagande” till olika skolors behov, det vill säga en slags socioeko-

nomisk viktning. Dessutom efterfrågar de skärpta kvalitetskrav i skollagen, 

liksom nationella riktlinjer för ”kvalitetsarbetets genomförandeprocess”. För att 

”skärpa kvalitetssäkringen” vill de också ge kommunerna inte bara rätt utan 

även skyldighet att utöva sin insynsrätt i fristående skolor. I motionen uttalas 

också att det bör utredas huruvida nuvarande kvalitetskrav kan skärpas, i 

samma stycke som de anför att:  

 

Samtidigt vet vi att det förekommer att huvudmän gör effektivi-
seringar på ett sådant sätt att verksamheten inte i alla avseenden 
bedrivs på ett sätt som är till fromma för utbildningens kvalitet 
eller elevernas arbetsmiljö eller är i enlighet med lagstiftarens av-
sikt. (motion 2009/10:Ub15).  
 

Den ambition som kan utläsas i detta stycke bör tolkas som en ambition om att 

formulera kvalitetskrav på ett sådant sätt att möjligheterna till vinstuttag blir 

begränsade. Vidare efterfrågas ett förtydligande av att elevers rätt till skolgång 

inte bara ska utgöras av en tidsmässig omfattning, utan även ha mer ”kvalitativa 

anvisningar”, som rätt att nå kunskapsmålen (motion 2009/10:Ub15).  

Följdmotionens förslag antyder en strävan efter stärkt nationell reglering och 

kontroll. Men utöver denna strävan finns också en stark tendens inom skolan 

som skulle kunna beskrivas som en ambition att ”diagnostisera” den. Socialde-

mokraterna talar i termer av ”dokumenterade resultat”, ”systematisk uppfölj-

ning” (Socialdemokraterna 2008: 2) och de lägger stor vikt vid att finna rätt 

”verktyg”, ”metoder” och ”handfasta nationella instrument” för att ”förbättra 
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resultaten” (Socialdemokraterna 2008: 4). I 2008 års skolplattform föreslås att 

ett nationellt råd för ”vetenskapsbaserad metodutveckling” ska tillsättas för att 

finna just de arbetsätt som ”ger resultat”, och de framhåller också att lärare och 

skolledare ”motsvarande vad som redan gäller inom sjukvården” med regel-

bundenhet ska ges ”tydliga riktlinjer och rekommendationer om vilka metoder 

som ger dokumenterat resultat” (Socialdemokraterna 2008: 6). 

 I skolplattformen presenteras vidare ett antal förslag på hur skolan ska för-

bättras där man fäster stor vikt vid hur varje elevs kunskapsutveckling ska ut-

värderas varje termin från första läsåret, att ”nationellt kvalitetssäkrade prov 

och tester i läsning, matematik och engelska” ska utvecklas för de tidiga åldrar-

na, att de individuella utvecklingsplanerna ska utvecklas till ”ett verkligt kon-

trakt” mellan skolan, eleven och hemmet där man skriftligen preciserar vilka 

insatser som görs för att stödja elevens kunskapsutveckling och där eleven och 

hemmet också tydliggör ”vilka insatser som de avser göra för att ta sin del i det 

gemensamma ansvaret” (Socialdemokraterna 2008: 6). I ”Politiska riktlinjer” 

anges vidare att dessa individuella utvecklingsplaner, de nationella proven och 

betygen ska utgöra en systematisk kunskapsuppföljning som syftar till att alla 

barn ska ges möjlighet ”att nå sin fulla potential i skolan” (Socialdemokraterna 

2009c: 35).  

Denna tendens urskiljs likaså i den rapport som det så kallade ”Välfärds-

rådslaget” presenterade 2009. Där framhålls att rätten till en likvärdig utbildning 

oavsett huvudman innefattar krav på att ”granskning, insyn och kvalitetskrav 

måste vara likvärdiga för alla oavsett huvudman (Socialdemokraterna 2009b: 

38–39). Socialdemokraterna anför sig således alltjämt värna den sammanhållna 

skolan som fungerar som en mötesplats för barn från olika bakgrunder, men 

det går att urskilja en förskjutning i vad som avses med ”sammanhållen”. De 

nuvarande ställningstagandena indikerar att det är det producerade resultatet 

som är jämförelsemåttet, snarare än som tidigare, produktionens organisation, 

det vill säga skolan. Sammantaget illustrerar detta återigen den ”omcentralise-

ringssträvan” som också urskiljs hos Moderaterna i fråga om vården. 

Detta bör sättas i relation till den förvaltningspolitiska proposition som den 

socialdemokratiska regeringen hade presenterat 1998, då de fastställde att ”kva-

litet” skulle vara det nya ledordet för den framtida förvaltningspolitiken. Kvali-

tet framhölls handla om mötet mellan förvaltning och medborgaren, där för-

valtningen skulle vara tillgänglig och tillmötesgående och medborgaren skulle 

ha fullt förtroende för densamma (prop. 1997/98:136: 13–14). Men utöver 

kvalitet kom också ”ansvar” eller ”ansvarsutkrävande” att bli ett framträdande 

begrepp i förvaltningspolitiken under slutet av 1990-talet. Det handlade om att 
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tydliggöra ansvarsförhållanden i staten och detta gav också förnyad kraft till 

resultatstyrningen eftersom ansvarsutkrävandet förutsatte tydliga hierarkier 

såväl som metoder för att kontrollera och utvärdera resultaten (Premfors m.fl. 

2009: 316–321). Denna utveckling avspeglas alltså tydligt i de sakpolitiska om-

rådena, men återigen med några års fördröjning.  

Vad avser vården vill Socialdemokraterna även ”tydliggöra privatiseringens 

gränser” inom de verksamheter där de anser att ”det är direkt olämpligt och 

irrationellt att bedriva verksamheten i annat än offentlig regi”. Även här talar 

således partiet på ett ganska explicit sätt om ”politikens gränser” i termer av 

önskad (och oönskad) omfattning av privatisering på samma sätt som Modera-

terna diskuterade det offentligas gränser på 1990-talet. I rapporten handlar det 

främst om den högspecialiserade vården, där de framhåller värdet av att hålla 

samman verksamheten för samverkan mellan specialistsjukvård, forskning och 

avancerad utbildning, men även om akutsjukhusen. Dessutom understryker 

Socialdemokraterna behovet av att söka bred politisk enighet då det ”varken är 

rättvist eller väl använda skattemedel att låta privata försäkringar köpa sig förtur 

till offentligt finansierad vård” (Socialdemokraterna 2009b: 14–15). 

Socialdemokraterna påpekar att det är orimligt att man med privata insatser 

ska kunna förbigå den turordning som professionen fastställt efter bedömda 

behov. I linje med detta kräver man i rapporten också en ”tydlig åtskillnad mel-

lan offentlig och privat finansiering i alla välfärdens verksamheter”. Ett företag 

som vill erbjuda tilläggstjänster utöver det offentliga åtagandet måste göra det 

på en helt privat marknad och i separata bolag. I annat fall är risken uppenbar, 

anförs det, att ”kvaliteten successivt urholkas i den verksamhet som finansieras 

med skattemedel och att det är först om man har råd med en egen privat finan-

siering som man också har rätt att få bra kvalitet.” (Ibid.) 

I följdmotionen till den vårdvalsreform som kom att genomföras av den 

borgerliga regeringen 2010, kopplas emellertid betydelsen av människors rätt till 

valmöjligheter i ett demokratiskt samhälle till möjligheten att välja vårdinsatser, 

på ett sätt som Socialdemokraterna inte tidigare gjort. Denna möjlighet diskute-

ras av Socialdemokraterna i relation till hälso- och sjukvårdslagen där det, som 

Socialdemokraterna framhåller, deklareras att ”vården ska bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet” och att ett sådant självbestäm-

mande möjliggörs av ”en mångfald som motsvarar människors behov”. Samti-

digt är de även noga med att poängtera att denna mångfald i utbudet måste vara 

”förenlig med såväl beprövad vetenskap och beprövad erfarenhet som rationell 

användning av skattebetalarnas pengar” (motion 2008/09:So10).  
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Innehållet i detta uttalande är inte särskilt uppseendeväckande, betydelsen 

ligger snarare i det faktum att partiet ser behovet av att poängtera detta, vilket 

jag återigen menar tyder på en fortsatt motsträvighet eller försiktighet när det 

gäller uppfattade risker eller farhågor med de ”valfrihetssystem” som diskuteras. 

Det vårdvalssystem som införts av en borgerlig majoritet i Stockholms läns 

landsting (vilket föregick den nationella reformen) menar Socialdemokraterna 

ha införts med en ”djupt orättvis ersättningsmodell” med en etableringsfrihet 

som för att ”resurserna i primärvården i ekonomisk utsatta områden har för-

sämrats samtidigt som vården kan utökas i resursstarka områden” (motion 

2008/09:So10). 

Att släppa taget, men ändå hålla fast 

Det framstår följaktligen som att man numera är överens om de grundläggande 

principerna för valfrihetssystemens existens och att motsättningar rör just eta-

bleringsfriheten och ersättningsmodellerna. Ur det socialdemokratiska perspek-

tivet bör det starka fokuset kring etableringsfrågan förstås mot bakgrund av 

värnandet av kommunernas möjlighet att ha kontroll över organiseringen av 

produktionen. I den bemärkelsen har det dock skett en förändring genom att de 

riktar kritiken mot vinstuttag och etableringsfrihet, snarare än mot privata aktö-

rer i sig (se t.ex. Socialdemokraterna 2009a: 12), som man gjort tidigare.  

Socialdemokraterna beskriver exempelvis sig själva ”bejaka valfrihet och 

mångfald av alternativ” men inom ramen för en demokratisk insyn och kontroll 

som ska garantera en ”rättvis och effektiv användning av skattemedlen” (Soci-

aldemokraterna 2009b: 14–15). Dessutom framhålls hur ett effektivt utnytt-

jande av skattemedel och en resursfördelning efter behov förutsätter ett poli-

tiskt ansvar för etableringen av nya aktörer och för ersättningsmodellernas ut-

formning (Socialdemokraterna 2009b: 14–15).  

Vidare återspeglas även här den tidigare nämnda signifikanta skillnaden mel-

lan ambitionen att lägga makt och befogenheter så ”nära” medborgaren som 

möjligt, eller att göra det ”hos” medborgaren. Fortfarande är det de politiska 

nivåernas möjligheter att lämpligast organisera vården enligt länets förutsätt-

ningar (liksom kommunernas möjligheter att organisera utbildningsverksamhet-

en) som står i fokus för Socialdemokraterna, snarare än att ett sådant ansvar ges 

till medborgarna som kunder på en marknad, i likhet med Moderaternas ambit-

ion. Därför menar jag att det i det socialdemokratiska materialet kan utläsas en 

utveckling där det å ena sidan sker en retorisk förändring i synen på relationen 

mellan form och innehåll och där de mot slutet av den undersökta perioden 

börjar omtala valfrihet i bemärkelsen val mellan olika utförare i mer positiv 
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bemärkelse, liksom tänkta effekter av att organisera dessa verksamheter med 

marknadslika aspekter. Å andra sidan är det även tydligt hur decentralisering 

konsekvent ses som en decentralisering från central till lokal politisk nivå, att de 

former av valfrihetssystem som Socialdemokraterna numera förordar är system 

där kommuner och landsting utgör decentraliseringens ”mål” eftersom det är 

det enda sättet att säkerställa ett rättvist och behovsstyrt förfogande över väl-

färdstjänsterna.  

I likhet med argumentationen under 1970- och 1980-talet betonas i rappor-

ten också inflytande genom politiska processer snarare än genom konsument-

vägen. Det är de demokratiskt valda företrädarna som måste ta ansvar för all 

verksamhet, oavsett huvudman, i fråga om kvalitet, resursfördelning och sam-

verkan med brukaren. ”Medborgares rätt till inflytande får aldrig begränsas till 

att vara kund på en marknad” (Socialdemokraterna 2009a: 4). Detta står således 

i klar kontrast till den moderata logiken. Där Moderaterna ser valfrihetssystem 

leda till resurseffektivisering genom att medborgare ”väljer bort” ineffektiva 

alternativ, ser Socialdemokraterna detta som ett grundläggande politiskt ansvar.  

Mot bakgrund av de presenterade ställningstagandena i den tidigare perioden 

kan vi således urskilja en markant omsvängning i synen på privat och offentlig 

drift, där Socialdemokraterna tidigare såg privat produktion som någonting per 

definition mer ojämlikt och där den offentliga produktionen betraktades som 

en förutsättning för verkligt demokratiskt inflytande över verksamheten. Detta 

argument kopplas starkt till frågan om vinster och vinstuttag, där Socialdemo-

kraterna är konsekventa över tid. Frågan om vinstuttag innefattar synen på det 

offentligas rätt till producerat mervärde inom välfärdssektorerna, och hållning-

en bygger på två grundläggande argument. Det handlar för det första om att 

vinstintressen inte ska få styra verksamheten, där det anförs kunna komma i 

konflikt med exempelvis den ”pedagogiska utveckling som varit själva utgångs-

punkten för att ge offentliga bidrag till de fristående skolorna”, men även att 

”vinstmotivet riskerar att förstärka den sociala och ekonomiska segregationen” 

(prop. 2001/02:35: 31).  

Det handlar emellertid också om ett mer principiellt argument som kan an-

ses bottna i socialdemokratins marxistiska rötter, om kritiken mot att profitera 

på de av medborgarna finansierade resurserna (jfr Lewin 1970). I Välfärds-

rådslagets rapport föreslås exempelvis en lag om investeringsskydd ”som skyd-

dar gemensamma investeringar och förmögenheter bekostade av skattebetalar-

na så att de inte slumpas bort till ett fåtal privata ägare till underpris eller att 

skattemedel avsedda för välfärd inte går till orimliga vinstuttag i privata företag” 

(Socialdemokraterna 2009b: 14–15). Detta stöds också av den tidigare presente-
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rade ambitionen att på skolans område utforma kvalitetskrav så att möjligheter-

na till vinstuttag försvåras. I frågan om vinster är Socialdemokraterna märkbart 

konsekventa i sin hållning över tid över att dessa ska återgå till medborgarna 

genom välfärdssystemet, även om detta ställningstagande pendlar mellan att 

innefatta ett kategoriskt motstånd och krav på regleringar kring återinvestering-

ar.  

Mot bakgrund av de presenterade ställningstagandena i den tidigare perioden 

kan vi urskilja en markant omsvängning i synen på privat och offentlig drift, där 

man tidigare såg privat produktion som någonting per definition mer ojämlikt 

och där den offentliga produktionen sågs som en förutsättning för verkligt 

demokratiskt inflytande över verksamheten.  

I jämförelse med den tidigare delen av perioden omtalas marknaden i fråga 

om produktion av vård och skola i långt mer positiv bemärkelse under den 

senare delen av perioden. Samtidigt kvarstår en problematiserande hållning 

kring marknaden i de tre olika aspekterna av privatisering liksom partiets vär-

nande om den politiska nivåns förutsättningar och möjligheter att styra verk-

samheterna. Även i fråga om civilsamhället är Socialdemokraternas position 

oförändrad. Utvecklingen i Socialdemokraternas syn på marknad kontra stat 

kan illustreras med följande figur:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Å ena sidan visar detta avsnitt hur Socialdemokraterna framhåller att det är 

innehållet i vården eller utbildningen som är betydelsefullt, inte vem som utför 

den, vilket tydligt skiljer sig från hur de under den tidigare perioden betraktade 

offentlig produktion som en förutsättning för det önskvärda innehållet. I det 

 

Figur 2.1.4 Idealbilder och problem, Socialdemokraternas 
sena position 
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perspektivet kan Socialdemokraterna numera anses bejaka den form av valfrihet 

(mellan serviceproducenter) som Moderaterna länge eftersträvat.  

Å andra sidan kan de olika förbehåll som hittills presenterats tolkas som ett 

omständligt sätt att uttrycka att valfrihet och mångfald (i betydelsen privata 

aktörer) är bra om det framför allt fungerar som komplement till de offentliga 

verksamheterna, på marginalen. I den bemärkelsen finns tydlig likhet till det sätt 

som Socialdemokraterna argumenterade på 1970- och 1980-talet. Därför uppvi-

sar Socialdemokraterna under 2000-talet en hållning gentemot marknadens 

funktioner som i hög grad kan sägas präglas av ambivalens.  
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Mellan form och innehåll i produktionen av välfärd  

Sammanfattande analys 

 

Utifrån kategorisering av olika privatiseringsformer kan den socialdemokratiska 

utvecklingen av synen på privatisering illustreras genom följande matris:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även här illustreras partiets position genom de mörkare fälten och den visar 

således en utveckling där Socialdemokraterna har gått från att uteslutande före-

språka offentlig produktion, reglering och finansiering till att också se värdet av 

såväl privat som offentlig produktion. I likhet med Moderaterna kan man även 

här urskilja en förändring från en betoning på det lokala i regleringsdimension-

en till den nationella nivån. Förändringen har viktiga konsekvenser för den 

socialdemokratiska positionen när det gäller partiets sätt att rama in valfrihetens 

innebörd. Dessutom fångar matrisen, på liknande sätt som tidigare, inte den 

ambivalens Socialdemokraterna ger uttryck för i såväl produktions- som regle-

ringsdimensionen. I det följande ska därför den utveckling som matrisen försö-

ker illustrera sammanfattas något mer utförligt.  

I detta kapitel har vi sett hur Socialdemokraterna tidigt argumenterade för att 

verklig valfrihet möjliggörs genom välfärdstatens politiska processer och poli-

tiska organisering. I fråga om privat kontra offentlig finansiering har Socialdemo-

kraternas position inte förändrats under den undersökta perioden, vilket matri-

sen också illustrerar. Det finns ingen otydlighet i den socialdemokratiska posit-

ionen om att välfärdens finansiering inom såväl skola som vård ska vara offent-

lig. Den förskjutning som dock har skett finns i hur de under den tidigare delen 

Figur 2.2.2 Utvecklingen av den socialdemokratiska 

synen på privatisering 

                            

 

 Tidig position Sen position 

Produktion Privat Offentligt Privat Offentligt 

Reglering Privat 
Offentligt 

/lokalt 
Privat 

Offentligt 

/centralt 

Finansiering Privat Offentligt Privat Offentligt 



 109 

av den undersökta perioden likställde privat produktion med privat finansiering. 

Det vill säga, det förutsattes att en ökad privat produktion också skulle leda till 

en ökad privat finansiering, och i den bemärkelsen har den sammanlänkning 

som tidigare fanns mellan dessa två privatiseringsdimensioner nu upplösts. I 

den mån frågan är levande i dag handlar det om förekomsten av privata försäk-

ringar inom hälso- och sjukvården där Socialdemokraterna tydligt markerar 

motstånd till så kallade ”gräddfiler” i vården, vilka också menas utmana det 

offentliga systemet.  

När det gäller frågan om produktion fanns en tydlig tendens att positionera sig 

mot kritiken om den offentliga sektorns byråkratiska prägel och stelbenthet 

genom att tala om byråkratin och politiker som ”samhället” och ”samhällets 

företrädare”, för att därigenom betona gemenskap och delaktighet inom politi-

kens ramar. Den offentliga produktionen betraktades också under den tidigare 

delen av den undersökta perioden som en förutsättning för det önskade inne-

hållet, det vill säga en solidarisk och jämlik välfärd. Det fanns således en sam-

manlänkning mellan form och innehåll där kommunerna ansågs utgöra en platt-

form för demokratisering och därmed individuell frigörelse. Det var också un-

der den typen av ledord som kommunaliseringen av skolan genomfördes; par-

tiet talade om den ”nära” demokratin som skulle realiseras. Socialdemokraterna 

har förespråkat och genomfört decentralisering i bemärkelsen ökad kommunal 

frihet för att därigenom flytta beslutsfattandet så ”nära” medborgarna som 

möjligt. Motståndet mot att utöka utrymmet för privat produktion illustreras 

även av att Socialdemokraterna vid dess återtagande av regeringsmakten på 

1990-talet drog tillbaka den (av den tidigare borgerliga regeringen) lanserade 

husläkarreform.  

 Denna position kring produktionen kommer emellertid att förskjutas, vilket 

analysen och matrisen visar. På skolans område skedde detta tidigare än inom 

vården och illustreras dels av det faktum att den socialdemokratiska regeringen 

lämnade 1990-talets friskolereform i stort sett orörd, till skillnad från ovan 

nämnda husläkarreform. Men framför allt förändras den socialdemokratiska 

retoriken i fråga om synen på privat produktion under 2000-talet, då man börjar 

söka upplösa den tidigare sammanlänkningen mellan form och innehåll för att i 

stället framhålla att det inte har någon betydelse vem som utför verksamheten 

så länge den uppnår de mål som fastställs. Man talar dock även i det mer sen-

tida materialet i mer positiva ordalag om privat produktion inom utbildningens 

område än inom primärvården, exempelvis omnämndes den mångfald fri-

stående skolor bidragit till inom det samlade skolväsendet på ett sätt som inte 

förekommer inom vården.  
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 Det finns emellertid en kvarstående ambivalens som framför allt framträder i 

regleringsdimensionen. Socialdemokraterna har starkt kritiserat såväl 1990-talets 

som 2010 års vårdvalsreform för att vara utformade utifrån en alltför rigid nat-

ionell reglering som omöjliggör lokal anpassning. På 1990-talet kritiserades 

husläkarreformen för att ha en alltför stark nationell (och detaljerad) reglering 

med byråkratisering och likformighet som resultat. På liknande vis kritiseras 

den nutida vårdvalsreformen för att inte ge utrymme för landstingens behov att 

utforma vårdvalssystemen efter lokala förutsättningar och behov. Det är tydligt 

att det är bestämmelser kring etableringsfrihet och finansieringsmodeller som är 

mest kontroversiella inom den vårdpolitiska debatten, vid sidan av frågan om 

möjligheten till vinstuttag som är generellt kontroversiell inom välfärdspoliti-

ken.  

När det gäller frågan om etablering, finansieringsform och strävan efter en 

sådan (offentlig) regleringsfunktion ligger det nära till hands att tolka detta som 

en fortsatt strävan efter politiskt inflytande över vilken typ av produktion lik-

som vilket innehåll som ska införlivas i det offentliga systemet. Detta då frågan 

om etablering och finansieringsform främst har handlat om möjligheterna att 

styra resurser till mer utsatta områden, det vill säga förutsättningarna för att 

bedriva en utjämnande fördelningspolitik. En sådan strävan urskiljs även på 

skolans område där Socialdemokraterna efterfrågar en tydligare reglering av hur 

”skolpengen” fördelas i olika kommuner. På så vis kan det argumenteras för att 

sammanlänkningen mellan form och innehåll ändå kvarstår.  

 När det gäller det skolpolitiska området har mycket vatten flutit under bro-

arna sedan Socialdemokraterna aktivt tog ställning mot ett integrerande av pri-

vata skolor i det offentliga systemet och det finns också en samsyn kring mål- 

och resultatstyrning som det centrala styrsystemet inom skolan. I jämförelse 

med utvecklingen inom hälso- och sjukvården har Socialdemokraterna inte 

heller protesterat mot den ökade nationella regleringen som på skolans område 

tillkommer bland annat genom den nya skollagen. Den ovan nämnda reglering-

en av skolpengens utformning är tänkt att ske på nationell nivå och vidare kan 

man i de förslag som partiet lägger i följdmotionen urskilja en efterfrågan av en 

starkare nationell reglering i ett flertal aspekter, i syftet att nå det önskade inne-

hållet, eller ”out-put”. Inte heller har man protesterat mot beslutet att obligato-

riet kring de kommunala skolplanerna tagits bort.  

Det är således svårt att undgå att det finns en tendens till att stärka den nat-

ionella nivån på bekostnad av den lokala och att den lokala demokratin tonas ned 

när det gäller skolfrågor i den socialdemokratiska ideologin. Förskjutningen mot 

att framhålla att det är det kvalitativa innehållet som har betydelse snarare än 
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vem som utför verksamheten, nödvändiggör ett starkare fokus på nationell 

enhetlig reglering och utvärdering för att säkerställa att out-put:en verkligen blir 

den önskade. På samma sätt kan man förstå motståndet mot etableringsfrihet 

och per capita-finansiering inom primärvården.  

Därmed blir den förändrade (mer positiva) synen på privat produktion också 

ett sätt att förstå förskjutningarna i den socialdemokratiska positionen kring 

reglering i avvägningen mellan lokal och nationell nivå. Annorlunda uttryckt 

kan förskjutningen inom produktionsdimensionen anses ha förorsakat förskjut-

ningen i regleringsdimensionen i bemärkelsen synen på relationen mellan det 

lokala och det nationella. När politiken inte längre kan garantera välfärdens 

”output” genom att själv producera välfärden, blir det allt viktigare att fastställa 

välfärdens former och ramverk, liksom att kontrollera dess resultat. På så vis 

kan man också urskilja hur mål- och resultatstyrningens logik vunnit starkt fäste 

i den socialdemokratiska positionen och argumentationen.  

Det är dock tydligt att decentraliseringens (och centraliseringens) ”mål” är 

politiska nivåer snarare än producenter och konsumenter på en marknad. Det 

är också genom att decentraliseringen sker till andra politiska nivåer snarare än 

till en marknad som politikens överordning kan vidhållas i den socialdemokra-

tiska retoriken. Ett annat sätt att uttrycka detta är att Socialdemokraterna uppvi-

sar en kontinuitet i de värden som tilldelas staten när det gäller tilltron till staten 

som garant för ett önskvärt utfall. Staten knyts i den bemärkelsen till perifera 

begrepp som välfärd, deltagande, jämlikhet. Det sker dock även en markant 

förändring i de perifera begrepp som knyts marknaden (effektivitet, valfrihet, 

kreativitet, mångfald). Ett sätt att förstå Socialdemokraternas uppfattade ideo-

logiska otydlighet de senaste åren kan då vara att ta utgångspunkt i denna dis-

krepans, mellan att släppa taget och ändå hålla fast.  

Morfologisk syntes 

Utifrån det morfologiska perspektivet kan vi således se hur det närliggande 

begreppet marknad förändras genom att det kommer att knytas till nya ”posi-

tiva” perifera begrepp så som ovan beskrivits utifrån marknad/stat-

konceptionerna. Det förändrade marknadsbegreppet motsvaras därtill också av 

en förändring i den socialdemokratiska valfrihetskonfigurationen. Partiets val-

frihetskonfiguration innefattar alltjämt synen på valfrihet som någonting bre-

dare, som förutsätter att friheten endast kan skapas genom politiken. Den kom-

pletteras emellertid även av en valfrihetsinnebörd som förutsätter friheten att 

välja mellan utförare, och därmed den typ av valfrihet mellan utförare som 

marknaden möjliggör. 
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I den bemärkelsen sker påverkansförhållanden i bägge riktningar, dels identi-

fieras ett ömsesidigt beroende i fråga om den roll det offentliga spelar för den 

typ av valfrihet som efterfrågas, dels identifieras en förändring i valfrihetskonfi-

gurationen vilken sker i ljuset av ett förändrat närliggande marknadsbegrepp. 

Att precisera exakt påverkansriktning i denna del är svårt, mer rättvisande är att 

beskriva detta som att förändringarna i dessa två begrepp förutsätter varandra. 

Det ”nya” marknadsbegreppet möjliggör en ”ny” valfrihetskonfiguration och 

vice versa. Förändringen i (eller utökning av) den socialdemokratiska valfrihets-

konfigurationen förändrar i sin tur formeringen av statsbegreppet som närlig-

gande begrepp, i syftet att fortsättningsvis kunna behålla även den tidigare val-

frihetsinnebörden.  

Denna formering illustreras genom den omcentraliseringsprocess i fråga om 

regleringsdimensionen som urskiljts och som alltså kan betraktas ha orsakats av 

de förändringar i valfrihetsbegreppet som partiets förändrade syn på marknaden 

som välfärdsproducent har orsakat. En relevant fråga är varför den moderata 

förskjutningen i synen på staten som närliggande begrepp inte orsakar en för-

ändring i den moderata valfrihetskonceptionen, medan den socialdemokratiska 

förskjutningen i synen på marknaden som närliggande begrepp innefattar en 

förändring i den socialdemokratiska valfrihetskonceptionen.  

Svaret på frågan ligger i Socialdemokraternas förändrade målbild. När mark-

naden förändras som närliggande begrepp för Socialdemokraterna, begränsas 

förändringen inte till en omformulering av identifierade medel för att uppnå det 

uttalade målet. Förändringen innefattar också en förändring i målbilden, och 

det är därigenom som påverkansförhållandet i fråga om den socialdemokratiska 

valfrihetskonfigurationen ser annorlunda ut.  

Men bägge partiers förskjutningar i fråga om konceptionerna av marknad 

och stat har även konsekvenser för hur valfriheten kopplas till jämlikhet, likvär-

dighet respektive behov, något som den morfologiska analysen belyser och som 

står i fokus i det följande. 
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Del III. Om jämlikhet, likvärdighet och behov 

I avhandlingens första empiriska del, ”Om offentligt och privat”, har utveckl-

ingen av partiernas positioner i fråga om offentligt och privat analyserats. 

Denna andra empiriska del syftar till att analysera och förklara hur förskjutning-

ar i partiernas sätt att se på och rama in begrepp som jämlikhet, likvärdighet 

och behov förhåller sig till de förskjutningar som skett i partiernas syn på privat 

och offentligt. Den frågeställning som vägleder denna andra empiriska del är 

därmed hur partierna ramar in valfriheten i förhållandet mellan dessa tre be-

grepp. De frågor som ska besvaras är i) Vad menar partierna med jämlikhet i 

relation till valfrihet? ii) Vad menar partierna med likvärdighet i relation till 

valfrihet? iii) Vad menar partierna med fördelning efter behov i relation till 

valfrihet? 

På ett liknande sätt som matrisen över olika former av privatisering och de 

olika konceptionerna av stat och marknad har utvecklat analysen i del II, kom-

mer en motsvarande analysram för denna del av avhandlingen med mer fokus 

på det idéanalytiska att presenteras. Analysramen innefattar olika möjliga per-

spektiv på jämlikhet, likvärdighet och behov. Ambitionen är inte att försöka 

hitta en perfekt matchning med partiernas argument och positioner, utan sna-

rare att visa på teoretiskt möjliga positioner för att därigenom fungera som ett 

verktyg för att tydliggöra skillnader, likheter och förändringar mellan partierna 

och över tid och därigenom utveckla den morfologiska analysen.  

Som framhållits i det inledande kapitlet kommer den empiriska analysen att 

innefatta vissa diskussioner och teman där partierna inte explicit talar om jäm-

likhet, likvärdighet eller behov. Det är emellertid genom dessa utvidgningar som 

en helhetsbedömning av partiernas syn på begreppen blir möjlig. Ambitionen 

har varit att studera partiernas syn på jämlikhet, likvärdighet respektive behov 

inom såväl skolpolitiken som hälso- och sjukvårdspolitiken. I analysen av det 

empiriska materialet har det emellertid blivit tydligt att framför allt jämlikhets- 

och likvärdighetsdiskussionen har varit betydligt mer intensiv och omfattande 

på skolans område än inom vården, därför finns även en sådan tonvikt i ka-

pitlet. 
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Idéanalytiska dimensioner 

Såväl sjukvård som utbildning är att betrakta som grundläggande sociala rättig-

heter i ett välfärdssamhälle. Utbildning har i svensk välfärdspolitik länge betrak-

tas som ett centralt strategiskt medel i strävan efter ett mer jämlikt samhälle, 

och hälsa har i allt större utsträckning kommit att betraktas som en jämlikhets- 

och jämställdhetsfråga. Införandet av kvasimarknadsmodeller i offentliga tjäns-

ter har dock enligt vissa forskare nödvändiggjort en efterfrågestyrd fördelning 

snarare än en behovsstyrd fördelning som skulle vara mer konsistent med ett 

fokus på social rättvisa (Tones, Green 2004: 150). Relationen mellan jämlikhet, 

likvärdighet och valfrihet innefattar således ställningstaganden kring huruvida 

strävan ska vara att förutsättningarna att välja ska bli så jämlika eller likvärdiga 

som möjligt, eller om valfriheten ska leda till ett så jämlikt eller likvärdigt sam-

hälle som möjligt. Men det väcker även frågor om vad som menas med valfri-

heten i de olika dimensionerna och vilka behov som måste mötas för att denna 

ska uppnås.  

Jämlikhet och valfrihet 

I en mycket förenklad definition av välfärdsstaten konstitueras den av ett stat-

ligt ansvar och ingripande för att garantera ett tillgodoseende av människors 

grundläggande behov. Frihet från staten i den liberala politiska diskursen inne-

bär dock även frihet från politiken (Olsen 1990: 28–33). Däri illustreras också 

den klassiska dikotomin mellan så kallad positiv och negativ frihet och som kan 

sägas illustreras av uttalanden som ”man saknar frihet endast om man av män-

niskor hindras att uppnå ett mål. Den blotta oförmågan att uppnå ett mål är 

inte detsammas som brist på politisk frihet” (Berlin 1984: 133). En bärande idé 

bakom den svenska välfärdsstaten och dess institutioner är emellertid just att 

oförmåga att uppnå mål faktiskt kan vara en brist på sann politisk frihet och att 

alla medborgare därför ska ges rätt till grundläggande nyttor som utbildning och 

sjukvård.  

Dikotomin illustrerar därför även en grundläggande skiljelinje i synen på 

jämlikhet och statens (önskade eller oönskade) agerande, liksom olika perspek-

tiv på synen på den svenska välfärdsstatens omfattning och uppgifter. Förenklat 

kan de två positionerna beskrivas som att enligt det ena perspektivet har staten 

ett mer eller mindre omfattande ansvar för att tillförsäkra medborgarna jämlik-

het, genom resurser i olika former för att de därigenom ska kunna bli fria indi-

vider. Det är ett slags ex post-perspektiv, där valfrihet anses vara något bredare 

än bara möjligheten att välja mellan olika tjänster eller produkter. I det andra 
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perspektivet blir statens inblandning snarare ett hinder för individers valfrihet. 

Utöver att garantera en slags grundnivå av trygghet bör staten därför vara neu-

tral inför medborgarnas olika val av ”livsprojekt”. I en tänkt dikotomi hamnar 

därför de två vänstra kolumnerna i matrisen i ena sidan av dikotomin, med mer 

gemensamt än den högra kolumnen. Nedan presenteras matrisen över före-

ställningar om jämlikhet och innebörden för valfrihet, vars dimensioner ska 

introduceras i det följande. 

 

Figur 3.1 Föreställningar om jämlikhet 

 
 I utfall I möjligheter I rättigheter 

 

Innebörd 
för val-
frihet 

 

1 2a 2b 3 

 

 

Jämlikhet i utfall (1) kan, åtminstone delvis, betraktas som en motreaktion till 

föreställningen om jämlikhet i möjligheter (2) som presenteras i det följande (jfr 

Bergström 1993: 82). Grundläggande i föreställningen är en kritik mot synen på 

individers förutsättningar till valfrihet ex ante, mot den underliggande förutsätt-

ningen att alla individer faktiskt har lika möjligheter om de bara ges lika resur-

ser, att förmågan att omvandla en sådan given resursmängd är lika. Den struk-

turella ojämlikheten i ett samhälle innebär att det inte går att uppnå verklig val-

frihet i den formen av system. Förutsättningar, som talang och tillgängliga ”in-

strument”, är ojämnt fördelade, individer har olika behov och därför kommer 

en jämlik fördelning av möjligheter leda till ett ojämlikt utfall. Det är därtill inte 

av naturen givet vilka talanger eller ”instrument” som värderas i ett samhälle, 

utan det avgörs till stor del kulturellt, därför är det missvisande att tala om ”na-

turliga” talanger och rätten till det mervärde en individ kan få av dem (jfr Rae 

1981: 68f).  

Men kanske än viktigare i denna dimension är synen att vissa grundläggande 

behov behöver tillgodoses för att individer ska kunna delta i det sociala och 

politiska livet på ett jämlikt sätt och att det i sig är en förutsättning för reell 

valfrihet. Utan att ”utfallet” av den omfördelning som sker inom ramen för en 

välfärdsstat faktiskt resulterar i en jämlik fördelning kan inte heller verklig val-
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frihet på individnivå uppstå. I föreställningen om jämlikhet i utfall är frågan om 

mellanmänskliga maktrelationer i fokus. Ett ojämlikt utfall är problematiskt inte 

bara för att vissa skulle ha ”mer” än andra, utan även för att detta ”mer” leder 

till en ojämlik makthierarki som utmanar den demokratiska processen. Det 

handlar inte bara om argument om vad som är bäst för enskilda individer, ar-

gumenten gäller även vad som är eftersträvansvärt i ett samhälle. En majoritet 

av samhället tar skada av stor ojämlikhet, effekterna av ojämlikhet drabbar inte 

bara de mest utsatta, utan påverkar majoriteten av populationen (se t.ex. Wil-

kinson, Picket 2009: 173f). Vad som utgör måttet på ”utfall” kan variera, men 

vad som är viktigt här är just att innebörden av verklig valfrihet förutsätter att 

jämlikhet råder innan det kan bli aktuellt att tala om valfrihet. Jämlikheten är 

med andra ord en förutsättning för valfriheten och därför kan inte heller valfri-

het accepteras innan jämlikhet i utfall uppnåtts. 

När det gäller dimensionen jämlikhet i möjligheter (2) anses i övergripande 

drag personer behandlas jämlikt då de ges jämlika möjligheter till valfrihet. Här 

kan emellertid innebörden av ”möjligheter” tolkas som mer eller mindre krä-

vande. I en mer krävande tolkning av möjligheter (låt oss benämna den 2a) 

förutsätter jämlika möjligheter till valfrihet i livet kompensatoriska åtgärder från 

staten som neutraliserar den ojämlikhet som råder i samhället i ett tänkt ex ante-

läge (jfr Barry 2005: 47, 58). I nästa läge ställs då frågan om vilken ”nivå” av 

möjligheter alla ska nå upp till för att man ska kunna anse att möjligheterna till 

valfrihet i livet är jämlikt fördelade. Det går i detta sammanhang att tala om ett 

slags tröskelperspektiv som alla medborgare ska komma över för att kunna tala 

om jämlikhet i möjligheter. Detta tröskelperspektiv kommer att diskuteras vi-

dare i synen på behov. Men därutöver kan det konstateras att den tjockare ver-

sionen av denna dimension har tydliga likheter med jämlikhet i utfallsdimens-

ionen i fråga om konsekvenser för valfrihetens innebörd, valfriheten blir i bägge 

fall ett ex post-begrepp. 

I en mer begränsad, tunnare version av jämlikhet i möjligheter (låt oss kalla 

den 2b) är det ett slags ögonblicksperspektiv eftersom ett sådant perspektiv inte 

tar hänsyn till vilka konsekvenser en initial (rättvis) fördelning skulle ha i fråga 

om samhällelig jämlikhet på sikt (se t.ex. Dworkin 1977, 1981, 1988, 2002, Ra-

kowski 1991, 2001). I den initiala fördelningen ska varje individ tilldelas de 

resurser som behövs för att alla ska kunna ”fullgöra sina planer”. Då individer 

har olika mål och värderar olika resurser olika kommer resursfördelningen inte 

att bli jämlik i en identisk betydelse, men jämlik i den meningen att ingen indi-

vid kommer att föredra någon annans resurser (jfr Dworkin 2000: 65–120). I 

denna dimension begränsas statens kompensatoriska uppgift till att tillhanda-
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hålla och (jämlikt) fördela resurser i ett slags utgångsläge, varpå individer väljer 

att nyttja dessa resurser i enlighet med sina livsplaner och önskemål.  

Valfrihetens innebörd utgörs då av den valfrihet individen har att just an-

vända de resurser (möjligheter) som initialt fördelats. Det är en tunnare version 

av jämlikhet i möjligheter eftersom den förutsätter att medborgarna kommer till 

ursprungsläget som jämlikar, det vill säga att de inte bär med sig en ojämlik 

resursfördelning avseende ekonomiskt, socialt eller kulturellt kapital. Därtill är 

ofta möjligheterna till kompensation ex post begränsade. Att utfallet av hur 

olika individer väljer att nytta sin valfrihet leder till ojämlikhet, är inte nödvän-

digtvis att betrakta som problematiskt eller innebär i alla fall inte att staten bör 

kompensera ett sådant ojämlikt utfall, eftersom möjligheterna att förvalta val-

friheten anses ha varit goda (jfr Dworkin 1981, Rakowski 1991).  

Valfrihetens innebörd kretsar således i denna dimension kring möjligheterna 

att omvandla resurser från en initial fördelning för att i frihet kunna välja hur 

dessa resurser ska nyttjas. När det gäller kompensation från samhället eller sta-

ten skiljs det ofta mellan utfall där individen kan anses som ansvarig inför utfal-

let, och utfall som kan betraktas som ren och skär tur eller otur. Individer anses 

då enbart vara berättigade till kompensation om utfallen kommer sig av om-

ständigheter som de själva inte kunnat kontrollera. I vissa fall kan ett sådant 

perspektiv även innefatta en slags marginalnyttokalkyl där hänsyn även ska tas 

till huruvida en kompensation skulle ge tillräcklig förbättring för den olycks-

drabbade i relation till vilka kostnader det skulle åsamka kollektivet (ibid.). På 

det sättet skiljer sig denna dimension av jämlikhet mer från synen på jämlikhet i 

utfall (1) eller den tjockare versionen av jämlikhet i möjligheter (2a) genom att 

ögonblicksperspektivet i denna dimension gör att valfrihetens innebörd tydli-

gare innefattar ett personligt ansvar för att förvalta friheten att välja på ett sätt 

att individen även i framtiden kan ”behålla” sin valfrihet.  

Förespråkare av jämlikhetsdimensionen på den andra sidan av den tänkta di-

kotomin i fråga om synen på staten, skulle möjligen motsätta sig beskrivningen 

att det rör sig om ett jämlikhetsperspektiv. Men eftersom det handlar om synen 

på fördelning av rättigheter menar jag att dimensionen ändå kan beskrivas 

handla om jämlikhet i rättigheter (3). Perspektivet bygger på en negativ frihets-

konception där en utbyggd välfärdsstat per definition kränker individens frihet 

eftersom omfördelningen innebär en kränkning av äganderätten och därmed 

individens möjligheter till valfrihet (se t.ex. Nozick 1986). Till skillnad från jäm-

likhet i utfall (1) och jämlikhet i möjligheter (2) är ekonomisk jämlikhet, oavsett 

i vilken form, inte en del av förutsättningarna för valfrihet, och den ekonomiska 

jämlikheten anses inte heller ha något moraliskt värde i sig. Snarare kan ekono-
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misk jämlikhet försvåra för individers sanna valfrihet genom att den leder till att 

en individs förmåga att vara nöjd med en viss inkomstnivå inte styrs av dennes 

egna intressen och behov, utan av storleken på de ekonomiska förmåner som 

andra har. I relation till valfriheten skulle det då innebära att en individ förhind-

ras att själv försöka ta reda på de egna prioriteringarna och önskemålen (se t.ex. 

Frankfurt 1987: 21–23).  

 En annan övergripande uppfattning i denna dimension är att det är fel slut-

sats att sammankoppla ekonomisk ojämlikhet med politisk ojämlikhet på det 

sätt som görs i de andra jämlikhetsdimensionerna. Det faktum att ekonomiska 

intressen har möjlighet att utnyttja en stat för sina egna syften bygger på att 

staten redan har en existerande (illegitim) makt att ge ekonomiska fördelar åt 

somliga på andras bekostnad. Svaret bör, i detta perspektiv, inte vara att försöka 

omfördela dessa fördelar, utan i stället eliminera själva möjligheten genom en 

minimal stat. Att välja ett (om-)fördelningsmönster innebär, ur detta perspektiv, 

att man fråntar individen rätten att välja vad man ska göra med det man har 

(Nozick 1986: 193f). Någon typ av omfördelning förespråkas dock, men i form 

av en slags anständighetsnivå som alla medborgare bör nå upp till (mer om 

detta dock i matrisen över olika dimensioner av behov). I fråga om fördelning 

ligger fokus dock på en jämlik fördelning av rättigheter, eftersom individers 

sanna valfrihet hindras vid all form av omfördelning som de andra jämlikhets-

uppfattningarna kan tänkas förutsätta. Valfriheten här blir därmed i hög grad ett 

ex ante-begrepp. 
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Likvärdighet och valfrihet 

I litteraturen liksom i den politiska debatten används begreppen jämlikhet och 

likvärdighet många gånger växelvis och utan tydlig distinktion. Min ambition är 

emellertid att, så långt som möjligt, försöka reda ut och förtydliga de olika di-

mensionernas karaktär för att därigenom lyfta fram skillnader. 

Även likvärdighetsdimensionerna kan delas upp i tre delar, här skiljer sig 

dock den tredje och sista dimensionen i förhållande till jämlikhetsmatrisen. I 

denna matris utgör denna tredje dimension av likvärdighet i villkor snarare än 

rättigheter.  

 

Figur 3.2 Föreställningar om likvärdighet 

 
 I utfall I möjligheter I villkor 

Innebörd 
för val-
frihet 

 

4a 4b 5a 5b 6 

 

När det gäller likvärdighet i utfall (4) kan även den dimensionen tolkas som mer 

eller mindre ”krävande” ur ett utfallsperspektiv. En ”tjockare” version av lik-

värdighet i utfall (låt oss kalla den 4a) har stora likheter med dimensionen jäm-

likhet i utfall (1), eftersom valfrihet även här i hög grad blir ett ex post-begrepp. 

Det vill säga valfriheten ”senare i livet” betraktas som viktigare än en mer initial 

valfrihet (t.ex. val av skola) som kan tänkas riskera de förra, varför val av ut-

bildning eller motsvarande då måste begränsas. Skillnaden här i förhållande till 

jämlikhet i utfall är att likhetskravet inte är lika strikt. Det vill säga det utfall som 

ska uppnås behöver inte nödvändigtvis vara lika, men de ska av varje enskild 

medborgare betraktas som lika värt.  

I en ”tunnare” version av likvärdighet i utfall (låt oss kalla den 4b) är ut-

fallsmålen mer avgränsade och preciserade. Fördelen är att det blir tydligt för 

såväl medborgare som beslutsfattare huruvida utfallen, det vill säga målen, är 

uppfyllda eller inte, men målen i sig är kanske inte lika ambitiösa. Om ett lik-

värdigt utfall i den tjockare versionen inom utbildningsområdet till exempel 

skulle tolkas som att alla medborgare ska ges en utbildning som ger dem likvär-

diga möjligheter på arbetsmarknaden, så skulle den tunnare versionen av likvär-

dighet i utfall kunna tolkas som att alla elever ska uppnå godkäntkravet (jfr 
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Englund, Quennerstedt 2008a: 7f, Olson 2008: 72f). Inom hälso- och sjukvår-

den har kvalitetsmål och jämförelser ofta i praktiken handlat om processmått 

snarare än utfallsmått, eftersom det är svårt att mäta utfall (jfr Edström m.fl.  

2005, Anell 2010). Utfallsperspektivet förutsätter kompensatoriska insatser, 

men inte i lika hög grad som i den tjockare versionen, eller i det perspektiv på 

likvärdighet som benämns som reellt likvärdiga möjligheter. Den centrala skill-

naden ligger i vilket mått av utfall som betraktas som en förutsättning för lik-

värdiga möjligheter till valfrihet, där utfallsnivån i den tunnare versionen alltså 

är mer begränsad. Det är också denna aspekt som kanske tydligast särskiljer 

likvärdighet i utfall från jämlikhet i utfall. När det gäller den förra dimensionen 

finns inte möjlighet till en tunnare version.  

 Dimensionen likvärdiga möjligheter (5) kan också delas in i två versioner, en 

tjockare och en tunnare. Även här är den tydligaste skiljelinjen i förhållande till 

jämlikhet i möjligheter att likhetskravet är nedtonat. I stället läggs betoningen 

på att de möjligheter alla medborgare ska tillförsäkras är lika värda. Vad detta 

innebär och vad det har för betydelse för valfriheten kan emellertid variera.  

I den tjockare versionen av likvärdiga möjligheter, som här kan benämnas 

reellt likvärdiga möjligheter (5a), är det en förutsättning att reellt likvärda val-

möjligheter innebär kompensation av de initiala förutsättningarna. Utgångs-

punkten är att eftersom många av de värden eller tjänster som tillhandahålls av 

en välfärdsstat (som utbildning och vård) är mottagarberoende räcker det inte 

med en ursprunglig lika fördelning (jfr Hadenius 1990). Den ursprungliga för-

delningen av resurser, som är tänkt att leda till att alla medborgare tillförsäkras 

likvärdighet i möjligheter, har ingen motsvarighet i verkligheten eftersom med-

borgare inte föds in i lika utgångslägen. I stället begränsas de reella förutsätt-

ningarna för individers lika möjligheter av strukturella hinder såsom ekonomisk 

ojämlikhet och sociala strukturer. Det är en så kallad ”kumulativ orättvisa” som 

föregår och kringgärdar individens egen ansträngning (jfr Barry 2005: 47-48, 

73–74).  

Vad som är viktigt i förhållande till valfrihetens innebörd i denna dimension 

är att verklig valfrihet inte anses kunna åstadkommas om inte medborgarnas 

möjligheter till valfriheten är reellt likvärdiga. I förlängningen innebär det att 

staten anses ha en viktig uppgift att tillförsäkra att förutsättningarna ex ante är 

sådana att likvärdig valfrihet kan uppnås, genom välfärdsrättigheter och genom 

kompensatoriska åtgärder (jfr Barry 2005: 47, 58). I den meningen förutsätter 

reellt likvärdiga möjligheter resurser på ett annat sätt än den tunnare versionen. 

Detta eftersom ”reella” likvärdiga möjligheter definieras såsom att de existerar 

för en individ om denne har makt att agera på det specifika sätt som krävs för 



 121 

att målet ska uppnås (se t.ex. Barry 2005: 20). En viktig skillnad i jämförelse 

med tidigare resonemang är att det här handlar om ett agerande som ligger 

inom ramen för individens makt och inte bara är beroende av vilja. Det innebär 

emellertid även att denna dimension av likvärdighet har större likheter med 

jämlikhet i utfall än med den tunnare versionen jämlikhet i möjligheter. Detta 

eftersom valfrihet förutsätter en relativt omfattande och stark välfärdsstat med 

orientering mot jämlikhet genom en enhetlighet av ex ante-förutsättningar (jfr 

Englund, Quennerstedt 2008a: 7f, Olson 2008: 72f).  

 När det gäller den tunnare versionen (5b) är synen på valfrihet i betydelsen 

likvärdiga möjligheter lik den tunnare versionen av jämlikhet i möjligheter i 

bemärkelsen att valfriheten i hög grad blir ett ex ante-begrepp. Det vill säga 

valfrihet är något medborgarna ska åtnjuta i valet av olika välfärdstjänster, till 

exempel vårdcentral eller skola. Fokus ligger inte på vad dessa val i ett längre 

perspektiv kan tänkas ha för konsekvenser för medborgarnas möjligheter till 

valfrihet, och fokus ligger inte heller vid vilka reella förutsättningar medborgar-

na har att nyttja valfriheten på ett likvärdigt sätt. Därmed kan man anse att det i 

denna form av likvärdighet ges ett betydande förtroende och ansvar till med-

borgarna att själva fatta beslut kring sina egna liv. 

Statens uppgift blir därmed att tillförsäkra att det finns alternativ att välja mel-

lan, till exempel genom att organisera välfärdstjänster såsom utbildning och 

vård genom någon form av valfrihetsmodell (jfr Quennerstedt 2007: 54–55). 

Centrala välfärdsinstitutioner, som skolan, kommer då att betraktas som ett 

individuellt redskap för självförverkligande snarare än som ett verktyg för att 

utjämna sociala skillnader och som en motor för social förändring (se även t.ex. 

Berg m.fl. 1999, Englund 1999, Lindensjö, Lundgren 2000). Betoningen ligger 

även här vid subjektivt definierade behov, något vi återkommer till i behovsma-

trisen.  

 Den tredje dimensionen av likvärdighet, likvärdighet i villkor (6), är kanske 

den som sticker ut mest. Inte minst för att det finns ett underliggande likhets-

krav i synen på vad valfriheten förutsätter. På ett sätt kan det betraktas som 

”andra sidan av myntet” i förhållande till den tunnare versionen av likvärdiga 

möjligheter. Om likvärdiga möjligheter tolkas som att alla medborgare ska ges 

möjlighet att välja mellan likvärdiga men skilda alternativ vad gäller till exempel 

vårdcentral och skola, förutsätter det att det också finns ”likvärdiga” alternativ 

att välja mellan. Därför hamnar fokus i denna likvärdighetsdimension på utfö-

rarnas villkor, eftersom det i sig betraktas som en förutsättning för en likvärdig 

valfrihet. Viktiga perifera begrepp blir i denna dimension konkurrensneutralitet, 

etableringsfrihet, ersättningssystem, etc. snarare än begrepp som relaterar till 
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individnivån. Det är en huvudmannaskapsdimension av likvärdighetsbegreppet, 

snarare än en medborgar- eller individbaserad dimension. I förhållande till val-

frihetens innebörd är detta i den bemärkelsen även en slags ex ante-dimension, 

eftersom den tar sikte på de förutsättningar som anses vara nödvändiga för att 

medborgarna därefter ska kunna nyttja sin valfrihet (jfr Quennerstedt 2007: 54-

55).  

 Det kan anses som problematiskt att analysdimensionerna jämlikhet i utfall 

och möjligheter inte skiljer sig tillräckligt från likvärdighet i utfall och möjlig-

heterna. Att teoretiskt renodla dimensionerna skulle dock inte vara till analysens 

fördel eftersom syftet med matriserna är att lyfta fram partiernas positioner och 

rörelser, och att visa på de näraliggande inramningar genom vilka begreppen 

används. 

Behov och valfrihet 

Det finns någonting intuitivt tilltalande i att slå fast att välfärdens resurser ska 

fördelas efter behov. Principen framstår som så självklar att det är svårt att se 

att någon skulle motsätta sig den och det är också ett mantra som bägge partier 

använder sig av. Men vad detta ska innebära i praktiken, framför allt när behov 

ska relateras individens förutsättningar och möjligheter att ”bli fria”, är dock 

mycket mindre självklart.  

 

Figur 3.3 Föreställningar om behov 
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En utgångspunkt i den behovsdimension som benämns som objektiva behov 

(7) är att det inom ett givet samhälle gemensamt fastställs ett antal aktiviteter 

som sammantaget konstituerar ett ”normalt” liv. Staten måste då tillse att alla 

människor besitter de nödvändiga kapaciteter som krävs för att människor ska 

kunna fungera i och genom dessa aktiviteter (Sen 1995: 38f). Däri ligger även 

att just urskilja verkliga (objektiva) behov från enbart preferenser. Det vill säga 

de behov som samhället bör möta är de som behövs för människor att kunna 
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fungera ”normalt” givet det samhälle personen befinner sig i. Dessa grundläg-

gande kapaciteter omfattar bland annat sjukvård och utbildning, alltså den typ 

av nyttor som tillhandahålls av en välfärdsstat (se t.ex. Anderson 1999: 327f, 

Brighouse 2000: 65f). Dessa behov kan, men måste inte vara, liktydiga med det 

människor behöver för att uppnå (individuella) mål och därmed bli lyckliga, 

men de sammanfaller ofta (se t.ex. Daniels 2008: 34f). Ett annat sätt att besk-

riva dessa behov är att de utgör de grundläggande kapaciteter som krävs för att 

människor ska kunna fungera som fria och jämlika medborgare och kunna 

undvika förtryck. Det är således här det tidigare nämnda tröskelperspektivet 

aktualiseras; det är en viss nivå av behov som måste mötas för att individer ska 

ha förutsättningar att använda sin valfrihet. 

Men dessutom innefattas föreställningen att om utgångspunkten är att vissa 

typer av behov är att betrakta som grundläggande av nästan alla i ett samhälle, 

till exempel sjukvård och utbildning, så innebär det att om en sjuk person 

tvingas spendera en mycket större del av sin inkomst på sjukvård än en frisk 

person, kommer den förra därmed ha mycket mindre resurser för att möta 

andra behov som individen har. Det är därför ett annat grundläggande argu-

ment i dimensionen att samhället för att vara jämlikt ska tillgodose de grundläg-

gande behov som människor har, oberoende av hur individen valt eller inte valt 

utifrån de resurser denne haft tillgängliga (Carens 1981: 178f). Därtill anses dis-

tinktionen mellan vad individen kan anses vara ansvarig för och inte utgöra en 

form av barmärtighetstänkande som rimmar illa med en norm om alla männi-

skors lika värde (Scheffler 2003: 23–24).  

Dessutom innefattar denna syn på behov i fråga om valfrihet att det inte 

måste, men kan, vara oförenligt med en ambition om jämlika eller likvärdiga 

förutsättningar (de tjockare versionerna) till valfrihet att fördela resurser helt 

utifrån individers subjektivt definierade behov. Detta eftersom individer, ofta 

beroende av deras bakgrund, kan uppfatta sina behov som mer eller mindre 

krävande, vilket kan leda till en obalans i fördelningen som i sin tur utmanar 

förutsättningarna för jämlikheten respektive likvärdigheten. Här finns en 

spännvidd inom dimensionen mellan att även medge visst utrymme för så kal-

lade subjektiva behov och individuella livsplaner, och synen att det per definit-

ion är oförenligt med en jämlikhetsambition (se t.ex. Miller 2001: 209). Däri 

ligger även ett maktresursperspektiv, att olika nivåer av behovsmötande kan 

vara problematiskt inte bara på en individnivå, utan även på aggregerad nivå i 

fråga om vilka maktrelationer medborgare emellan som kan skapas. 

Men underliggande är också synen på samhällets roll i att definiera vad som 

är objektiva behov och eftersträvansvärda livsprojekt. Till skillnad från det per-
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spektiv som förespråkar att staten är neutral i förhållande till medborgares val är 

det här underliggande att det betraktas som önskvärt att staten tar ställning till 

vad som är eftersträvansvärda livsprojekt. Neutralitetsperspektivet betraktas här 

som överdrivet individualistiskt och anses förbise det sätt på vilket individuella 

värderingar formas i sociala kontexter och eftersträvas genom kollektiva tillhö-

righeter (Kymlicka 1989: 883f). Staten bör i denna dimension agera efter vissa 

normer och värderingar och utifrån dessa ta ställning till om vissa val fattade av 

medborgare är mindre bra i fråga om vad det kommer att innebära för indivi-

den i framtiden. Därför kan staten också anse det rimligt att begränsa vissa 

typer av val, till exempel val av utbildning och skola (jfr Rothstein 2002:38f). 

Vissa behov anses ”rent objektivt” vara viktigare för samhället att möta i förhål-

lande till vad som skapar förutsättningar för verklig valfrihet för medborgarna. 

Det är inte i sig negativt att möta de subjektiva behoven, men det får inte göras 

på samhällets bekostnad på ett sätt som gör att man försvårar möjligheterna att 

hjälpa alla medborgare över den så kallade tröskeln av objektiva behov.  

I den andra dimensionen av behov, de subjektiva behoven (8), är utgångs-

punkten att medborgare måste betraktas som individer kapabla till att fatta 

välövervägda (subjektiva) beslut om vad som är bra och dåligt för deras liv och 

att de är kapabla till att agera utefter dessa val. Därmed inbegriper dimensionen 

ställningstagandet att staten inte bör lägga sig i medborgarnas olika uppfattning-

ar om det goda i livet, inte ens för att försöka uppmuntra vissa (enligt sam-

hället) ”goda” uppfattningar eller livsprojekt. Statens uppgift är i stället att till-

handahålla ett neutralt ramverk inom vilket olika och potentiellt motstridande 

uppfattningar om det goda kan eftersträvas (se t.ex. Dworkin 1985: 205, Kym-

licka 1989: 883f, Rothstein 2002). Vad som motsägs är därmed inte att det finns 

vissa grundläggande behov som alla (eller i alla fall de flesta) människor delar, 

utan snarare att staten bör ges rollen och ansvaret för att definiera dessa samt 

fatta beslut om hur och när dessa behov ska mötas. Även i denna dimension 

kan det talas om en slags tröskel, eller snarare en slags grundnivå som staten ska 

tillförsäkra alla medborgare, en slags (begränsad) grundtrygghet som möjliggör 

ett ”anständigt” liv. Det är dock inte uttalat vad denna grundtrygghet består i. 

En viktig skillnad i relation till dimension 7 är att det inte i sig betraktas som 

problematiskt att vissa har möjligheter att möta sina behov i större utsträckning 

än andra, vilka behov dessa än må vara. Det som är problematiskt är att vissa 

har för lite, inte att andra har mer (Frankfurt 1987: 32f). Det kan därmed kon-

stateras att det i denna dimension inte tas någon hänsyn till eventuella konse-

kvenser eller effekter olika maktrelationer mellan individer eller grupper av 

individer kan tänkas ha.  
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I denna dimension innefattas även synen att verklig valfrihet och möjlighet 

att forma sitt liv efter de subjektivt definierade behoven också förutsätter en 

mer begränsad stat. Allting utöver en begränsad stat är en kränkning av indivi-

dens bestämmanderätt, inte bara på grund av att beslutanderätten tas från indi-

viden i fråga vad gäller behovsdefinitionen, utan även på grund av de kompen-

satoriska åtgärder som förutsätts och därmed omfördelningen av resurser. Där-

för blir den nämnda grundtrygghetsnivån som staten ska garantera en slags 

minimal anständighetsnivå. Därutöver ligger betoningen vid individers subjek-

tiva uppfattningar om det goda i livet och utgångspunkten är således att alla har 

lika möjligheter att förverkliga sina (subjektivt valda) livsplaner. Att en viss 

välfärdstjänst blir efterfrågestyrd är därför inte något nödvändigtvis negativt, 

utan snarare eftersträvansvärt.  

Som tidigare nämnts är syftet med de idéanalytiska dimensionerna att visa på 

ett kontinuum av möjliga positioner att väga partiernas positioner och förflytt-

ningar mot. Målet är inte att leta efter perfekta ”matchningar” utan i stället är 

det ett sätt att visa på möjliga positioner, för att därigenom förtydliga likheter, 

skillnader och förändringar inom och mellan partierna. De två empiriska ka-

pitlen kommer därför att avslutas med en matris där partiernas idéanalytiska 

utveckling när det gäller synen på valfrihet, i relation till deras syn på jämlikhet, 

likvärdighet och behov, ringas in.  
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Från jämlikhet till likvärdighet 

I detta kapitel diskuteras hur Socialdemokraternas jämlikhetsbegrepp kan besk-

rivas som en glidning mellan dimensionen jämlikhet i utfall och jämlikhet i möj-

ligheter, i relation till deras syn på valfrihet. Moderaternas jämlikhetsuppfattning 

kan under samma period anses rymmas främst inom dimensionen jämlika rät-

tigheter, lika rätt att välja mellan olika utförare. Bägge partier har argumenterat 

utifrån ett slags maktresursperspektiv, men utifrån olika problembilder och 

därmed också formulerat olika lösningar. Över tid går Socialdemokraterna, 

liksom Moderaterna, delvis över till ett tunnare likvärdighetsbegrepp där de i 

allt högre utsträckning även kommer att knyta begreppet till ett huvudmanna-

perspektiv mot en dimension rörande likvärdighet i villkor. En utveckling jag 

menar indikerar en slags varufiering av välfärdsrättigheterna. I det följande ska 

denna utveckling ringas in och preciseras. 

Formell och reell frihet 

I det politiska programmet ”Framtiden i folkets händer” som Socialdemokra-

terna presenterade 1984 framlade de sin jämlikhets- och frihetsvision på föl-

jande vis: 

 

Socialdemokratin är en politisk rörelse som på grundval av den 
demokratiska socialismens idéer vill förverkliga alla människors 
välfärd och frihet. Det är ett mål som rymmer både individens 
okränkbara frihet och samhällets positiva åtgärder för att vidga 
och garantera denna frihet; som gäller både de formella ramarna 
för friheten och de materiella möjligheterna att förverkliga den; 
som gör alla likvärdigt delaktiga i friheten och därför förhindrar 
de starka att förtrycka de svaga [...] Då vi på sextiotalet talade om 
valfrihetens samhälle var huvuduppgiften för att uppnå detta mål 
en kraftig utbyggnad av bl.a. utbildning och sjukvård. Vi under-
strök att det fanns ett direkt samband mellan de enskilda männi-
skornas planering för framtiden och kraven på samhällets insat-
ser. Likaså fanns det ett samband mellan samhällets åtgärder och 
den enskildes möjligheter att tillfredsställa sina önskningar. Där-
för var det nödvändigt att medborgarna var beredda att ge sam-
hället resurser för att tillgodose de stegrade kraven. Genom att 
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medverka till denna politik kunde de enskilda människorna öka 
sin faktiska frihet. (Socialdemokraterna 1984a: 9, 68–69). 

Framträdande i citatet är den vikt partiet lade vid ”samhällets positiva åtgärder”. 

Dessa åtgärder syftade till att garantera och vidga alla individers frihet. Rela-

tionen mellan jämlikhet och frihet lyftes tydligt fram av Socialdemokraterna, 

och i dessa diskussioner har de också velat distansera sig från de borgerliga 

partierna och främst från den moderata synen på såväl jämlikhetens som frihet-

ens innebörd. Det socialdemokratiska kravet på jämlikhet handlade, med deras 

egna ord, om ett krav på jämlikhet i maktresurser. Rätt till vård, utbildning och 

bostad framhölls som en förutsättning för att kunna delta i samhällslivet på lika 

villkor. Synsättet illustrerades även till exempel i en text skriven av Ingvar Carls-

son och Anne-Marie Lindgren där detta beskrevs som att deltagande i det poli-

tiska arbetet inte var möjligt om man samtidigt måste oroa sig för ”sjukdom, 

ålderdom eller arbetslöshet” (Carlsson, Lindgren 1981: 8–9).  

En central aspekt av Socialdemokraternas argumentation i detta avseende 

var deras syn på människor och vad som skapar ojämlikhet mellan människor. I 

detta perspektiv var det olika livsvillkor som definierar ramarna för vad som 

blir möjligt och omöjligt i en individs liv. Det fanns således en syn på en tydlig 

växelverkan mellan formella ramar och materiella möjligheter som var grund-

läggande i det tidiga socialdemokratiska perspektivet på jämlikhet i relation till 

valfrihet. Därför behövdes också lösningar på dessa problem sökas i ett struktu-

rellt perspektiv: 

 

Människors sociala problem, och ofta förnedrande livssituation-
er, måste gå att påverka genom förändringar och förbättringar av 
levnadsvillkoren. Det synsättet måste vara ledstjärna när vi ska 
angripa de mekanismer som skapar missbruk och sociala pro-
blem. Detta avgör också valet av åtgärder för att komma till rätta 
med sociala problem. (Socialdemokraterna 1980: 32). 

 

I mitten av 1980-talet framhölls också hur ”den klassiska definitionen av frihet 

som frånvaro av yttre restriktioner” visserligen var viktig, men att det inte gick 

att bortse från nödvändigheten av samhälleliga åtgärder som stärker och skyd-

dar individens frihet. De två dimensionerna av frihet kunde komma i konflikt 

med varandra, men inte behövde göra det. Ur det perspektivet var arbetarrörel-

sen en frihetsrörelse med syftet att, genom den generella välfärdspolitiken, ge 

den enskilde människan möjlighet att ”utveckla sin egenart” (Carlsson, Anell 

1986: 11, 14). 

Det är därför det socialdemokratiska målet om att alla medborgare ska delta i 

de politiska processerna var så grundläggande för partiets frihetsuppfattning. 
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Det var genom de politiska processerna som människor ansetts kunna ges lika 

möjligheter att styra sina livsvillkor. För Socialdemokraterna knöts frågan om 

jämlika maktresurser till individuell frihet eftersom ”friska och välutbildade 

människor har särskilda förutsättningar att själva välja och skapa sina egna livs-

projekt” (Socialdemokraterna 1989: 176).  

Där Moderaterna kritiserade den socialdemokratiska jämlikhetspolitiken för 

dess bristande flexibilitet och individanpassning, kritiserade således Socialde-

mokraterna Moderaterna för att inte ta hänsyn till individers olika förutsätt-

ningar för att tillvarata den typen av valmöjligheter Moderaterna förespråkade. 

Å ena sidan utgör detta en jämlikhetssyn som kan sägas finnas inom dimens-

ionen jämlikhet i möjligheter, där den reella valfriheten anses vara möjlig först 

när välfärdsstaten utjämnat skillnader i maktresurser mellan medborgarna. Å 

andra sidan kan det argumenteras för att det likhetskrav som ställs i detta sam-

manhang är så pass ”krävande” att det också drar lite mot dimensionen jämlik-

het i utfall när det sätts i relation till deras syn på valfrihetens förutsättningar. 

Just eftersom det är först när utfallet är jämlikt som det kan bli aktuellt att tala 

om valfrihet.  

Först därefter kan människor få fortsätta att ha olika intressen och utveckla 

sina olika förutsättningar:  

 
I ett samhälle som inte är jämlikt kommer de svaga grupperna 
aldrig få denna möjlighet att utveckla sig själva, eftersom de slås 
ut på förhand. (Carlsson, Lindgren 1981: 8–9).  

 

Därefter är kursiverat för att betona den prioritetsordning som är central i den 

socialdemokratiska positionen i detta avseende. I första hand ska alla medbor-

gare garanteras en viss grundnivå av materiella förutsättningar, de förutsättning-

ar som krävs för att alla ska ges möjlighet att välja och forma det egna livspro-

jektet. Att Socialdemokraternas jämlikhetsuppfattning i förhållande till deras 

valfrihetssyn i detta skeende kan beskrivas som en jämlikhet i utfall (dimension 

1) innebär inte att det finns ett likhetskrav i vad medborgarnas valfrihet kom-

mer att leda till. I stället bygger det på att valfriheten förutsätter en materiell 

utfallsjämlikhet, både för att medborgarna ska ha faktisk möjlighet att nyttja 

valfriheten och som en förutsättning för att man ska kunna motverka en med-

borgerlig maktasymmetri som i sig är ett hinder för medborgarnas sanna valfri-

het. 

Det är det perspektivet som det inledande citatet också ger uttryck för då 

Socialdemokraterna talar om samhällets positiva åtgärder, målet med den kraf-

tiga utbyggnaden av den offentliga sektorn var att ge den enskilde individen 
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möjlighet att ”tillfredsställa sina önskningar”. Den borgerliga invändningen, att 

kravet på jämlikhet stod i strid med kravet på frihet, menades förutsätta en 

definition av frihet som utgick från ”möjligheten att i konkurrens med andra 

skaffa sig en större andel av samhällets tillgångar” (Carlsson, Lindgren 1981: 

10). Men om det var så att jämlikheten hotade friheten skulle det innebära att 

frihet förutsatte ojämlikhet, markerade de (Socialdemokraterna 1990a: 5).  

Detta sätt att sammanlänka jämlikhet med (val-)frihet framfördes av Social-

demokraterna med större intensitet under 1980-talet än i nutid, men relationen 

mellan jämlikhet och frihet betonas även under den senare perioden. I det poli-

tiska program som gick under beteckningen ”Politiska riktlinjer” och togs fram 

i samband med 2009 års partikongress, deklarerade de exempelvis att: 

 

Rättvis fördelning, välfärd åt alla, minskade klyftor och jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män skapar det mått av trygghet 
och möjligheter som gör att den individuella friheten kan växa. 
Därför är vår socialdemokratiska dröm om frihet också en dröm 

om jämlikhet. (Socialdemokraterna 2009c: 3). 

  

Socialdemokraterna gjorde också en poäng av hur den moderata frihetsdefini-

tionen endast erkände en aspekt av människans frihet, nämligen den formella 

rätten eller friheten att göra vad hon vill. Den moderata positionen, där strävan 

efter materiell jämlikhet ansågs riskera den enskildes möjligheter att ”prioritera 

de kvalitativa inslagen i tillvaron” (vi kommer att återkomma till det) tycktes 

enligt Socialdemokraterna, baseras på en utgångspunkt där den formella frihet-

en betraktas bli mindre av att den ges ett ”materiell innehåll”. För Socialdemo-

kraterna vittnade en sådan utgångspunkt ”om både en oförmåga att se hur pro-

blemet ser ut och om en monumental historielöshet” (Carlsson, Anell 1986: 9–

10). I den bemärkelsen illustrerar dessa två positioner också vardera sidan i 

matrisens tänkta dikotomi i fråga om synen på (välfärds-)statens önskade roll 

och uppgifter. Den positiva friheten är för Socialdemokraterna en förutsättning 

för både välfärd och valfrihet. Utifrån det morfologiska perspektivet blir, med 

denna syn på jämlikhet, såväl det materiella innehållet som enhetligheten peri-

fera begrepp som knyts till jämlikhetens innebörd. 

Den socialdemokratiska tolkningen av jämlikhetsbegreppet och dess sam-

manlänkning till individuell frihet kan till stora delar sägas utgå från en ambition 

om att, med Esping-Andersens begrepp, dekommodifiera medborgarna (1990: 35–
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48).21 Det är utifrån en sådan inramning som Socialdemokraterna talat om just 

jämlikhet i maktresurser och materiell frihet, om hur exempelvis möjligheterna 

till ett jämlikt deltagande försvåras om man måste oroa sig för arbetslöshet eller 

sjukdom. ”Utfall” i jämlikhetsdimensionen blir därför en slags förutsättning. 

Utifrån matrisen kan därför den syn Socialdemokraterna ger uttryck för bäst 

beskrivas som en glidning mellan de två dimensionerna. I förhållande till vilken 

innebörd valfriheten ges är det jämlikhet i utfall ex ante valfriheten som före-

språkas. Partiets prioriteringsordning är jämlikhet i maktresurser, genom ett 

antal välfärdsinsatser. Innan jämlikheten uppnåtts kan det inte bli aktuellt att 

tala om en sann valfrihet för alla medborgare.  

I en biografi om Olof Palme har Henrik Berggren (2010: 460) argumenterat 

för att Palmes socialistiska inramning innebar just frigörelse från klassamhällets 

beroende, att detta tog sin utgångspunkt i ett ”kompromisslöst” motstånd mot 

mänsklig underordning och att hans världsbild förde tankarna till Rousseau 

snarare än Marx. En tolkning av Socialdemokraternas frihetssyn baserat på ett 

icke-beroendeideal kan betraktas strida mot den frihetsinramning som utgår 

från en positiv frihet likt jämlikhet i utfallsdimensionen. Philip Pettit (2004: 154) 

beskriver idealet om frihet som icke-beroende som ett ideal som innefattar en 

uppfattning om att det är själva dominansförhållandena som skapar ofrihet, inte 

i vilken utsträckning ingripanden i specifika fall begränsar en individs valmöjlig-

heter, så som i en negativ frihetskonception. Men Pettit presenterar detta även 

som någonting annat än positiv frihet som rätten till samhälleliga insatser. Fri-

het i icke-dominansidealet betyder enligt Pettit just att man inte domineras av 

någon annan. Det behöver inte betyda att en person nödvändigtvis utövar ”self-

mastery” som i en positiv frihetskonception. Även kommodifieringsdiskussion-

en kan sägas utgå från ett icke-dominansperspektiv, genom exploateringskriti-

ken gentemot kapitalismen.  

                                                      
21 I Gösta Esping-Andersens numera klassiska typologisering av välfärdsstaten är dekommodifie-
ring ett centralt begrepp. Dekommodifiering av individers status gentemot marknaden menas 
uppstå genom socialt medborgarskap där (universella) sociala rättigheter ges likartad laglig och 
praktiskt status som äganderätten. Då kan det sociala medborgarskapet ersätta en individs klas-
status. Till skillnad från den liberala traditionen där marknaden betraktas som emancipatorisk för 
individer, betraktas (av marknaden) ”kommodifierade” individer, det vill säga ägarlösa lönearbe-
tare (till skillnad från oberoende producenter), som bundna av makter utanför deras egen kon-
troll. Därför kan de också lätt slås ut av sjukdomstillstånd eller av makrofenomen såsom kon-
junkturcyklar. Esping-Andersens beskriver graden av kommodifiering i en välfärdsregim med 
utgångspunkt i tre aspekter: 1) Dels hur lätt eller svårt det är för individen att omfattas av det 
sociala hjälpsystemet, dels om systemet innefattar några försvårande omständigheter såsom tids-
bestämd ersättning. 2) Hur stor ekonomisk ersättnings som erbjuds, dvs. huruvida den är så hög 
att den inte skiljer sig nämnvärt från den tidigare inkomsten eller om den är låg i syfte att driva 
tillbaka individen i arbete snarast möjligt. 3) Hur stor del av den befolkning som innefattas av den 
sociala hjälpen och som faktiskt försörjs genom den.  
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I tolkningen av den socialdemokratiska synen på vad som skapar reell (val-) 

frihet menar jag dock att inramningen av friheten som å ena sidan positiv frihet 

och å andra sidan frihet som icke-beroende inte står emot varandra. I den soci-

aldemokratiska sammanlänkningen av relationen mellan frihet och jämlikhet är 

det tydligt att det är det materiella innehållet, eller med andra ord den positiva 

friheten, som Socialdemokraterna ser som vägen till icke-beroende. Det är 

också samstämmigt med Berggrens uttalande om att Palmes valfrihetsvision 

utgick från en frihet baserad på jämlikhet (2010: 460). Det är sålunda endast 

genom samhälleliga insatser i form av bland annat utbildning och vård som 

medborgarna i det socialdemokratiska perspektivet kan bli jämlika och därmed 

även oberoende: 

 

Socialdemokratin är en politisk rörelse som på grundval av den 
demokratiska socialismens idéer vill förverkliga alla människors 
välfärd och frihet. Det är ett mål som rymmer både individens 
okränkbara frihet och samhällets positiva åtgärder för att vidga 
och garantera denna frihet; som gäller både de formella ramarna 
för friheten och de materiella möjligheterna att förverkliga den; 
som gör alla likvärdigt delaktiga i friheten och därför förhindrar 
de starka att förtrycka de svaga. (Socialdemokraterna 1984a: 9). 

 

I betoningen av samhälleliga åtgärder kan det positiva frihetsidealet anses vara 

dominerande, men framhållandet av samhällets positiva åtgärder betonas i 

andra uttalanden också som ett sätt att motverka beroendeförhållanden. I cita-

tet ovan artikuleras detta som att den materiella friheten förhindrar de starka att 

förtrycka de svaga (1990b: 109, se även t.ex. Socialdemokraterna 1989: 12, 39). 

Även detta fokus på ojämlika makthierarkier överensstämmer med den första 

jämlikhetsdimensionen. De maktrelationer som står i fokus för partiet handlar 

om relationen mellan människor snarare än relationen mellan medborgare och 

stat, en kritik som Moderaterna artikulerat. Men det fråntar inte den socialde-

mokratiska sammanlänkningen mellan materiellt innehåll och oberoende i deras 

jämlikhetsuppfattning och därmed även valfrihetssyn.  

Jämlikhetens andra mål 

Socialdemokraterna levde emellertid inte i ett vakuum, och debatten och kriti-

ken mot hur den svenska (välfärds-)staten fungerade i praktiken influerade även 

den socialdemokratiska agendan. Det inledande citatet om nödvändigheten av 

samhälleliga positiva åtgärder och en stor offentlig sektor åtföljdes av ett stycke 

som handlade om hur det ”nu” var möjligt att ge större vikt åt ”en annan di-

mension av den socialdemokratiska valfrihetstanken”. Detta jämlikhetens andra 
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mål i prioritetsordningen handlade just om att låta medborgarna ta del av den 

offentliga sektorns resurser med större valfrihet (Socialdemokraterna 1984a: 

68–69).  

Att välfärdspolitiken skulle utvecklas för att ”öka medborgarnas valfrihet” 

inom ramen för den offentligt finansierade välfärden var också ett beslut som 

fattades på 1984 års partikongress. Den huvudprincip som presenterades för 

detta var att alla medborgare skulle ha valfrihet, att valfriheten inte fick komma 

att ”begränsas till dem som har råd att köpa den” och att den vidare skulle ut-

vecklas inom ramen för den offentliga sektorn och genom ideella föreningar 

och kooperativ (Socialdemokraterna 1986: 15). Det kan betraktas som ett tre-

vande närmande till den moderata valfrihetsinnebörden, något som har upp-

märksammats i kapitlen om privatisering. Socialdemokraterna var dock samti-

digt noga med att framhålla att diskussionen om valfrihet ofta tenderar att utgå 

från att valfrihet är något som hänger på huruvida medborgaren har minst två 

vårdcentraler att välja mellan, och att den frihetsdebatt arbetarrörelsen i stället 

borde föra handlar om den frihet som gör att alla medborgare kan välja och 

förverkliga sina egna livsprojekt (Socialdemokraterna 1989: 203).  

Socialdemokraternas diskussioner om jämlikhetens andra mål indikerar 

också att det inom partiet fanns en uppfattning om att välfärdsstatens övergri-

pande mål (i överensstämmelse med den första jämlikhetsdimensionen) var 

uppnått, åtminstone inom utbildningssektorn, och att det därför nu var möjligt 

att ägna sig åt ”mer kvalitativa” frågor längre ned i prioritetsordningen (se t.ex. 

Socialdemokraterna 1989: 19–20). Det kan argumenteras att i diskussionerna 

om jämlikhetens andra mål så rör sig partiets jämlikhetsuppfattning från utfalls-

dimensionen till möjlighetsdimensionen. Eftersom ”utfallsmålen” om jämlikhet 

hade realiserats fanns det då utrymme för att tala om jämlikhet i möjligheter till 

reell valfrihet. En sådan tolkning stöds också av Bo Lindensjö och Ulf Lund-

grens anmärkning om att det var 1960-talet som utgjorde ”de stora reformernas 

tid” inom utbildningssektorn (Lindensjö, Lundgren 2000: 86).  

En specifik sorts mångfald 

När Socialdemokraterna under slutet av 1980-talet framhöll att arbetarrörelsen 

skulle arbeta för att allt fler skulle kunna få känna ”vingarnas frihet” i ett sam-

hälle som utvecklades mot större mångfald (Socialdemokraterna 1989: 19–20) 

var det ett mångfaldsbegrepp som inte bör förväxlas med det moderata mång-

faldsbegreppet.22 I stället handlade det tidiga socialdemokratiska mångfaldsbe-

                                                      
22 I bemärkelsen av fler privata aktörer (och som Socialdemokraterna visserligen senare kommer 
att anamma, vilket tidigare avsnitt visat). 
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greppet om att människor ska ha ”större utrymme i arbetslivet som människor 

och medborgare”, att ”fler ska ha tillgång till en bred utbildning som leder till 

ökad valfrihet i arbetslivet”, att ”medborgare ska kunna välja den medicinska 

teknik man tror på”, eller ”det sjukhus som har den bästa vården” (Socialde-

mokraterna 1989: 19–20). Detta är också en hållning som stämmer överens 

med jämlikhetsdimensionen som jämlikhet i möjligheter (till valfrihet).23  

Redan i 90-talsprogrammet som presenterades i slutet av 1980-talet påpe-

kade Socialdemokraterna exempelvis att valfrihet i sig inte ökar segregationen, 

utan vilka alternativ valen kommer att komma stå emellan. Med andra ord var 

det problematiska att det överhuvudtaget fanns ”bättre” och ”sämre” alternativ. 

Dessutom menade Socialdemokraterna att det på skolans område fanns större 

risk för segregation än inom andra offentliga verksamheter: 

 

Skolan är mer avgörande än någon annan verksamhet när det 
gäller att ge likvärdiga livschanser. Det är därför vi har obligato-
risk skolgång för alla i en sammanhållen skola. Det är därför vi 
vill upprätthålla kraven på jämlikhet striktare inom skolan än på 
andra områden. Det är också därför vi anser att vi måste främja 
delaktighet och samhällets sammanhållning framför rätten att 
fritt välja grundskola. (Socialdemokraterna 1989: 201–202). 

 

Eftersom skolan alltså uppfattas ha en särskild strategisk roll i strävan efter ett 

mer jämlikt samhälle (vilket kommer att uppmärksammas vidare i behovs-

kapitlet), skulle det också ställas mer ”strikta” krav på jämlikhet inom skolan 

(Socialdemokraterna 1989: 201–202). Som grund för detta uttalades att ”alla” 

erfarenheter visade att valfrihetssystem ökar skillnader mellan skolor och att det 

är i de ”bästa” skolorna engagemanget ökar, medan de som har det svåraste 

utgångsläget blir kvar i de dåligt fungerande ”frånvalsskolorna”. Den socialde-

mokratiska hållningen framhölls vara en principiell sådan, eftersom skolan spe-

lar en sådan avgörande roll för människors livschanser måste den också hållas 

samman organisatoriskt och ”ha samma mål i hela landet” (Socialdemokraterna 

1989: 201–202). Innebörden av ”möjligheter” i detta perspektiv förutsätter 

därför fortfarande en viss likhet ex ante (valfriheten) och i den bemärkelsen 

illustreras återigen glidningen mellan utfalls- och möjlighetsdimensionen i ma-

trisen. 

                                                      
23 Detta sistnämnda om att välja sjukhus med den bästa vården framstår dock som något märkligt 
mot bakgrund av det mycket tydliga socialdemokratiska ställningstagandet, som konsekvent 
återkommer, om att valfriheten inte får innebära att vissa väljer bättre eller sämre vård eller ut-
bildning, att valet inte ska gälla bättre eller sämre kvalitet. Men det är också ett atypiskt uttalande. 
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Visserligen anförde Socialdemokraterna att en jämlik hälso- och sjukvård all-

tid varit en ”grundförutsättning” i deras frihetskamp (främst i bemärkelsen 

jämlikhet i maktresurser), och eftersom man aldrig kan skapa en ”jämlik” hälsa i 

ett ojämlikt samhälle måste hälso- och sjukvårdspolitiken vara en del av den 

samlade välfärdspolitiken (se t.ex. Socialdemokraterna 2009a: 4). Men även om 

rätten till vård ramas in som en frihetsfråga i den socialdemokratiska argumen-

tationen är det ändå tydligt att utbildningspolitiken, eller utbildningssystemet, 

har en central betydelse för den socialdemokratiska jämlikhetsambitionen (jfr 

Lewin 1970, Rothstein 1986), vilket kan förstås just genom det sätt på vilket de 

betraktar skolans möjligheter att verka som motor för social förändring. Det är 

också tydligt att detta starka fokus på skolan är något som Moderaterna har 

velat (eller varit tvungna) att ständigt förhålla sig till. Mot denna bakgrund 

kommer detta kapitel också i huvudsak fokusera på den skolpolitiska debatten 

snarare än den sjukvårdspolitiska.  

Sammanfattningsvis finns det således en glidning i denna tidigare period. Å 

ena sidan finns ett tydligt likhetskrav i jämlikhetsuppfattningen, där ”utfallet” 

jämlikhet i maktresurser betraktas som den huvudsakliga prioriteringen, ef-

tersom det också betraktas som en förutsättning för valfrihet. Å andra sidan 

talar de om jämlikhetens ”andra mål” som just är att möjliggöra för medbor-

garna att genom större valfrihet ta del av välfärdens innehåll. Samtidigt menar 

jag att den senare jämlikhetsuppfattningen möjliggörs genom den första, det vill 

säga det blir inte möjligt för Socialdemokraterna att i dessa sammanhang tala 

om valfrihet om inte utgångspunkten fanns att utfallskravet också måste mötas.  

Frihet och livskvalitet  

Under samma tid som Socialdemokraterna presenterade ”Framtiden i folkets 

händer” uttalade sig Moderaterna på detta sätt om strävan efter materiell jäm-

likhet i relation till valfrihet i ett politiskt program med titeln ”Ny väg”: 

Strävan efter materiell jämlikhet riskerar att hota den enskildes 
möjligheter att prioritera de kvalitativa inslagen i tillvaron. Om 
Sverige skall bli ett samhälle där kvalitetsaspekterna ges utrymme 
måste den personliga rörelsefriheten vidgas. Livskvalitet kan inte 
administreras fram. Den förutsätter materiell grundtrygghet. Men 
livskvalitet kan endast skapas av individerna själva […] De poli-
tiska ambitionerna måste ändras. Det är dag att våga ge utrymme 
för valfrihet. Det är dags att låta människorna handla på ett an-
nat sätt än politiker och samhällsplanerare tänkt sig. Det är också 
dags att erkänna att det inte finns politiska eller byråkratiska lös-
ningar på alla problem. Att de flesta problemen måste lösas ge-
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nom människornas egna insatser – enskilt och i samverkan. 
(Moderaterna 1981: 55–56). 

 

 

Samtidigt som Moderaterna kritiserade den socialdemokratiska strävan mot 

materiell jämlikhet talade de emellertid även, i likhet med Socialdemokraterna, 

om samhällets ansvar för medborgarnas välfärd. I den moderata argumentat-

ionen framhölls dock detta ansvar vara en lika självklar del av den konservativa 

idétraditionen som ”uppfattningen att den enskilde har ansvar för sig själv, för 

sina närmaste och för samhället” (Moderaterna 1978: 4). Samtidigt som Mode-

raterna framhöll det offentligas ansvar för en viss grundtrygghet betonades 

också att bistånd från de offentliga alltid måste vara ”hjälp till självhjälp”. Det 

offentligas stöd skulle vara ett stöd för att ”möta verkligheten, inte ge möjlighet 

att fly från denna”. Respekt för integritet fick inte förväxlas med kravlöshet 

(Moderaterna 1984a: 19). Den omnämnda grundtryggheten har inte heller lyfts 

fram som en förutsättning för frihet utan snarare diskuterats i barmhärtighets-

termer. 

I det moderata perspektivet var därmed frågan om sociala rättigheter också 

nära sammanlänkad med individuellt ansvarstagande, något som indikerades i 

citatet ovan men som görs än tydligare i följande uttalande: 

 

I uppfattningen om varje människa som en unik individ ligger 
också en förpliktelse att ge människorna möjlighet att förverkliga 
sina idéer och strävanden. Den utgör en grundval för strävan ef-
ter rättvisa förutsättningar för alla människor. Friheten för den 
enskilde måste förenas med ansvarstagande och samverkan. Den 
enskilde måste söka leva upp till de villkor som samlevnaden fö-
reskriver och ta ansvar för sina handlingar. Endast den är verk-
ligt fri som kan ta ansvar. Den som tar ansvar ger sitt stöd till 
andras frihet. (Moderaterna 1978: 1–2). 

 

Uppgiften för det politiska arbetet beskrevs av Moderaterna under denna tid 

som att ”forma samhället så att den enskilda människan kan leva i frihet och 

trygghet” (ibid.). Det individuella ansvaret beskrevs gälla såväl den egna livssitu-

ationen som ”skyddet av nära och kära”. Här återkommer också Moderaternas 

framhållande av värden som ”barmhärtighet” och ”medmänsklighet” som re-

dan diskuterats i relation till Moderaternas värnande av det civila samhället. 

Moderaterna framhöll också hur (den socialdemokratiska) kollektivismen ”ne-

utraliserat” den enskildes ansvar, något som hotade grunden för ”den mänskliga 

friheten” (Moderaterna 1990b: 61–62).  

 Föga förvånande var Moderaterna under den tidigare delen av den under-

sökta perioden mycket hårda i sin kritik av det socialdemokratiska jämlikhets-
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begreppet. Under en rubrik som löd ”jämlikhetspolitiken tillåter inte valfrihet” 

argumenterade Moderaterna för att den socialdemokratiska jämlikhetssyn som 

lanserades vid slutet av 1960-talet krävde en politik som tvingade alla att leva på 

samma sätt, från vaggan till graven. En sådan ”djupt orättfärdig” politik härled-

des till den jämlikhetsrapport som togs fram under Alva Myrdals ordförande-

skap och presenterades vid 1969 års socialdemokratiska partikongress (Modera-

terna 1986: 7).24 

Lika rätt till valfrihet 

Där Socialdemokraterna framhöll vikten av att fylla den formella friheten med 

ett materiellt innehåll argumenterade Moderaterna sålunda för att strävan efter 

materiell jämlikhet hotade den enskildes möjligheter att ”prioritera de kvalitativa 

inslagen i tillvaron”, som också det inledande citatet visade. Visserligen fram-

höll de också hur livskvalitet förutsatte en materiell ”grundtrygghet”, men de 

ansåg att livskvalitet i sig endast kunde skapas av individer själva (Moderaterna 

1981: 55–56). Att skifta de politiska ambitionerna från ”tvång” till ”valfrihet” 

innebar för Moderaterna också att medborgarna i större utsträckning skulle 

fråga sig vad de kunde göra för varandra snarare än vad de offentliga kunde 

göra för dem (ibid.). För Moderaterna var det således inte bara så att den jäm-

likhetsuppfattning Socialdemokraterna gav uttryck för inte var nödvändig, utan 

även förhindrade (den moderata) uppfattningen om jämlika rättigheter och 

därmed valfrihet.  

Det tydliggörs också genom det sätt som Moderaterna argumenterade för att 

den materiella tryggheten och välfärden hade skapat en mänsklig ”ofärd” som 

bland annat relaterades till hur sjuka i vårdköer drabbades, inte bara av fysiskt 

lidande i sitt väntade, utan även av ”vetskapen att inte själv kunna välja” utan i 

stället på ”nåder” behöva ta emot den vård som andra bestämde över (Modera-

terna 1987c: 19–20). Den jämlikhetsuppfattning som här kommer till uttryck är 

således en med störst likheter med dimensionen jämlikhet i rättigheter. Den 

innefattar synen att staten ska tillförsäkra medborgarna någon form av grund-

trygghet, men därutöver knyts individens rättigheter tydligare till ansvar och att 

individen också lever upp till vissa villkor (ansvarssynen ska utvecklas i följande 

avsnitt). 

                                                      
24 Den så kallade jämlikhetsrapporten hade sammanställts av en arbetsgrupp tillsatt av Socialde-

mokraterna och LO under Alva Myrdals ordförandeskap. Rapporten, som talade om jämlikhet i 
makt och inflytande och lade grunden till stora delar av den jämlikhetskonception som sedermera 
kom att prägla Socialdemokraternas fördelningspolitik, fick ett massivt genomslag då den betrak-
tades som radikal (SAP & LO 1969). 
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Om det socialdemokratiska jämlikhetsperspektivet i hög grad fokuserade på 

maktresurser och maktrelationer kan detsamma även urskiljas i den moderata 

diskussionen. Men där det socialdemokratiska perspektivet betonar relationer 

medborgare emellan fokuserar det moderata framför allt på de maktresurser en 

medborgare behöver i mötet med det offentliga, med förvaltningen. Det hand-

lar om relationen mellan patient och sjukvård och mellan elev och skola (Mode-

raterna 1981: 55–56, 1987c: 19–20, 1990b: 75, 2009a: 74). 

Den moderata jämlikhetsuppfattningen utgår från att valfrihet är önskvärt i 

ett tidigare skede än den socialdemokratiska, det vill säga innan en (offentlig) 

materiell resursfördelning skett. För Moderaterna har det ”stora problemet” 

varit att det saknats möjligheter att välja bort exempelvis en skola som inte 

motsvarade individens krav, inte att det fanns dåliga och bra skolor i sig (mot-

ion 2001/02:Ub15). Valfriheten här är således en frihet från staten, snarare än 

en frihet genom staten och det moderata maktresursperspektivet kommer till 

uttryck genom möjligheten att ”välja bort”. I den aspekten finns det redan här 

också en glidning mellan dimensionen jämlikhet i rättigheter och den tunnare 

versionen av likvärdighet i möjligheter. Fokus ligger för partiet, i likhet med den 

tunnare versionen av likvärdighet i möjligheter, inte vid vilka konsekvenser 

eventuella val av skola eller vård kan komma att ha i framtiden, och valfriheten 

blir i hög grad ett ex ante-begrepp. 

I synsättet innefattas således även en skiljelinje i förhållande till Socialdemo-

kraterna i fråga om problemdefinitioner, om i vilket skede ”olikheter” ska anses 

vara acceptabla och inte, och vilken typ av olikheter. Den tidiga moderata synen 

på rättvisa inom utbildningssystemets definierades inom ramen för ”lika rätt till 

utbildning” eller ”lika rätt till vård”, det vill säga rättvis tillgång till utbildning och 

vård. När Moderaterna under denna period talade om ”utjämning av skillnader” 

avsåg de denna utjämningsaspekt. Rätten till (tillgång till) exempelvis utbildning 

eller vård relaterades dock omedelbart till frågan om valfrihet, eller snarare bris-

ten på valfrihet inom utbildningssystemet eller inom vården (se t.ex. Modera-

terna 1975: 229–231, 1985: 1), så som tidigare också har beskrivits.  

För Moderaterna byggde Socialdemokraternas politik på en ”felaktig” före-

ställning om att ”olikheter mellan individer och grupper av individer i sig måste 

leda till sociala konflikter” (Moderaterna 1981: 54–55). Det är också ur detta 

perspektiv som Moderaternas sätt att förorda valfrihet ex ante förklaras. Frågan 

om olika initiala förutsättningar för att fatta ”goda” beslut problematiseras inte, 

i stället betonas statens neutralitet inför dessa (frågan om statens neutralitet 

kommer att utvecklas i behovskapitlet).  
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När det gäller den specifika valfriheten i dessa välfärdssektorer skulle gräns-

skillnaden mellan partierna också kunna sägas illustreras genom frågan om 

huruvida staten genom tillhandahållandet av välfärdsnyttor möjliggör medbor-

garnas individuella livsprojekt eller om marknadens intåg i välfärden möjliggör 

en reell statlig neutralitet inför det individuella livsprojektet. Den moderata 

synen på lika (eller likvärdiga) möjligheter till fria val handlar således under 

denna period om val i ett tidigare skede än i det socialdemokratiska perspektivet 

och det är just rätten till valfrihet som står i fokus.  

Ingen frihet utan ansvar 

När det gäller Moderaternas syn på samhällets ansvar för denna nämnda ”mate-

riella grundtrygghet” är deras syn på individuellt ansvar för den egna livssitua-

tionen alltså central. Moderaterna har konsekvent menat att frihet innefattar 

rätten att forma det egna livet efter egna värderingar och drömmar, men att 

denna frihet också innebär ett stort individuellt ansvar för den egna materiella 

tryggheten (Moderaterna 1993a: 1). Det förhållningssättet tog sig uttryck genom 

exempelvis det sätt på vilket Moderaterna framhöll hur alla vuxna har ett ”per-

sonligt ansvar för sin hälsa”, att det allmänna kan ge stöd för den enskilde ge-

nom ”hälsofostran, anläggningar för motion etc.” men att det är människan 

själv som ”bär ansvaret för sina livsvanor” (Moderaterna 1987b: 37), vilket 

också överensstämmer med lika rättigheter-dimensionen i matrisen.  

Det innebar dock inte att Moderaterna i förlängningen också explicit argu-

menterade för att individer i större utsträckning skulle hållas ansvariga för de 

kostnader för vård av sjukdomar de själv kunde anses bära ansvar för. Uttalan-

dena i dessa avseende är mer övergripande och svävande. Däremot kan detta 

naturligtvis även ses mot bakgrund av den moderata synen på privata försäk-

ringar inom hälso- och sjukvården som diskuterats i tidigare kapitel om synen 

på privat och offentligt, och argumenten om att påverka sina försäkringskost-

nader genom bland annat val av livsvanor.  

Synen på individuellt ansvar tar sig även uttryck genom det sätt på vilket 

Moderaterna poängterat att inte enbart samhället har ett ansvar att tillhanda-

hålla utbildning, utan att även individen har ett stort sådant för att faktiskt till-

godogöra sig den utbildning som tillhandahålls: 

 
Det är den enskilde själv som genom ofta hårt arbete måste ut-
veckla de kunskaper han eller hon behöver, respektive har sär-
skild fallenhet för att tillägna sig.” (motion 2001/02:Ub15).  
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Det är också ur detta ljus som Moderaterna under tidigt 2000-tal argumenterade 

för att ett av skälen till varför de svenska välfärdssystemen och omfördelnings-

politiken inte längre biter på samhällets problem, var att kunskap inte kan ”om-

fördelas politiskt eller ges bort som en gåva”, utan måste ”erövras av var och 

en” (Moderaterna 2001a: 9). Detta är ett perspektiv som också återkommer 

senare i de moderata dokumenten. I 2011 års partiprogram betonar Moderater-

na hur ”ansvar är en ofrånkomlig del av friheten eftersom friheten att fatta 

beslut också innebär att ta ansvar för konsekvenserna” liksom att ”staten måste 

tilltro människor kapaciteten och viljan att bära det ansvar som följer med fri-

heten” (Moderaterna 2011). Moderaternas syn på ansvar uttrycker således ett 

mer liberalt perspektiv där man är ansvarig som individ inför valda ojämlikhet-

er. I det perspektivet blir ojämlikheter som uppstår i ett valfrihetsbaserat skol- 

eller sjukvårdssystem mindre problematiska, eftersom de är resultatet av just 

egna val vilka individen själv anses bära ansvaret för.  

 Det här synsättet är viktigt för att förstå partiernas sätt att se på jämlikhet 

respektive likvärdighet. Utgångspunkten för de moderata uttalandena kan tolkas 

som att kunskap eller hälsa inte är en ”välfärdsprodukt” som kan fördelas och 

ge omedelbart resultat. En framgångsrik undervisning eller behandling förutsät-

ter ett intresse och en vilja hos eleven eller patienten för att avsedd effekt ska 

uppnås (Moderaterna 2001a: 9). Den moderata positionen i dessa sammanhang 

har därför tydliga likheter med dimensionen jämlikhet i rättigheter. 

 Även i de socialdemokratiska dokumenten kan vissa skrivningar urskiljas 

som indikerar ett liknande perspektiv på betydelsen av mottagarnas ”vilja” att ta 

till sig kunskaper inom utbildningen. Exempelvis framhölls en förutsättning för 

att skolan ska lyckas med sitt uppdrag vara att den ”fånga[r] lusten till lärande 

och utmana[r] alla barn och unga att vilja utvecklas maximalt efter sin förmåga” 

(Socialdemokraterna 2009c: 34). Till skillnad från det moderata argumentet är 

det dock tydligt hur det i den socialdemokratiska diskussionen är det offentligas 

(här lärarnas) ansvar att ”fånga” elevernas lust att lära sig (Socialdemokraterna 

2009b: 36). Den socialdemokratiska följdmotionen till gymnasiereformen an-

förde också hur skolans centrala uppgift var att ge alla elever ”lust att ständigt 

vilja lära mer” (motion 2008/09:Ub591: 12–13). Att Socialdemokraterna inte 

accepterar olika utfall med hänvisning till det individuella ansvaret förklaras dels 

genom deras syn på (ojämlika) förutsättningar, dels att de inte accepterar ojäm-

likheter som försätter människor i ojämlika maktrelationer. Huruvida det är 

resultatet av individens val är i det perspektivet inte relevant.  
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Omtanke i lilla världen 

Moderaterna ville tydligt positionera sig mot uppfattningen att mellanmänskig 

solidaritet endast tog sig uttryck genom ett offentligt välfärdssystem. De fram-

höll att det visserligen fanns uppgifter där offentlig finansiering ”ibland” var en 

förutsättning för att ”svaga” skulle få tillgång till exempelvis vård och omsorg, 

men att detta inte nödvändigtvis innebar att själva verksamheten behövde utfö-

ras i offentlig regi (Moderaterna 1986: 22). Dessutom kritiserade de starkt vad 

de ansåg var en ”djupt reaktionär” inställning, att det endast var jämlikt om 

”någon annan” utförde vård och omsorg (Moderaterna 1986: 8).  

Det sätt på vilket det svenska välfärdsprojektet syftat till att göra medbor-

garna oberoende av familjen och andra nära gemenskaper och hur sammanslut-

ningen i stället skett mellan individen och staten, har beskrivits som särskiljande 

för den svenska välfärdsmodellen. Henrik Berggren och Lars Trädgårdh har 

beskrivit syftet med detta som att tillförsäkra att fundamentet för medborgarnas 

mellanmänskliga relationer inte utgörs av beroendeförhållanden (2006: 10). Men 

det är också mot detta som Moderaterna riktat kritik då de i stället framfört 

värdet av den ”lilla världen” och det civila samhället.  

Ansvarstagande för de ”nära och kära” var en viktig komponent för Mode-

raternas begrepp ”den lilla världen”, så som tidigare uppmärksammats. Under 

slutet av den undersökta perioden började Moderaterna dock även tala om 

”ansvar för andra” utan att direkt sätta det i kontext till den nära familjen. I 

handlingsprogrammet från 2007 uttalade de att ”alla måste ta ansvar för såväl 

hur man väljer att leva sitt eget liv som för andra”, samt att vi ”tillsammans” har 

ett ”grundläggande ansvar för att hjälpa och stödja dem vars krafter inte räcker 

till”. Det är emellertid fortfarande det civila samhället som dessa uttalanden 

knyts till, även om det i handlingsprogrammet också uttalas att politiken måste 

vara ”stark när den verkligen behövs” (Moderaterna 2007a: 2).  

Detta sista konstaterande, ”när det verkligen behövs”, är signifikativt, för 

Moderaterna och de borgerliga regeringarna har återkommande framhållit att de 

sociala trygghetssystemen ska finnas till för de allra svagaste. På 1980-talet ta-

lade Moderaterna om att obligatoriska socialförsäkringar skulle garantera 

”grundtryggheten” vid ”sjukdom, handikapp, arbetslöshet eller ålderdom” 

(Moderaterna 1984a: 19) och över tid kommer Moderaterna, framför allt inom 

vården, att i allt större utsträckning peka ut behovet av stöd till särskilt svaga 

grupper. I husläkarreformen anförde de vidare att det var angeläget att ”de mest 

utsatta grupperna”25 inte drabbades negativt i ett system som i stor utsträckning 

                                                      
25 Såsom barn, gamla, långvarigt sjuka, psykiskt sjuka, socialt utslagna m.fl. 
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byggde på individernas egna initiativ (prop. 1992/93:160: 45–46). På liknande 

sätt betonade de ”särskilt utsattas behov” inom vården i såväl 2007 års hand-

lingsprogram (se t.ex. Moderaterna 2007a: 12–13) som i vårdpropositionen från 

partiets stämma 2009 (Moderaterna 2009c). Här återkommer således synsättet i 

jämlika rättigheter-perspektivet, att det är en slags minimal anständighetsnivå 

som staten ska garantera de mest utsatta i samhället. I likhet med rättighetsdi-

mensionen är perspektivet inte att det är problematiskt att vissa har ”mer” än 

andra, utan att vissa har för ”lite”.  

Valfrihet som rättvisefråga 

För Moderaterna utgjorde således det materiella innehållets konsekvenser, i 

form av politisk styrning, ett hinder för jämlik rätt till valfrihet. Som tidigare 

nämnts presenterade Moderaterna också möjligheten att överhuvudtaget gå i en 

fristående skola som en rättvisefråga, det vill säga alla skulle ha råd att välja en 

fristående skola, inte bara de med de rätta ekonomiska förutsättningarna (se 

t.ex. Moderaterna 1987b, 1993c: 4–5, motion 1990/91:Ub5). Vidare framhölls 

valfrihetssystem inom skolan som ett sätt att också motverka den segregation 

som den (socialdemokratiska) ”misslyckade bostadspolitiken” orsakat (Modera-

terna 1998: 12–13, motion 1995/96:Ub39). Skolpengen framhölls som en rätt-

visereform genom att den möjliggjorde en klassresa för barn ”från mindre goda 

omständigheter” (Moderaterna 2000: 39–41).  

Visserligen tillstod den borgerliga regeringen på 1990-talet att det fanns vissa 

begränsningar i föräldrars och elevers ”reella” möjligheter att välja skola eller 

vårdcentral, exempelvis faktisk tillgång till olika alternativ att välja mellan, lik-

som vissa utsatta gruppers (bristande) initiativförmåga (prop. 1992/93:160: 47, 

prop. 1992/93:230: 28).26 Men samtidigt framhölls att ”erfarenheterna” emeller-

tid visade att alternativ kunde uppstå även i ”svårare” områden som glesbygden 

och att det var viktigt att valfriheten vidgades även inom det kommunala skolvä-

sendet. I fråga om vården ansåg den borgerliga regeringen i och med 1990-

talets husläkarreform att ett sätt att minska segregationen var att förbjuda hus-

läkare att neka patienter. Dessutom underströks det att det var ”önskvärt” att 

husläkare inte fulltecknade sig innan de varit i kontakt med sjukvårdshuvud-

mannen, så att de kända och ”populära” läkarna inte hann bli fulltecknade med 

personer som antingen är aktiva och medvetna, eller av sådana som ofta besö-

ker läkare och är ”relativt vårdtunga” (prop. 1992/93:160: 47). 

                                                      
26 Sådana begränsningar som fördes fram var exempelvis hur det i glesbygden ofta inte finns 
några alternativa skolor och vårdcentraler inom rimliga avstånd, liksom att möjligheten för en 
attraktiv skola eller läkare att ta emot alla sökande var begränsade. 
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När det gäller utfallsmedvetenhet är det dock värt att uppmärksamma att 

dessa problematiseringar i första hand görs av den borgerliga regeringen och 

inte av Moderaterna som parti. Därför är det även värt att uppmärksamma 

Moderaternas förhållningssätt till frågan om elevavgifter. I ett politiskt program 

som partiet la fram 1993 argumenterades för att skolor skulle ges möjlighet att 

ta ut elevutgifter utöver det offentliga stödet som ska följa varje elev. Argumen-

tet var att det i annat fall skulle uppstå ”tröskeleffekter” mellan skolor som inte 

fick ta ut någon avgift och elitskolor där eleverna tvingades betala hela avgiften 

själva. De förtydligar inte vad de menar med tröskeleffekter, men argumentet 

vävs samman med uttalanden om att utbildningen av ”hög kvalitet” har särskild 

betydelse för elever från ”mindre studiemotiverade miljöer”, varför det kan 

förstås som att dessa elevers utbildning skulle gynnas av det resurstillskott elev-

avgifterna skulle innebära (Moderaterna 1993b: 86–87).  

Elevavgifterna försvarades alltså utifrån en rättvisegrund och är därmed ett 

ytterligare exempel på det moderata perspektivet att lika valmöjligheter är det 

som i sig är mer rättvist. Däremot problematiserade Moderaterna under denna 

tid inte själva omständigheterna för möjligheterna till dessa val i praktiken på 

samma sätt som Socialdemokraterna, exempelvis vilka konsekvenser eventuella 

elevavgifter skulle få för just dessa elever från ”mindre studiemotiverade mil-

jöer” att faktiskt välja skolorna i fråga. Därför kan det moderata utfallsperspek-

tivet i denna del bäst beskrivas som en glidning mellan den dimension som 

betonar lika rätt till valfrihet och den tunnare versionen av likvärdiga möjlighet-

er. Det centrala här är dock den uteblivna problematiseringen av förutsättningar 

ex ante valfriheten. 

Det är inte heller per definition problematiskt i det moderata perspektivet att 

det finns ”sämre” och ”bättre” produktion av välfärdstjänster. I fråga om 

friskolorna argumenterade Moderaterna i början av 2000-talet för att det inte 

var problematiskt att friskolors utveckling lett till att kommunala skolor fått 

stänga:  
När makten flyttas från politikerna till eleverna och föräldrarna 
finns det inte skäl att förfasa sig om valen går i en annan riktning 
än vad de kommunala politikerna tänkt sig. En nedlagd skola 
motsvaras ju av att eleverna någon annanstans funnit ett bättre 
val; allt naturligtvis under förutsättning att konkurrensvillkoren 

är lika. (motion 2001/02:Ub15). 
 

Det ”stora problemet” identifierades således återigen som att många elever inte 

hade möjlighet att välja bort en skola som inte motsvarade kraven och att val-

friheten därför skulle vara lösningen, inte problemet.  
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Under 2000-talet blev det alltmer återkommande även i den moderata argu-

mentationen att framhålla vikten av att minska klyftorna i samhället och att den 

som ”har mycket bör dela med sig till den som har litet eller ingenting alls” 

(Moderaterna 2009b: 6). I ett inledningsanförande på partiets stämma i Örebro 

2005 uttalar partiledare Fredrik Reinfeldt att: 

 
Moderaterna tror på att en skattefinansierad välfärd har stora 
fördelar, för att den utjämnar livschanser. Det här är vi inte 
ensamma om. Denna uppfattning finns i snart sagt hela den 
civiliserade världen. Hela vårt synsätt om att människan ska 
komma till sin rätt blir omvänt fördelad om det ska vara vilken 
familj du föds i som ska avgöra dina livschanser. Vi kan därför 
tydligt och stolt slå fast att varje människas möjlighet att få 
komma till sin rätt, i en väl fungerande och skattefinansierad 
skola med bra kvalitet, lägger grunden till det vi gillar. Vi kan 
därför slå fast att behoven och aldrig plånboken ska styra rät-
ten till sjukvård i Sverige. I vårt Sverige ska människor få prö-
vas utifrån sin egen begåvning och ges möjlighet att växa. I 
vårt Sverige ska också finnas stöd och hjälp då den egna hälsan 
sviker. (Moderaterna 2005c: 8–9).  

 

Uttalandet signalerar en ny riktning för Moderaterna och ligger i linje med den 

bild av ”nya” Moderaterna som senare ska komma att presenteras. Det nya i 

detta uttalande är framför allt det sätt som den skattefinansierade välfärdens 

fördelar framhålls på, samt att de uppmärksammar ojämlika förutsättningar ex 

ante. Det är dock oklart huruvida uttalandena verkligen bör utläsas som en 

(resurs-)fördelningspolitisk ambition eller en förändring i synen på hur valfri-

hetens syfte bör uppfattas, eftersom Moderaterna även uttalar att en omfördel-

ning av resurser aldrig kan vara ett långsiktigt sätt att bekämpa orättvisor. Fokus 

är fortfarande allas möjlighet till eget arbete och företagande, inom ramen för 

marknadsekonomin, som ”utjämnar skillnader och bidrar till ett samhälle som 

präglas av gemenskap och solidaritet” (Moderaterna 2009b: 6).  

Under 2000-talet börjar Moderaterna omnämna den goda utbildningen i 

termer av ”jämlikhetsskapande” och som något som möjliggör integration 

(Moderaterna 2003: 111), och i den bemärkelsen tillkommer en slags ytterligare 

dimension i synen på skolans uppdrag som tidigare enbart återfanns hos Social-

demokraterna. I propositionen som föregick GY1127 uttalade den borgerliga 

regeringen vidare att utbildning är ”en mänsklig rättighet som ger individen 

möjlighet att öppna dörrar, se nya perspektiv och ökar individens valmöjlighet-

er”. I dessa resonemang ligger Moderaterna och den borgerliga regeringen 

                                                      
27 GY11 är den gymnasiereform som trädde i kraft 2011 och som bl.a. innebar en uppdelning 
mellan yrkesförberedande- och högskoleförberedande program. 
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mycket nära Socialdemokraterna. I samma stycke skrev de exempelvis också att 

”bildning ger människor makt och möjlighet att forma sina egna liv” (prop. 

2008/09:199 : 35–36). Även detta skulle kunna indikera en glidning i synen på 

förutsättningarna för valfrihet, mot att i större utsträckning också problemati-

sera förutsättningarna för valfrihet på ett sätt som de inte gjort tidigare.  

Men samtidigt framförs även i 2011 års idéprogram hur ett av medlen till 

ökad egenmakt är valfrihet i välfärden vilket också knyter frihet till förmågan 

och viljan att ta ansvar för frihetens konsekvenser. I samma idéprogram fram-

hålls därtill hur såväl en alltför omfattande politik som frånvaron av politik 

utgör ett hot mot ”varje människas strävan efter lycka” (Moderaterna 2011). 

Precis som privatiseringskapitlen visade finns sålunda en spänning i det sentida 

moderata förhållningssättet i synen på politikens möjliga och önskvärda roll i 

förhållande till vad som skapar förutsättningar för individuell valfrihet. I Mode-

raternas frihetsperspektiv är politiken alltjämt i första hand att betrakta som ett 

hinder för den enskildes frihet, men partiet kommer också att knyta politiken 

till den enskildes förutsättningar att förverkliga sina livsplaner. Som de mer 

sentida moderata citaten visar, och inte minst citatet från Fredrik Reinfeldt, 

inbegriper deras ideal om lika möjligheter en offentlig styrning och finansiering 

av vård och skola. Därmed är staten inte enbart ett hot mot individens frihet, 

vilket också strider mot en den negativa frihetskonception som följer av lika 

rättigheter-dimensionen. I den delen är synsätten därmed inte förenliga, så frå-

gan är därför om det sker en förändring av den moderata synen på valfriheten. 

Jag menar att detta är tveksamt eftersom denna mer sentida utveckling sker 

med en tvekan som urskiljs genom hur Moderaterna också konsekvent betonar 

den enskildes ansvar, liksom värdet av det civila samhället framför staten. Det 

tycks nästan finnas en motvilja mot att artikulera vad denna nya mer ”positiva” 

syn på politikens roll har för betydelse för den moderata valfrihetsinramningen. 

Exempelvis framhåller de, även i 2011 års idéprogram, hur den offentliga finan-

sieringen av välfärden utgör en gemensam trygghet som säkrar samhällsgemen-

skapen för att i följande stycke deklarera att den offentliga finansieringen inte 

får stå i kontrast till egenmakten. Denna egenmakt menar de ska försvaras ge-

nom lagstiftning, men framför allt genom mångfald och valfrihet (Moderaterna 

2011), det vill säga, de rör sig fortfarande mellan dimensionerna lika rättigheter 

och den tunnare versionen av likvärdiga möjligheter.  

I den tidigare perioden ligger betoningen framför allt på den första dimens-

ionen, där rätten till välfärdstjänster knutits till ett personligt ansvar och valfri-

heten till rätten att välja privata alternativ. Lika rätt till valfrihet betraktades som 

den maktresurs medborgaren behövde inför mötet med det offentliga och där-
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med även som en slags rättvisereform. En viss (begränsad) grundtrygghet före-

språkades, men med betoning på individens ansvar för konsekvenserna av olika 

beslut, och utan problematisering av skillnader medborgare emellan, varken i 

fråga om maktresurser eller i fråga om förutsättningar att nyttja rätten till valfri-

het. Över tid rör sig Moderaterna mer mot den tunnare versionen av likvärdiga 

möjligheter, där förutsättningar för verklig valfrihet utgörs av en mångfald av 

aktörer att välja mellan. Under den senare perioden börjar partiet även tala om 

välfärdens innehåll i frihetsskapande termer, men inte på ett sådan sätt att det 

förändrar deras syn på valfrihetens innebörd. Det är dock ingen knivskarp 

övergång, uttryck för bägge perspektiv återfinns under hela perioden.  

Mot en ny innebörd av likvärdighet 

Det var vid slutet av 1970-talet som likvärdighetsbegreppet började slå igenom i 

den svenska socialpolitiken, parallellt med den allt större vikt som lades vid att 

minska byråkratin och att öka individualiseringen inom den offentliga sektorn 

(Lindensjö, Lundgren 2000: 86). Även om likvärdighetsbegreppet ofta samman-

länkas med decentraliseringen av huvudmannaskapet för skolan som genom-

fördes under slutet av 1980-talet användes det i utbildningssammanhang redan 

under 1940- och 1950-talen i samband med diskussionerna kring enhetsskole-

reformen (SOU 1945:60, prop. 1950:70). Det ”nya” med likvärdighetsbegreppet 

under 1980-talet har av forskare framhållits vara att det rymde dels krav på nya 

organisatoriska former, dels andra värden som frihet och mångfald. I jämförelse 

med jämlikhetsbegreppet var likvärdighet ett ”mjukare och möjligen mer mång-

tydigt begrepp” (Bergström 2003: 153–156, jfr Wahlström 2008a, Englund, 

Quennerstedt 2008a, Englund 1996, 1999, 2008b, Schüllerqvist 1996). 

Socialdemokraterna har alltså även innan kommunaliseringen av skolan talat 

om likvärdighet. I ett av detta kapitels första citat deklareras hur det är kombi-

nationen av formella ramar och materiella möjligheter som gör alla likvärdigt 

delaktiga i friheten (Socialdemokraterna 1984a: 9). Det är dock mot slutet av 

1980-talet som likvärdighetsbegreppet på allvar gör inträde i den skolopolitiska 

debatten. I den proposition som regeringen presenterade i syftet att bland annat 

kommunalisera lärarkåren argumenterade dåvarande skolminister Göran Pers-

son för att: 

 

En fortsatt statlig reglering av tjänsterna som lärare, skolledare 
och syofunktionär utgör inte en förutsättning för en över hela 
landet likvärdig skola, utan denna uppnås genom andra styrme-
del, t.ex. läroplaner, utvärdering, lärarutbildning och fortbildning, 
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behörighet samt specialdestinerat statsbidrag. (prop. 1989/90:41: 
6–7). 28 

 

Som skäl till denna bedömning angav man att den politiska enigheten ända 

sedan efterkrigstiden hade varit stor om att skolan ska vara likvärdig i bemärkel-

sen att den ska ge alla elever god utbildning oavsett socioekonomisk bakgrund, 

och att ”vi har i Sverige nått långt när det gäller att uppnå detta mål” (prop. 

1989/90:41: 6–7). Det som ansågs behövas ”nu” var i stället ”ett styrsystem 

som kan stimulera till en kontinuerlig förbättring av verksamheten” och att en 

sådan utveckling i stor utsträckning måste bygga på lokala initiativ snarare än en 

stark central reglering.  

Snarare än att släppa ambitionen om en likvärdig skola framhöll den social-

demokratiska regeringen hur likvärdig inte behövde betyda likformig samt att 

likvärdighet snarare förutsatte en individualisering efter varje elevs behov (prop. 

1990/91:18: 27–28, prop. 1989/90:41: 6–7). Premissen var att alla elever ska 

kunna få likvärdiga kunskaper och färdigheter men att detta kan kräva olika 

insatser för att nå målet. Konsekvensen är också att likhetskravet i utfallet inte 

heller kan vidhållas, oavsett om det anses som eftersträvansvärt eller inte. Lik-

värdighet kommer därför under denna period att knytas till perifera begrepp 

som decentralisering och lokal anpassning. Slopandet av jämlikhetsbegreppet 

illustreras i den så kallade ansvarspropositionen genom att den socialdemokra-

tiska regeringen valde att konsekvent tala om rättvisa och likvärdighet, men 

undvek att använda begreppet jämlikhet (prop. 1990/91:18). Den innebörd av 

likvärdighet som uttrycks här kan bäst beskrivas som en tjockare version av 

likvärdiga möjligheter, där valfrihetens innebörd ringas in som något som möj-

liggörs bäst genom kompensatoriska insatser (på individnivå). Det vill säga, 

likvärdiga möjligheter som olika men lika värda vägar till den goda utbildningen 

som sedan möjliggör likvärdiga valmöjligheter senare i livet. 

Genom att likvärdighetsbegreppet är ett ”mjukare” begrepp än jämlikhet har 

likvärdighetsmålet möjliggjort en diskussion där man kan framhålla just ”likvär-

diga olikheter”. Ett flertal forskare har framhållit relationen mellan likvärdighet 

och valfrihetsbegreppet. Ann Quennerstedt argumenterar exempelvis för att 

1970-talets decentraliseringskrav som utmanade jämlikhetsdiskursen gav ut-

rymme för en ny uttolkning av likvärdighet där ”alla individers olikhet ska vara 

lika mycket värd” (2007: 54). Det är också en tolkning som överensstämmer 

                                                      
28 Det nya statsbidragssystemet innebar i korthet att man i stället för att rikta statsbidrag till varje 
enskild kommunal verksamhet (som till exempel skolan), slog samman samtliga statsbidrag till en 
klumpsumma. Kommunerna fick därmed möjlighet att själva föra över resurser mellan olika 
kommunala verksamheter (prop. 1990/91:18). 
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med den innebörd av likvärdighet som under den senare perioden tonar fram i 

Socialdemokraternas diskussioner, och som återfinns i dimensionen jämlikhet i 

möjligheter. Inom skolan märks detta kanske allra tydligast:  

 
Målet är en sammanhållen skola där alla elever har rätt till en 
likvärdig utbildning oavsett huvudman. Det kräver en förny-
else av friskolesystemet. Grundläggande är att alla skolor oav-
sett huvudman ska vara öppna för alla elever och ha samma 
rättigheter och skyldigheter. Alla skolor ska verka under 
samma skollag, hålla samma höga kvalitet och följa samma nat-
ionella läroplan, kursplan och betygsystem. Elever och föräld-
rar ska ha rätt till en allsidig och saklig information som ger en 
rättvis jämförelse mellan skolor. Granskning, insyn och kvali-
tetskrav måste vara likvärdiga för alla skolor oavsett huvud-
man. Det viktigaste är inte skolans driftsformer och huvud-
mannaskap – utan elevens rätt till en skola med bra kvalitet. 
(Socialdemokraterna 2009b: 38–39). 

 

Partiet talar således alltjämt om värdet av en sammanhållen skola, men den 

likvärdiga utbildningen knyts till frågor om huvudmännens villkor och om ele-

vers möjligheter att välja mellan dessa enligt anlag och preferenser. Thomas 

Englund m.fl. har argumenterat för att likvärdighetsbegreppet under slutet av 

1990-talet och under 2000-talet också kopplas alltmer till måluppnående och 

betygsättning, och att det därmed blir ett allt ”tunnare” och mer avgränsat be-

grepp, preciserat i godkäntkravet (Englund, Quennerstedt 2008a: 7f, Olson 

2008: 72f). En sådan tolkning stöds av den betoning som kan urskiljas i den 

socialdemokratiska argumentationen kring mätbar kunskap och dess betydelse 

för en likvärdig skola:  

 

Det nationella ansvaret för att ge alla elever rätt till en likvärdig 
skola bör stärkas. Politiken, såväl nationellt som i kommunerna, 
bör ha ett tydligt fokus på resultat och måluppfyllelse men me-
toderna att nå målen ska vara professionens ansvar. Professionen 
bör kunna ha en starkare roll på nationell nivå för att utarbeta 
och rekommendera metoder för att nå en högre måluppfyllelse. 
(Socialdemokraterna 2009b: 37) 

 

Citatet ovan i fråga om den sammanhållna utbildningen indikerar således en 

förskjutning från den ”tjockare” jämlikhetsdimension till den tunnare versionen 

av likvärdighet i möjligheter med tydligt fokus på måluppfyllelse, dock utan att 

tydliggöra specifikt vilka målen bör vara. Andreas Bergh (2008) menar att i och 

med att likvärdighetsbegreppet alltmer begränsas till innebörden att alla elever 

ska uppnå godkända resultat så blir detta också liktydigt med vad som menas 

med god kvalitet. Även Quennerstedt (2008: 39) påpekar att trots betoningen 
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på mål i styrdokumenten framgår det inte vilka mål som utgör måttet på likvär-

dighet, de innehåller dels övergripande målsättningar, till exempel att skolan ska 

fostra elever till att omfatta vissa grundläggande värden, såsom demokrati, em-

pati och respekt för människors olikhet, dels kursmål på två nivåer (uppnå-

endemål och strävansmål). Hon menar att det är oklart om måttet på likvärdig-

het utgörs av att alla målen ska nås, eller om det bara gäller de specificerade 

uppnåendemålen.  

Ovan nämnda citat indikerar därtill en förskjutning, inte bara från en ”tjock-

are” jämlikhetsdimension till en tunnare version av likvärdighet i möjligheter, 

vilket uttrycktes i styr- och ansvarspropositionerna, utan även till en likvärdig-

hetsdimension med fokus på huvudmannavillkor. Även valfriheten ges i den 

meningen en ny innebörd för Socialdemokraterna, eftersom valfriheten blir ett 

ex ante-begrepp. Det vill säga valfrihet är inte bara, som tidigare, ett bredare 

begrepp som handlar om vilka valmöjligheter man har i livet, utan det blir i allt 

större utsträckning valfriheten att ”välja mellan två vårdcentraler”. Socialdemo-

kraterna fortsätter dock att använda sig av jämlikhets- och likvärdighetsbegrep-

pen parallellt och ofta synonymt. I ett politiskt program från 2009 uttalas (trots 

ovan beskrivna förskjutning) exempelvis att:  

 

Det yttersta målet för socialdemokratisk politik är och förblir alla 
människors frihet att kunna leva ett gott och rikt liv. En grund-
läggande förutsättning är god hälsa. Därför utgör också en jämlik 
hälso- och sjukvård fundamentet i en socialdemokratisk väl-
färdspolitik. Men en jämlik hälsa går aldrig att nå i ett ojämlikt 
samhälle. Det är mäns och kvinnors sociala villkor som är avgö-
rande. Därför måste socialdemokratisk hälso- och sjukvårdspoli-
tik alltid vara en integrerad del av en samlad välfärdspolitik för 
att minska klyftor mellan människor i Sverige. (Socialdemokra-
terna 2009a: 4). 

 

Ett sådant uttalande signalerar i mycket högre grad en jämlikhetsuppfattning 

likt den dominerande i den tidigare perioden än en tunnare version av likvärdiga 

möjligheter. Att dessa perspektiv skulle kunna ha delvis motstridiga mål upp-

märksammas inte av partiet. Detta ska vi återkomma till.  

Först är det dock värt att uppmärksamma hur Moderaterna kritiserade Soci-

aldemokraternas sätt att använda sig av begreppet. I den följdmotion som Mo-

deraterna presenterade med anledning av propositionen kritiserade de nämligen 

den socialdemokratiska regeringen för att inte precisera innebörden av likvär-

dighet: 
I regeringens förslag återkommer begreppet likvärdighet i en rad 
skilda betydelser utan precisering. Likvärdighet kan avse kvanti-
tet, men också kvalitet. Begreppet kan relateras till mål i absoluta 



 149 

termer eller i utbildningssammanhang till processer eller elevers 
utveckling. När socialdemokrater talar om likvärdighet och där-
med avser ’”lika tillgång till’” är detta ett mål som även vi ställer 
oss bakom, men för oss finns ytterligare dimensioner utan vilka 
skolan skulle svika sin uppgift. (motion 1990/91:Ub5: 3). 

 

Moderaterna menade att en sådan var allas rätt att ”utvecklas maximalt efter 

sina förutsättningar”. Dessutom kritiserade de regeringen för att endast dekla-

rera att skolans grundläggande mål skulle fastslås i skollagen, men inte vilka 

dessa mål var; ”vad som enligt regeringen skall läras i skolan är ännu oklart” 

(motion 1990/91:Ub5: 3).  

Även om Moderaterna började använda likvärdighetsbegreppet redan innan 

1980-talet blev likvärdighet under denna period också alltmer förekommande i 

den borgerliga argumentationen. I en av friskolepropositionerna uttalade den 

borgerliga regeringen att mot bakgrund av skollagens deklaration om rätten till 

likvärdig utbildning oavsett var i landet man bor, var det viktigt att endast ”ut-

bildningar av god kvalitet” fick offentligt stöd och därmed ett officiellt erkän-

nande. En sådan likvärdighet framhölls förutsätta krav och villkor på skolorna, 

som exempelvis krav på intagningsbestämmelser (prop. 1992/93:230: 45–46). 

Samtidigt framhöll regeringen även att det kunde finnas grund för att vid vissa 

profilskolor ”endast ta emot elever som har möjlighet att tillägna sig just den 

utbildning om erbjuds vid skolan”, exempelvis skolor med musikprofiler (prop. 

1992/93:230: 45–46). Här ser vi tydligt hur den borgerliga inramningen av lik-

värdighet kretsar kring dimensionen likvärdighet i villkor, som, i det perspekti-

vet, i sig utgör en förutsättning för likvärdig valfrihet. 

De kostsamma barnen och huvudmännen: vems är likvärdigheten? 

I fråga om den socialdemokratiska inramningen av likvärdighet och förskjut-

ningen mellan de två olika innebörderna är det av intresse att notera att i den 

proposition som den socialdemokratiska regeringen presenterade efter återeröv-

randet av regeringsmakten 1994, så konstaterades att även om en fristående 

skola inte får verka segregerande så bör den (precis som en kommunal skola) 

kunna neka att ta emot specifika barn vid en viss skola under vissa omständig-

heter: 
Skolans uppgift är att anpassa sin organisation och sin under-
visning så att hänsyn tas till alla elevers behov och förutsätt-
ningar. De elever som behöver särskilt stöd skall få det. Om 
behovet av stöd är av sådan omfattning att det skulle medföra 
betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för den 
fristående skolan, bör det i likhet med vad som gäller för 
grundskolan vara möjligt för den fristående skolan att inte ta 
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emot eleven. En bestämmelse om detta bör tas in i skollagen. 
(prop. 1995/96:200: 42–43). 

 

Även i en proposition från 2001/02 framkommer en sådan hållning då den 

socialdemokratiska regeringen även där uttalade att ”en fristående skola ska stå 

öppen för alla barn som enligt skollagen har rätt till utbildning […] med undan-

tag för sådana barn vilkas mottagande skulle medföra att betydande organisato-

riska eller ekonomiska svårigheter uppstår för skolan” (prop. 2001/02:35: 23).29 

I relation till den socialdemokratiska hållningen i övrigt om att alla skolor ska 

vara öppna för alla elever framstår detta som motsägelsefullt och det är också 

en aspekt av den (borgerliga) friskolereformen som Socialdemokraterna starkt 

kritiserat i andra sammanhang.  

I exempelvis följdmotionen till friskolereformen anklagade Socialdemokra-

terna den borgerliga regeringen för att ”friskriva” fristående skolor från skyl-

digheter i fråga om just barn med behov av särskilt stöd, och att detta riskerade 

att bidra till just ett segregerat skolsystem (motion 1991/92:Ub62). Socialdemo-

kraterna gav inte heller, i ovan angivna propositioner, någon tydlig motivering 

till varför barn med behov av särskilt stöd skulle kunna nekas, utöver de (hos 

den specifika skolan) ekonomiska motiv som kan utläsas i uttalandena. En (väl-

villig) tolkning är att det kan betraktas som ett utslag av pragmatism, att det 

skulle vara oerhört kostsamt att förpliktiga alla skolor att tillhandahålla de sär-

skilda resurser som kunde krävas för enskilda elever. I så måtto kan hållningen 

förstås som ett utslag av likvärdighet i villkor-dimensionen. Det vill säga, för att 

det ska finnas alternativ att välja mellan, krävs att vissa särskilda villkor ges till 

vissa huvudmän för att de ska kunna fortsätta bedriva verksamhet och genom 

sin existens möjliggöra elevers valfrihet. Vad som inte artikuleras då är vad som 

sker med de elevers valfrihet som på grund av att de är kostsamma inte skulle 

kunna nyttja denna valfrihet. 

Moderaterna kritiserade också den socialdemokratiska regeringen för deras 

hållning i frågan om ”kostsamma barn”. De menade att förslaget innebar att 

”elever som är dyrare än genomsnittet inte kommer att kunna välja skola” och 

att ”barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av extra stöd sätts 

på undantag”. De framhöll detta som ett cyniskt sätt att behandla utsatta elever 

(motion 1995/96:Ub39). Det är också ett återkommande moderatargument 

som dyker upp även på 2000-talet (se t.ex. Moderaterna 2002: 10–11).  

                                                      
29 En fristående skola ”som anordnar utbildning som ger kunskaper och färdigheter som till art 
och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan, särskolan re-
spektive specialskolan skall förmedla” (prop. 2001/02:35 : 23). 
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Samtidigt framhöll den borgerliga regeringen på 1990-talet också att om 

detta inte skulle vara möjligt så måste kommunen kunna placera eleven vid en 

skola som har sådana resurser (prop. 1992/93:230: 57–58). Även dessa uttalan-

den kan betraktas som motsägelsefulla – å ena sidan framhålls hur även ”barn 

som är dyrare än genomsnittet” måste kunna få välja skola, å andra sidan fram-

hålls att kommunen måste ges möjlighet att placera ett barn med behov av sär-

skilt stöd där dessa behov kan mötas. Men den tidigare hållningen framförs av 

Moderaterna som parti och den senare av den borgerliga regeringen, varför vi 

återigen kan se en skiljelinje mellan Moderaterna som parti och Moderaterna i 

den borgerliga regeringen. Likvärdighet i det moderata perspektivet handlar 

således alltjämt om likvärdighet i möjlighet till valfrihet i enlighet med de egna 

preferenserna.  

Socialdemokraternas position i fråga om individuell anpassning skulle kunna 

anses gå i olika riktningar när de å ena sidan diskuterar utbildningen i mer all-

männa termer i och med decentraliseringen av huvudmannaskapet, och å andra 

sidan utformningen av gymnasieskolan där det tycks finnas starkare krav på 

likhet (i form av högskolebehörighet), som vi kommer att se i behovskapitlet. 

Samtidigt kan motsättningen minska om dessa krav på likhet kontra individuell 

anpassning betraktas som krav på olika nivåer.  

När den socialdemokratiska regeringen, genom Göran Persson, talade om 

att den statliga regleringen inte längre var nödvändig för att uppnå målet om en 

likvärdig skola utgick han fortfarande från att målet var att alla elever skulle 

sluta skolan med en likvärdig utbildning eller likvärdiga kunskaper. Inom gym-

nasieskolan skulle emellertid praktiskt baserade program som inte var högskole-

förberedande inte leda till att alla elever slutar gymnasieskolan med likvärdiga 

kunskaper och därför betraktades detta också som ett hinder för ungdomars 

framtida valmöjligheter. I den bemärkelsen fanns fortfarande ett likhetskrav i 

utfallshänseende, varför glidningen mot en tunnare likvärdighet i möjlighetsdi-

mension inte var absolut.  

Samtidigt kan de två olika hållningarna anses ha konvergerat, genom fokuset 

på konsekvenserna ex post, kravet på likhet gällde i bägge fall lika möjligheter 

efter utbildningen. En sådan tolkning skulle innebära att den socialdemokra-

tiska uppfattningen av likvärdighetens innebörd också delvis sammanfaller med 

partiets tidigare jämlikhetsuppfattning, genom den vikt som ges lika möjligheter 

ex post (i detta fall) utbildningen.  

Samtidigt har det ifrågasatts om likvärdighetsbegreppet över huvud taget kan 

sägas rymmas inom det traditionellt socialdemokratiska jämlikhetsbegreppet. 

Det som framför allt blir problematiskt i den socialdemokratiska positionen är 
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hur deras ”nya” likvärdighetsbegrepp ska kombineras med valfrihet i form av 

val mellan serviceleverantörer, och det är i den bemärkelsen som det sätt Soci-

aldemokraterna använder sig av likvärdighetsbegreppet blir särskilt problema-

tiskt. Göran Bergström, som studerat socialdemokratisk skolpolitik med fokus 

på bland annat deras jämlikhets- och likvärdighetsuppfattning (1993), menar att 

det överhuvudtaget inte är givet att ett mål om likvärdighet syftar till att ut-

jämna sociala skillnader. Därför argumenterar han för att likvärdighetsbegrep-

pet stämmer bättre överens med ett jämlikhetsbegrepp som utgår från en prin-

cip om ”lika chans”.  

Dessutom menar Bergström att likvärdighetsbegreppet utgår från ett produ-

centperspektiv, i detta fall skolor eller vårdgivare, till skillnad från jämlikhet som 

utgår från förhållanden eller tillstånd mellan individer. Bergström lyfter vidare 

fram hur likvärdighet innebär att ”skol- eller vårdproduktionen” ska vara lik-

värdig, men inte nödvändigtvis jämlik i termer av individers jämlikhet, och att 

det därför inte är säkert att likvärdighetsbegreppet medger en förpliktelse om 

att stödja elever med behov av särskilt stöd (1993: 219). Med andra ord, det är 

på detta sätt som innebörden av det traditionella jämlikhetsbegreppet kan anses 

kollidera med den sentida innebörden av likvärdighet. Jag menar dock att olika 

tolkningar av likvärdighetsbegreppet återfinns parallellt, och att Socialdemokra-

terna använder begreppet både på individnivå och på huvudmannanivå.  

Bergström introducerar emellertid även ett annat sätt att se på likvärdighets-

begreppet, nämligen att likvärdighet inte betraktas som ett mål i sig, utan som 

ett medel för att öka jämlikheten i samhället i stort på ett bättre sätt än tidigare 

”medel” lyckats med. Då relaterar begreppet snarare till förändringar i styrsy-

stemen än till en innehållsmässig förändring av jämlikhetsbegreppet. Ökade 

skillnader mellan producenterna (i detta fall skolorna) kan tillåtas eftersom 

dessa skillnader förväntas öka möjligheterna till jämlikhet (1993: 219–220, se 

även Wahlström 2008a).  

Det är också med ett sådant instrumentellt perspektiv som Moderaterna till 

stora delar förhåller sig till likvärdighetsbegreppet, där likvärdighet framhålls 

som ett instrument för att bland annat skapa god kvalitet. I och med den fri-

skolereform Moderaterna är med om att genomföra på 1990-talet omnämner 

den borgerliga regeringen exempelvis rätten till en likvärdig utbildning i termer 

av rätt till likvärdig kvalitet. Därför, framhölls det, var det viktigt att det endast 

var utbildningar ”av god kvalitet” som erhöll offentligt stöd och därmed också 

ett officiellt erkännande. De krav som diskuterades för detta var att utbildning 

anordnad i fristående skola ”skall ge kunskaper och färdigheter som till art och 

nivå väsentligen svarar mot de kunskaper som gymnasieskolan ger” (prop. 
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1992/93:230: 45–46). Dessutom skulle det inte vara tillåtet att ställa särskilda 

behörighetsvillkor som en förutsättning för antagning. Samtidigt angav de 

också att det kunde finnas skäl att vid vissa så kallade profilskolor bara ta emot 

de elever ”som har möjlighet att tillägna sig just den utbildning som erbjuds vid 

skolan” (ibid.). Det är sålunda återigen en betydelse av likvärdighet som syftar 

till att tillförsäkra ”lika värda olikheter”, varför valfriheten även i dessa sam-

manhanget blir ett ex ante-begrepp.  

Likhet (?) som vägen till likvärdighet 

I det tidigare kapitlet om olika dimensioner av privatisering uppmärksammades 

hur Moderaterna genom den borgerliga regeringen, kommit att eftersträva likhet 

inom primärvården på ett sätt som de inte gjort tidigare. Denna likhetssträvan 

handlar inte enbart om likhet i termer av etableringsfrihet över hela landet. I 

propositionen som föranledde vårdvalsreformen 2010 anförde regeringen också 

hur det, mot bakgrund av målet om att ge alla medborgare en likvärdig vård, 

också fanns anledning att ”samverka för att skapa en så bred gemensam definit-

ion av primärvårdens grunduppdrag som möjligt” (prop. 2008/09:74: 31). Det 

vill säga gemensamma ramar för vad det offentliga ska tillhandahålla. Därtill 

talade den borgerliga regeringen i samband med gymnasiereformen 2010 också 

om att gymnasieskolan blivit alltmer ”diversifierad” i en inte enbart positiv 

bemärkelse (prop. 2008/09:199: 41).  

Problematiseringen handlar här om svårigheterna att kunna förutse vad de 

olika utbildningarna leder till, för att individer ska kunna välja mellan olika al-

ternativ och för att utfallet av dessa ska vara likvärdiga i bemärkelsen att alla är 

likvärdigt ”nöjda” med utfallen, är det en förutsättning att utfallen också går att 

förutse. Men ovan beskrivna uttalanden indikerar också en förskjutning i den 

moderata positionen i förhållande till synen på likvärdighet, en förskjutning 

som även innefattar en glidning från likvärdiga möjligheter till likvärdiga (pro-

duktions-)villkor, vilket i praktiken innebär nya likhetskrav.  

Även om denna förskjutning också återfinns i den socialdemokratiska posit-

ionen är utvecklingen kanske än starkare för Moderaterna och de borgerliga 

regeringarna. Under 2000-talet tar det sig i uttryck genom det sätt som den 

borgerliga regeringen talade om ”likvärdiga förutsättningar oavsett driftsform”. 

Då olika potentiella utformningar av den vårdvalsreform som sedermera ge-

nomfördes 2010 diskuterades, framhölls att ”en viktig grundprincip är att pri-

vata och offentliga vårdgivare behandlas lika ur ersättningssynpunkt och att 

man eftersträvar konkurrensneutralitet”. I det sammanhanget använde den 

borgerliga regeringen dock i minst lika hög utsträckning ”lika” som ”likvärdigt”. 
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Utöver ersättningssystemet menade man också att det var av central betydelse 

att offentliga och privata utförare ”behandlas lika” när det gäller de krav som 

landstinget ställer upp för att utförare ska kunna ingå i vårdvalssystemet (prop. 

2008/09:74: 41).  

Vidare menade man att en förutsättning för den mångfald av vårdgivare som 

krävs för att patienternas valmöjligheter ska öka är att vårdgivare kan ”konkur-

rera på likvärdiga villkor” och att villkoren för etablering inom primärvården är 

”så likvärdiga som möjligt för alla aktörer” (prop. 2008/09:74: 43). Här är såle-

des produktionsperspektivet helt dominerande i inramningen av likvärdighets-

begreppet. Det handlar om att tillförsäkra lika valmöjligheter genom att helt 

enkelt se till att det finns alternativ att välja mellan. Konkurrens på likvärdiga 

villkor behöver dock inte betyda lika god kvalitet. Det sätt som konkurrens 

knyts till likvärdighet innebär också att själva valmekanismen, åtminstone på 

sikt, kommer att styra mot ökad kvalitet, men vid ett givet tillfälle kan kvalitets-

nivåer variera. 

Denna utveckling urskiljs även på utbildningsområdet och än tidigare i den 

moderata argumentationen än i den socialdemokratiska. I den följdmotion Mo-

deraterna lade fram till den socialdemokratiska ”justeringsproposition” 2001/02 

omnämnde Moderaterna det skolpengssystem som infördes i och med den 

svenska friskolereformen som ”det mest radikala i världen” och det faktum att 

fristående och offentliga skolor ekonomiskt sett hade samma villkor var ”rätt 

och det är rättvist”. I samma följdmotion föreslogs också en nationell skolpeng 

där finansieringsansvaret för skolan flyttas från kommunerna till staten, med 

syftet att ”frigöra” även de kommunala skolorna från ”den kommunala skolled-

ningens direktiv” (motion 2001/02:Ub15).  

Redan här fanns således ett tydligt fokus på likvärdiga (eller snarare lika) 

verksamhetsvillkor för producenterna, som dessutom ansågs leda till ökad fri-

het för desamma och där de ”orättvist” behandlade var de kommunala sko-

lorna, snarare än dess elever. Tendensen illustreras också genom hur den bor-

gerliga regeringen informerar om den nya skollagen då de på sin hemsida under 

rubriken ”Valfrihet och likvärdighet” enbart hänvisar till frågan om likvärdiga 

villkor mellan offentliga och privata skolor, liksom Skolverkets ökade sankt-

ionsmöjligheter gentemot huvudmän som missköter sig (Utbildningsdeparte-

mentet 2011). Att likvärdighet i relation till valfrihet skulle beröra någon form 

av kvalitativt innehåll eller ambition berörs således inte. Även i samband med 

gymnasiereformen 2010 återkom denna betoning på konkurrens och likvärdiga 

villkor (se t.ex.  prop. 2008/09:199: 41).  
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För Socialdemokraterna illustreras denna förskjutning bland annat genom att 

de under slutet av den undersökta perioden kommer att framhålla hur de inte 

bör ”fastna” i att prata om driftsformer snarare än kvalitet, vilket också tidigare 

avsnitt om privatisering visat (se t.ex. Socialdemokraterna 2009b: 38–39). Det 

hindrar emellertid inte att partiet samtidigt i allt större utsträckning uppehåller 

sig vid frågor om skolans driftsformer och huvudmannaskap (se t.ex. Socialde-

mokraterna 2009c: 34, motion 2008/09:Ub591: 9), där krav på (lika) villkor för 

huvudmän framhålls som en förutsättning för ”kvalitet och rättvis fördelning”: 

 

Samma höga krav måste ställas på alla utförare och aktörer, pri-
vata, kooperativa såväl som offentligt drivna verksamheter. Poli-
tiken måste ta ansvar för tydliga kvalitetskriterier som alla utfö-
rare måste uppfylla för att kunna driva offentligt finansierad 

verksamhet. (Socialdemokraterna 2009b: 13). 

 

Därtill finns en stark syn på att tillräckligt goda förutsättningar för ”rättvisa” 

jämförelser mellan utförare är ett tillräckligt rekvisit för att åstadkomma det 

utfall som eftersträvas, en skola eller vård av god kvalitet. Följande citat illustre-

rar denna syn: 

 

Elever och föräldrar ska ha rätt till en allsidig och saklig inform-
ation som ger en rättvis jämförelse mellan skolor. Granskning, 
insyn och kvalitetskrav måste vara likvärdiga för alla skolor oav-
sett huvudman. Det viktigaste är inte skolans driftsformer och 
huvudmannaskap – utan elevens rätt till en skola med bra kvali-
tet. (Socialdemokraterna 2009b: 38–39). 
 

Det kan argumenteras för att likvärdiga utfall och likvärdigt utbud av valmöjlig-

heter kan förenas i denna syn, men det som utgör en förändring i det socialde-

mokratiska perspektivet är att konkurrens numera anses vara ett viktigt verktyg 

för kvalitetsutveckling. Övergången från att betona likvärdig utbildning (eller 

vård) till att betona likvärdiga verksamhetsvillkor för offentliga och privata 

utförare är på ett sätt mer problematiskt för Socialdemokraterna än för Modera-

terna, inte bara på grund av kollisionen mellan deras tidigare jämlikhetsuppfatt-

ning och den sentida innebörden av likvärdighet, där de försöker kombinera en 

likvärdighetsdimension av likvärdiga möjligheter och likvärdiga (produktions-) 

villkor, utan även genom en mer grundläggande aspekt i deras politiska ideologi.  

Såsom tidigare lyfts fram bygger den moderata positionen på en klassisk 

marknadslogik, nämligen att konkurrensutsättningen över tid kommer att leda 

till bättre kvalitet. Det innebär även att det vid en given tidpunkt kommer att 

finnas bättre och sämre alternativ att välja mellan (jfr Brighouse 2000). Den 

grundläggande problematiken för Socialdemokraterna handlar här om att, på 
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samma sätt som Socialdemokraterna tidigare (kritiskt) poängterat att idén om 

marknadssystem bygger på att individer fattar rationella, nyttomaximerande 

beslut, bygger ”likvärdighetsideologin” på premissen att likvärdighet i produkt-

ionsvillkor automatiskt kommer att skapa likvärdiga utbildningsvägar. För att en 

sådan kedja ska kunna hålla samman för Socialdemokraterna förutsätter det att 

Socialdemokraterna också accepterar synen på människan som rationell och 

nyttomaximerande, men även att man kan acceptera att medborgare vid en 

given tidpunkt kommer att få vård eller utbildning av bättre eller sämre kvalitet. 

Det är en koppling som skapar ”oreda” för Socialdemokraterna och deras möj-

lighet att översätta likvärdiga verksamhetsvillkor till ett likvärdigt utfall.  

Även om likvärdiga konkurrensvillkor av socialdemokraterna inte betraktas 

som ett mål, så ”räcker” det med att anamma synen att konkurrens i sig kom-

mer att leda till kvalitetsförbättringar för att denna ”oreda” ska skapas. En in-

vändning skulle kunna vara att Socialdemokraternas nutida värnande om valfri-

hetsmodellerna utgår från medborgarnas intresse för dem snarare än att kon-

kurrensaspekten betraktas som ett kvalitetsutvecklande verktyg och att partiets 

krav på striktare kontroll och kvalitetskrav snarare skulle tyda på motsatsen. Jag 

menar dock att det är oundvikligen inbyggt i dessa modeller att, även om det 

offentliga lyckas garantera en viss acceptabel ”lägsta-nivå” av kvalitet inom den 

givna välfärdsverksamheten, så kommer det alltid att finnas bättre och sämre 

alternativ ovanför en sådan nivå, vilket i klarspråk innebär att man måste accep-

tera att medborgarna får välfärdsservice av olika god kvalitet beroende på hur 

”goda väljare” de är.  

”Nya” Moderaternas sentida värnande om den skattefinansierade välfärden 

som också illustretats i detta kapitel kan å andra sidan beskrivas som svagt för-

ankrat när det ställs mot partiets övriga uttalanden och ställningstaganden. Med 

svagt förankrat menar jag att värnandet inte är förankrat i några andra ställ-

ningstaganden; det har inte åtföljts av någon annan förskjutning i partiets in-

ramning av jämlikhet eller likvärdighet. Därför stöds också privatiseringsdelens 

konstaterande om att det ”nya” i nya Moderaterna åtföljs av en kontinuitet av 

problemdefinitioner och önskade lösningar.  

Förskjutningen mot ett allt större fokus på verksamhetsvillkor kan (för 

bägge partier) också beskrivas som ett slags ”varugörande”, en rekommodifie-

ring, av en sektor som tidigare varit offentligt och politiskt styrd. Genom att 

omformulera en offentlig uppgift till en produkt skapas en slags enhetlighet 

som de politiska aktörerna lyfter fram som nödvändig för den typ av marknads-

anpassning som eftersträvas. Men det innebär även att verksamheterna töms på 

politiskt innehåll, en utveckling önskad av vissa och oväntad av andra.  



 157 

Tolkningen av utvecklingen som en mot en varufiering av välfärdstjänsterna 

stöds också av Maria Ohlssons analys som menar att 1990-talets utbildningspo-

litik innebar en förskjutning av förståelsen av skolans roll från en medborgar-

fostrande till en konsumentorientering där individens möjligheter och förmåga 

att göra strategiska val i skolan inför den egna livsvägen framstår som något 

som bör vidgas i och genom skolans verksamhet (2008: 91). 

För Thomas Englund har principen om lika möjligheter utgjort den berö-

ringspunkt där liberalismens krav på en enhetsskola utifrån ”den sociala integ-

rationens problematik” har kunnat anpassa sig till socialismens krav på des-

amma utifrån en jämlikhetssträvan. Samtidigt som principen ger en gemensam 

ram som tillåter att fokus flyttas från ideologisk debatt till konkret utbildnings-

politik, så inrymmer den även olika prioriteringar som sätts av just skilda poli-

tiska ideologier och sociala krafter, menar Englund (2005: 183). Det är också 

tydligt att medan jämlikhet var ett mer problematiskt begrepp för Moderaterna, 

har likvärdighet blivit en princip bägge partier kunnat enas om. Men de har 

kunnat enas om begreppet samtidigt som partiernas inramning och nyttjande av 

begreppet är många gånger mångtydigt och diffust. En kritisk tolkning av detta 

är att genom att enas om ett så pass vagt och mångtydigt begrepp som likvär-

dighet så tonas också de politiska ambitionerna ned i fråga om vad som ska 

åstadkommas.  

Sammanfattningsvis kan det först konstateras att likvärdighetsbegreppet, när 

det slog igenom under 1980-talet, kom att knytas till olika krav på decentrali-

sering och lokal och individuell anpassning. Det socialdemokratiska likvärdig-

hetsbegreppet ryms inom denna period till stora delar inom den dimension som 

i matrisen benämns likvärdiga möjligheter. Över tid kommer dock begreppet att 

tunnas ut och blir allt smalare i definitionen av vad som anses vara likvärdiga 

möjligheter. Den förändring av det moderata likvärdighetsbegreppet sker 

främst i hur det förskjuts mot dimensionen likvärdiga villkor ur ett huvudman-

naperspektiv, en förskjutning som också äger rum i den socialdemokratiska 

positionen. När det gäller betydelsen för valfrihetens innebörd kommer även 

den, för bägge partier, att i allt större utsträckning bli ett smalare begrepp som 

tar sikte på just valmöjligheter mellan olika alternativ av välfärdstjänster, snarare 

än ett bredare perspektiv som innefattar valmöjligheter i livet. Som visat använ-

der sig dock Socialdemokraterna av det tidigare jämlikhetsbegreppet parallellt 

med det ”nya” likvärdighetsbegreppet.  
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Från jämlikhet till likvärdighet till konkurrensvillkor 

Sammanfattande analys 

 

 

 
Figur 3.1.1 Partiernas syn på jämlikhet och likvär-
dighet 

 

 Jämlikhet Likvärdighet 

Tidigt Sent Tidigt Sent 

Social-

demokraterna 

 
Glidning mel-
lan utfall och 
möjligheter, 
jämlikt utfall 
en förutsätt-
ning för jämlik 
valfrihet 

 
Alltjämt glidning 
mellan utfall och 
möjligheter, jämlikt 
utfall en förutsätt-
ning för jämlik 
valfrihet. Men jäm-
likhetsbegreppet 
ersätts i allt större 
utsträckning med 
likvärdighet 

 
Begränsad 
användning, 
men då det 
används 
uttrycks 
likvärdiga 
möjligheter, 
”tjocka” mål 

 
Likvärdiga 
möjligheter, 
men även 
likvärdighet 
som målupp-
fyllelse, 
”tunna” mål 
och allt större 
fokus på lik-
värdiga villkor 

Moderaterna 

 
I rättigheter, 
endast grund-
trygghet från 
staten. Beto-
ning på rätt till 
valfrihet 

 
I rättigheter, men 
sammanlänkas med 
(en tunn version av) 
jämlikhet i möjlig-
heter 

 
Likvärdig rätt 
till valfrihet 

 
Likvärdig rätt 
till valfrihet 
kombinerat 
med likvärdig-
het som 
måluppfyllelse, 
”tunna mål” 
och likvärdiga 
villkor 
 

 

I detta kapitel har partiernas syn på jämlikhet respektive likvärdighet analyserats 

utifrån två matriser av olika dimensioner av begreppen i relation till valfrihetens 

innebörd. Analysen har visat att Socialdemokraterna under den tidigare delen av 

den undersökta perioden betonade jämlikhet i bemärkelsen jämlikhet i maktre-

surser, en jämlikhet som skulle möjliggöra likvärdigt deltagande för alla och 

därmed en reell och lika valfrihet för alla individer. En förutsättning för att 

uppnå en sådan jämlikhet var en viss enhetlighet i det ”materiella innehåll” av 

valfriheten som ansågs vara en förutsättning för valfriheten.  

Därför menar jag att det fanns en tydlig utfallsaspekt i det socialdemokra-

tiska jämlikhetsbegreppet, även om det var ett utfall som betraktades just som 
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en förutsättning för valfriheten, snarare än som ett mål i sig. Det kan därför 

också beskrivas som en glidning mellan dimensionen jämlikhet i utfall och jäm-

likhet i möjligheter. Glidningen tydliggörs också genom den prioritetsordning 

som partiet presenterade, där det huvudsakliga målet var den reella valfriheten 

som i bredare valmöjligheter i livet. Först när det var uppnått kunde frågan om 

valmöjligheter inom ramen för välfärdsservicen bli aktuell. 

 Moderaterna har under den tidigare delen av den undersökta perioden be-

traktat begreppet som synonymt med den socialdemokratiska jämlikhetspoliti-

ken och därmed också varit starkt kritiska till desamma. Jag har argumenterat 

för att den jämlikhetsuppfattning de ger uttryck för kan anses rymmas inom 

dimensionen jämlika rättigheter. Lika rättigheter handlar i det moderata per-

spektivet om lika rätt till vård och utbildning, men kanske än viktigare lika rätt 

att välja mellan olika utförare, vilket också förutsatte privata alternativ. Därför 

framhölls exempelvis friskolereformen också som en rättvisereform, den gjorde 

det möjligt inte enbart för de välbeställda att välja privata alternativ. Deras håll-

ning var att livskvalitet visserligen förutsatte en slags materiell grundtrygghet, 

men att livskvaliteten i sig endast kunde skapas av individen själv. Rätten till 

välfärdstjänster knöts också tydligt till det personliga ansvaret, och i de fall de 

talade om ett samhälleligt ansvar relaterades det till det civila samhället snarare 

än till den offentliga välfärden. Bägge partier har argumenterat utifrån ett slags 

maktresursperspektiv, men på olika sätt. Det socialdemokratiska perspektivet 

utgår i högre grad från relationer medborgare emellan, medan det moderata 

fokuserar på relationen mellan medborgare och förvaltningen, utföraren. 

En central skiljelinje mellan partierna gäller skillnader i problemdefinitioner i 

fråga om vilka olikheter som ska anses acceptabla och i vilket skede. Medan 

Socialdemokraterna ansåg att olikheter var oacceptabla fram till att den mate-

riella friheten hade uppnåtts var Moderaternas position att dessa olikheter här-

rörde ur individuella olikheter i livsambitioner, och olikheter problematiserades 

därmed också i mindre utsträckning. Denna skiljelinje utifrån deras jämlikhets-

perspektiv har också tydliga konsekvenser för valfrihetens innebörd, för 

huruvida reell valfrihet uppnås genom en stark och omfattande välfärdsstat som 

tillförsäkrar valmöjligheter ”senare i livet”, eller om den uppnås genom valfri-

hetssystem där individer kan välja mellan olika utförare av välfärdstjänster.  

När likvärdighetsbegreppet vinner mark under 1980-talet knyts det tydligt till 

perifera begrepp som decentralisering, lokal anpassning och individualisering. 

Fördelen med likvärdighet var att det var ett ”mjukare” begrepp än jämlikhet 

och därför harmonierade bättre med nya organisatoriska former och valfrihet i 

bemärkelsen valfrihet mellan serviceproducenter. Analysen har visat att Social-
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demokraterna delvis övergått till ett tunnare likvärdighetsbegrepp, men att de 

ändå, åtminstone retoriskt, håller kvar vid det tidigare jämlikhetsbegreppet. De 

två partierna har dock gemensamt att likvärdighetsbegreppet i allt större ut-

sträckning kommer att knytas till ett huvudmannaperspektiv, där fokus ligger på 

likvärdiga villkor och därmed på en organisationsnivå, snarare än en individ-

nivå.  

För Moderaterna ska detta garantera alla individer att det faktiskt existerar al-

ternativ att välja mellan, det vill säga en förutsättning för att det faktiskt ska 

vara realistiskt att tala om (den tunnare versionen av) likvärdiga möjligheter, 

medan Socialdemokraterna i större utsträckning relaterar det till likvärdiga ut-

fall. Likvärdighetsbegreppet går då från att knytas till perifera begrepp som 

decentralisering och individuell anpassning till att snarare knytas till begrepp 

som enhetlighet, lika och nationell reglering och kontroll (jfr Wahlström 2008b: 

162–163). Denna rörelse, som sker inom bägge partier, förklaras också genom 

de förändringar i privatiseringsdimensionerna som framträdde i avhandlingens 

första del, där bägge partier kommer att omfamna såväl privat som offentlig 

produktion, men med en ökad betoning på den nationella nivåns styr- och re-

gleringsmöjligheter.  

Vidare har analysen visat att ”nya” Moderaternas sentida värnande om den 

skattefinansierade välfärdens fördelar som utjämnare av livschanser, har svag 

förankring till partiets övriga uttalanden och ställningstaganden. Med svag för-

ankring menas att värnandet inte har åtföljts av någon annan förskjutning i 

partiets inramning av jämlikhet eller likvärdighet. Därför stöds också det tidi-

gare konstaterandet i analysen av Moderaternas syn på privat och offentligt att 

det ”nya” i nya Moderaterna åtföljs av en kontinuitet av problemdefinitioner 

och önskade lösningar.  

I förhållande till valfrihetens innebörd visar således analysen att Socialdemo-

kraterna betonat jämlika maktresurser genom frigörelse från materiella begräns-

ningar som förutsättning för en valfrihet i bredare bemärkelse som är starkt 

kopplad till mellanmänskligt oberoende De kommer dock över tid att närma sig 

ett likvärdighetsbegrepp som i större utsträckning tar fasta på förutsättningarna 

för valmöjligheter innan dessa jämlika maktresurser har uppnåtts. I den bemär-

kelsen kommer valfriheten även i det socialdemokratiska perspektivet att kretsa 

kring maktresurser inför mötet med det offentliga, snarare än inför mötet med 

andra medborgare. Även här bör förklaringen ses mot bakgrund av den föränd-

ring som sker i Socialdemokraternas syn på privat produktion, som nödvändig-

gör en förändrad syn på jämlikhetens krav. 
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 Den kan framstå som att den moderata initiala ganska smala synen på val-

frihet, där friheten från staten var det mest grundläggande i kombination med 

någon slags grundtrygghet, kommer att vidgas något. Detta mot bakgrund av de 

nya tongångarna om till exempel den skattefinansierade välfärdens fördelar. Jag 

menar dock att de ”nya” uttalandena om välfärdsstatens möjligheter att utjämna 

livschanser inte får några omvälvande konsekvenser för synen på valfrihetens 

innebörd. Valfriheten betraktas alltjämt som valfriheten att välja mellan olika 

utförare av välfärdstjänster, och möjligheten till oberoende inför det offentliga.  

Morfologisk syntes 

Den morfologiska analysen visar således hur sammanbindningarna mellan val-

friheten och partiernas syn på marknad och stat som närliggande begrepp också 

ramar in möjlighetsutrymmet för partiernas syn på de närliggande begreppen 

jämlikhet och likvärdighet.  

Den förändring som urskiljts i föregående kapitel av hur det närliggande 

marknadsbegreppet kommer att påverka den socialdemokratiska valfrihetskon-

ceptionen, genom att marknaden knyts till nya perifera begrepp, förändrar 

också det möjliga innehållet i jämlikheten. Det är i den rörelsen som det sker en 

glidning mot ett allt tunnare likvärdighetsinnehåll. Den förändring i valfrihets-

begreppet som förändringen i marknadsbegreppet orsakar, leder alltså till en (till 

synes av partiet oönskad) förändring i jämlikhet som närliggande begrepp. Den 

kan tolkas som oönskad eftersom den framträder implicit snarare än explicit 

och eftersom partiet fortfarande åtminstone retoriskt håller fast vid ett tjockare 

närliggande jämlikhetsbegrepp som kommer till uttryck i partiets maktresurs-

perspektiv. Påverkansförhållandena går således även här i båda riktningar, 

marknaden som närliggande begrepp förändrar valfrihetskonceptionen, vilken i 

sin tur leder till förändringar i konceptionen av jämlikheten som närliggande 

begrepp i riktning mot ett tunnare valfrihetsbegrepp.  

Moderaternas konception av marknaden som möjliggörare av valfrihet ramar 

på motsvarande sätt in möjlighetsutrymmet för jämlikhetens innehåll som när-

liggande begrepp. Analysen har visat att den moderata konceptionen av jämlik-

het som närliggande begrepp definieras som jämlika rättigheter att välja (privat) 

produktion. När staten kommer att knytas till nya (positiva) perifera begrepp i 

regleringsdimensionen sker en viss förskjutning i synen på det offentliga (sta-

ten) som närliggande begrepp. Som tidigare visat orsakar den förskjutningen 

emellertid inte motsvarande förändring i den moderata valfrihetskonceptionen. 

Då målbilden är intakt förändras det närliggande begreppet snarare än det cen-

trala.  
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På liknande sätt innefattar den ökade betoningen på huvudmännen i termer 

av likvärdighet en förändring av synen på medel i förhållande till valfriheten 

som centralt begrepp. När likvärdighet som närliggande begrepp kommer att 

ramas in utifrån ett villkorsperspektiv ges staten en mer aktiv roll i att tillför-

säkra dessa villkor. Påverkansförhållandet tar därför även i denna aspekt form 

genom en rörelse från centralt begrepp till ett närliggande. Eftersom målet, 

jämlik rätt till valfrihet, inte förändras så förändras inte heller valfrihetskoncept-

ionen. Däremot förskjuts betoningen i det närliggande likvärdighetsbegreppet, 

genom att betoningen i fråga om medel i allt högre grad kommer att kretsa 

kring utförarnas verksamhetsvillkor. Därtill kommer förutsättningar för likvär-

dig valfrihet att kretsa kring just verksamheternas förutsättningar och endast 

indirekt kring individers förutsättningar för likvärdig valfrihet.  

En viktig komponent som saknas för att tydliggöra valfrihetens morfologi är 

dock en analys av behov som närliggande begrepp och hur det sammanlänkas i 

en helhet. Denna ska presenteras i det följande. 
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Objektiva och subjektiva behov 

 

Kapitlet om jämlikhet och likvärdighet avslutades med ett uttalande om att ett 

tydliggörande av valfrihetens morfologi också förutsätter en analys av partiernas 

syn på behov. När exempelvis Socialdemokraterna talar om vikten av en mate-

riell frihet innefattar det också ett ställningstagande om vad det är för slags 

behov som ska mötas för att denna materiella frihet ska uppnås. Samma gäller 

Moderaternas uttalanden om vikten av att kunna välja efter anlag och fallenhet. 

Partiernas inramning av jämlikhet och likvärdighet i relation till valfrihet kretsar 

därför hela tiden, direkt eller indirekt, kring vilka typer av behov samhället kan 

och bör möta och vad syftet med detta ska vara. I detta kapitel analyseras parti-

ernas syn på behov utifrån de två olika behovsdimensionerna, objektiva och 

subjektiva behov. Medan Socialdemokraterna i högre grad betonar de objektiva 

behoven, där målsättningen är att alla medborgare ska få sina behov mötta till 

en viss (lika) nivå av kapaciteter (vilket är en förutsättning för att valfriheten ska 

kunna nyttjas), betonar Moderaterna behovet av att vidga utrymmet för att välja 

utifrån de subjektivt definierade behoven. Hur dessa två dimensioner tar sig 

uttryck i debatten preciseras och utvecklas i det följande. 

Om frihetens materiella innehåll 

En viktig aspekt i kapitlet om jämlikhet och likvärdighet i fråga om Socialde-

mokraterna är det sätt som partiet sammanlänkat frihet och jämlikhet, men 

även den betydelse som getts av att fylla friheten med ett ”materiellt innehåll”. 

Sammanlänkningen kan beskrivas så som att medan jämlikhet betraktats som 

ett medel för frihet, har det materiella innehållet (i form av bland annat utbild-

ning och vård) betraktats som ett medel för jämlikhet. 

När det gäller uppfyllandet av frihetens materiella innehåll har Socialdemo-

kraterna gett skolan en central roll. Skolan skulle inte bara utbilda för kunskap, 

utan även ge alla människor möjligheter att tillvarata olika valmöjligheter i livet 

och därigenom skapa ett mer jämlikt samhälle. I följande citat använder partiet 
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inte begreppet behov, men argumentationen kretsar kring vilka typer av behov 

som utbildningen ska möta för att uppnå det som beskrivs som utbildningens 

dubbla syfte:  

 

Nästan all utbildning har ett dubbelt syfte. Det första målet är 
att medverka till den enskilda människans utveckling genom 
att ge henne en grund av kunskaper. På denna grund ska hon 
bygga självförtroende, vinna ökad trygghet i arbetslivet och få 
bättre förutsättningar att delta i exempelvis kulturell och poli-
tisk verksamhet. Det andra målet är att genom utbildning ge 
människor bättre möjlighet att göra en produktiv arbetsinsats 
och därmed bidra till ökad välfärd. Det finns ingen motsätt-
ning mellan dessa mål. De två målen förenas genom männi-
skors önskan att skaffa sig utbildning för dess egenvärde och 
vetskapen om att utbildning skapar ökade förutsättningar att 
försörja sig genom eget arbete. (Socialdemokraterna 1987a: 
143). 

 

Denna syn på skolans roll exemplifieras i bland annat Socialdemokraternas 

valmanifest 1970, där det deklareras att ”vi vill att utbildningspolitiken ska 

främja jämlikhet i det svenska samhället” (Socialdemokraterna 1970). Efterföl-

jande år uttalades i ett skolpolitiskt program vidare till exempel att ”socialde-

mokratin har alltid hävdat kraven på varje människas rätt till fullödig personlig 

och social utveckling. Ett viktigt medel för att förverkliga detta krav är utbild-

ning” (Socialdemokraterna 1971: 3–4).  

Synen på skolan som instrument för samhällelig förändring urskiljs än mer 

tydligt då Lena Hjelm-Wallén (då ordförande för den socialdemokratiska parti-

styrelsen) i ett anförande på 1975 års kongress säger: 

 

Klassamhällets avskaffande till förmån för ekonomisk, social 
och kulturell jämlikhet kan skapa förutsättningar för en jämlik 
skola. Men förändringar i skolan påverkar och påskyndar också 
reformeringen av samhället som helhet. (Socialdemokraterna 
1975: 309). 
 

Även om dessa uttalanden görs under en period som föregår avhandlingens 

fokus lyfts de fram här eftersom de var så betydelsefulla för socialdemokratins 

utbildningspolitik under en lång tid framöver. Resonemangen var mer vanligt 

förekommande under 1960- och 1970-talen, men liknande uttalanden görs av 

Socialdemokraterna även därefter. I till exempel ansvarspropositionen från 

1990/1991 framhöll den socialdemokratiska regeringen hur ”utbildning är ett 

av de främsta medlen för att uppnå välfärd och rättvisa” (prop. 1990/91:18: 

18). Där relaterades utbildning återigen till förutsättningar för att skapa ”bre-

dare valmöjligheter” för den enskilde i fråga om arbete och framtid; ”därför är 
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tillgång till en god utbildning också en fråga om valfrihet för ett rikare liv och 

en bättre framtid” (prop. 1990/91:18: 18).  

Socialdemokratins förhållningssätt kan därför beskrivas som ett instrumen-

tellt perspektiv på skolans (jämlikhets-)skapande uppgift i samhället. Skolan ska 

möta de behov som är nödvändiga för att varje elev, oberoende bakgrund, ska 

kunna välja sin framtid. Här ser vi också tydlig en överensstämmelse med den 

jämlikhetsdimension som tar avstånd från idén om att man skulle skilja på utfall 

orsakade av otur och av val. Vad som i stället står i fokus är just de grundläg-

gande behov och nödvändiga kapaciteter som behövs för att möjliggöra det 

oberoende som krävs för att kunna nyttja valfriheten. Eftersom de är i det soci-

aldemokratiska perspektivet grundläggande behov som alla delar utgör de också 

så kallade objektiva behov. Dessa beskrivs av Socialdemokraterna som en slags 

”tröskel” som alla medborgare ska (hjälpas) över.  

Handlingsberedskap som tröskel  

Socialdemokraterna betraktade skolan som ett jämlikhetsskapande verktyg på så 

vis att skolan skulle ge medborgarna ”handlingsberedskap i livet”. Färdigheter 

inom fyra centrala områden ”i varje människas vuxna liv” pekades ut: arbete, 

familj, samhällsliv och fritid. Färdigheterna definieras för det första som grund-

läggande färdigheter i att tala, lyssna, läsa, skriva och räkna. För det andra som 

en omvärldsorientering som ”ger kunskaper om vårt eget och andras samhällen, 

livsåskådningar, teknik och naturvetenskap”. Omvärldsorientering ska också 

innefatta ”historiska och framtidsperspektiv”, liksom ”kultur- och bildningsar-

vet” (Socialdemokraterna 1983: 9).  

I förhållande till den nämnda ”tröskeln” har grundskolan haft en särskild 

ställning i den socialdemokratiska jämlikhetspolitiska visionen. Detta illustreras 

av uttalanden som att grundskolan ”tilldelats en uppgift som är en av samhällets 

viktigaste demokratiserande och jämlikhetsskapande krafter” (motion 

1991/92:Ub62). Det var också kring grundskolan som ”den stora differentie-

ringsfrågan” kretsade under efterkrigstiden, det vill säga införandet av en enhet-

lig grundskola, där samma förmågor och färdigheter skulle hjälpa alla elever upp 

till den så kallade tröskeln oavsett social bakgrund.  

Primärvården har på ett sätt en liknande karakteristik genom hur den förvän-

tas tillgodose befolkningens basala vårdbehov: 

 

Primärvården är basen i hälso- och sjukvården. Den skall som en 
del av den öppna vården utan avgränsning vad gäller sjukdomar, 
ålder eller patientgrupper svara för befolkningens behov av så-
dan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyg-



 166 

gande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens me-
dicinska och tekniska resurser. Detta skall framgå av hälso- och 
sjukvårdslagen. (prop. 1994/95:195: 47). 
 

Socialdemokraterna presenterade också idén bakom primärvården som att man 

i en organisation skulle samla ansvaret för en individs och en befolknings hälso- 

och sjukvård från ”barndom till ålderdom”. Men de ansåg att denna ambition 

om en sammanhållen primärvård hade börjat ”luckras upp” genom den re-

kommendation Landstingsförbundet gav i slutet av 1980-talet om ett friare 

vårdsökande (prop. 1994/95:195: 33). 30  

Just den betydelse som Socialdemokraterna gav värdet ”sammanhållen” är 

central inom såväl vården som skolan, men kanske särskilt inom skolan vilket 

också bör förstås mot bakgrund av den särskilda position skolan haft i Social-

demokraternas jämlikhetsvision. Detta illustreras inte minst i den följdmotion 

som Socialdemokraterna lade fram till en av friskolepropositionerna: 

 

I regeringens proposition 1991/92:95 om valfrihet och fri-
stående skolor motiveras förslagen med att de syftar till det 
övergripande målet att ge barn och föräldrar största möjliga fri-
het att välja skola. Föräldrar och elever ska själva välja den ut-
bildning som bäst passar de egna behoven. Detta mål blir i rege-
ringens argumentering överordnat skolans mål. Vilka konsekven-
ser detta kan få för vår gemensamma grundskola analyseras inte 
alls. Det stora egenvärde för vår demokrati som ligger i att alla 
elever oberoende av bakgrund kommer samman och i skolan lär 
sig att arbeta tillsammans omnämns inte som något positivt […]. 
(motion 1991/92:Ub62). 
 

Citatet har betydelse för partiets syn på behov genom det sätt som värdet av 

”sammanhållen” relaterar till deras syn på de objektiva behoven. Det är den 

enhetlighet som urskiljdes i min tidigare analys av deras jämlikhetssyn som åter 

gör sig påmind, det är genom den sammanhållna gemensamma skolan som de 

objektiva behoven kan mötas och som kan möjliggöra lika demokratiskt delta-

gande och deltagande i samhället. I likhet med den behovsdimensionen åter-

finns därmed också ställningstagandet att det finns skäl (för staten) att anse att 

vissa val är bättre eller sämre än andra och att möjligheterna till vissa typer av 

val därför bör begränsas. 

Redan under 1980-talet fanns det emellertid också en tydlig bild inom soc-

ialdemokratin om ”den nya tidens medborgare” som ansågs kräva, inte bara 

                                                      
30 Landstingsförbundets styrelse. A 00:56. Rekommendation om valmöjligheter inom hälso- och 
sjukvården. Rekommendationen innebar i korthet att möjligheterna att välja vårdgivare för icke-
akut vård skulle utökas, såväl inom som utanför det egna landstinget. Den har dock fått begränsat 
(för att inte säga obefintligt) genomslag i praktiken. För vidare läsning, se t.ex. SOU 2007:127. 
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välfärdstjänster av hög kvalitet, utan även en ny typ av välfärdsservice där just 

de individuella behoven gavs större utrymme. Dessa diskussioner tog fart under 

framför allt 1980-talet och bör betraktas mot bakgrund av 1976 års soc-

ialdemokratiska valförlust. I valrörelsen hade, som tidigare nämnts, statens stel-

benthet och bristen på flexibilitet i den offentliga sektorn blivit ett av de borger-

liga partiernas starkaste slagträ. I det så kallade 90-talsprogrammet konstaterade 

Socialdemokraterna att trenden med denna ”nya typ av invånare” märktes 

kanske allra mest inom sjukvården.  

Till viss del ansåg Socialdemokraterna att de ökade kraven på vården be-

rodde på att vårdbehoven växt genom medborgarnas ökade livslängd. Men de 

pekade även ut hur ambitionerna för, liksom förväntningarna på vården hade 

växt: 

 

För ett par generationer sedan var det omöjligt att ge alla med-
borgare god vård livet ut. Idag är det ett krav alla ställer. Om 
en äldre man för 25 år sedan gick till doktorn och klagade över 
att han började se dåligt, fick han en vit käpp, en klapp på ax-
eln och fick höra: ’”Ja, ja, du börjar bli gammal’”. Idag är 
samme man vital och engagerad i PRO, som ilsket klagar över 
att han bara fått en starroperation på vänster öga och tvingas 
vänta flera månader för en operation på höger öga. (Socialde-
mokraterna 1989: 178–175). 
 

Denna utveckling presenterades dock inte som något enbart negativt. I stället 

framhöll Socialdemokraterna hur detta visade att välfärdssamhället nått ett av 

sina viktigaste syften; att det hade blivit ”möjligt för alla att ställa krav på trygg-

het och jämlikhet i vård och omsorg”. Man hade alltså kommit en bra bit på 

vägen mot den utjämning av maktresurser som krävdes för att säkerställa möj-

ligheterna till fria, autonoma individer. Enligt Socialdemokraterna märktes detta 

genom att det i det ”nya samhället” inte räckte med att tjänsterna fanns och höll 

god kvalitet, allt fler ställde också krav på en mer ”differentierad service” och 

att det skulle vara möjligt att välja mellan olika former av vård och olika typer 

av pedagogik (Socialdemokraterna 1989: 178–175).  

Det skulle kunna hävdas att det fortfarande är objektivt medicinska behov 

som diskuteras i citatet ovan. Partiet signalerar dock i citatet även en utveckling 

där vad som anses objektivt grundläggande är på väg att förändras i bemärkel-

sen av vad som ska anses ingå i ”tröskeln”. Ska god syn på ålderns höst räknas 

som en grundläggande kapacitet som är nödvändig för lika deltagande i sam-

hället och därmed reell valfrihet? Svaret är inte helt självklart, vi kommer att 

återkomma till det.  
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Först är det dock värt att återigen belysa att när Socialdemokraterna under 

sent 1980-tal talade om att tillgodose skiftande medborgarkrav och strävan att 

öka valfriheten handlade det, som tidigare nämnts, om att utveckla den offentliga 

verksamheten så att den bättre kunde tillgodose dessa identifierade behov. Det 

vill säga, partiet talade om medborgarnas behov med utgångspunkt från behov 

medborgarna (objektivt) ansågs behöva för att uppnå den tröskel som garante-

rade dem verklig valfrihet i livet. På utbildningsområdet betonade Socialdemo-

kraterna också konsekvent att den mest grundläggande valfrihetsfrågan var: 

 

Möjligheten att få en ungdomsutbildning av sådan omfattning 
och kvalitet att den skapar stor frihet för den enskilda att fritt 
välja studieväg och yrke. (prop. 1988/89:4 : 51–52).  

 

I styrpropositionen betonades vidare att en förutsättning för att ”ungdomar 

skall ha valmöjligheter när de lämnar grundskolan” var att det fanns en viss 

”enhetlighet” i skolsystemet. Därför framhöll Socialdemokraterna även att 

kampen för en enhetsskola handlade just om att endast en sådan skolorganisa-

tion kan erbjuda den eftersträvade valfriheten åt många, snarare än att kampen 

grundade sig på likformighetskrav (prop. 1988/89:4: 51–52). 

Slutsatsen, att krav på differentiering skulle bejakas i utformningen av den of-

fentliga sektorn, visar således hur den socialdemokratiska behovsdefinitionen 

också innebar att deras syn på innebörden av verklig valfrihet begränsade den 

möjliga vidden av en sådan differentiering. Individen kunde endast ges möjlig-

het att själva definiera de egna behoven (och att få samhällets resurser att möta 

dem) till en viss gräns, definierad av det offentliga. Den nivån måste vara så 

pass hög att den de facto ger individen möjlighet att utforma sitt eget livspro-

jekt. Men det innebär även att det blir mindre relevant med ett fokus på valfri-

het innan denna tröskel är uppnådd.  

Om nytta och dygder 

Som tidigare nämnts har Moderaterna framhållit samhällets ansvar för medbor-

garnas välfärd som en del av den konservativa idétraditionen (se t.ex. Modera-

terna 1978: 4). Inom skolan, där de kanske var som mest kritiska, framhölls hur 

Socialdemokraternas ”överdrivna och missriktade jämlikhetsambitioner lett till 

uppenbara kvalitativa brister inom utbildningsväsendet” (Moderaterna 1981: 

15). Moderaternas syn på såväl individuellt som samhälleligt ansvarstagande har 

redan uppmärksammats i tidigare kapitel. Men även här är det relevant att lyfta 
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fram hur en central utgångspunkt för den moderata synen på fördelningspolitik 

var att ”människan själv bär ansvaret för sina livsvanor” (Moderaterna 1987b: 

37). Det är ett viktigt ställningstagande för det moderata synsättet på behov 

eftersom individen anses både ha rätten (och ansvaret) för att definiera dessa 

behov liksom att delvis tillse att dessa tillgodoses. På vilket sätt ska utvecklas i 

det följande. 

När det gäller vård menade Moderaterna exempelvis hur ett ”verkligt ut-

rymme att forma det egna livet”, som för dem utgjorde grunden för ”såväl 

välmående som hälsa”, också förutsatte utrymme för och förmåga att subjektivt 

definiera de individuella behoven (Moderaterna 2005a: 38). På partistämman 

1995 deklarerades också att:  

 
Medicinskt objektiva behov skall givetvis behandlas och utgör 
i detta sammanhang inget problem. Men det finns en annan 
viktig aspekt. Varje människa är unik, och med detta följer 
skiftande behov. Den enskilda människan har alltid en subjek-
tiv uppfattning om sina egna behov – en uppfattning som 
andra människor inte kan veta mycket mer om än vad hon 
själv förmedlar, och vad som objektivt kan konstateras. Det 
finns ingen metod att ’”utifrån’” avläsa människors känslor 
och tankar, även om det självfallet är en viktig uppgift för den 
sjukvårdande personalen att försöka leva sig in i, och bilda sig 
en uppfattning om, patientens upplevelse och situation. Bara 
den som känner behovet kan emellertid fullt ut avgöra hur 
starkt och viktigt det är. Det subjektiva upplevda behovet har 
en stor betydelse för individens livskvalitet. (Moderaterna 
1995: 145–146). 

 

Betoningen på medborgarnas möjligheter att få de subjektivt uppfattade beho-

ven tillgodosedda och att välja utifrån egna preferenser återkommer även i den 

senare perioden, liksom hur detta relateras till förutsättningar för valfrihet: 

 

Vi söker stöd för en sjukvårdspolitik som stärker patientens 
rättigheter i vården och som möjliggör ökad valfrihet och 
större mångfald. Vårt mål är en politik som ger människor till-
gång till vård i tid och rätt att välja den vård som passar dem 
bäst. Plånboken, eller kontakter, får aldrig vara avgörande för 
vårdtillgången. Den enskildes behov måste sättas i främsta 
rummet. Det huvudsakliga ansvaret för varje människas välbe-
finnande måste ligga hos henne själv. Den enskildes delaktig-
het och eget ansvarstagande måste betraktas som viktiga resur-
ser, tas till vara och uppmuntras. (Moderaterna 2005a: 38). 

 

Samtidigt knyts, som citatet illustrerar, detta utrymme också tydligt till indivi-

dens ansvar, något som lyftes fram i tidigare kapitel men som vi även ska åter-

komma till här. När det gäller såväl skolan som vården och förutsättningarna 
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för att där möta individuella behov gör Moderaterna en direkt koppling till 

etableringsfrihet och mångfald och till att det är därigenom som dessa behov 

bäst kan tillgodoses.  

Gränsen mellan de olika dimensionerna av behov som subjektiva och objek-

tiva är i den politiska diskussionen inte lika skarp som i ett teoretiskt perspektiv. 

Naturligtvis återfinns argument hos bägge partier som ger uttryck för bägge 

dimensioner, men jag menar att det ändå är tydligt att Moderaterna, relativt sett, 

i högre utsträckning betonar utrymmet för de subjektiva behoven och därmed 

också har en annan syn på statens neutralitet. De olika behovsuppfattningarna 

återspeglar därför också olika sätt att se på vilken typ av kapaciteter som sam-

hället har ansvar för att tillförsäkra medborgarna.  

Fostran eller klassresa 

När det gäller Moderaternas syn på skolan och de behov partiet anser att skolan 

ska möta, så har partiet, i stället för att diskutera skolans uppdrag i demokrati-

termer relaterat skolans fostransuppdrag till den typen av dygder som man tän-

ker sig förutsätts på en arbetsmarknad. Skolan ska i det sammanhanget fostra 

”till ansvar och goda arbetsvanor” (Moderaterna 1985: 1, se även t.ex. 1981: 

49–50, 1982: 1).  

En beröringspunkt mellan partierna är hur de sett (och ser) att utbildning ska 

leda till personlig utveckling. Moderaterna har också varit noga med att fram-

hålla att man genom utbildning kan förebygga många ”sociala problem” (Mode-

raterna 1984a: 17), vilket också indikerar ett vidare samhälleligt perspektiv på 

skolans uppgift, något som också är relativt oförändligt över tid: 

 

Har man en solid bas av kunskap blir det lättare att orientera sig i 
en föränderlig värld och ta ställning till de problem man ställs in-
för. (Moderaterna 1993b: 85). 
 

Kunskap framhölls som ”människans viktigaste rikedom”, och Moderaterna 

menade att skolan måste förbereda eleverna för en framtid där det inte gick att 

förutse vilka enskilda behov som måste mötas. De kunskaper Moderaterna 

därför ansåg att skolan skulle förmedla var den typen av kunskaper som var 

relativt oföränderliga över tid, och som i ”unika kombinationer” öppnade för 

”de bästa möjligheterna”. I likhet med Socialdemokraterna talade Moderaterna 

under denna period om grundläggande färdigheter. Moderaterna omnämnde 

dock dessa som ”stabila grundkunskaper”, där matematik, svenska, främmande 

språk och historia identifierades som ämnen som borde ha en central roll (Mo-

deraterna 1993b: 85).  
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I jämförelse med Socialdemokraterna fanns emellertid under den tidigare pe-

rioden en starkare betoning på just så kallade grundläggande färdigheter och 

minimikrav och därmed på ett sätt ett mer begränsat uppdrag för skolan i ter-

mer av vilka behov den skulle syfta till att möta. I 1984 års handlingsprogram 

uttalade sig Moderaterna på följande sätt om skolans uppdrag:  

 
Undervisningen skall vara allsidig, saklig och av god kvalitet. 
Grundläggande färdigheter och baskunskaper måste bibringas 
alla. Det är ett minimikrav att den som lämnar skolan skall kunna 
läsa, skriva och räkna. (Moderaterna 1984a: 21). 

 

I de tidiga moderata argumenten framträder också en slags konservatism där 

dygder och nytta betonas mycket starkare än i de socialdemokratiska argumen-

ten. De mer sentida Moderaterna talar emellertid även om skolans uppdrag i 

termer som till viss del liknar den socialdemokratiska positionen. Exempelvis 

säger de sig, mot slutet av den undersökta perioden, eftersträva en skola ”där 

alla elever kommer till sin rätt och där alla ges möjligheter att göra en klassresa” 

(Moderaterna 2009b: 30). Dessutom började Moderaterna under 2000-talet att 

tala om vikten av att ge varje människa så goda möjligheter som möjligt att 

”förverkliga sitt livsprojekt”, att varje individ oavsett bakgrund eller kön ska 

kunna ”lägga en högkvalitativ kunskapsgrund” som ”bas” för detta (Modera-

terna 2003: 103). Under 2000-talet börjar partiet också att omnämna den goda 

utbildningen i termer av ”jämlikhetsskapande” (Moderaterna 2003: 107). Men i 

likhet med uttalandena ovan relateras möjligheterna för en sådan jämlikhets-

skapande dimension till renodling av skolans kunskapsuppdrag: 

 

De flesta av skolans mål är utan tvivel angelägna och viktiga, 
men riskerar att skymma det som bör vara skolans mest ange-
lägna uppgift – att förmedla kunskap. Bristen på fokus på kun-
skapsmålet gör dessutom att det blir svårare att nå de andra 
målen. Hur ska en elev kunna vara kritiskt tänkande om hon 
inte kan läsa, skriva och räkna ordentligt? (Moderaterna 2003: 
111). 
 

Slutsatsen, att skolan måste renodla sitt kunskapsuppdrag, relateras i sin tur till 

frågan om skolornas frihet i relation till den politiska styrningen (Moderaterna 

2005b: 63). Det moderata och borgerliga sättet att se på kunskapsökning kom-

mer att uppmärksammas vidare i diskussionen om differentiering. Men det är 

värt att notera att Moderaterna under denna period börjar tala om klass paral-

lellt med att Socialdemokraterna i allt större utsträckning börjar ersätta klass 

med begrepp som olika sociala och ekonomiska ”miljöer” och ”förutsättningar” 

(se t.ex. prop. 2001/02:35: 29). 
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Leif Lewin har pekat på betraktandet av samhällets ansvar utifrån en slags 

”bottengrundtrygghet” sträcker sig långt tillbaka, inte bara vad gäller Modera-

ternas ideologi, utan för samtliga borgerliga partier. Under efterkrigstiden, i det 

”nya välståndets Sverige”, förespråkade Folkpartiet, Högerpartiet och Center-

partiet att staten hade en skyldighet att ge människor ett grundläggande skydd 

vid sjukdom, olycksfall, arbetslöshet och ålderdom, men utöver detta grund-

skydd skulle det finnas ”valfrihet” för medborgarna att själva disponera de väx-

ande inkomsterna. De förutsåg även att, i takt med att rikedomen i landet 

ökade, så skulle även behovet av sociala skyddsåtgärder minska, det vill säga vid 

stigande välstånd skulle statens andel av nationalinkomsten minska. Lewin me-

nar emellertid att de borgerliga partierna agerat mot denna doktrin, genom att 

steg för steg, inte bara acceptera olika reformförslag, utan även aktivt medverka 

till en utökning av den offentliga sektorn och ett vidgande av de borgerliga 

politikernas begrepp, bottentrygghet. Lewin går så långt att han konstaterar att 

den borgerliga förskjutningen inneburit att den liberala principen om botten-

trygghet till slut sammanfallit med den socialdemokratiska, och slagit över i 

principen om det starka samhället (Lewin 1984: 269–271). 

Mot bakgrund av avhandlingens analys finner jag inget stöd för en sådan 

förskjutning. Det sker ett vidgande av det moderata sättet att använda sig av 

grundtrygghetsbegreppet, men det går inte, på basis av det material som studien 

utgår från, att dra slutsatsen att det sammanfallit med den socialdemokratiska 

principen om det starka samhället, utifrån de mål och medel som Moderaterna 

fortfarande förespråkar. Framför allt går det inte att tala om en sådan konver-

gens så tidigt som 1984 då Lewin gjorde uttalandet. 

I relation till synen på valfrihet innebär den socialdemokratiska behovssynen 

att den gemensamma (offentligt definierade) tröskeln utgör en förutsättning för 

att medborgare ska ha reella möjligheter att på ett jämlikt sätt nyttja valfriheten. 

Det är de materiella förutsättningarna som utgör frihetens möjligheter. Den 

moderata behovssynen innefattar ett offentligt åtagande för en slags grund-

trygghet, men kopplar inte ett specifikt behovsuppfyllande till valfrihetens för-

utsättningar. Det skulle kunna invändas att Moderaternas betoning av skolans 

fostrans- och kunskapsuppdrag är ett uttryck för den objektiva behovsdimens-

ionen. Min poäng är dock inte att det inte återfinns uttryck för betydelsen av 

objektiva behov i Moderaternas behovsdiskussioner, detta är ett sammanhang 

där så görs. Snarare är min poäng att även då så kallade objektiva behov disku-

teras är omfattningen, eller ”tröskeln” för vilka sådana som alla ska uppnå på 

ett enhetligt sätt, mer begränsad än i den socialdemokratiska argumentationen. 

Det är därför diskussionen om miniminivåer blir viktig i det moderata perspek-
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tivet. I stället ligger betoningen vid individens valfrihet inför vilka behov som 

ska prioriteras utöver denna miniminivå.  

Differentiering, den onde eller den gode? 

Ett viktigt perifert begrepp för att begripliggöra diskussionen om behov inom 

skolan är differentieringsbegreppet. Diskussionen om differentiering ramar in 

partiernas perspektiv på vad som ska tillgodoses inom ramen för samhällets 

uppdrag och hur, men även vad ”tillgodoseendet”, det vill säga behovs-

mötandet, ska syfta till inom skolan.  

Anpassning eller sortering 

Frågan om differentiering sträcker sig långt tillbaka i den skolpolitiska debatten. 

Gunnar Richardsson har påpekat hur det vid enhetsskolans införande streds 

inte bara om dess införande, utan även om vad en enhetsskola egentligen skulle 

innebära (Richardson 1983: 176).31 Dessutom har Sixten Marklund påpekat att 

även om subjektet och objektet för differentieringen skulle vara givna (det vill 

säga skolan och eleverna och utbildningsvägarna) så kvarstår frågan om diffe-

rentieringens syfte. Målet kan utgöras av tankar om individens fria personlig-

hetsutveckling, men det kan även handla om att ”tjäna näringslivet och sam-

hället”, alltså att utbilda framtida medborgare som kan möta samhällets och 

näringslivets behov av arbetskraft. Dessa två syften eller målsättningar kan av 

vissa betraktas som oförenliga, men av andra som kompatibla, menar Mark-

lund. Vidare påpekar Marklund att frågan sällan gällt huruvida en differentiering 

inom skolväsendet ska äga rum, utan när, hur och var denna differentiering ska 

ske. Just detta hur har därför varit kärnfråga i efterkrigstidens politiska och pe-

dagogiska reformarbete inom skolväsendet (Marklund 1985: 31–32). 

Enhetlighet som plattform 

Under hela den undersökta perioden har Socialdemokraterna tydligt tillskrivit 

begreppet differentiering negativa konnotationer och det har då relaterats till 

”sortering” och ”urskiljning”. Som nämnts har grundskolan haft en särskild 

                                                      
31Begreppet som sådant är av oklar innebörd. Frågan handlade egentligen inte om huruvida 
parallellskola eller enhetsskola var att eftersträva, utan löd snarare: ”i vilka avseenden och i vilken 
utsträckning bör skolorganisationen göras mer enhetlig?” (Richardson 1983: 176). I exempelvis 
1940 års skolutredning åsyftade man med begreppet en organisatorisk samordning av existerande 
skolformer på den obligatoriska skolans stadium, medan 1946 års skolkommission i stället avsåg 
en sammanslagning av dessa skolformer till en skola, men med viss differentiering i årskurserna 
sju och åtta och en fullständig linjeindelning det nionde året (ibid.). 
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ställning i den socialdemokratiska jämlikhetspolitiska visionen genom den tilltro 

som getts till dess möjligheter att fungera som en jämlikhets- och därmed fri-

hetsskapande plattform.  

Över tid får emellertid gymnasieskolan en annan vikt för bägge partier, men 

denna förskjutning märks kanske mest hos Socialdemokraterna och den bör 

betraktas i relation till den övergripande samhälleliga utvecklingen där gymna-

sial utbildning i allt större utsträckning blir en förutsättning för inträde på ar-

betsmarknaden. Men den bör även betraktas som ett steg i den socialdemokra-

tiska ambitionen att senarelägga den typen av differentiering som de anser be-

gränsar individens frihet. Med andra ord, den tröskel som Socialdemokraterna 

anser att alla medborgare bör nå upp till, höjs. I 1990-talets gymnasiereform 

uttalade den socialdemokratiska regeringen i linje med detta att: 

 

Kunskapsexplosionen, förändringarna i arbetslivet, internat-
ionaliseringen och det globala ansvaret för vår gemensamma 
framtid kommer att resa nya och växande anspråk på utbild-
ningen i vårt samhälle. Den allmänna utbildningsnivån måste 
ständigt anpassas till kunskapssamhällets framväxt. (prop. 
1990/91:85: 44). 

Samt: 
En god gymnasieutbildning är också viktig för den enskildes 
personliga utveckling och livssituation. Möjligheterna för alla 
att gå vidare till högre studier måste vara reella. (prop. 
1990/91:85: 50). 

 

Betoningen på gymnasieskolans betydelse för förutsättningarna för inträde på 

arbetsmarknaden märks än tydligare i följdmotionen till den borgerliga gymna-

siereformen på 2000-talet: 

 
 

Gymnasieskolan ska ge breda kunskaper så att den varken 
stänger dörrar för att gå vidare yrkesmässigt eller till studier se-
nare i livet. Dagens gymnasieskola står inför helt andra utma-
ningar än vad som gällde för bara några årtionden sedan. I dag 
krävs en gymnasieutbildning för att få ett jobb och för att klara 
sig i ett allt mer komplicerat och kunskapsintensivt samhälle. 
(motion 2008/09:Ub591). 
 

Därför kommer differentieringsfrågan också alltmer att handla om synen på 

vilka behov gymnasieskolan ska tillgodose i syfte att ge alla elever jämlika val-

möjligheter i livet.  

Häri ligger också en viktig skillnad mellan det socialdemokratiska och mode-

rata synsättet på relationen mellan innebörden av lika valmöjligheter och hur 

”utfallet” kan och bör bedömas. I den socialdemokratiska positionen är skolan 



 175 

så pass grundläggande för individens möjligheter att senare i livet bli verkligt 

fria att de inte kan tillåta alltför stora olikheter, även om dessa olikheter är resul-

tatet av individens egna val. Därför återkommer här det perspektiv som ryms 

inom den objektiva behovsdimensionen, att det kan finnas goda skäl för staten 

att begränsa vissa typer av val, eftersom vissa val är ”objektivt” bättre eller 

sämre.  

I propositionen som föregick 1990-talets gymnasiereform, då alla program 

gavs en gemensam ”kärna” av grundämnen, tydliggörs denna hållning då den 

socialdemokratiska regeringen anförde att det sedan lång tid tillbaka varit en 

strävan i svensk utbildningspolitik att förbättra individers möjlighet till ”åter-

kommande utbildning”. Där innefattades bland annat att undvika så kallade 

”återvändsgränder” inom utbildningssystemet: 

 

I ett samhälle som alltmer präglas av en fortgående kunskaps- 
och teknikutveckling är individens möjlighet att vara delaktig 
avgörande, inte bara för samhällsutvecklingen utan också för 
den enskildes personliga utveckling och arbetstillfredsställelse. 
Utbildningsväsendet måste därför i allt större utsträckning or-
ganiseras så att det kan möta både individens och samhällets 
krav på ett livslångt lärande. Gymnasieskolan intar i detta 
sammanhang en strategisk plats. Den måste till att alla delar bli 
en gymnasieskola, där varje individ kan mötas utifrån skilda 
förutsättningar och behov. (prop. 1990/91:85 : 44). 
 

En generell bas av ”solida” kunskaper menades underlätta den specialisering 

och omspecialisering som förutspås bli allt vanligare i arbetslivet (ibid.). I 

samma proposition framhöll Socialdemokraterna även att möjligheterna för alla 

att gå vidare till högre studier skulle vara ”reella”, och det definierades som att 

gymnasieutbildningen skulle ge en god allmän grund för vidare studier (prop. 

1990/91:85: 50).32  

Att fördela efter behov i detta sammanhang syftar sålunda till att fördela ef-

ter behov på ett sådant sätt att likvärdiga möjligheter att välja yrkes- eller stu-

diebana efter gymnasietidens slut tillförsäkras. I frågan om gymnasieskolans 

utformning ges därmed relationen mellan behovsfördelning och likvärdighet en 

konkret innebörd, nämligen att alla program, i formellt avseende på behörighet, 

är lika värda och också leder till utfall som är lika mycket värda. Därmed urskiljs 

                                                      
32 I samma proposition menade Socialdemokraterna också att elever i den tidigare gymnasiesko-
lan ”upplevt en motsättning mellan de akademiska traditioner, som förmedlas genom de allmänna 
ämnena och de arbetslivsorienterade traditionerna, förmedlade genom yrkesämnena” och att den 
högre utbildningen i framtiden i allt högre utsträckning måste kunna rekrytera studenter ”från 
yrkeslivet”. Kärnan av gemensamma, allmänna ämnen blir därmed ett led i strävan efter att ”ga-
rantera” likvärdigheten (prop. 1990/91:85 : 50). 
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också återigen den ”tröskelsyn” som har nämnts och som också framträdde i 

hur socialdemokraterna ringar in de grundläggande beredskaper som skolan ska 

bibringa. Skillnaden här är att ”nivån” för tröskeln (eller kapaciteten, med en 

annan terminologi) höjts. De socialdemokratiska argumenten återfinns fortfa-

rande inom den objektiva behovsdimensionen, men nivån har gjorts än mer 

”krävande”. 

Socialdemokraternas hållning förtydligas också genom det sätt som den soc-

ialdemokratiska regeringen ansåg att elevers behov av att göra personliga val på 

gymnasienivå skulle tillfredsställas genom möjligheten att välja program/grenar 

snarare än genom att välja skola. I en diskussion kring timplanernas syfte angav 

regeringen exempelvis att dessa konstruerats för att tillgodose och balansera tre 

motstridiga ”men angelägna” behov: att vidga utrymmet för personliga val, att 

tillförsäkra en likvärdig gymnasieskola i hela landet och slutligen att väsentligt 

öka utrymmet för lokala beslut. Vad som avsågs med personliga val var tydligt: 

 
 

För personliga val öppnas många möjligheter. På flera program 
finns nationellt fastställda grenar. Möjlighet skall finnas att in-
rätta lokala grenar. Val av gren är således ett sätt att bemöta be-
hovet av utrymme för personliga val. Alla elever skall också ge-
nom ett individuellt tillval kunna studera vilken kurs som helst i 
gymnasieskolan. Häri innefattar jag också hemspråk för invand-
rarelever. (prop. 1990/91:85: 96). 
 

Då de talade om att ”väsentligt” öka utrymmet för lokala beslut handlade det 

alltså om att man på lokal nivå skulle få avgöra hur cirka tio procent av den 

totala tiden inom respektive program skulle fördelas (prop. 1990/91:85: 96). I 

propositionen framhölls vidare att kommunerna i sitt utbildningsutbud ”i gör-

ligaste mån” skulle ta hänsyn till elevernas önskemål och anpassa utbildningsut-

budet därefter (prop. 1990/91:85: 148–149). Uttalandet att kommunerna skulle 

anpassa sig i ”görligaste mån” är viktigt i sammanhanget eftersom det visar att 

det inte handlade om några absoluta rättigheter för eleverna att få sina individu-

ella önskemål tillgodosedda.  

Det handlar om valmöjligheter inom den angivna ram som på förhand defi-

nierats av staten som nödvändig för att uppnå nödvändiga kunskaper, eller med 

andra ord att komma upp till tröskeln. Förhållningssättet bör förstås mot bak-

grund av socialdemokraternas ambition att tillförsäkra att samtliga elever ges 

förmågor och färdigheter i en tämligen stor omfattning. De valmöjligheter som 

då kan erbjudas eleverna får därmed inte vara av en sådan art att de äventyrar 

uppnåendet av denna ”tröskel”. Detta perspektiv är också återkommande i den 

kritik som socialdemokraterna riktar mot den borgerliga regeringens gymnasie-
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reform då den gemensamma kärnan revs upp (se t.ex. motion 2008/09:Ub591, 

Socialdemokraterna 2010: 10).  

Differentiering som valmöjligheter 

Moderaterna har i sin tur relaterat differentiering, eller i deras terminologi, an-

passning, direkt till frågan om ”ett mångsidigt skolväsende” med valmöjligheter 

för elever och deras föräldrar. De har betonat vikten av att lika rättigheter inte får 

förväxlas med lika utbildning, och partiet har talat om att en rättvis skolgång inte 

fick innebära att duktiga elever bromsades (Moderaterna 1990b: 54). Detta har 

varit ett återkommande argument från Moderaterna ända sedan enhetsskolede-

batten33 (se även Moderaterna 1984a: 21, 1984b: 38–39).  

För Moderaterna innebar en undervisning som syftar till att utveckla elevers 

individuella egenskaper att ungdomars ”praktiska läggning” skulle tillvaratas 

bättre:  
 
Undervisningen skall syfta till att utveckla de individuella egen-
skaperna – inte förkväva dem. Även den praktiska läggningen 
måste tillvaratas. Det finns självklara mänskliga och sociala 
motiv för detta, men är också nödvändigt för att öka de ungas 
intresse för industriellt arbete. (Moderaterna 1981: 49–50).  
 

Där Socialdemokraterna alltså såg enhetligheten fram till ett visst stadium, eller 

en viss tröskel, som förutsättningen för verklig valfrihet i bemärkelsen valmöj-

ligheter i livet, handlade valmöjligheterna för Moderaterna i stället om valfrihet 

på ett tidigare stadium, det vill säga frihet att välja utan statlig inblandning. I 

likhet med den subjektiva behovsdimensionen uppfattas skillnaderna som följer 

av dessa val som mindre problematiska, eftersom de är just resultaten av indivi-

dens egna val. Moderaterna har inte ifrågasatt att det finns objektivt definier-

bara behov, däremot har de, som kapitlets tidigare citat visat, i högre grad beto-

nat utrymmet för de subjektivt definierade behoven och därmed även en diffe-

rentiering av de behov som det offentligas resurser ska möta.  

Under hela den undersökta perioden har Moderaterna varit starkt kritiska till 

Socialdemokraternas ambition om en mer enhetlig gymnasieskola. I Moderater-

nas svar till 1990-talets gymnasiereform framhölls att ”den frivilliga gymnasie-

                                                      
33 Argumenten är dessutom i princip identiska med de argument högerpartiet hade i fråga om 
införandet av enhetsskolan på 1950-talet. Då grundade de borgerliga invändningarna reformen i 
synen att man i ett system där alla skolpliktiga elever hålls samman även ”på högre stadier” riskerar 
att försumma antingen de begåvade eller de svaga eleverna. Redan då fokuserade borgerlighetens 
gensägelser alltså på hur en effektiv undervisning som tog till vara på ”olika slags begåvningar” 
förutsatte en anpassning (eller differentiering med ett annat ordval) av undervisningen. Endast på så 
vis kunde principen om individens fria möjligheter förverkligas (Richardson 1983: 214).  
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utbildningen antingen ska förbereda eleverna för högre studier eller [min kursiv] 

ge en grundläggande yrkesutbildning” som var i takt med utvecklingen i arbets-

livet. Moderaterna menade att det inte var rimligt att försöka skapa gemen-

samma ämnen för alla elever i en och samma skolform på samma sätt som sker 

i grundskolan, utan att gymnasieskolan utvecklas till att endast bli en förlängd 

grundskola (motion 1990/91:Ub126).  

Därtill argumenterade partiet också mot förslaget att alla studieinriktningar 

skulle ge högskolebehörighet med argumentet att utbildningstidens längd och 

inriktning ”självfallet [ska] anpassas efter de skiftande krav som fortsatta studier 

eller yrkesarbete ställer”. Förslaget kategoriserades därmed som en ”likriktning” 

av all gymnasieutbildning (motion 1990/91:Ub126). Moderaternas syn på be-

hovet av att renodla kunskapsuppdraget har nämnts tidigare i detta kapitel, och 

denna syn har också betydelse för deras syn på differentiering eftersom en så-

dan renodling också förutsätter, utifrån det moderata perspektivet, mer indivi-

duell anpassning.  

Att Socialdemokraterna och Moderaterna (och den borgerliga regeringen) 

även fortsatt har skiljaktiga perspektiv på vad behovsmötandet i gymnasiesko-

lan ska uppnå, stöds också av det sätt som den borgerliga regeringen i proposi-

tionen framhöll hur grundskolan skulle ansvara för att eleverna fick de grund-

läggande kunskaper varje elev behöver, medan gymnasieskolan skulle syfta till 

att elever ska kunna tillägna sig ”kunskaper och färdigheter och utvecklas till 

ansvarskännande människor i yrkes- och samhällslivet” (prop. 2008/09:199: 

36).  

 Skiljelinjen utgörs därmed av hur en slags basnivå som ska vara lika för alla 

elever visserligen kan urskiljas även i den borgerliga positionen, men där social-

demokraterna innefattar även gymnasiestudier ser Moderaterna grundskolan 

som en tillräcklig grund för uppfyllandet av denna bas. De behov som den 

borgerliga regeringen framhöll att gymnasieskolan skulle tillgodose beskrevs 

som de behov (av undervisning, resurser, stöd etc.) valet av en viss inriktning 

eller ett program genererar. Därmed förtydligas återigen att Moderaterna, denna 

gång genom den borgerliga regeringen, anser att behov över en viss miniminivå 

bör få definieras subjektivt (prop. 2008/09:199: 41).  

Samtidigt kan ovan beskrivna förskjutning i den socialdemokratiska posit-

ionen, där vikten av gymnasieskolans betydelse ökar, också till viss del urskiljas i 

den borgerliga. Under den tidigare delen av den undersökta perioden betonade 

Moderaterna återkommande hur gymnasieskolan är en frivillig skolform och att 

utrymmet för personliga val och individuell utformning därför borde vara 

större än i grundskolan. I samband med gymnasiereformen 2011 (där alla pro-
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gram inte längre var högskoleförberedande) uttalade den borgerliga regeringen 

emellertid att även om gymnasieskolan visserligen är en frivillig skolform så är 

den i realiteten att betrakta som en förutsättning för möjligheterna att kunna 

etablera sig på arbetsmarknaden eller kvalificera sig för fortsatta studier (prop. 

2008/09:199: 35–36).  

I samma proposition gjordes dessutom en rad uttalanden om utbildningens 

funktion som var mycket snarlika det socialdemokratiska perspektivet, exem-

pelvis att utbildning är ”en mänsklig rättighet som ger individen möjlighet att 

öppna dörrar, se nya perspektiv och ökar individens valmöjligheter”, och att 

”bildning ger människor makt och möjlighet att forma sina egna liv” (prop. 

2008/09:199 : 35). Samtidigt argumenterade regeringen i samma proposition för 

att den tidigare (dåvarande) gymnasieskolan var alltför likformig, att varken 

yrkesutbildningarna eller de teoretiska utbildningarna lyckats fylla sin funktion 

(prop. 2008/09:199: 50–51).  

Det är också utifrån detta perspektiv som Moderaternas sentida omnäm-

nande av skolans uppdrag i jämlikhetsskapande termer under 2000-talet kan 

tolkas. Genom att differentiera utbildningen så att den bättre möter de av indi-

viderna definierade behoven och därigenom kan tillförsäkra varje enskild indi-

vids livsprojekt, kan också skolan bidra till jämlikhet i bemärkelsen jämlika val-

möjligheter. Detta är emellertid inte ett nytt perspektiv, utan kan urskiljas även 

under 1980- och 90-talen. Då talade Moderaterna om att bryta ned ”tradition-

ella murar inom utbildningssystemet” genom en ökad differentiering (1993b: 

85, se även motion 1988/89:Ub4: 5). Ovan illustrerade förändring i hur partiet 

talar om skolans uppdrag åtföljs dock inte av några övriga förändringar i varken 

Moderaternas eller den borgerliga regeringens sätt att identifiera såväl problem 

som lösningar.  

 I den moderata och borgerliga argumentationen innebär tillgodoseendet av 

varje elevs behov inte att det är samma typ av behov som ska tillgodoses, mått-

stocken för om utbildningsväsendet har lyckats med sitt uppdrag eller inte är 

inte ”slutprodukten” i form av tillgodosedda behov utan i stället huruvida varje 

individ fått de behov som individen själv definierat uppfyllda. Eftersom Mode-

raterna inte delar den ”tröskelsyn” på medborgarnas behov som kan urskiljas i 

den socialdemokratiska positionen blir det också mindre problematiskt om 

uppfyllelsen av dessa (subjektivt definierade) behov inte leder till att alla indivi-

der har samma valmöjligheter senare i livet. Det är möjligheten att välja valmöj-

ligheter som i stället står i fokus. Därför framträder inte heller någon förändring 

i hur deras syn på behov kopplas till deras valfrihetssyn. 
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Sammanfattningsvis kan skiljelinjen mellan partiernas ambitioner kring be-

hovsfördelning beskrivas som en skiljelinje mellan att betrakta uppfyllandet av 

vissa objektivt grundläggande behov som en förutsättning för valfrihet, och att 

betrakta valfriheten som en förutsättning för att individen ska kunna få sina 

behov tillgodosedda.  

Prioriteringsutredningen 

Som framgått har en central stötesten mellan partierna kretsat kring vilka kapa-

citeter och grundläggande behov som är så pass centrala att de bör omfattas av 

det offentliga åtagandet. Inom skolan har dessa diskussioner ramats in i termer 

av differentiering, men inom hälso- och sjukvården är det viktiga perifera be-

greppet i stället prioriteringar. I takt med att den ekonomiska, sociala och tek-

niska utvecklingen gör det möjligt att göra ”mer” för ”fler” medborgare, vilket 

medborgare också i allt högre grad förväntar sig, accentueras prioriteringsfrågan 

inom hälso- och sjukvården. Därtill menar valfrihetsreformernas kritiker att 

dessa reformer möjliggör att resursstarka medborgare får ”mer” av olika former 

av välfärdsservice (och därmed av de gemensamma resurserna) och i den be-

märkelsen kan reformerna sägas ytterligare understryka problematiken med hur 

behov bäst definieras. Prioriteringsfrågan har också under många år varit före-

mål för intresse på den parlamentariska arenan.  

Den borgerliga regeringen tillsatte 1992 en parlamentarisk kommitté, under 

ledning av folkpartisten Bo Könberg, för att utreda grundläggande etiska prin-

ciper för vägledning av prioriteringar inom hälso- och sjukvården.34 I direktiven 

(dir. 1992:8) angav regeringen att de höga förväntningarna på sjukvården ”aktu-

aliserar” frågan om vad som faktiskt är hälso- och sjukvårdens ansvarsområde, 

och den ställde frågan om det kan och bör sättas definierade gränser för detta. 

Regeringen framhöll hur prioriteringar inom vården alltid har en etisk dimens-

ion. Utgångspunkten för dessa etiska ställningstaganden beskrevs som en män-

niskovärdesprincip som ”har sin förankring i den kristna etiken och den väster-

ländska humanismen”. Principen innebar att ”varje människa betraktas vara 

unik och okränkbar” (dir. 1992:8). I samma stycke i direktiven uttalade rege-

ringen att det även var viktigt att ”nyttoprincipen” beaktades, men att detta inte 

fick ske på ett sådant sätt att det stred mot människovärdesprincipen. Därför, 

                                                      
34 Eftersom kommittén var parlamentariskt sammansatt och offentliga utredningar därtill inte i 
övrigt ingår i urvalet ligger fokus här vid den borgerliga regeringens utredningsdirektiv, samt den 
socialdemokratiska efterföljande propositionen och den moderata responsen på propositionen. 
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menade regeringen, var rättvisa en viktig etisk aspekt av resursfördelning inom 

vården: 

 
Men vad är en rättvis fördelning av vård? Att exempelvis alla 
får lika stor del av vårdresurserna, att alla får vad de behöver 
eller att alla får vad de efterfrågar? Med begränsade resurser 
måste hälso- och sjukvårdens tjänster rimligen i första hand gå 
till patienter som har den största nyttan av dem. Men hur fast-
ställs behoven och hur skall medicinsk nytta definieras? Och 
hur mycket hänsyn skall tas till patientens lidande? På vilket 
sätt kan en ’rättvis’ tilldelning av vårdresurser stå i konflikt 
med patientens självbestämmande? (dir. 1992:8). 
 

I direktiven angavs att diskussionen skulle ”föras utifrån etiska utgångspunkter 

och syfta till att överväga sjukvårdens roll i välfärdsstaten”. Men dessutom 

skulle utredningen överväga och lämna förslag till en definition av det offentliga 

åtagandet i vården. Det vill säga vad den gemensamt finansierade hälso- och 

sjukvården skulle bekosta och vad den enskilde patienten skulle få betala. Rege-

ringen angav att oavsett variationer av tillgång (och efterfrågan) på hälso- och 

sjukvård så ”borde” alla vara garanterade en viss grundtrygghet eller ”minimi-

nivå av hälso- och sjukvård” och att utredningen skulle överväga hur en sådan 

miniminivå kunde formuleras (dir. 1992:8).  

Kommittén lämnade två betänkanden som båda var benämnda ”Vårdens 

svåra val”, SOU 1993:93, och slutbetänkandet SOU 1995:5. Vid den tidpunkten 

hade ett regeringsskifte ägt rum och Socialdemokraterna var återigen i rege-

ringsposition. I den proposition som den socialdemokratiska regeringen lade 

fram mot bakgrund av utredningen, ”Prioriteringar inom hälso- och sjukvår-

den” (prop. 1996/97:60), redovisade regeringen sin syn på de grundläggande 

etiska principerna som Socialdemokraterna ansåg skulle ligga till grund för prio-

riteringar inom hälso- och sjukvården. Inramningen för dessa principer har i 

den socialdemokratiska propositionen vissa likheter med beskrivningen i direk-

tiven, men också ett par viktiga skillnader. Utöver människovärdesprincipen 

framfördes även en princip om behovs-solidaritet och en om kostnadseffektivi-

tet (prop. 1996/97:60: 18f). I dessa beskrivningar lutar sig propositionen myck-

et starkt mot utredningens förslag. 

I fråga om människovärdesprincipen deklarerade den socialdemokratiska re-

geringen hur ”alla människor har vissa fundamentala rättigheter (rätt till liv, 

frihet, personlig säkerhet och ett värdigt liv) som skall respekteras” (prop. 

1996/97:60: 20-21), vilket också bekräftar de tidigare presenterade perspektiven 

i den objektiva behovsdimensionen. Socialdemokraterna poängterade även att 

det relevanta vid prioriteringar var att människovärdet inte var ”knutet till män-
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niskors personliga egenskaper eller funktioner i samhället” utan till deras själva 

existens som människor. Den så kallade behovs-solidaritetsprincipen ansågs på 

så vis vara nära sammanbunden med den ”grundläggande humanitära moti-

veringen för vården”, att ”göra gott, att hjälpa den som behöver hjälp”, liksom 

med rättvise- och jämlikhetsidealet med ”stark förankring i vår kultur” (ibid.): 

 

Behovs-solidaritetsprincipen är sedan lång tid förankrad i 
svensk hälso- och sjukvård. Solidaritet innebär inte bara lika 
möjligheter till vård utan också en strävan att utfallet av vården 
skall bli så lika som möjligt, dvs. att alla skall nå bästa möjliga 
hälsa och livskvalitet. Solidaritet innebär också att särskilt be-
akta behoven hos de svagaste. (prop. 1996/97:60: 20). 
 

Dit räknades de människor som inte hade samma förmåga att ta tillvara sina rät-

tigheter till vård som andra. Innebörden av detta var också att vårdens resurser 

måste ges till de mest behövande, även om detta innebar att alla inte kunde få 

sina behov tillgodosedda. Motivet till detta angav regeringen som just den nära 

anknytning principen har till den grundläggande humanitära motiveringen för 

vården (prop. 1996/97:60: 20-21). Även här återkommer Socialdemokraternas 

bas- eller tröskelperspektiv. Det vill säga målet är inte att alla individer ska nå 

”sin” bästa möjliga hälsa, utan att alla medborgare ska nå upp till en viss basnivå. 

I den bemärkelsen återfinns även en likhet med deras utfallsperspektiv inom 

skolan, en viss likhet i utfall betraktas som en förutsättning för jämlikhet i hälsa 

och livskvalitet, och därmed också för likvärdig valfrihet.  

 I likhet med utredningens förslag angav den socialdemokratiska regeringen i 

propositionen att principen om kostnadseffektivitet skulle vara underordnad de 

två andra principerna, men endast när det gällde den enskilde patienten. I fråga 

om sjukvården i stort framhölls istället att det var viktigit att sträva efter en hög 

kostnadseffektivitet, att se över vilka ”samlade effekter en viss insats ger i vår-

den” (prop. 1996/97:60: 21-22). Dessa tre principer, eller riktlinjer som utpeka-

des som vägledande för prioriteringar (människovärdesprincipen, behovs-

solidaritet och kostnadseffektivitet) exemplifierades sedan med fyra så kallade 

”breda prioriteringsgrupper” och avsikten med dem var att de skulle vara väg-

ledande för dem som i olika sammanhang behövde fatta prioriteringsbeslut 

inom vården (prop. 1996/97:60: 31f).35  

                                                      
35 Dessa var Prioriteringsgrupp I: Vård av livshotande akuta sjukdomar, vård av sjukdomar som 
utan behandling leder till varaktigt invalidiserade tillstånd eller för tidig död, vård av svåra kro-
niska sjukdomar, palliativ vård och vård i livets slutskede, vård av människor med nedsatt auto-
nomi. Prioriteringsgrupp II: Prevention, habilitering/rehabilitering. Prioriteringsgrupp III: Vård 
av mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar. Prioriteringsgrupp IV: Vård av andra skäl än 
skada. 
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Det är ett slags samhälleligt perspektiv som också har framträtt i andra social-

demokratiska uttalanden som också kan beskrivas som en fråga om aktörskap 

vad gäller att definiera de behov samhället ska finansiera:  

 

Kraven måste öka så att varje del i vården verkligen prioriterar 
de patienter och den vård där behoven är störst. Sverige har 
inte idag, och kommer i ännu mindre utsträckning i framtiden 
ha råd med att skattemedel inte används optimalt till de patien-
ter som har störst behov. Vi vill att medborgarna ska ha valfri-
het. Men vi avvisar marknadslösningar som genererar ökade 
kostnader och mer kontakt med sjukvården än vad behoven 
motiverar. Alla beslut om förändringar i ersättningssystem eller 
nya åtaganden måste alltid följas av en analys av dess kost-
nadseffekter och värderas mot kravet att skattemedel ska an-
vändas där de bäst behövs. (2009a: 7). 
 

Det samhälleliga perspektivet i denna dimension kan därför sägas illustreras av 

den vikt Socialdemokraterna fäster vid att individens (självuppfattade) behov inte 

får mötas i sådan utsträckning att det skulle skapa negativa konsekvenser för 

förutsättningarna att möta andra individers behov, upp till denna tröskel. Även i 

den proposition som föranledde återkallandet av husläkarreformen framhölls hur 

individens inflytande över behandlingsval skulle öka, men att behandlingsalterna-

tiven alltid behövde vara ”ekonomiskt försvarbara [min kursiv] med hänsyn till den 

sjukdom som gäller”. Det handlade således om sådana behandlingsalternativ som 

den offentligt finansierade vården normalt sett tillhandahöll (prop. 1994/95:195: 

42–43), och med andra ord var det fortfarande landstingen som satte ramarna för 

hur långt en individs (subjektivt definierade) behov kunde mötas.  

Detta förtydligas också genom att den socialdemokratiska regeringen i pri-

oriteringspropositionen deklarerade: ”Att göra åtskillnad mellan behov och 

efterfrågan är också viktigt. I motsats till behov, som kan vara både omedvetna 

och icke uttryckta, är efterfrågan alltid uttryckt” (prop. 1996/97:60: 23). Därtill 

förtydligades även hur principer om självbestämmande och efterfrågan var 

”mindre lämpade” som vägledade principer eftersom ”alla som har behov inte 

vet om dem eller orkar framföra dem”, och ”det är inte heller säkert att all vård 

som efterfrågas grundas i behov” (prop. 1996/97:60: 22-23). För Socialdemo-

kraterna är det sålunda tydligt att det i första hand handlar om (objektivt defini-

erbara) behov som möjligen inte har uppmärksammats av individen själv. Detta 

indikeras också av ovan citat, men även av uttalanden som att ”Respekten för 

patientens självbestämmande och integritet är således mycket betydelsefull men 

som underlag för prioriteringar har självbestämmande enligt vår uppfattning 

begränsat värde” (prop. 1996/97:60: 23). Den socialdemokratiska positionen 

uttrycker en tydlig vilja att förhindra tendenser till en efterfrågestyrd vård sna-
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rare än en behovsstyrd sådan eftersom efterfrågan inte är jämlikt fördelad och 

riskerar att leda till att preferenser prioriteras framför verkliga behov. Behovs-

styrning innebär i det socialdemokratiska perspektivet därför styrning i enlighet 

med de (av staten definierade) objektiva behoven. Utifrån ett kritiskt perspektiv 

innebär det dock även att möjligheten för individen att påverka vilka behov 

som denne själv anser behöver bli tillgodosedda, blir starkt begränsade.  

Behovet av patienträttigheter 

Då prioriteringsutredningen presenterade sitt slutbetänkande 1995 hade Mode-

raterna alltså förlorat regeringsmakten. I samband med partiets stämma samma 

år presenterade de en sjukvårdspolitisk rapport där de menade att behov inom 

sjukvården delvis kunde fastställas på ett relativt okomplicerat sätt, genom att 

via diagnos fastställa medicinskt konstaterbara behov. En annan aspekt, som 

partiet själva beskriver som ”mer komplicerad”, var de subjektivt uppfattade 

behoven: ”den enskilda människan har alltid en subjektiv uppfattning om sina 

egna behov – en uppfattning som andra människor inte kan veta mycket mer 

om än vad hon själv förmedlar, och vad som objektivt kan konstateras” (Mode-

raterna 1995: 145–146). Det ansågs vara mer problematiskt eftersom det inte 

fanns någon metod att läsa av detta med och ”bara den som känner behovet 

kan emellertid fullt ut avgöra hur starkt och viktigt det är”. Samtidigt, framhöll 

Moderaterna, var det subjektivt upplevda behovet av så stor betydelse för den 

enskilda individens livskvalitet att hälso- och sjukvården så långt som möjligt 

borde tillgodose dessa med hänsyn till livskvaliteten. Detta menade partiet bäst 

åstadkoms genom rätt till sjukvård i kombination med valfrihet (Moderaterna 

1995: 145–146). 

I fråga om prioriteringar framhölls skillnaden mellan två olika typer av prio-

riteringar. Det handlade dels om prioriteringar genom val mellan medicinska 

åtgärder där hänsyn till patientens behov och inte primärt kostnaden skulle vara 

vägledande, dels prioriteringar på grund av brist på resurser. När det gällde 

prioriteringar motiverade av resursskäl framhöll Moderaterna hur sådana aktua-

liserar en rad svåra etiska problem som relaterar till på vilka grunder dessa be-

slut ska fattas. Där menade partiet att deras utgångspunkt är att de offentliga 

resurserna alltid måste prioritera de största medicinska behoven. Dit inräknades 

exempelvis akutsjukvård, svårt kroniskt sjuka och insatser för att minska svårt 

lidande på grund av alltför långa väntetider. Men även en sådan prioritering 

menade de lämnar vårdpersonalen inför besvärliga prioriteringssituationer.  

Här argumenterade Moderaterna för att dessa prioriteringar skulle göras med 

”den medicinska etiken som grund” och att politiker, vårdpersonal eller admi-
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nistratörer i övrigt inte skulle kunna avgöra vem som ska ha vård, eller var 

denna vård ska ges. Samtidigt framhöll de även hur ”nyttan” i vårdsammanhang 

måste ses ur individens perspektiv, att även om utgångspunkten ska vara att 

prioritera de största medicinska behoven, så måste den enskilde ”så långt som 

möjligt få avgöra vilka behov han eller hon har och också få dem tillgodosedda” 

(Moderaterna 1995: 146–148).  

Dessa två utgångspunkter är något motsägelsefulla, å ena sidan ska den me-

dicinska professionen avgöra vilka individer som har de största behoven, å 

andra sidan ska den enskilde själv få fastställa sina behov och få dem tillgodo-

sedda. Dessutom lyfte Moderaterna under samma period fram problemet att 

många förmåner har ”upplevts som kostnadsfria”, när de i själva verket be-

kostas genom skatter. Detta hade skapat en ”närmast oändlig efterfrågan” på 

vård, något som de också betraktade som en viktig förklaring till varför köer 

varit ett kännetecken för den offentliga sektorns verksamhet (motion 

1994/95:So209).  

Det är utifrån de moderata diskussionerna oklart hur prioriteringar bör göras 

om de två förhållningssätten kolliderar. Klart är i alla fall att i jämförelse fäster 

Socialdemokraterna större vikt vid de så kallade objektiva behoven medan Mo-

deraterna i mindre utsträckning problematiserar vilka konsekvenser eller effek-

ter en utveckling mot fördelning efter subjektivt definierade behov skulle kunna 

få. Den problematisering som Moderaterna ger uttryck för handlar om en skat-

tefinansierad välfärd generellt. Moderaterna problematiserar å andra sidan i 

större utsträckning det offentligas förmåga att läsa av och bedöma individuella 

patienters behov, och ger därför i högre grad uttryck för behovet av det offent-

ligas neutralitet inför hur medborgarna formulerar sina (uppfattade eller ”re-

ella”) behov. 

 I den följdmotion Moderaterna lade fram med anledning av prioriterings-

propositionen uttalade de att de i ”huvudsak” kunde acceptera regeringens 

förslag. Men de föreslog också ett antal förtydliganden och förändringar. Ex-

empelvis framhöll de hur det ”närmast slagordsmässigt” talats i propositionen 

om den enskilde patientens rätt och värdighet, och de var starkt kritiska till att 

dessa ord inte åtföljs av att regeringen också ”berör vikten av den enskilde pati-

entens rätt att välja den vårdform som passar just honom eller henne”. För 

Moderaterna tydde detta på att Socialdemokraterna utgick från att alla patienter 

hade samma behov och att detta behov endast kunde mötas inom ramen för en 

offentligt driven hälso- och sjukvård: 
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Detta markeras dessutom på ett närmast övertydligt sätt när re-
geringen skriver att förutsättningar för att prioriteringar skall 
kunna göras är att dessa sker inom ramen för en öppen, demo-
kratisk process. Men denna demokratiska process skall inte om-
fatta de enskilda individerna, utan ske inom ramen för politiska 
beslut. Eller med andra ord: Det är politikerna som vet bäst vilka 
prioriteringar som skall göras och hur resurserna skall fördelas. 
Den enskilde patientens åsikter och synpunkter tillmäts över hu-
vud taget ingen betydelse. (motion 1996/1997:So16). 
 

Därför argumenterade Moderaterna också för att det fanns en diskrepans mellan 

”framhållandet av allmänt omfattade värderingar och uppfattningar om den en-

skildes ställning och värdighet och det faktiska resonemanget” som ”allvarligt” 

försvagade propositionen. I följdmotionen argumenterade Moderaterna också för 

införandet av en ”allmän hälsoförsäkring” som diskuterades i den föregående 

delen av avhandlingen, eftersom de ansåg en sådan vara det bästa sättet att för-

verkliga att ”den enskilde själv får avgöra vilka behov han eller hon har och också 

få dem tillgodosedda” (motion 1996/1997:So16).  

Över tid kommer Moderaterna och de borgerliga regeringarna också att allt 

tydligare knyta frågan om utrymmet för de subjektivt definierade behov till 

formen för lagstiftning inom vården. Den svenska sjukvården är uppbyggd 

enligt ett skyldighetsbaserat system, där samhället (genom landstingen) är skyl-

digt att tillhandahålla hälso- och sjukvård. Medborgaren har dock ingen motsva-

rande civilt utkrävbar ”rätt” att utkräva vård, vilket Moderaterna och de borger-

liga regeringarna ansett försvagat patientens ställning. I samband med husläkar-

reformen deklarerade dock den borgerliga regeringen att det under ”de senaste 

åren” skett en förskjutning mot ett mer rättighetsorienterat system, där ”man i 

stället utgår från den enskildes möjlighet att själv bedöma sina vårdbehov och 

fritt välja vårdgivare, vilka bör konkurrera inbördes om att få ge denna service” 

(prop. 1992/93:160: 43–44). Under slutet av den undersökta perioden genom-

fördes också en rad förändringar av den borgerliga regeringen som syftade till 

att just stärka patientens ställning.36  

Samtliga av dessa nya regleringar var dock definierade som just skyldigheter 

och innefattar således inte några civilt utkrävbara rättigheter. Att införa sådana 

tycks emellertid vara en tydlig ambition för såväl Moderaterna som för den 

                                                      
36 Under 2010 införde den borgerliga regeringen en lagreglering av den så kallade vårdgarantin 
(som tidigare endast varit en överenskommelse mellan staten och SKL, Sveriges Kommuner och 
Landsting). Regleringen innebar bland annat att landstinget gavs skyldighet att se till att patienten, 
utan extra kostnader, kan få vård hos annan vårdgivare om landstinget inte förmår att uppfylla 
tidsgränserna som angetts. Landstingen gavs också skyldighet att ge individuellt anpassad inform-
ation om vårdgarantin till varje patient. Dessutom stärktes patienters rätt till en förnyad medi-
cinsk bedömning, en så kallad ”second opinion” (prop. 2009/10:67). 
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borgerliga regeringen. Trots att två offentliga utredningar tidigare hade getts 

uppdraget att föreslå möjliga sätt att införa tydligare rättigheter (Ansvarskom-

mittén, tillsatt av en socialdemokratisk regering diskuterar detta i SOU 2007:10 

och Utredningen om Patients rätt, tillsatt av en borgerlig regering, i SOU 

2008:127). Bägge utredningar stannade dock vid att rekommendera att nuva-

rande ”skyldighetsstruktur” skulle bevaras. Även efter att dessa betänkanden 

presenterats deklarerade Moderaterna att de vill införa en samlad patienträttig-

hetslag och i det syftet tillsattes också en utredning under 2011 (dir. 2011:25, 

dir. 2012:113). Utredningen presenterade under 2013 ett delbetänkande 2013 

(SOU 2013:2) och samma år ett slutbetänkande med ett förslag till en sådan lag 

(SOU 2013:44).  

Konsekvensen av det sätt som Moderaterna sammanbinder behovstillfreds-

ställelse med patienträttigheter och vårdval är att ansvaret för den egna hälsan i 

allt större utsträckning också kommer att åligga individen, eftersom det är indi-

viden som förväntas bedöma sitt vårdbehov, välja sin vårdgivare och i de fall 

individen inte uppfattar sig fått tillräckligt god vård också utkräva sin rätt enligt 

lag. När Moderaterna därför uttalar att de förespråkar en politik där människor 

får rätt att välja den vård som passar dem bäst och att plånboken eller kontakter 

aldrig får vara avgörande för vårdtillgången (Moderaterna 2005a: 38) illustrerar 

det sammantaget också en syn på relationen mellan resursfördelning och an-

svar. Det vill säga, skillnader i vilka behov som blir mötta problematiseras inte 

eftersom de är resultat av val, även om dessa (valda) skillnader skulle resultera i 

att vissa individer faller under den socialdemoratiska ”tröskeln”. Konsekvensen 

av det socialdemokratiska värnandet om de så kallade objektiva behoven inne-

bär å andra sidan att den enskildes möjligheter att ”hävda sig” gentemot det 

offentliga försvagas. Eftersom det är det offentliga som besitter problemformu-

leringsprivilegiet är risken stor att den enskildes självbestämmande i dessa frå-

gor trängs ut. 

Som konstaterats finns det inom bägge partier en stark ingivelse att vården 

ska fördelas efter behov. Vad detta i praktiken ska innebära och vilka behov 

som ska tillfredsställas råder det dock större oenighet om. En viss samstäm-

mighet finns kring att det delvis måste vara en politisk avvägning att fastställa 

vilka behov som är av sådan art att samhället ska tillgodose dem. Även om 

Moderaterna kritiserade den socialdemokratiska regeringen för att på politisk 

väg vilja fastställa enskildas behov diskuterade den borgerliga regeringen i ut-

redningsdirektiven även behovet av att definiera det offentliga åtagandet, vilket 

i praktiken skulle innebära samma sak. Resultatet av utredningarna och den 

proposition Socialdemokraterna sedermera lade fram kan också sägas visa på 
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svårigheten med att faktiskt entydigt besluta om en prioriteringsordning. Även 

om de riktlinjer som slutligen togs fram visar på en ambition att på politisk väg 

definiera dessa behov och prioriteringsordningen mellan dem, kan resultatet 

sägas vara en tämligen hög abstraktionsgrad som lämnar stort utrymme för den 

medicinska professionen att själva göra bedömningar.37 För att ytterligare bidra 

till helhetssynen på partiernas sätt att se på behov ska vi nu gå vidare till att se 

på hur partierna har diskuterat frågan om resursfördelningsmodeller. 

Om hur:et och vad:et  

Under hela den undersökta perioden har det funnits en brist på läkare med 

allmänspecialistkompetens (s.k. husläkare) och därför har frågan om läkarresur-

ser och den situation bristen på allmänläkare skapat varit ett centralt tema i 

debatten om primärvården. Därmed har också frågan om olika ersättningsmo-

deller för vårdproducenter kommit att bli en nyckelfråga för hur behov bäst kan 

mötas i den sjukvårdspolitiska debatten.  

Socialdemokraterna ansåg under början av 1980-talet att den nya hälso- och 

sjukvårdslagen, i kombination med den så kallade Dagmarreformen, skulle leda 

till att patienternas ställning stärktes.38 Det nya invånarbidragssystemet (med 

betydande inslag av politisk styrning) innebar, enligt partiet, en mer jämn re-

sursfördelning som skulle öka rättvisan och jämlikheten över landet vad gäller 

tillgången till (god) hälso- och sjukvård (Socialdemokraterna 1984b: 350–351). 

 Då den borgerliga regeringen introducerade husläkarreformen på 1990-talet 

framstod argumentationen i propositionen också som att det var just bristen 

läkare med allmänspecialistkompetens som utgjorde det största hindret för att 

befolkningens behov av vård skulle kunna mötas. Den ansåg att 

ersättningssystemet i husläkarreformen, som var kapitationsbaserat (ersättning 

”per capita”, det vill säga en fast peng per invånare), skulle ”understödja” en 

jämn läkarfördelning över landet. Detta eftersom läkare skulle bli tvungna att 

etablera sig ”där befolkningen finns” för att kunna trygga sin försörjning (prop. 

1992/93:160: 31, 95). En sådan ersättningsmodell framhölls också vara mer 

förenlig med valfrihet, eller med andra ord etableringsfrihet.  

                                                      
37 Riksrevisionen har i en granskning av riktlinjerna också konstaterat att de är på en så pass hög 
abstraktionsnivå att de inte har kunnat omsättas i praktiken (Riksrevisionen 2004).  
38 Dagmarreformen innebar bland annat att resursfördelningsmodellen för sjukvården förändra-
des, från att ske på basis av utförd produktion (till exempel per läkarbesök) så skulle den börja 
ske genom ett ”behovsrelaterat” fördelningssystem som byggde på en indelning av sjukvårdsom-
rådena med hänsyn till olika befolkningskarakteristik. I praktiken innebar reformen också att 
landstingen och staten höll årliga förhandlingar om statsbidragen till vården. 
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I den socialdemokratiska följdmotionen var just resursfördelningsformen i 

kombination med etableringsfriheten något som kritiserades. De menade att 

etableringsfriheten gjorde det omöjligt att garantera en rättvis fördelning av 

läkarresurser och att propositionens skrivningar om att det sannolikt skulle 

krävas högre ersättning för att få läkare till mer glesbefolkade eller ”socialt be-

svärliga” områden (se skrivningar i prop. 1992/93:160: 31, 95), visade att de 

hade rätt i kritiken mot etableringsfriheten (motion 1992/93:So34). Då Social-

demokraterna rev upp husläkarreformen och etableringsfriheten uttalades som 

huvudsakligt motiv att man åter ville ge landstingen ”reella möjligheter att full-

göra sitt planeringsansvar enligt HSL”. En förutsättning för att hälso- och sjuk-

vårdens resurser skulle kunna användas till att i första hand tillgodose behoven 

hos de mest behövande, var att den var demokratiskt styrd (prop. 1994/95:195: 

29, 39). Här återkommer således tydligt den socialdemokratiska positionen att 

det är samhället, i detta fall landstingen, som bör ges företräde att såväl defini-

era de behov som samhället bör möta, som att fastställa tillvägagångssättet. Då 

husläkarreformen återkom 2010 i skepnad av vårdvalet, skedde det återigen 

med etableringsfrihet och vårdpengssystem. De borgerliga motiven och argu-

menten för detta var i stort sett identiska med tidigare argument (prop. 

2008/09:74: 23f).  

Det var också i detta sammanhang som Socialdemokraterna poängterade att 

kraven på vården måste öka för att se till att vården gavs där behoven var 

störst, att inte öppna för efterfrågestyrd vård (2009a: 7). Ett av skälen till varför 

de var och är så kritiska till etableringsfriheten är just för att den ur deras per-

spektiv riskerar att bortprioritera grundläggande vårdbehov till förmån för 

mindre angelägen ”lyxvård” (prop. 1994/95:195: 29, 39). Dessutom menade de 

att den riskerade att leda till att stora grupper av individer i utsatta bostadsom-

råden och på landsbygden ”underkonsumerar” vård (motion 2008/09:So10). 

Att invånare ”underkonsumerar vård” är vidare ett intressant uttalande som 

Socialdemokraterna själva inte utvecklar vidare i den aktuella motionen. Det 

kan dock tolkas mot bakgrund av det förhållningssätt Socialdemokraterna har 

till så kallade objektiva och subjektiva behov, där under- respektive överkon-

sumtion relaterar till en tänkt objektivt önskvärd nivå av behovstillfredsställelse. 
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Resursfördelningsmodellerna har också varit en fråga för debatt inom skolan. 

Där har det handlat om nivåerna på ersättningen till friskolorna.39 Även dessa 

diskussioner återspeglar hur behov, i det socialdemokratiska perspektivet, defi-

nieras objektivt utifrån de färdigheter och förmågor som man menar att alla ska 

ha samma möjligheter att tillgodogöra sig. Eftersom det är stat och kommun 

som fastställer dessa bör de också ha inflytande över vilka resurser som de an-

ser krävs. Det kan anses som paradoxalt att den socialdemokratiska rörelsen 

från ett ”tjockare” jämlikhetsbegrepp mot ett ”tunnare” likvärdighetsbegrepp 

inte återspeglas i en förskjutning i synen på behov. Detta är dock en del av 

förklaringen till varför glidningen mellan de olika positionerna kvarstår, att 

sammanjämkningen mellan de olika ”byggstenarna” i Socialdemokraternas val-

frihetskonfiguration i vissa aspekter skaver.  

För Moderaterna och de borgerliga regeringarna tycks frågan om resursför-

delningsmodeller i större utsträckning ha handlat om att tillförsäkra likvärdiga 

konkurrensvillkor för att på så sätt garantera alla individer, elever eller patienter, 

faktiska möjligheter att välja mellan olika alternativ, och i enlighet med de egna 

(subjektiva) behoven och preferenserna. Tidigare modeller hade inte underlättat 

för individer att välja andra alternativ än de av kommunen eller landstinget 

föreslagna. För Socialdemokraterna har frågan om resursfördelningsmodeller i 

stället handlat om just förutsättningarna för det offentliga att fördela olika efter 

olika behov, utifrån de definitioner av olika behov som det offentliga fastställt. 

 Som tidigare diskuterats har den socialdemokratiska positionsförskjutningen 

inneburit att man numera är överens (med de borgerliga partierna) om de 

grundläggande principerna för valfrihetens existens. De motsättningar som 

finns kvar handlar just om frågan om etablering och ersättning, och diskussion-

                                                      
39 När friskolereformen genomfördes skedde det med ett så kallat skolpengsbaserat ersättningssy-

stem där de fristående skolorna skulle ersättas med 85 procent av kommunens genomsnittskost-

nad per elev och stadium. Trots att den borgerliga regeringen själv anförde att utredaren samt ett 

flertal remissinstanser hade ansett att ersättningen skulle stanna vid 75 procent (på grund av de 

kommunala skolornas mer omfattande uppdrag), valde de att bortse från detta. Motivet angavs 

som att om man eftersträvade likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunala och fri-

stående skolor med konkurrens på lika villkor, då ville man också ge utförarna någorlunda ”sta-

bila förutsättningar” (prop. 1992/93:230 : 38). Ersättningsnivån var något som Socialdemokra-

terna också kritiserade i sin följdmotion. De ville se en ersättningsnivå på 75 procent, vilket de 

menade var en mer ”rimlig” nivå ur rättvisesynpunkt. Dessutom kritiserade Socialdemokraterna 

själva tekniken för statsbidragen eftersom kommunerna kunde ges stora utgifter som de inte 

kunde påverka, men ändå var tvungna att bekosta genom skära ned de egna verksamheterna. Det 

var inte rättvist, menade de, och dessutom ansåg de att systemet inskränkte på den kommunala 

självbestämmanderätten (motion 1992/93:Ub164). Socialdemokraterna fortsatte även under 

2000-talet att motsätta sig en nationell skolpeng eftersom ”lika chanser kräver olika resurser” 

(motion 2008/09:Ub591). 
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erna där dessa relateras till hur partierna ser på behov förtydligar varför dessa så 

kallade ”teknikaliteter” är så pass betydelsefulla.  

Om den reella frihetens förutsättningar 

Sammanfattande analys 

 

 

Figur 3.3.1 Partiernas syn på behov 
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I detta kapitel har partiernas syn på behov analyserats utifrån två olika dimen-

sioner av behov: objektiva och subjektiva behov. Analysen har visat att Social-

demokraterna, genom sin betoning på betydelsen av frihetens materiella inne-

håll, ger uttryck för en behovssyn som i huvudsak ryms inom dimensionen 

objektiva behov. För att valfrihet ska kunna bli möjlig för alla medborgare på 

ett jämlikt och senare likvärdigt sätt krävs att alla medborgare kommer över en 

viss tröskel av behovsmötande. För att särskilja vad som är objektiva behov 

från vad som är enbart preferenser måste staten ta ansvar för att definiera vad 

som ska anses ingå i dessa objektiva behov som de gemensamma resurserna ska 

användas till.  

Det är i sig inte problematiskt med subjektiva behov, det problematiska uti-

från det socialdemokratiska perspektivet är att om samhällets resurser används 

för att i för stor utsträckning möta dessa riskeras dels möjligheterna att möta 

allas objektiva behov, dels uppstår en risk att man skapar ojämlika maktrelat-

ioner. När Socialdemokraterna under 1980-talet började tala om att i större 
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utsträckning möta medborgarnas krav om individualiserad och ökad valfrihet 

handlade det om att utveckla verksamheterna så att de bättre kunde möta med-

borgarnas behov med utgångspunkt från den nödvändiga tröskel som skulle 

tillförsäkra dem verklig valfrihet i livet. Även om Socialdemokraterna över tid i 

allt högre grad kommer att framhålla de individuella behovens betydelse är 

synen på de objektiva behovens företräde ändå markant, vilket även framträder 

i deras syn på differentiering inom skolan, liksom etablerings- och finansierings-

former inom bägge politikområdena. 

I den moderata synen på behov är det i stället en förutsättning för att indivi-

der ska kunna ”forma sina livsprojekt” att det finns utrymme för att själv defi-

niera de egna behoven. Det innebär inte att Moderaterna inte anser att det finns 

vissa grundläggande behov som i princip alla människor delar, men i jämförelse 

med Socialdemokraterna är omfattningen av vad som är gemensamt och lika 

mer begränsat. I den moderata och borgerliga argumentationen är måttstocken 

för om till exempel utbildningsväsendet har lyckats med sitt uppdrag huruvida 

varje individ fått de behov som definierats av individens själv uppfyllda. Mått-

stocken utgörs därmed inte av ”slutprodukten” i tillgodosedda behov så som 

samhället definierat dessa. 

Eftersom Moderaterna inte delar den ”tröskelsyn” på medborgarnas behov 

som kan urskiljas i den socialdemokratiska positionen blir det mindre proble-

matiskt om uppfyllelsen av dessa (subjektivt definierade) behov inte leder till att 

alla individer har samma valmöjligheter senare i livet. Det är i stället möjligheten 

av att välja valmöjligheter som står i fokus. Det är också utifrån dessa två per-

spektiv man bör förstå partiernas olika förhållningssätt till frågan om differenti-

ering inom skolan, där Socialdemokraterna betonat vikten av en sammanhållen 

gemensam kärna just för att tillförsäkra denna (enligt Socialdemokraterna ob-

jektivt definierade) tröskel, medan Moderaterna i stället förordat differentiering 

i bemärkelsen anpassning av de (subjektivt definierade) individuella behoven.  

 Detsamma gäller för diskussionen om hur de offentliga resurserna inom 

vården ska prioriteras utifrån objektiva respektive subjektiva behov, liksom de 

skiljaktiga ställningstagandena kring etableringsbestämmelser och ersättnings-

modeller. Det är utifrån objektiva behov-perspektivet som Socialdemokraterna 

till exempel talar om risker för att invånare ”underkonsumerar” vård respektive 

har mer kontakter med sjukvården än ”behoven motiverar”.  

Även Moderaterna identifierar i dessa sammanhang en objektiv sida av be-

hoven, de som är medicinskt fastställbara genom diagnos. Men deras vilja att 

vidga utrymmet för de subjektiva behoven är central eftersom det utifrån deras 

perspektiv har så stor betydelse för den individuella livskvaliteten. Över tid 
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knyter Moderaterna och de borgerliga regeringarna också frågan om de subjek-

tiva behoven inom vården allt tydligare till frågan om patientens rättsliga ställ-

ning; individen förväntas ges allt större möjligheter att såväl identifiera som att 

tillse att de individuella behoven tillgodoses.  

De två olika perspektiven, i likhet med de två olika dimensionerna i be-

hovsmatrisen, innefattar också skiljaktiga synsätt på statens roll när det handlar 

om att uppmuntra eller förespråka vissa typer av ”livsprojekt” framför andra. I 

det perspektiv där de objektiva behoven framhålls är det en förutsättning att 

staten tar ansvar för att definiera vad som ska utgöra de behov samhället ska 

möta. Det innebär även att vissa typer av beslut måste begränsas för att den 

reella valfriheten inte ska riskeras på sikt. I den andra dimensionen är det i stäl-

let en förutsättning att staten är neutral inför människors beslut om det goda. 

Staten ska därför inte heller ta en lika aktiv roll i att definiera behov och avgöra 

hur och när dessa ska mötas. 

I förhållande till valfrihet kan dessa två olika perspektiv på behov beskrivas 

som en skiljelinje mellan att betrakta uppfyllandet av vissa objektivt grundläg-

gande behov som en förutsättning för valfrihet, och att betrakta valfriheten 

som en förutsättning för att individen ska kunna få sina behov tillgodosedda.  

 

Morfologisk syntes 

Utifrån det morfologiska perspektivet kan vi således urskilja hur behov som 

närliggande begrepp i det socialdemokratiska perspektivet knyts till perifera 

begrepp som det så kallade materiella innehållet, som ramas in som en tröskel-

nivå. Tröskeln sammanbinds i sin tur återigen med staten som närliggande be-

grepp genom den betydelse det offentliga ges för att såväl definiera den som att 

tillförsäkra att alla når upp till den. Det är också härigenom som behov definie-

ras som närliggande begrepp och knyts till valfriheten, vilket orsakar den ambi-

valens som urskiljts i förhållande till partiets konceptioner av jämlikhet och 

likvärdighet.  

Annorlunda uttryckt är den valfrihetskonception som knyter samman ett 

mer positivt marknadsbegrepp med ett tunnare likvärdighetsbegrepp inte kom-

patibelt med det innehåll som behov ges som närliggande begrepp. Snarast 

förutsätter behovskonceptionen ett tjockare jämlikhetsbegrepp och det är däri-

genom ambivalensen tar form. Påverkansförhållandena i fråga om relationen 

mellan behov och valfrihet är därför delvis präglade av konflikt. Implikationer-

na av detta kommer att diskuteras vidare i slutkapitlet.  
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Den moderata konceptionen av behov som närliggande begrepp definieras 

genom det sätt som begreppet knyts till subjektiva preferenser där patienträttig-

heter och differentiering blir viktiga perifera begrepp. Förutsättningar för att 

dessa subjektiva preferenser ska kunna mötas knyts i sin tur till marknaden som 

närliggande begrepp, återigen som möjliggörare. I dessa aspekter kan således ett 

ömsesidigt påverkansförhållande mellan närliggande och centralt begrepp ur-

skiljas. Synen på behov är emellertid även den dimension av den moderata val-

frihetskonfigurationen där staten som närliggande begrepp alltjämt ges en mer 

begränsad roll. I kombination med den förändring som urskiljts i tidigare kapi-

tel i fråga om synen på staten skulle detta kunna indikera att det finns en kon-

flikt även i den moderata konfigurationen i fråga om påverkansförhållandet 

mellan centralt och närliggande begrepp. Men återigen omintetgörs en sådan 

eventuell konflikt genom att förskjutningen i synen på staten i fråga om regle-

ringar gäller medel och inte mål. Den fortsatta synen på en mer begränsad roll 

för staten i fråga om att definiera medborgarnas behov kommer inte i konflikt 

med en ”ny” valfrihetsinnebörd, eftersom den moderata valfrihetsinnebörden 

inte har förändrats.  

Som tidigare konstaterats innebär det morfologiska ideologiperspektivet att 

en analys av valfrihetsbegreppet bör studeras i relation till andra viktiga politiska 

begrepp. Ambitionen med de fyra empiriska kapitel som presenterats har varit 

just att, steg för steg, analysera partiernas syn på valfrihet i relation till dessa 

andra politiska begrepp som uppmärksammats. Nästa steg i analysen, för att 

kunna teckna bilden av valfrihetens ”morfologi” är att sammanfoga innebörden 

av de olika begreppen i relation till det centrala begreppet valfrihet, för att däri-

genom bemöta frågan om valfrihetens politiska skiljelinjer och frågan om kon-

vergens. Detta står i fokus för slutkapitlet.  
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Del IV. ”Man är förespråkare av valfrihet”  

 
Tron på valfriheten är inte en politisk åskådning i samma me-
ning som exempelvis konservatism, liberalism och socialism. 
Den innebär en uppfattning om statens form, om tekniken 
för hur politiska beslut ska fattas, men inte om de politiska 
beslutens innehåll och hur samhället organiseras. Tron på val-
friheten kan alltså betraktas som en slags överideologi, i den 
meningen, att den är gemensam för skilda politiska åskåd-
ningar. Man är förespråkare av valfrihet, men därutöver kon-
servativ, liberal eller socialist.  

 

 

Citatet är Tingstens (1945: 57), men hans ”demokratien” har ersatts med val-

frihet (och något modernare språkbruk). Jag menar att det är belysande för de 

likheter som kan urskiljas mellan hur Tingsten betraktade och debatterade 

demokratins värde och position i den dåtida debatten, och valfrihetens värde 

och position i dagens rådande välfärdspolitiska debatt. Valfriheten är överord-

nad i bemärkelsen att ingen aktör gör allvarliga försök att utmana formen så 

som den har kommit att se ut, dess logik. Man är förespråkare av valfrihet, och 

därutöver moderat eller socialdemokrat. Vad som sedermera avses med valfri-

het och hur den ska uppnås, det som utgör innehållet i denna överordnade 

form, är inte lika självklart.  

 I inledningen av avhandlingen beskrev jag min frustration över den all-

männa uppfattningen om att de svenska partierna ”ändå tycker samma sak”, 

och mitt forskningsprojekt formulerades mot bakgrund av ambitionen att 

försöka precisera konvergensens beskaffenhet. Genom att analysera valfriheten 

i den politiska debatten under de senaste tre årtiondena har en mer komplex 

bild av de politiska skiljelinjernas utveckling mellan de två regeringsbärande 

partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, också kunnat tecknas. Att 

använda mig av valfriheten som centralt analytiskt begrepp utifrån det morfo-

logiska perspektivet har tydliggjort betydelsen av hur olika ideologiska koncept-

ioner knyts samman. Debatten om valfrihet är angelägen att studera utifrån 

frågeställningen om politiska skiljelinjer och konvergens just eftersom den på 
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många sätt sammanfattar en rad centrala ideologiska grundsatser. Syftet med 

rekonstruktionen och matriserna har varit att lyfta fram just detta. Genom att 

belysa de värdeförskjutningar som åtföljt, eller kanske snarare föranlett, de 

reformer och förändringar som diskuterats i studien, har jag velat säga något 

om hur de politiska skiljelinjerna om vad det är som ska uppnås och hur, har 

förändrats.  

 Detta slutkapitel syftar till att, genom att teckna bilden av valfrihetens ideo-

logiska konfiguration, knyta samman den morfologiska analysen. Därigenom 

kan frågeställningen om hur synen på valfriheten förändras även knytas sam-

man med frågeställningen om politiska skiljelinjer och uppfattningen om en 

ideologisk konvergens, liksom en diskussion kring avhandlingens tredje fråge-

ställning, om den morfologiska analysens utvecklingspotential. Avslutningsvis 

kommer även en diskussion att lyftas kring valfrihetens ideologiska status, och 

dess roll i förhållande till andra centrala ideologiska begrepp. 

Valfrihetens lösliga kärna 

En utgångspunkt för det morfologiska perspektivet är att en ideologis kärna bör 

betraktas som flexibel och att de närliggande och perifera begreppen och dess 

konfigurationer måste upptäckas och studeras empiriskt. I den här studien har 

därmed en utveckling tecknats över förändringar i vad som kan benämnas val-

frihetens lösliga kärna, såväl mellan partierna som över tid. Utvecklingen och 

förändringen i kärnan sker genom att sammanlänkningarna mellan de politiska 

begreppen (de närliggande och perifera) förändras, vilket i sin tur även föränd-

rar valfrihetskonceptionerna.  

Förändrade politiska skiljelinjer genom omkonfigurerade valfrihetskärnor 

Den morfologiska analysen har visat att bägge partier har sammanlänkat väl-

färdsproduktionens- och finansieringens form (offentlig eller privat) med en 

specifik syn på jämlikhetens innebörd och därmed valfrihetens innebörd. I den 

tidiga socialdemokratiska valfrihetskonfigurationen innebar detta att reell och 

lika valfrihet för alla medborgare förutsatte en viss enhetlighet i det ”materiella 

innehåll” som skulle möjliggöra att alla medborgare faktiskt skulle kunna nyttja 

valfriheten senare i livet. ”Utfallet” i det socialdemokratiska jämlikhetsperspek-

tivet blev därför en förutsättning för valfriheten, snarare än själva målet. Det är 

i den meningen som valfriheten blir ett ex post-begrepp. Först när jämlika möj-

ligheter till valfrihet i livet hade uppnåtts, genom att medborgares ”objektivt” 
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definierade behov tillgodosetts, kunde det bli aktuellt att på allvar diskutera den 

”andra valfrihetsfrågan” om valfrihet mellan olika välfärdsleverantörer.  

När partiets valfrihetskonfiguration förändras sker det genom att samman-

länkningen mellan jämlikheten, det offentliga och valfriheten delvis löses upp. 

Detta genom partiets mer sentida förespråkande av ”kvalitet oavsett drifts-

form”. Förändringen har beskrivits som en där påverkansriktningarna går i 

bägge riktningar. När marknaden knyts till nya (positiva) perifera begrepp möj-

liggörs också den alternativa socialdemokratiska valfrihetskonceptionen (val 

mellan utförare). Denna alternativa valfrihetsinnebörd är emellertid inte kompa-

tibel med det tjockare jämlikhetsbegreppet som partiet alltjämt vill hålla fast vid. 

I den bemärkelsen skapas en konflikt i relationen mellan centralt och närlig-

gande begrepp. I det följande ska argumentet utvecklas. 

 Likvärdighetsbegreppet har beskrivits som ett ”mjukare” begrepp än jämlik-

hetsbegreppet genom att likhetskravet inte är lika starkt och det därmed har-

monierar lättare med ”nya organisatoriska former”. Annorlunda uttryckt förut-

satte en mer positiv inställning till valmöjligheter mellan serviceproducenter en 

mindre ”krävande” jämlikhetsuppfattning. Analysen har också visat på en för-

skjutning i Socialdemokraternas valfrihetskonception från ett tydligt utfalls-

fokus som förutsättning för den reella valfriheten, till ett tunnare likvärdighets-

begrepp med allt större fokus på huvudmännens villkor som förutsättning för 

valfrihet. 

 Denna inramning av likvärdighet bygger på premissen att likvärdighet i pro-

duktions- och konkurrensvillkor kommer att skapa likvärdiga valfrihetsmöjlig-

heter, vilket i sin tur förutsätter att medborgarna betraktas som rationella och 

nyttomaximerande med tillgång till nödvändig information om valalternativen 

och att utförarna har ”rätt” incitament. Dessutom förutsätter det också att man 

kan acceptera att medborgarna får välfärdstjänster av olika kvalitet vid en given 

tidpunkt, eftersom konkurrensen på sikt är tänkt att leda till en allmän kvalitets-

höjning.  

Det är också i den linjen Moderaterna argumenterat och därigenom har en 

tydlig politisk skiljelinje kunnat urskiljas. För Moderaterna bestod det stora 

problemet i att möjligheter saknades att välja bort exempelvis en vårdcentral 

eller skola som inte motsvarade kraven, inte att det fanns dåliga och bra vård-

centraler och skolor. Genom valfrihet (mellan utförare) kombinerat med kon-

kurrens förväntade man sig dels att det skulle ske en allmän kvalitets- och effek-

tivitetsförbättring över tid, dels, vilket hänger samman med det förra, att med-

borgarna helt enkelt skulle välja de bättre alternativen till hands. Moderata utta-

landen som att ”ingen förälder vill ha sitt barn på en dålig skola” illustrerar 
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denna logik, och i det sammanhanget lyser den form av problematisering av 

olika förutsättningar att ”välja rätt”, som Socialdemokraterna ger uttryck för, 

med sin frånvaro.  

För Socialdemokraterna är logiken mer problematisk eftersom allt detta stri-

der mot partiets fortsatta betoning på ”objektiva” behov vilken förutsätter en 

annan typ av roll för det offentliga än vad logiken innefattar. Därtill omöjliggör 

logiken också det tjockare jämlikhetsbegreppet som partiet alltjämt vill kunna 

hålla fast vid. Därigenom skapas en ”oreda” vilken tar sig uttryck i att Social-

demokraterna, samtidigt som de uttrycker att driftsformerna inte är det väsent-

liga, i ganska stor utsträckning uppehåller sig vid diskussioner som direkt eller 

indirekt berör driftsformer, reglering och kontroll. Det är den rörelsen som 

beskriver ambivalensen mellan att ”släppa taget” och samtidigt ”hålla fast”.  

I takt med att valfrihetssystemen utvecklats, allt fler aktörer etablerats och 

problemen med ovan angivna premisser aktualiserats genom en rad ”avslöjan-

den” i media om missförhållanden relaterat till (ofta) privata utförare, kom 

därmed likvärdighetsbegreppet att gå från att knytas till perifera begrepp som 

decentralisering och individualisering till att knytas till just reglering och kon-

troll. När den politiska nivån ”förlorade” kontrollen över produktionen genom 

att inte ensam tillhandahålla den, blev kontrollen ex post central för att fortfa-

rande kunna ha ambitioner om vilken typ av välfärd samhället ska tillhanda-

hålla.  

Gösta Esping-Andersen, upphovsman till den numera klassiska kategorise-

ringen av olika välfärdsregimer (se Esping-Andersen 1990), menar att den 

svenska arbetarrörelsen haft den ovanliga förmågan att skapa en syntes av jäm-

likhetssträvanden och vinststrävanden och av välfärd och effektivitet, som 

kommit att gynna alla partier (1989). Då Tingsten utvecklade sin tes om ideolo-

giernas död framstod den, enligt Esping-Andersen, som tämligen korrekt, men 

en rad inre motsättningar i folkhemsmodellen under 1950-talet innebar att före-

ställningen bröts sönder. Den nya klasstrukturen krävde politiska omgruppe-

ringar, något Socialdemokraterna varit medvetna om men (felaktigt) betraktat 

som oproblematiskt. Esping-Andersen framhöll även att svensk socialdemo-

krati står (i slutet av 1980-talet, då han skrev detta) inför dilemmat att antingen 

överge socialismens grundvalar och acceptera jämlikheten som en andra rang-

ens målsättning, eller tvingas finna en alternativ definition på jämlikhet som kan 

mobilisera ett övervägande ”post-industriellt” samhälle (1989: 249).  

Analysen visar att det snarast är det senare som skett, och i det beskrivs 

också en del av den förändring som lett till att de politiska skiljelinjerna suddats 

ut i partiernas valfrihetskonceptioner. För Socialdemokraterna innefattar den 
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mer positiva synen på valfrihet mellan serviceproducenter således en förändring 

i synen på vilka krav på jämlikhet som måste vara uppnådda för att kunna tala 

om reell valfrihet. Det är mot denna bakgrund man bör förstå glidningen mel-

lan den ”tjockare” jämlikhetsdimensionen och den ”tunnare” likvärdighetsdi-

mensionen som har beskrivits. I den bemärkelsen övergår också det socialde-

mokratiska valfrihetsbegreppet från ett ex post-begrepp till att i allt större ut-

sträckning bli ett ex ante-begrepp, i likhet med den moderata valfrihetskoncept-

ionen.  

 Även Moderaternas likvärdighetsbegrepp kommer i allt större utsträckning 

att knytas till ett huvudmannaperspektiv. För Moderaterna ska detta garantera 

alla individer att det faktiskt existerar alternativ att välja mellan, det vill säga att 

det finns en förutsättning för att det faktiskt ska vara realistiskt att tala om val-

frihet och därmed möjliggörande av individuella livsprojekt. Eftersom valfrihet, 

i det moderata perspektivet, är något som eftersträvas ”här och nu” är det just 

rätten till valfrihet som ska fördelas lika, snarare än att de materiella förutsätt-

ningarna att nyttja valfriheten först måste tillförsäkras.  

  I den bemärkelsen sker således ingen förändring av den moderata valfrihets-

konfigurationen i fråga om såväl problemdefinitioner som önskade lösningar. 

Det skulle kunna invändas att en viktig förändring i den moderata positionen är 

det faktum att Moderaterna numera inte utmanar den offentliga finansieringen 

av välfärdstjänsterna, vilket skulle kunna betraktas som ett avgörande steg mot 

en mer ”krävande” jämlikhetsuppfattning.  

Förändringen har dock inte påverkat den moderata valfrihetskärnan, där val-

friheten alltjämt betraktas som valfriheten att välja mellan olika utförare av 

välfärdstjänster, och möjligheten till oberoende inför det offentliga. Inte heller 

har några förslag presenterats som skulle indikera en förskjutning från ett val-

frihetsbegrepp ex ante mot ett valfrihetsbegrep av ex post-karaktär och därför 

är den moderata politiska linjen intakt i detta perspektiv. De ”nya” Moderater-

nas sentida värnande om den skattefinansierade välfärdens fördelar som utjäm-

nare av livschanser har svag förankring med partiets övriga uttalanden och 

ställningstaganden i förhållande till synen på valfrihetens innebörd. 

Det som emellertid förändras i den moderata positionen är synen på politi-

kens roll. Detta har beskrivits som en påverkansriktning från valfrihetskoncept-

ionen till statskonceptionen. Moderaterna har kommit att frångå sitt tidigare 

värnande om att politikens uppgift uteslutande bör vara att formulera mål och 

inte medel, till att också på nationell politisk nivå stipulera de medel som de 

anser vara mest lämpliga på den lokala nivån (etableringsfrihet och kapitations-

ersättning). Det har i analysen benämnts som en frihetens paradox där det mo-
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derata välfärdssamhället visat sig kräva en välfärdsstat för sitt förverkligande. 

Utifrån privatiseringsdimensionerna innebär det en förskjutning från lokal till 

central nivå i regleringsdimensionen och därmed en förändring i de instrumen-

tella värden Moderaterna tilldelar staten. I den bemärkelsen minskar den poli-

tiska skiljelinjen mellan partierna i synen på (den centrala) staten. Förskjutning-

en förändrar dock inte den moderata synen på valfrihetens syfte och innebörd, 

eftersom den endast rör de identifierade medlen, målbilden är intakt.  

De reformer som genomförts av de borgerliga regeringarna mot en ökad 

nationell styrning har genomförts med argument om att man eftersträvar likhet 

för alla medborgare oavsett vilket landsting (eller vilken kommun) de bor i. Det 

vill säga, för att kunna tillförsäkra alla medborgare lika valfrihet i enlighet med 

den moderata innebörden av valfrihet, måste också alla regionala och lokala 

modeller tillåta och skapa förutsättningar för en mångfald av aktörer och kon-

kurrens dem emellan. I det moderata och det borgerliga perspektivet är det en 

reglering om avreglering som i slutändan är tänkt att stärka medborgaren i för-

hållande till det offentliga. Det är också ur den aspekten som den moderata 

kvarstående synen på en begränsad roll för staten i behovskonceptionen bör 

förstås. Staten ska inte ges en mer aktiv roll än vad valfrihetens implementering 

kräver.  

Intressant är att den borgerliga regeringen i propositionen som föregick 

vårdvalsreformen också talar om enhetlighet i fråga om det offentliga åtagandet. 

En sådan förskjutning skulle också kunna indikera en förskjutning mot att i 

större utsträckning prioritera så kallade objektiva behov och skulle i förläng-

ningen kunna indikera en kommande förändring i valfrihetskärnan. Det skulle 

dock även kunna betraktas som ett sätt att ytterligare stärka medborgarna 

gentemot det (lokal-)offentliga i enlighet med deras maktresursperspektiv, ef-

tersom syftet skulle vara att medborgare oavsett landsting skulle kunna förvänta 

sig samma utbud och därmed inte vara i händerna på lanstingens ”godtycklig-

het”. alliansregeringen går dock inte närmare in på hur en sådan förändring 

skulle genomföras eller vad den skulle innebära, varför det är svårt att vidare 

analysera en sådan eventuell förändring. Det kan dock återigen uppmärksam-

mas att det även i Alliansens förvaltningsproposition talas om risker med lokalt 

utformad tillsyn (”en alltför differentierad tillsyn”), inte bara ur medborgarper-

spektiv, utan också för att inte snedvrida konkurrensen mellan företag. Även 

där framträder alltså huvudmannaperspektivet. 

För bägge partier har likvärdigheten således gått från att knytas till perifera 

begrepp som decentralisering och mångfald på 1980-talet, framför allt i sam-

band med kommunaliseringen av huvudmannaskapet för skolan, till att under 
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senare delen av 00-talet kommit att knytas till perifera begrepp som reglering, 

nationell styrning och kontroll. Kort sagt, en slags omcentralisering av politisk 

makt och kontroll.  

Sammantaget kan det därmed konstateras att valfrihetens morfologi känne-

tecknas av en utveckling över tid där partiernas valfrihetskonceptioner närmar 

sig varandra på följande sätt: Socialdemokraterna kommer att omfamna privat 

produktion inom utbildning och hälso- och sjukvård som ett led i att omfamna 

även ”den andra typen” av valfrihet, medan Moderaterna kommer att inta en 

mer positiv hållning till offentlig produktion som dock inte förändrar deras 

valfrihetssyn. Bägge partiers argument kretsar kring att utförd kvalitet ska stå i 

fokus snarare än vem utföraren är. För bägge partier har dessa förskjutningar i 

synen på marknad respektive stat inneburit en centraliseringsprocess i förhål-

lande till relationen mellan den nationella och den lokala nivån. För Socialde-

mokraterna framhålls möjligheterna att alltjämt kunna garantera välfärdens 

”output” medan Moderaterna i större utsträckning betonar förutsättningarna 

för att garantera att de lokala nivåerna inte sätter hinder för individers valfrihet. 

Partiernas valfrihetskonceptioner har även närmat sig i den allt ökade betoning-

en på en tunnare likvärdighet, där just huvudmannaskapsfrågor ges stor bety-

delse.  

De aspekter där tydliga skillnader återstår återfinns i synen på behov, hur de 

behov det offentliga ska möta bäst kan definieras samt relationen mellan behov 

och jämlikhet som förutsättning för den reella valfriheten. Där håller Socialde-

mokraterna delvis fast vid en tjockare jämlikhetsuppfattning som kommer till 

uttryck i en ambivalens i förhållande till valfrihetsreformernas praktiska utfö-

rande och vad de innebär för medborgares förutsättningar att faktiskt välja 

jämlikt. I fråga om synen på valfrihetens innebörd och syfte så har den konver-

gens som har kunnat urskiljas således skett i huvudsak genom förskjutningar i 

den socialdemokratiska valfrihetskonceptionen, snarare än den moderata.  

Förskjutningen mot ett allt smalare valfrihetsbegrepp i den praktiknära över-

sättningen, med en likvärdighetsdimension med fokus på huvudmännens verk-

samhetsvillkor, innebär ett slags varu-görande av välfärdsrättigheter. Snarare än 

att diskutera kommodifiering av medborgarna, med Esping-Andersens begrepp, 

utgör därför detta en slags re-kommodifiering av en sektor som tidigare i prin-

cip uteslutande varit offentligt och politiskt styrd. De sociala rättigheterna blir 

en produkt snarare än en rättighet, vilket också skapar förutsättningar för en 

slags enhetlighet som de politiska aktörerna lyfter fram som nödvändig. Å ena 

sidan kan det argumenteras för att detta ”nya” likvärdighetsbegrepp förutsätter 

en sådan utveckling, vilket också ligger i linje med hur partierna argumenterar. 
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Å andra sidan kan det argumenteras för att en annan utveckling, med en annan 

syn på politikens uppgift och mål, skulle möjliggöra ett annat och mer krävande 

likvärdighetsbegrepp.  

Oavsett vilket är en konsekvens av varu-görandet att verksamheterna töms 

på politiskt innehåll, vilket i sig skapar nya utmaningar för de politiska partierna 

att i framtiden formulera mål för den svenska välfärdsstaten. Detta eftersom 

det även innebär en utveckling där man snarare än att betrakta valfriheten som 

något som skapas genom en viss utformning av välfärdsstaten, så skapar denna 

form av valfrihet en viss typ av välfärdsstat. Varu-fieringen av välfärdsstaten 

förflyttar makt från de politiska processerna, en utveckling önskad av vissa och 

oönskad av andra. Oberoende av vilken syn man har på den utvecklingen är en 

konsekvens att möjligheterna att i framtiden formulera visioner om välfärdens 

innehåll snarare än välfärdens form begränsas.  

Några reflektioner om morfologin 

Detta kapitel kommer att avslutas med en diskussion om hur de nutida politiska 

skiljelinjerna bör förstås utifrån morfologin och vad som kan utläsas om kon-

vergensen utifrån valfrihetens ideologiska roll. Först ska dock några ord sägas 

om den morfologiska analysen och min uppfattning om dess möjligheter. En 

första fråga är om forskningsproblemet om hur den morfologiska analysen kan 

utvecklas verkligen har besvarats. Jag har visat på ett möjligt sätt att utveckla 

den morfologiska analysen. Det innebär emellertid inte att det inte kan finnas 

andra sätt att utveckla den. Men rekonstruktionen och de analytiska matriserna 

har utgjort ett möjligt sätt att konkretisera det analytiska hantverket i morfolo-

gianalysen och därmed fylla det gap som Freedens uteblivna tillämpningsdis-

kussion har lämnat. I det följande kommer jag att peka på några styrkor och 

svagheter i tillvägagångssättet.  

En av den morfologiska analysens kanske främsta styrkor är något som tidi-

gare också lyfts fram, nämligen att den möjliggör en bredare och mer utfors-

kande ansats i analysen av politiska idéer. Genom mitt fria användande av val-

friheten som ett analytiskt centralt begrepp har jag kunnat urskilja vilka ideolo-

giska skiljelinjer som kan identifieras i valfrihetsdebatten och hur de utvecklats. 

En uteslutande traditionell idéanalys hade inte kunnat fånga komplexiteten i 

valfrihetens innebörd, och hur den i den politiska debatten avgörs av andra 

ideologiska ställningstaganden, eller på samma sätt kunnat tydliggöra dessa. Mer 

sannolikt är att en sådan analys hade stannat vid att kretsa kring den liberala 
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valfrihetskonceptionen och för- och motpositioner kring den. Framför allt hade 

en mer deduktiv ansats, som är vanligt förekommande i forskningen om parti-

ernas idéutveckling, inte kunnat fånga den politiska kampen om att fylla valfri-

hetsbegreppet med innehåll och inte heller de glidningar och ambivalenser som 

i hög grad präglar partiernas valfrihetskonceptioner.  

Samtidigt är min uppfattning att politiska begrepp inte existerar i total relati-

vitet, utan snarare inom ett möjlighetsspektrum av idémässiga konnotationer 

och komponenter, varför till exempel diskursanalys inte heller hade varit lämp-

ligt för min ansats. Freedens position någonstans mellan icke-essentialism och 

icke-eliminerbarhet har därför utgjort en möjlig väg för mig att utveckla det 

morfologiska perspektivet genom den empiriska rekonstruktionen och analys-

matriserna. 

En av den morfologiska analysens styrkor kan emellertid även uppfattas som 

en svaghet. Svårigheten gäller förutsättningarna för transparens i förhållande till 

den kontextuella känslighet som krävs när det gäller urskiljandet av närliggande 

och perifera begrepp. Eller snarare: det är framför allt när det gäller beskriv-

ningen av kriterier för att urskilja närliggande och perifera begrepp som ambit-

ionen om transparens i analysens alla steg är en utmaning. Detta just eftersom 

det analytiska hantverket i så stor utsträckning bygger på en kontextuell läsning 

och en abduktiv tolkningsprocess som är svår detaljspecificera. Det har varit 

min ambition att konkretisera det analytiska hantverket i den morfologiska 

analysen, bland annat genom att så långt som möjligt exemplifiera mitt tillväga-

gångssätt. Därigenom har Freedens tillvägagångssätt konkretiserats och transpa-

rensen har ökat. Samtidigt är jag också medveten om att det fortfarande finns 

utvecklingsmöjligheter i den aspekten.  

En annan nackdel är att den empiriska rekonstruktionen är tidskrävande och 

förutsätter analys av ett stort empiriskt material. Men det utgör också förutsätt-

ningen för att den morfologiska analysens möjligheter faktiskt ska kunna full-

följas att den kontextuella tolkningen som möjliggör en bredare analys faktiskt 

ska kunna realiseras. Sammanfattningsvis överväger därför styrkorna med till-

vägagångssättet svagheterna och jag kommer därför att vilja fortsätta arbetet 

med att utveckla den morfologiska analysen.  
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Om valfriheten som ideologisk illustration 

Talesättet ”alla är vi fångar av vår tid” säger något träffande om hur vi kan för-

hålla oss till uppfattningen om det specifika i bedömningar av ”nutidens” ideo-

logiska konvergens. I inledningen till slutkapitlet görs en liknelse mellan valfri-

heten i den nutida debatten och Tingstens uttalande om demokrati som överi-

deologi. Valfriheten är emellertid inte en överideologi i Tingstens bemärkelse, 

utan snarare ett överordnat begrepp i den välfärdspolitiska debatten. Det är över-

ordnat i bemärkelsen att det utgör en slags övergripande politisk berättelse där 

ingen aktör gör allvarliga försök att utmana formen, även om dess innehåll 

varierar. 

Jag har argumenterat för att valfriheten måste studeras i ett sammanhang där 

partiernas syn på privat och offentligt, jämlikhet, likvärdighet och behov är 

viktiga beståndsdelar i en löslig kärna som tillsammans förklarar partiernas syn 

på valfrihetens innebörd och mål. Utifrån avhandlingens övergripande syfte, att 

tydliggöra politiska skiljelinjer mellan de två regeringsbärande partierna, kan det 

därmed konstateras att det har skett en konvergens i synen på valfrihet som 

framför allt tar form genom en förskjutning i den socialdemokratiska valfri-

hetskonceptionen och den förskjutning som sker i synen på privat och dess 

sammanbindning med jämlikhet och likvärdighet. I den bemärkelsen har 

Mouffe och övriga konvergensförespråkare rätt.  

Men rekonstruktionen visar också, som så ofta, att svaret är mer komplext. 

Den morfologiska analysen har visat att det i valfrihetsdebatten skett en kon-

vergens i hur valfriheten översätts till praktisk politik. Över tid har partierna i 

allt större utsträckning kommit att i den praktiska politiken enas om en specifik 

form av valfrihet som möjliggörs genom val av serviceleverantörer som agerar i 

konkurrens. Det är också i den bemärkelsen som valfriheten blivit ett överord-

nat begrepp i välfärdspolitiken. Valfrihet i politikens utförande har kommit att 

handla om valfrihet ex ante snarare än ex post.  

Analysen har dock även visat att det fortfarande finns viktiga politiska skilje-

linjer som tar sig uttryck i och genom de innebörder som ges de närliggande 

begreppen, i synen på det offentligas roll, i synen på behov och i synen på jäm-

likhetens innebörd och syfte. Dessa skillnader har beskrivits som att de framför 

allt kommer till uttryck genom den ambivalens socialdemokratin uppvisar i 

fråga om valfrihetsreformernas praktiska utförande. I den bemärkelsen kvarle-

ver således även ”gamla” politiska skiljelinjer vid sidan av de nya som kan upp-

stå. Men om man stannar vid att konstatera en konvergens i politikens utfö-

rande utan att klargöra dess ideologiska implikationer, kommer man därför att 



 205 

missa dessa ”gamla” konfliktdimensioner som alltjämt finns. En ytlig analys av 

”valfrihetsrevolutionen” i dess praktiska utförande, som illustration över ideo-

logisk utveckling, riskerar därför leda till en överbetoning av den ideologiska 

konvergensen.  

Utifrån Freedens sätt att beskriva morfologin är ett begrepp att betrakta som 

ideologiskt centralt om det är centralt i partiets ideologi som helhet. Genom att 

i rekonstruktionen använda mig av valfriheten som ett analytiskt centralt be-

grepp innefattar analysen ett bredare perspektiv, vilket skapar förutsättningar 

för att urskilja komplexiteten i de politiska skiljelinjernas faktiska beståndsdelar. 

En annan konsekvens av beslutet att betrakta valfriheten som analytiskt centralt 

är dock att avhandlingens slutsatser har öppnat för en fråga som funnits impli-

cit men som inte har artikulerats. Är valfriheten inte bara analytiskt central utan 

även ideologiskt central? Den morfologiska syntesen talar för att det kanske 

snarare är just i de närliggande begreppen som det ideologiskt centrala kan ur-

skiljas. Nyckeln tycks ligga i de beskrivna maktresursperspektiven.  

Valfrihet som makten till frihet 

I den empiriska analysen har en distinktion mellan valfrihet som ex ante och ex 

post återkommit. Valfriheten som ex ante eller ex post utgör två olika sätt att se 

på hur relationen mellan medborgare och stat bäst bör organiseras. Distinktion-

en syftar därför till att åskådliggöra hur synen på de närliggande begreppen 

privat och offentligt, jämlikhet/likvärdighet och behov ramar in valfrihetens 

innebörd och syfte. Ett annat sätt att beskriva distinktionens innebörd är att 

beskriva de två perspektiven som två olika maktresursperspektiv, vilka kommer 

till uttryck genom de olika syften som valfriheten ges, det vill säga vad valfrihet-

en är tänkt att åstadkomma.  

Det moderata maktresursperspektivet har framför allt fokuserat, och fokuse-

rar alltjämt, på de maktresurser medborgaren behöver inför mötet med det 

offentliga, med förvaltningen. Fokus här ligger således på mötet mellan elev och 

skola, patient och vårdmottagning. I det socialdemokratiska maktresursperspek-

tivet har fokus i stället legat vid relationerna medborgarna emellan, och på ett 

mer indirekt sätt mellan medborgarna och det offentliga, eftersom samhället i 

det socialdemokratiska perspektivet ytterst utgjorts av det offentliga. Även om 

de över tid kommer att förskjuta synen på valfrihetens innebörd, kvarstår dock 

detta maktresursperspektiv i mångt och mycket och kommer till uttryck genom 

en rad olika förbehåll som har diskuterats.  

Bägge partiers syn på maktresurser har kommit till uttryck genom hur väl-

färdens form sammankopplades med dess innehåll, det vill säga offentlig re-
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spektive privat produktion betraktades som en förutsättning för den typ av 

välfärd som partierna eftersträvade. Valfrihetens innebörd formerades således i 

den socialdemokratiska konfigurationen genom en inramning av de närliggande 

begreppen där det offentliga innebar frigörelse genom politiken.  

 De politiska skiljelinjerna var i dessa sammanhang därmed också tydliga. 

Detta då den moderata konfigurationen i stället innefattade ett tydligt formule-

rat motstånd mot såväl offentlig planering och organisering av välfärdstjänster-

na, men även mot offentlig produktion. Genom att snarare organisera välfärds-

tjänsterna genom en marknad, där beslutanderätten decentraliserades direkt till 

medborgaren, kunde medborgaren också ”myndigförklaras”. Eftersom staten 

betraktades som problemet snarare än lösningen utgjorde valfriheten i denna 

konfiguration en resurs för medborgaren i förhållande till staten, snarare än att 

staten ansågs behöva tillförsäkra resurser för att uppnå (jämlik) valfrihet. När 

partiet sen kommer att anamma en mer positiv syn på statens roll i bemärkelsen 

att staten ges större utrymme för central reglering, sker det alltjämt i syftet att 

tillförsäkra medel för denna form av valfrihet. 

Partierna använder många gånger begreppen valfrihet och frihet synonymt, 

men här återfinns en möjlig analytisk distinktion. I de konceptioner av de när-

liggande begreppen som växer fram genom analysen framträder det att valfri-

heten snarast betraktas som ett medel för att nå frihet. Vilken typ av frihet som 

sedan avses, och vad som definieras som bästa medlen för att nå dit avgörs 

sedermera av partiernas ideologiska kärna, där jämlikhet och behov utgör vik-

tiga komponenter, eller med den morfologiska terminologin, centrala begrepp. 

De skiljelinjer mellan partierna som lyfts fram i och genom dessa maktresurs-

perspektiv är således också uttryck för olika perspektiv på frihet. Det kan besk-

rivas som oberoende eller autonomi, men så som partiernas konceptioner tar 

form är det i just termer av frihet, frihet antingen från det offentliga eller från 

mellanmänskliga beroenden.  

Uttalandet om att nyckeln till det ideologiskt centrala tycks ligga i maktre-

sursperspektiven grundas således i detta. Att det implicit kan urskiljas att valfri-

hetens syfte är något annat än bara ”friheten att välja”. Värdet av att tillförsäkra 

alla ”friheten av välja” kan utifrån de beskrivna maktresursperspektiven utläsas 

som att det utgör ett medel, en resurs för att åstadkomma frihet, genom eller 

utanför politiken. Det är också därigenom som man kan förstå Socialdemokra-

ternas motvillighet till att helt frångå det tjockare jämlikhetsbegreppet. Om 

valfriheten i dess nuvarande ex ante-form hade varit ideologiskt central hade 

den också fått ett annat genomslag i Socialdemokraternas övriga ideologiska 

ställningstaganden. I stället visar analysen att den liberala valfrihetskonception-
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en snarare tillfogats som en slags politisk kompromiss, utan att inkorporeras 

ideologiskt. I den moderata konfigurationen kan bristen på ideologisk förank-

ring i den mer positiva tonen kring välfärdsstatens omfördelningsmöjligheter 

förstås ur samma perspektiv. Det ideologiskt centrala är alltjämt friheten från 

det offentliga, och vägen till detta har konsekvent utpekats som valfrihet ex 

ante. Medlen för att genomföra denna form av valfrihet har sedermera till viss 

del förändrats i fråga om vilken typ av reglering som krävs, men målbilden står 

fast. 

Tidigare har det lyfts fram hur Freeden i huvudsak studerar de ”stora” ideo-

logierna. Hans syn på när en ideologi blir en ideologi är emellertid något tvety-

dig. Å ena sidan utfästs att ideologier inte behöver vara grandiosa narrativ, 

stängda doktriner och abstrakta system (2005: 194) utan snarare just mönster av 

återkommande, handlingsinriktade mönster av politiska argument. Å andra 

sidan utfästs även att kärnan måste vara unik för ideologin och den måste er-

bjuda ett rimligt brett svar till de politiska frågor samhället genererar (2005: 

205). I den bemärkelsens talar Freeden även om ”tunnare” ideologier, där till 

exempel grön ideologi lyfts fram som exempel på en omogen ideologi (2005: 

140) vilken menas utgöra en ideationell motsvarighet till en intressegrupp sna-

rare än ett politiskt parti. Det grundläggande ”problemet” med valfrihet som 

ideologi skulle i det ljuset vara (o-)förmågan att tillhandahålla ett svar på (alla) 

de politiska frågor samhället genererar. Analysen har visat att det svar de poli-

tiska partierna formulerar grundas utifrån en bredare ideologisk plattform än 

vad valfriheten förmår att leverera. Ur det perspektivet är valfriheten ett ideolo-

giskt ”tunnare” begrepp. 

Det skulle kunna argumenteras för att det är en paradox att analysen visar att 

valfriheten inte är ett ideologiskt centralt begrepp, att valfrihetsdebatten snarast 

handlar om annat än just valfrihet. Det är en paradox i bemärkelsen att den 

politiska debattens villkor tvingar partierna att förhålla sig till valfriheten, att 

valfriheten ges ett så stort politiskt utrymme, samtidigt som det snarare är andra 

ställningstaganden och värden som är de ideologiskt centrala. Samtidigt är en 

sådan slutsats också en illustration över den morfologiska analysens möjlighet-

er. Det intressanta är inte att vissa begrepp dyker upp eller inte, utan var och hur 

de används.  

I den bemärkelsen bekräftas också min initiala uppfattning om att det fak-

tum att politiska skiljelinjer konvergerar i vissa aspekter inte betyder att frågor 

blir oideologiska. Snarare innebär det att de ideologiska motiven förändras. 

Freeden påpekar att det visserligen är normalt inom ramen för politiskt tän-

kande att förenkla, okritiskt acceptera och till och med ignorera konkurrerande 
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tolkningar (2008: 201–202), eftersom det är nödvändigt för att politiska beslut 

ska kunna fattas. Forskare kan dock inte nöja sig vid dessa förenklingar, utan 

måste ifrågasätta och lyfta fram komplexiteten. Eftersom politisk representation 

bygger på att väljare kan ta ställning till vad som representeras, har såväl fors-

kare som politiker ur ett demokratiperspektiv ett ansvar för att förtydliga detta.  

De senaste åren har det blivit populärt att prata om partiers behov av sam-

manhållna politiska berättelser för att skapa trovärdighet för sin politik bland 

väljare. Politiska berättelser kan dock inte skrivas fram i form av utopiska vis-

ioner som aldrig varit menade att konkretiseras. De växer fram genom olika 

beslut gällandes vilken typ av välfärd som eftersträvas, i fråga om såväl form 

som innehåll. De växer fram genom ideologiskt motiverade reformagendor som 

utvecklas i och genom politiska konflikter. Det är genom en ideologiskt förank-

rad politik som syftar till att implementera dessa fattade beslut som en politisk 

berättelse växer fram, och det är därigenom trovärdigheten skapas. Mycket talar 

för att detta kommer att vara en av politikens stora utmaningar inför framtiden.  
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English summary 

Choosing welfare:  

Freedom of choice and Political Ideology in Sweden 

 

Introduction and aims of the research 

The distinctiveness of the Swedish welfare state is often described in terms of 

how values such as universalism and social equality have been institutionalized, 

as well as in terms of the substantial portion of GDP spent on social security 

(Esping-Andersen 1990). In contrast to most welfare states outside Scandinavia, 

it has also in practice been a public monopoly with standardized services and 

very little scope for individual preferences and choice (Hood 1991, Rothstein 

1998, Kuhnle 2010). In the quest for individualization and liberalization the 

public monopolies have to a large extent been disbanded as a result of market-

like reforms. Within the Swedish education and healthcare sectors this was 

framed as being part of a ‘choice revolution’, launched by a liberal/conservative 

coalition government in the early 1990’s. In comparison with the traditional 

organization of the Swedish welfare model, where the agenda has largely been 

controlled by the Social Democratic Party’s defence of the public sector as the 

foundation of the model and their vision of a ‘strong society’ (Esping-Andersen 

1990, Castles, McKinlay 1979, Tilton 1991), these reforms have involved quite 

radical changes and have thus been accompanied by manifest political disa-

greement.  

However, despite intense earlier debates on these reforms between Swe-

dish parties of the left and right, parties across the political spectrum currently 

support the ‘choice agenda’. ‘Freedom of choice’ in the specific sense of a sys-

tem offering a choice between voucher-based service provide appears to have 

become something inherently positive. One of the most frequently discussed 

topics at the height of the Swedish election campaign in 2014 was how few 

differences there were between the government alternatives and how small 
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those differences were. The notion of ideological convergence is, however, 

neither new nor specific to the Swedish political landscape (see for example 

Tingsten 1966, Bell 1960, Fukuyama 1992).  But should the current consensus 

on the value of individual choice be seen as an illustration of the death of ideo-

logies?  

The aim of this dissertation is to specify not only the extent to which there 

has been a convergence in the parties’ positions on the meaning and purpose of 

freedom of choice but also where they have converged. The aim is thus to clarify 

the political cleavages discernible between the two main political opponents in 

Swedish politics, the Social Democratic Party and the Moderate Party, within 

the healthcare and education sectors. Using a morphological approach, where 

ideologies are viewed as distinctive configurations of political concepts creating 

specific conceptual patterns depending on how they are combined, the analysis 

focuses on the content of the concept of choice by examining its conceptual 

relationships. The analysis is guided by the following overriding research ques-

tions: Firstly, how have the political cleavages in the debate on free choice be-

tween the Social Democrats and the Moderates developed? Secondly, how has 

freedom of choice developed as a central concept over time in relation to adja-

cent and peripheral concepts? Thirdly, how can Freeden’s morphological ap-

proach be developed in order to analyse the debate on freedom of choice with-

in the two identified policy areas?  

The debate on freedom of choice is an important area of analysis since in 

many ways it summarizes a number of ideological cores, which the analysis 

aims to highlight. This dissertation thus contributes to an understanding of the 

ideological foundation of past and present welfare state policies through more 

in-depth analysis and discussion of the developments that have taken place 

during the past thirty years within these major segments of the welfare state, 

thereby enabling the formulation of a more complex answer to the question of 

convergence. 

 

Analytical framework 

The analysis focuses on the content of the concept of choice by examining its 

conceptual relationships. According to the morphological approach, political 

concepts obtain their meaning in three dimensions – in time, space and the 

morphology of their interlinkages.  A distinction is made between core, adja-

cent and peripheral concepts, where, for example, ‘freedom’ is a core concept 

in a number of ideologies but its meaning is determined by how it is combined 
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with other adjacent and peripheral concepts, which in turn must be empirically 

identified and analysed. A reconstruction scheme is developed to systematize 

the empirical analysis of the political debate and in order to identify adjacent 

and peripheral concepts, constituting the basis of a two-step conceptual analy-

sis. In the first analytical step based on the reconstruction, the concept of 

choice is analysed in relation to the adjacent concepts of the public and the 

private (part II of the thesis) and of equality, equity and need (part III). The 

purpose of this first step of the analytical framework is to specify each concep-

tual relationship within the concept of choice. The second step is to tie the 

morphological analysis together by analysing its implications for the ideological 

core of the concept of choice (part IV).  

The material analysed consists of documents presenting the parties’ pro-

duction of ideas during the time period in question, that is, their manifestos, 

political programmes, conference material, and parliamentary papers such as 

government bills within the education and healthcare sectors and responses to 

them. The extended time period (from the late 1970’s to 2010) is essential for 

the morphological approach in its three dimensions and thus for an under-

standing of the development of the debate.  

According to the morphological approach, the core of an ideology should 

be considered flexible, and the adjacent and peripheral concepts and their con-

figurations must be empirically identified and analysed. Thus, the analysis of the 

thesis focuses on developments and changes within what I would term the 

soluble core of the concept of choice over time as well as between the parties. 

Describing the configuration of the ideological core of freedom of choice, and 

thereby linking the morphological analysis together, enables the research ques-

tions to be answered. 

Analysis 

The analysis reveals that both parties have linked the form of welfare provision 

as well as its financing (public or private) to a specific view of the meaning of 

equality and therefore the meaning and purpose of freedom of choice. In the 

case of the Social Democrats, the configuration of choice changed when the 

Party abandoned its previous belief  that a link between the public sector and 

equality  was a prerequisite for ‘real’ individual choice, an idea that was most 

clearly evident in the 70’s and 80’s. At that time the Party’s conception of 

choice implied that real individual choice could not be achieved until exacting 

equality standards had been met, and that the public sector was the means to 

achieve this. The Moderates, on the other hand, perceived private provision 
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and (to some extent) private financing to be a precondition for individual 

choice, reflecting the party’s conception of politics and its view that the public 

sector is the main obstacle to individual freedom.  

However, the parties’ views have converged over time, so that the Social 

Democrats have come to embrace private provision in education and 

healthcare, while the Moderates have adopted a more positive stance towards 

public provision and financing. The arguments of both parties revolve around 

the notion that the focus should be on performed quality rather than the nature 

of the provider. For the Social Democrats this has also meant a change in its 

view on the demands on equality standards that must be met before one can 

speak of real individual choice, a shift which can be seen as moving from a 

more demanding and ‘thick’ conception of equality to a more limited notion of 

equity.  

For both parties this has, however, also entailed a recentralization process at 

the national and local level. The Social Democrats emphasize the possibility of 

guaranteeing the welfare ‘outcome’, while the Moderates emphasize the possi-

bility of ensuring that the local levels of government do not create barriers to 

private providers and thereby to the freedom of individuals. It is in that sense a 

paradox that the Moderate version of the proposed welfare society as opposed to 

a welfare state apparently cannot be realized without the (national) state. 

The parties’ conceptions of choice have also converged through the increas-

ing emphasis on equity, where issues regarding the providers’ contractual condi-

tions are highlighted. The areas where there are still clear differences are the 

parties’ conceptions of need, how the needs to be met by the welfare system 

should best be defined, and the relationship between need and equality as a 

precondition for individual choice. In this context the Social Democrats to 

some extent hold fast to a ‘thicker’ conception of equality which is expressed as 

a clear ambivalence towards the practical implementation of the choice re-

forms.  

Moreover, the development of both parties towards a conception of equity 

that focuses on the providers’ contractual conditions implies a form of recom-

modification of welfare rights where welfare services are transformed into a 

commodity rather than a social entitlement.  This creates a type of uniformity 

which the political actors argue is necessary, but it is necessary only in the con-

text of this specific way of organizing welfare services. Rather than seeing free-

dom of choice as something which is created by a certain way of organizing the 

welfare state, this type of choice creates a particular type of welfare state. The 
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recommodification of the welfare state thereby limits future options for imple-

menting visions that focus on the content of welfare rather than its form.   

Conclusions 

The saying ‘we are all prisoners of our time’ has something pertinent to say 

about how we can view the notion of the specific in assessments of ‘contempo-

rary’ ideological convergence. The analysis reveals that in contemporary Swe-

dish debate freedom of choice can be seen as a type of superior concept in the 

sense that no serious attempts are made to challenge the form it takes, that is, 

‘freedom of choice’ between service providers within the specified welfare 

sectors. However, the analysis also reveals that the content of the concept has 

been, and to some extent still is, subject of struggle between the parties. I have 

argued that the concept of freedom of choice must be studied in a context 

where the parties’ conceptions of adjacent and peripheral concepts are im-

portant constituents in a soluble core which explain the different perspectives 

on the meaning and aim of the concept. In analyzing these changes, my aim has 

been to say something about how the political parties’ conceptions of the 

‘what’ and the ‘how’ have changed.  

In terms of political cleavages and ideological convergence, it is concluded 

that there has been a convergence in the morphology of choice mainly due to a 

shift in the Social Democratic configuration of choice and the discontinuation 

of the previous linkage between public provision, equality and freedom of 

choice in life. In that sense Mouffe and other proponents of convergence are 

correct in their assessments. In its implementation, freedom of choice has come 

to evolve around a conception best described as freedom of choice ex ante 

rather than ex post. However, the analysis has also highlighted significant ideo-

logical differences between the parties’ conceptions expressed through the 

meaning given to the adjacent concepts – in the parties’ conception of the role 

of politics and in their conceptions of need and the meaning and purpose of 

equality. If one establishes that there has been a convergence in practical im-

plementation without making clear the ideological implications important polit-

ical cleavages may not be seen. A superficial analysis of the parties’ policies 

therefore risks overemphasizing ideological convergence.  

Using freedom of choice as a central analytical concept creates a more com-

plex picture of the actual components of the political cleavages. However, in 

Freeden’s definition, a concept is ideologically central if it is central to the par-

ty’s ideology as a whole. The conclusions of the analysis lead, however, to a 

further conclusion in this regard. The morphological synthesis suggests that the 
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ideologically central can be found in the adjacent concepts rather than in the 

identified core concept. The parties’ conceptions of the adjacent concepts re-

veal different conceptions of what, in the analysis, has been described as the 

power resources perspectives. The value of ‘choosing’ according to these per-

spectives can be inferred in instrumental terms. Freedom of choice can in that 

sense be described as a means of achieving freedom, through or outside poli-

tics. It is in this sense that the Social Democratic reluctance to abandon the 

‘thicker’ conception of equality can be understood. If this new type of freedom 

of choice had been ideologically central, then it would have had clearer implica-

tions for the Party’s other ideological positions. The lack of ideological anchor-

age in terms of the more positive view of the redistributive potential of the 

welfare state within the Moderate configuration of choice can be understood in 

the same way. The core of the Moderate ideology is still freedom from politics, 

and the means of achieving this is the freedom to choose a service provider. In 

this sense the ideology of choice can be described as a ‘thinner’ ideology, where 

the parties need a wider ideological platform to formulate their positions than 

freedom of choice is capable of delivering. Since political representation is 

based on the assumption that voters can assess what the parties represent from 

a democratic point of view both researchers and politicians have a responsibil-

ity to clarify political cleavages. This analysis shows that, even when conver-

gence can be identified, it does not necessarily imply an end to ideologies but 

rather that the ideological motives are being articulated in differing ways. 

 



 215 

Referenser  

Adams, D.M. 1998, ”Book Review: Michael Freeden, Ideologies and Political 

Theory”, Ethics, vol. 108, nr 4, ss. 814–817.  

Aftonbladet 2011-09-07, Maktens sanning ifrågasätts till sist. Ledarblogg Afton-

bladet; Persson, Ingvar. 

http://bloggar.aftonbladet.se/ledarbloggen/2011/09/maktens-sanning-

ifragasatts-till-sist/ (Hämtad senast 2015-01-19). 

Almqvist, R.M. 2006, New public management: NPM: om konkurrensutsättning, kon-

trakt och kontroll, Liber, Malmö.  

Alvesson, M. & Sköldberg, K. 2008, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod, 2. [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund.  

Andersen, T.M. & Blomqvist, P. (red.) 2003, Den gränslösa välfärdsstaten: svensk 

socialpolitik i det nya Europa, Agora, Stockholm.  

Anderson, E.S. 1999, ”What Is the Point of Equality?”, Ethics, vol. 109, nr 2, s. 

287.  

Anell, A. 2010, Värden i vården – en ESO-rapport om målbaserad ersättning i hälso- och 

sjukvården, ESO, Finansdepartementet, Stockholm.  

Arnman, G., Järnek, M. & Lindskog, E. 2004, Valfrihet - fiktion och verklighet? 

STEP, Department of Education, Uppsala Univ., Uppsala.  

Barry, B. 2005, Why social justice matters, Polity, Oxford.  

Beck, U. 1996, Att uppfinna det politiska: bidrag till en teori om reflexiv modernisering, 

Daidalos, Göteborg.  



 216 

Bell, D. 1960, The end of ideology: on the exhaustion of political ideas in the fifties, Glen-

coe, Ill.  

Bennich-Björkman, L. & Blomqvist, P. (eds) 2008, Mellan folkhem och Europa : 

svensk politik i brytningstid, 1. uppl., Liber, Malmö.  

Berg, G., Groth, E., Nytell, U. & Söderberg, H. 1999, Skolan i ett institutionsper-

spektiv, Studentlitteratur, Lund.  

Berggren, H. 2010, Underbara dagar framför oss: en biografi över Olof Palme, Norstedt, 

Stockholm.  

Berggren, H. & Trägårdh, L. 2006, Är svensken människa?: gemenskap och oberoende 

i det moderna Sverige, Norstedts, Stockholm.  

Bergh, A. 2008, ”Från likvärdighet till kvalitet” i Vadå likvärdighet?, red. T. 

Englund & A. Quennerstedt, Daidalos, Göteborg, ss. 165.  

Bergmark, Å. & Minas, R. 2007, ”Decentraliserad välfärd eller medborgerliga 

rättigheter? Om omfördelning av makt och ansvar mellan stat och kom-

mun”, Socialvetenskaplig tidsskrift, vol. 2–3, s. 220.  

Bergström, G. 2003, ”Valfrihet och likvärdighet” i Valfrihet och dess effekter inom 

skolområdet, red. Skolverket, Skolverket: Fritzes [distributör], Stockholm.  

Bergström, G. 1993, Jämlikhet och kunskap: debatter och reformstrategier i socialdemo-

kratisk skolpolitik 1975–1990, Symposion graduale, Stockholm/Stehag.  

Bergström, G. & Boréus, K. 2005, Textens mening och makt: metodbok i samhällsve-

tenskaplig text- och diskursanalys, 2., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund.  

Berlin, I. 1984, Fyra essäer om frihet, Ratio, Stockholm.  

Blaikie, N.W.H. 2008, Designing social research: the logic of anticipation, Polity, Cam-

bridge.  

Blomquist, C. 1996, I marknadens namn: mångtydiga reformer i svenska kommuner, 

Nerenius & Santérus, Stockholm.  



 217 

Blomqvist, P. (red) 2007, Vem styr vården?: organisation och politisk styrning inom 

svensk sjukvård, SNS förlag, Stockholm.  

Blomqvist, P. 2005, ”Privatisering av sjukvård: politisk lösning eller komplikat-

ion?”, Socialvetenskaplig tidsskrift, nr 2–3, ss. 169–189.  

Blomqvist, P. 2004, ”The Choice Revolution: Privatization of Swedish Welfare 

Services in the 1990s”, Social Policy & Administration, vol. 38, nr 2, ss. 139–

155.  

Blomqvist, P. 2002, Ideas and policy convergence: health care reforms in the Netherlands 

and Sweden in the 1990s, UMI Dissertations Services, Ann Arbor, Mich.  

Blomqvist, P. & Rothstein, B. 2000, Välfärdsstatens nya ansikte: demokrati och 

marknadsreformer inom den offentliga sektorn, Agora, Stockholm.  

Boréus, K. 1994, Högervåg: nyliberalismen och kampen om språket i svensk debatt 

1969–1989, Tiden, Stockholm.  

Brighouse, H. 2000, School choice and social justice, Oxford University Press, Ox-

ford.  

Bunar, N. 2010, ”Choosing for quality or inequality: current perspectives on the 

implementation of school choice policy in Sweden”, Journal of Education 

Policy, vol. 25, nr 1, s. 1.  

Bunar, N. 2009, När marknaden kom till förorten: valfrihet, konkurrens och symboliskt 

kapital i mångkulturella områdens skolor, Studentlitteratur, Lund.  

Carens, J. 1981, Equality, Moral Incentives and the Market. An Essay in Utopian Polit-

ico-Economic Theory, The University of Chicago Press, London.  

Castles, F.G. 1982, The impact of parties: politics and policies in democratic capitalist 

states, Sage Publications, London.  

Castles, F.G. & McKinlay, R.D. 1979, ”Does politics Matter: An Analysis of the 

Public Welfare Comittment in Advanced Democratic States”, European 

Journal of Political Research, vol. 7, ss. 169–186.  



 218 

Christensen, T. & Lægreid, P. 2007, Transcending new public management : the trans-

formation of public sector reforms, Ashgate, Burlington.  

Dahl, R.. 1989, Democracy and its critics, Yale Univ. Press, New Haven.  

Dahl, R. 1966, ”Patterns of opposition” i Political oppositions in Western democracies, 

red. R.A. Dahl, Yale University Press, New Haven, s. 332.  

Daniels, N. 2008, Just health: meeting health needs fairly, Cambridge University 

Press, Cambridge.  

DN 2011-09-26, SNS vd avgår - försökte tysta forskare. Dagens Nyheter. 

http://www.dn.se/ekonomi/sns-vd-avgar-forsokte-tysta-forskare/ 

(Hämtad senast 2015-01-19).  

DN 2011-09-23, Kritiserat SNS ber om ursäkt. Dagens Nyheter. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/kritiserat-sns-ber-om-ursakt/ (Häm-

tad senast 2015-01-19). 

DN 2011-09-07, Privatiseringar i välfärden har inte ökat effektiviteten, Hart-

man, Laura. Dagens Nyheter, DN Debatt. 

http://www.dn.se/debatt/privatiseringar-i-valfarden-har-inte-okat-

effektiviteten/ (Hämtad senast 2015-01-19). 

Dworkin, G. 1988, The theory and practice of autonomy, Cambridge University Press, 

Cambridge.  

Dworkin, R. 2002, ”Sovereign Virtue Revisited”, Ethics, vol. 113, nr 1, Sympo-

sium on Ronald Dworkin's ”Sovereign Virtue.”, ss. 106–143.  

Dworkin, R. 2000, Sovereign virtue : the theory and practice of equality, Harvard Univ. 

Press, Cambridge, Mass.  

Dworkin, R. 1985, A matter of principle, Harvard University Press, Camebridge, 

Mass.  

Dworkin, R. 1981, ”What is Equality? Part 2: Equality of resources”, Philosophy 

and Public Affairs, vol. 10, nr 4, ss. 283–345.  



 219 

Dworkin, R. 1977, Taking rights seriously, Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass.  

Edström, A., Svensson, C. & Olsson, J. 2005, Att mäta för att veta. Praktiska råd 

och tips om mätning och uppföljning i samband med utvecklings- och förbättringsarbete 

i hälso- och sjukvården, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm.  

Englund, T. & Quennerstedt, A. 2008a, ”Likvärdighetsbegreppet i svensk ut-

bildningspolitik” i Vadå likvärdighet?, red. T. Englund & A. Quennerstedt, 

Daidalos, Göteborg, s. 7.  

Englund, T. & Quennerstedt, A. (red.) 2008b, Vadå likvärdighet? Studier i utbild-

ningspolitisk språkanvändning, Daidalos, Göteborg.  

Englund, T. 1999, ”Talet om likvärdighet i svensk utbildningspolitik” i Textana-

lys, red. C.A. Säfström & L. Östman, Studentlitteratur, Lund, ss. 325–346.  

Englund, T. 2005, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, 

Göteborg.  

Englund, T. 1996, ”Utbildning som ’public good’ eller ’private good’?” i Utbild-

ningspolitiskt systemskifte?, red. T. Englund, HLS Förlag, Stockholm.  

Erikson, L. 2004, Föräldrar och skola, Örebro universitetsbibliotek, Örebro.  

Esaiasson, P. 1993, ”Litteraturgranskning, Stig-Björn Ljunggren: Folkhemskap-

italismen – Högerns programutveckling under efterkrigstiden. Stockholm: 

Tidens förlag 1992”, Statsvetenskaplig Tidsskrift, nr 2 Årgång 96, s. 204.  

Esping-Andersen, G. 1990, The three worlds of welfare capitalism, Princeton Univer-

sity Press, Princeton, N.J.  

Esping-Andersen, G. 1989, ”Jämlikhet, effektivitet och makt” i Socialdemokratins 

samhälle: SAP och Sverige under 100 år, red. K. Misgeld, V. Bergström, K. 

Åmark & K. Molin, Tiden, Stockholm.  

Fernler, K. 1996, Mångfald eller likriktning: effekter av en avreglering, Nerenius & 

Santérus, Stockholm.  



 220 

Frankfurt, H. 1987, ”Equality as a Moral Ideal”, Ethics, vol. 98, nr 1, ss. 21–43.  

Fredriksson, M., Blomqvist, P. & Winblad, U. 2013, ”The trade-off between 

choice and equity: Swedish policymakers’ arguments when introducing 

patient choice”, Journal of European Social Policy, vol. 23, nr 2, ss. 192–203.  

Freeden, M. 2008, ”Thinking politically and thinking about politics: language, 

interpretation, and ideology” i Political theory : methods and approaches, red. D. 

Leopold & M. Stears, Oxford University Press, Oxford.  

Freeden, M. 2008, Ideologies and political theory: a conceptual approach, 1996, reprinted 

in 2008 edn, Clarendon Press, Oxford.  

Freeden, M. 2005, Liberal Languages. Ideological Imaginations and Twentieth-Century 

Progressive Thought. Princeton University Press. [Elektronisk resurs].  

Freeden, M. 2003, Ideology: a very short introduction, Oxford University Press, Ox-

ford.  

Freeden, M. 1999, ”The Ideology of New Labour”, Political Quarterly, vol. 70, nr 

1, ss. 42–51.  

Friedman, M. & Friedman, R. 1980, Free to choose: a personal statement, Secker & 

Warburg, London.  

Fukuyama, F. 1992, The end of history and the last man, ny utgåva, Penguin, Har-

mondsworth.  

Giddens, A. 1998, The third way: the renewal of social democracy, Polity Press, Cam-

bridge.  

Glenngård H, Anna. Hjalte, Frida. Svensson, Marianne. Anell, Anders 2005, 

Health Systems in Transition, Sweden, WHO Regional Office for Europe on 

behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, Co-

penhagen.  



 221 

GP 2011-09-08, Det krävs inga skäl för frihet. Göteborgs-Posten. 

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.717643-det-kravs-inga-skal-for-

frihet (Hämtad senast 2015-01-19). 

Hadenius, K. 1990, Jämlikhet och frihet: politiska mål för den svenska grundskolan. 

Uppsala Univ.; Almqvist & Wiksell International [distributör], Upp-

sala/Stockholm.  

Hallin, B. & Siverbo, S. 2003, Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård, Stu-

dentlitteratur, Lund.  

Hansson, L. & Lind, J. 1999, Marknadsorientering i kommuner och landsting : erfaren-

heter och lärdomar från pionjärernas kamp, Nerenius & Santérus, Stockholm.  

Hartman, L.e.a. (red.) 2011, Konkurrensens konsekvenser: vad händer med svensk väl-

färd?, SNS förlag, Stockholm.  

Hinnfors, J. 2006, Reinterpreting social democracy: a history of stability in the British 

Labour Party and Swedish Social Democratic Party, Manchester University 

Press, Manchester.  

Hinnfors, J. 1992, Familjepolitik: samhällsförändringar och partistrategier 1960–1990, 

Almqvist & Wiksell International, Stockholm.  

Hood, C. 1991, ”A public management for all seasons?”, Public Administration, 

vol. 69, nr 1, ss. 3–19.  

Hwang, S. 2002, ”Kampen om begreppet valfrihet i skolpolitiken”, Utbildning 

och demokrati, vol. 11, nr 1, ss. 71–110.  

Hylén, J. 1991, Fosterlandet främst? : konservatism och liberalism inom högerpartiet 

1904–1985, Norstedts juridikförl., Stockholm.  

Inglehart, R. 1990, Culture shift in advanced industrial society, Princeton University 

Press, Princeton, N.J.  

Jackson, B., Stears, M. & Freeden, M. (red.) 2012, Liberalism as ideology: essays in 

honour of Michael Freeden, Oxford University Press, New York; Oxford.  



 222 

Jacobsson, B. (ed) 1994, Organisationsexperiment i kommuner och landsting, Nerenius 

& Santérus, Stockholm.  

Janowitz, M. 1976, Social control of the welfare state, University of Chicago Press, 

Chicago.  

Jarl, M. & Rönnberg, L. 2010, Skolpolitik: från riksdagshus till klassrum,  Liber, 

Stockholm.  

Jordahl, H. (red.) 2013, Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter, SNS 

förlag, Stockholm.  

Karlsson, D. 2003, En chimär av endräkt: ideologiska dimensioner i kommunal kultur-

politik, Förvaltningshögsk., Univ. [distributör], Göteborg.  

Koselleck, R. 2002, The practice of conceptual history: timing history, spacing concepts, 

Stanford University Press, Stanford, Calif.  

Koselleck, R. 1985, Futures past: on the semantics of historical time, MIT Press, Cam-

bridge, Mass.  

Kuhnle, S. 2010, ”Turning Point for the European Social Model?”, Current His-

tory, vol. 109, nr 725, ss. 99–104.  

Kymlicka, W. 1989, ”Liberal Individualism and Liberal Neutrality”, Ethics, vol. 

99, nr 4, ss. 883–905.  

Le Grand, J. & Bartlett, W. (eds) 1993, Quasi-markets and social policy, Macmillan, 

London.  

Lewin, L. 1984, Ideologi och strategi: svensk politik under 100 år, Norstedts, Stock-

holm.  

Lewin, L. 1970, Planhushållningsdebatten, 3. uppl., Stockholm; Almqvist & Wik-

sell.  



 223 

Lindbom, A. 2013, ”Socialdemokraterna och privat drift i välfärden: två idé-

traditioner” i Välfärdstjänster i privat regi. Framväxter och drivkrafter, red. H. 

Jordahl, SNS Förlag, Stockholm, ss. 189.  

Lindensjö, B. & Lundgren, U.P. 2000, Utbildningsreformer och politisk styrning, HLS 

förl., Stockholm.  

Linderborg, Å. 2001, Socialdemokraterna skriver historia : historieskrivning som ideolo-

gisk maktresurs 1892–2000, Atlas, Stockholm.  

Lipset, S.M. 1985, ”A Concept and it's History: The End of Ideology” i Consen-

sus and conflict: essays in political sociology Transaction Books, New Brunswick, 

N.J.  

Lipset, S.M. & Rokkan, S. 1967, ”Cleavage Structures, Party Systems and Voter 

Alignments” i Party systems and voter alignments : cross-national perspectives, eds. 

S.M. Lipset & S. Rokkan, Free Press, New York, ss. 1–64.  

Lipset, S.M. 1963, Political man: the social bases of politics, Heinemann, London.  

Ljunggren, S. 1992, Folkhemskapitalismen: högerns programutveckling under efterkrigsti-

den, Tiden, Stockholm.  

Lundberg, U. 2003, Juvelen i kronan: Socialdemokraterna och den allmänna pensionen, 

Hjalmarson & Högberg, Stockholm.  

Lundquist, L. 1994, Statsvetenskaplig förvaltningsanalys: problem, trender och program, 

Studentlitteratur, Lund.  

Lundqvist, L. 1988, ”Privatization: Towards a Concept for Comparative Policy 

Analysis”, Journal of Public Policy, vol. 8, nr 1, ss. 1–19.  

Lundquist, L. 1972, Means and goals of political decentralization, Studentlitteratur, 

Lund.  

Marklund, S. 1985, Skolsverige 1950–1975. D. 4, Differentieringsfrågan, Li-

ber/Utbildningsförl., Stockholm.  



 224 

Mellbourn, A. 1986, Bortom det starka samhället: socialdemokratisk förvaltningspolitik 

1982–1985, Carlsson, Stockholm.  

Miller, D. 2001, Principles of social justice, Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass.  

Mouffe, C. 2008, Om det politiska, Tankekraft, Hägersten.  

Mouffe, C. 2000, The democratic paradox, Verso, London; New York.  

Murray, C. 1984, Losing ground : American social policy, 1950–1980, Basic Books, 

New York.  

Nilsson, T. 2014, Tysk vår. Fokus. 28 mars. Nr. 13. 

Nilsson, T. 2004, Mellan arv och utopi: moderata vägval under 100 år, 1904–2004, 

Santérus, Stockholm.  

Nilsson, T. 2003, Moderaterna, marknaden och makten – Svensk högerpolitik under 

avregleringens tid 1976–1991, Samtidshistoriska frågor 7, Södertörns högs-

kola.  

Norén, L. 2004, ”Verktyg för offentlig upphandling” i Den där marknaden : om 

utbyten, normer och bilder, red. C. Helgesson, H. Kjellberg & A. Liljenberg, 

Studentlitteratur, Lund.  

Norén, L. 2003, Valfrihet till varje pris: om design av kundvalsmarknader inom skola och 

omsorg, BAS, Göteborg.  

Nozick, R. 1986, Anarki, stat och utopi, Ratio, Stockholm.  

Offe, C. 1984, Contradictions of the welfare state, Hutchinson, London.  

Olsen, J.P. 1990, Demokrati på svenska, Carlsson, Stockholm.  

Olson, M. 2008, ”Från samhörighet till särart. Förändringar i den svenska sko-

lans medborgarfostrande roll under 1990-talet i relation till valfrihet och 

likvärdighet” i Vadå likvärdighet?, red. T. Englund & A. Quennerstedt, 

Daidalos, Göteborg, ss. 72.  



 225 

Petersson, O. 2010, Den offentliga makten, 3 uppl., SNS förlag, Stockholm.  

Pettersson, H. 2004, Den försiktiga kameleonten: europeisk socialdemokrati och brittiska 

Labour, Univ.-bibl., Örebro.  

Pettit, P. 2004, ”Freedom as Anti-Power” i Contemporary political theory : a reader, 

red. C. Farrelly, Sage, London.  

Pierre, J. (red.) 2007, Skolan som politisk organisation, Gleerup, Malmö.  

Pierre, J. 2001, ”Decentralisering. governance och institutionell förändring” i 

Politik som organisation : förvaltningspolitikens grundproblem, red. Rothstein, Bo 

& Ahlbäck Öberg,Shirin, 3. uppl., SNS förlag, Stockholm.  

Pierre, J. & Rothstein, B. (red.) 2003, Välfärdsstat i otakt : om politikens oväntade, 

oavsiktliga och oönskade effekter, Liber ekonomi, Malmö.  

Pierson, P. 2001, The new politics of the welfare state, Oxford University Press, Ox-

ford.  

Pollitt, C. 1990, Managerialism and the public services : the Anglo-American experience, 

Basil Blackwell, Oxford.  

Premfors, R. 2009, Demokrati och byråkrati, 2., rev. uppl., Studentlitteratur, Lund.  

Quennerstedt, A. 2008, ”Kommunal skolpolitik i likvärdighetens namn” i Vadå 

likvärdighet, red. T. Englund & A. Quennerstedt, Daidalos, Göteborg, s. 

36.  

Quennerstedt, A. 2007, ”Kommunens ansvar och inflytande på skolområdet” i 

Skolan som politisk organisation, red. J. Pierre, 1. uppl., Gleerup, Malmö.  

Rae, D. 1981, Equalities, Harvard University Press, London.  

Rakowski, E. 2001, ”Ronald Dworkin, Reverence for Life, and the Limits of 

State Power”, Utilitas, vol. 13, nr 1, s. 33.  

Rakowski, E. 1991, Equal justice, Clarendon, Oxford.  



 226 

Richardson, G. 1983, Drömmen om en ny skola: idéer och realiteter i svensk skolpolitik 

1945–1950, Liber/Allmänna förlaget, Stockholm.  

Riksrevisionen 2004, Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård, Riksrevis-

ionen, Stockholm.  

Ringarp, J. 2011, Professionens problematik: lärarkårens kommunalisering och välfärdssta-

tens förvandling, Makadam, Stockholm.  

Rokkan, S. & Campbell, A. 1970, Citizens, elections, parties : approaches to the compar-

ative study of the processes of development, Oslo.  

Rothstein, B. 2002, Vad bör staten göra?: om välfärdsstatens moraliska och politiska 

logik, 2., [rev.] uppl., SNS förlag, Stockholm.  

Rothstein, B. 1986, Den socialdemokratiska staten : reformer och förvaltning inom svensk 

arbetsmarknads- och skolpolitik, Arkiv, Lund.  

Saussure, F.d. 1983, Course in general linguistics, Duckworth, London.  

SCB 2011, Offentlig ekonomi 2011, Statistiska centralbyrån, Örebro.  

Scheffler, S. 2003, ”What Is Egalitarianism?”, Philosophy and Public Affairs, vol. 

31, nr 1, ss. 5–39.  

Schüllerqvist, U. 1996, ”Förskjutning av svensk skolpolitisk debatt under det 

senaste decenniet” i Utbildningspolitiskt systemskifte?, red. T. Englund, HLS, 

Stockholm.  

Sen, A.K. 1995, Inequality Reexamined, Oxford University Press, Oxford. [El-

ektronisk resurs].  

Skinner, Q. 1988, Meaning and context: Quentin Skinner and his critics, Polity, Cam-

bridge.  

Strandberg, U. 1998, Debatten om den kommunala självstyrelsen 1962–1994, Gid-

lund, Hedemora.  



 227 

Ström Olsson, K. 2013, Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering – en 

internationell utblick, Svensk försäkring, Stockholm.  

Sundström, G. 2006, ”Management by Results. Its origin and Development in 

the Case of the Swedish state”, International Public Management Journal, vol. 

9, nr 4, ss. 399–427.  

Svallfors, S. & Taylor-Gooby, P. (red.) 1999, The end of the welfare state? Responses 

to state retrenchment [Elektronisk resurs], Routledge, London; New York.  

Svensson, T. 1994, Socialdemokratins dominans : en studie av den svenska socialdemo-

kratins partistrategi = [Socialdemocratic dominance] : [a study of the Swedish social-

democratic partystrategy], Univ.; Almqvist & Wiksell International [distri-

butör], Uppsala: Stockholm.  

Therborn, G. 1987, Den svenska välfärdsstatens särart och framtid. I lycksalighetens 

halvö. Den svenska välfärdsmodellen och Europa, Stockholm, FRN Framtids-

studier.  

Tilton, T.A. 1991, The political theory of Swedish Social Democracy: through the welfare 

state to socialism, ny utgåva, red, Clarendon Press, Oxford.  

Tilton, T. 1989, ”Ideologins roll i socialdemokratisk politik” i Socialdemokratins 

samhälle : SAP och Sverige under 100 år, red. K. Misgeld, V. Bergström, K. 

Åmark & K. Molin, Tiden, Stockholm.  

Tingsten, H. 1966, Från idéer till idyll: den lyckliga demokratien, Norstedts, Stock-

holm.  

Tingsten, H. 1945, Demokratiens problem, Norstedts, Stockholm.  

Tingsten, H. 1941, Idékritik, Bonniers, Stockholm.  

Tones, K. & Green, J. 2004, Health promotion: planning and strategies, SAGE, Lon-

don.  



 228 

UNT 2011-09-08, Valfrihet är värdefullt i sig. Uppsala Nya Tidning.  

http://www.unt.se/start/valfrihet-vardefullt-i-sig-1450273.aspx. (Hämtad 

senast 2015-01-19). 

Vedung, E. 1977, Det rationella politiska samtalet: hur politiska budskap tolkas, ordnas 

och prövas, Aldus/Bonnier, Stockholm.  

Vedung, E. 1971, Unionsdebatten 1905: en jämförelse mellan argumenteringen i Sverige 

och Norge, Almqvist & Wiksell, Stockholm.  

Wahlström, N. 2008a, ”Likvärdighet och kunskap – en diskussion utifrån två 

mångtydiga begrepp” i Vadå likvärdighet? Studier i utbildningspolitisk språkan-

vändning, red. T. Englund & A. Quennerstedt, Daidalos, Göteborg, ss. 

120–140.  

Wahlström, N. 2008b, ”I spänningsfältet mellan likvärdighet och måluppfyl-

lelse” i Vadå likvärdighet?, red. T. Englund & A. Quennerstedt, Daidalos, 

Göteborg, ss. 147.  

Wilkinson, R. & Picket, K. 2009, The spirit level. Why more equal socities almost al-

ways do better, Allen Lane, Penguin Group, London.  

Wolfe, A. 1989, Whose keeper?: social science and moral obligation, University of Cali-

fornia Press, Berkeley. [Elektronisk resurs].  



 229 

Material 

Alliansen 2010a, Jobbmanifestet. Valmanifest 2010.  

Alliansen 2010b, Vårdvalet 2010. Köfri, säker och jämlik vård med fokus på hälsa. 

Alliansen 2006, Fler i arbete – mer att dela på. Valmanifest 2006.  

Carlsson, I. & Anell, L. 1986, Individens frihet och framtidens välfärdssamhälle: En 

diskussion av de två alternativen i svensk politik. LO, Stockholm. 

Carlsson, I. & Lindgren, A. 1981, Vad är socialdemokrati? Sveriges Socialdemo-

kratiska arbetareparti, Stockholm. 

Dir. 2012:113, Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt ställning för patienten genom en 

ny patientlagstiftning (S 2011:3).  

Dir. 2011:68, Regler och villkor för fristående skolor m.m. 

Dir. 2011:25, Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning. 

Dir. 1992:8, Prioriteringar inom hälso- och sjukvården. 

Egardt, P. 2011, Muntlig uppgift, 12 september 2011.  

Erlander, T. 1962, Valfrihetens samhälle, Tiden, Stockholm.  

Moderaterna 2011, Idéprogram. Ansvar för hela Sverige, preliminär version justerad efter 

stämmans beslut.  

Moderaterna 2009a, Arbetsstämma. Västerås 27–30 augusti 2009.  



 230 

Moderaterna 2009b, Jobb, välfärd och kunskap – Slutrapport till partistyrelsen från 

arbetsgruppen för Jobb, välfärd och kunskap. 

Moderaterna 2009c, Proposition 1: En rättvis vård att lita på. Justerad efter stämmans 

beslut. 

Moderaterna 2007a, 2007 års handlingsprogram.  

Moderaterna 2007b, Partistämma Gävle 25–28 oktober 2007.  

Moderaterna 2005a, Arbetsstämma i Örebro 25–28 augusti 2005. Proposition 3: Rätt 

vård i tid.  

Moderaterna 2005b, Arbetsstämma i Örebro 25–28 augusti 2005. Proposition 4: En 

skola med kvalitet.  

Moderaterna 2005c, Reinfeldt, Fredrik. Inledningsanförande av Fredrik Reinfeldt 26 

augusti vid arbetsstämman i Örebro 25–28 augusti 2005.  

Moderaterna 2003, Partistämma i Stockholm 23–26 oktober. Proposition 4: Framtidens 

kunskaper.  

Moderaterna 2002, Rätt att välja skola för barn med funktionshinder.  

Moderaterna 2001a, 2001 års idéprogram.  

Moderaterna 2001b, Verklighetens Sverige – ett diskussionsunderlag inför partistämman.  

Moderaterna 2000, Skolpengen. Verktyg för en bättre skola. 

Moderaterna 1999a, Lundgren, Bo. Anförande av partiordförande Bo Lundgren den 4 

september vid partistämman 2–5 september 1999. Stockholm.  

Moderaterna 1999b, Partistyrelsens förslag och yttranden. Partistämma 1999, 2–5 sep-

tember, Stockholm.  

Moderaterna 1998, Skola. 



 231 

Moderaterna 1997, Partistyrelsens förslag och yttranden. Partistämma 1997, 28–31 

augusti 1997.  

Moderaterna 1995, Extra partistämma, Stockholm 1995, Stämmohandlingar.  

Moderaterna 1994, 1994: års valmanifest.  

Moderaterna 1993a, 1993 års handlingsprogram.  

Moderaterna 1993b, Allsidighetens samhälle – ett programförslag, (förslag till hand-

lingsprogram).  

Moderaterna 1993c, Skall sossarna få riva upp rätten att välja skola? 

Moderaterna 1991, Kommunalt program.  

Moderaterna 1990a, Dagiskö, vårdkö... Här finns alternativen!  

Moderaterna 1990b, Idéer om vår framtid.  

Moderaterna 1990c, Partistyrelsens förslag och yttranden, Partistämman i Linköping.  

Moderaterna 1987a, Förändring och förankring – ett manifest om framtiden, Fastställt 

av Moderata samlingspartiets stämma i Malmö 23–26 oktober.  

Moderaterna 1987b, Kommunalprogram.  

Moderaterna 1987c, Propositioner. Partistämman i Malmö, Partiet, Malmö.  

Moderaterna 1986, Frihet och ansvar ett samråd om välfärd.  

Moderaterna 1985, 1985 års valmanifest.  

Moderaterna 1984a, 1984 års handlingsprogram.  

Moderaterna 1984b, Förslag till handlingsprogram, stadgar och medlemsavgift. Parti-

stämma Stockholm 29 oktober – 1 november 1984.  

Moderaterna 1983, Möjligheternas samhälle, KREAB.  



 232 

Moderaterna 1982, 1982 års Valmanifest.  

Moderaterna 1981, Ny väg. Ett program för återställd ekonomisk balans.  

Moderaterna 1978, 1978 års Idéprogram.  

Moderaterna 1975, Partistämma 8–11 oktober -75, Norrköping.  

Motion 2009/10:Ub15 med anledning av prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – För 

kunskap, valfrihet och trygghet, Marie Granlund m.fl.  

Motion 2008/09:Ub591 Investering i kunskap. Av Mona Sahlin m.fl. (s).  

Motion 2008/09:So10 med anledning av prop. 2008/2009:74 Vårdval i primärvården. 

Av Ylva Johansson m.fl. (s, mp).  

Motion 2001/02:Ub15 med anledning av prop. 2001/02:35 Fristående skolor. Av 

Beatrice Ask m.fl. (m).  

Motion 1996/1997:So16 med anledning av prop. 1996/97:60 Prioriteringar inom 

hälso- och sjukvården. Av Gullan Lindblad m.fl. (m).  

Motion 1995/96:Ub39 med anledning av prop. 1995/96:200 Fristående skolor m.m. 

Av Carl Bildt m.fl. (m).  

Motion 1994/95:So209 Valfrihet i välfärden av Carl Bildt m.fl. (m).  

Motion 1992/93:Ub164 med anledning av prop. 1992/93:230 Valfrihet i skolan. Av 

Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s).  

Motion 1992/93:So34 med anledning av prop. 1992/93:160 Husläkare m.m. av Ingvar 

Carlsson m.fl. (s).  

Motion 1991/92:Ub62 med anledning av prop. 1991/92:95 Valfrihet och fristående 

skolor. Av Lena Hjelm Wallén m.fl. (s).  

Motion 1990/91:Ub5 med anledning av prop. 1990/91:18 Ansvaret för skolan. Av 

Carl Bildt m.fl. (m).  



 233 

Motion 1990/91:Ub126 med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper – 

om gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Av Carl Bildt m.fl. (m).  

Motion 1988/89:Ub4 med anledning av prop. 1988/89:4 om skolans utveckling och 

styrning. Av Carl Bildt m.fl. (m).  

Motion 1982/83:39 Skolor med enskild huvudman m.m. (prop. 1982/83:1). Av Ulf 

Adelsohn m.fl.  

Prop. 2009/10:175 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt.  

Prop. 2009/10:67 Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och 

förnyad medicinsk bedömning.  

Prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan.  

Prop. 2008/09:74 Vårdval i primärvården.  

Prop. 2001/02:35 Fristående skolor.  

Prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst.  

Prop. 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården.  

Prop. 1995/96:200 Fristående skolor m.m.  

Prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m.  

Prop. 1994/95:109 Vissa privatpraktiserande läkares och sjukgymnasters etablering m.m.  

Prop. 1992/93:230 Valfrihet i skolan.  

Prop. 1992/93:160 om husläkare m.m.  

Prop. 1991/92:95 om valfrihet och fristående skolor.  

Prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper – om gymnasieskolan och vuxenutbildningen.  

Prop. 1990/91:18 om ansvaret för skolan.  



 234 

Prop. 1990/91:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1991/92.  

Prop. 1989/90:41 om kommunalt huvudmannaskap för lärare, skolledare, biträdande 

skolledare och syofunktionärer.  

Prop. 1988/89:4 om skolans utveckling och styrning.  

Prop. 1983/84:190 om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, m.m.  

Prop. 1982/83:1 om skolor med enskild huvudman m.m.  

Prop. 1950:70 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående riktlinjer för det svenska 

skolväsendets utveckling.  

SAP & LO 1969, Jämlikhet. Första rapport från SAP-LO:s arbetsgrupp för jämlikhets-

frågor, från partikongressen 1969: Alva Myrdals föredragning och Kon-

gressens beslut.  

Skr. 1990/91:50, Åtgärder för att stabilisera ekonomin och begränsa tillväxten av de 

offentliga utgifterna.  

Skr. 1984/85:202, om den offentliga sektorns förnyelse.  

Socialdemokraterna 2010, Fler jobb och nya möjligheter. Vägval 2010: Valmanifest.  

Socialdemokraterna 2009a, Hälso- och sjukvårdspolitiskt program. En politik för kvali-

tet och jämlik vård, Antaget av partistyrelsen 29 maj 2009.  

Socialdemokraterna 2009b, Investera i vår välfärd. Välfärdsrådslagets rapport till 

Socialdemokratiska partistyrelsen. 

Socialdemokraterna 2009c, Politiska riktlinjer. Antagna av Jobbkongressen 2009, 

Stockholm 2009-11-01.  

Socialdemokraterna 2008, Rådslag Skola. Skolplattform.  

Socialdemokraterna 1994, Rättvisa, omsorg och omtanke. Socialdemokraternas välfärds-

politik samt fyra debattinlägg om hur vi arbetar med välfärden.  



 235 

Socialdemokraterna 1990a, Socialdemokraternas 31:a kongress, 15–21 september 

1990. Protokoll B.  

Socialdemokraterna 1990b, Socialdemokraternas partiprogram, antaget på socialde-

mokraternas 31:a kongress 1990.  

Socialdemokraterna 1989, 90-talsprogrammet. En debattbok om arbetarrörelsens viktig-

aste frågor under 90-talet, Tidens förlag, Stockholm.  

Socialdemokraterna 1988a, Kommunal demokrati – i utveckling.  

Socialdemokraterna 1988b, Offentlig sektor och demokrati. Valfrihet, inte bara för dem 

som har råd! 

Socialdemokraterna 1987a, Ett rättvisare Sverige. Socialdemokraternas partikongress 

1987. Protokoll C.  

Socialdemokraterna 1987b, Remiss ”En offensiv för rättvisa. Demokratin i framtids-

samhället”.  

Socialdemokraterna 1987c, Socialdemokraternas partikongress 1987. Partistyrelsens 

förslag 9. Riktlinjer: Demokratin i framtidssamhället.  

Socialdemokraterna 1986, Nu går vi vidare! Ett diskussionsunderlag om den offentliga 

sektorns förnyelse.  

Socialdemokraterna 1985a, Den nya svenska modellen.  

Socialdemokraterna 1985b, Partiskolan – kommunalpolitik, Brevskolan, Stock-

holm.  

Socialdemokraterna 1984a, Framtiden i folkets händer. Socialdemokratiskt program för 

medborgarskap och valfrihet, Tidens förlag, Stockholm.  

Socialdemokraterna 1984b, Sverige på rätt väg! Socialdemokraternas kongress 1984. 

Protokoll B.  

Socialdemokraterna 1983, Kommunal skolpolitik.  



 236 

Socialdemokraterna 1982a, Kommunal demokrati.  

Socialdemokraterna 1982b, Den mänskliga sektorn.  

Socialdemokraterna 1980, Vi bygger landet. Utslagning eller gemenskap? Brevskolan, 

Stockholm.  

Socialdemokraterna 1979a, Inför 80-talet! Hälso- och sjukvård. Fortfarande återspeglar 

sig klassamhället i sjukdomar och ohälsa. 

Socialdemokraterna 1979b, Partiskolan 4. Kommunalpolitik, Brevskolan, Stock-

holm.  

Socialdemokraterna 1978, Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 27:e kongress 

1978. Protokoll, första delen.  

Socialdemokraterna 1975, Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 26:e kongress 27 

september-5 oktober 1975. Protokoll, första delen.  

Socialdemokraterna 1971, Skola för jämlikhet, Arbetarrörelsens arkiv.  

Socialdemokraterna 1970, Valmanifest, antaget av den socialdemokratiska parti-

styrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970.  

SOU 2013:44, Ansvarsfull hälso- och sjukvård. Fritzes, Stockholm.  

SOU: 2013:2, Patientlag – Delbetänkande av Patientmaktsutredningen. Fritzes, Stock-

holm. 

SOU 2008:127, Patientens rätt: några förslag för att stärka patientens ställning. Fritzes, 

Stockholm. 

SOU 2007:10, Hållbar samhällorganisation med utvecklingstakt: slutbetänkande av An-

svarskommittén. Fritzes, Stockholm.  

SOU 1995:5, Vårdens svåra val. Fritzes, Stockholm. 

SOU 1993:93, Vårdens svåra val. Fritzes, Stockholm.  



 237 

SOU 1945:60, 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. IV Skolplikttidens 

skolformer. 1. Allmän organisationsplan. Stockholm.  

Utbildningsdepartementet, Viktiga förändringar inom utbildningsområdet. 

http://www.regeringen.se/sb/d/1467/a/171978 (Hämtad senast 2011-

07-01). 

 

  



 238 

Doktorsdisputationer 

(filosofie doktorsgrad) 

 

1. Tage Lindbom (1938) Den svenska fackföreningsrörelsens uppkomst och tidigare 

historia 1872-1900. 

2. Lars Frykholm (1942) Studier över artikel 48 i Weimarförfattningen. 

3. Jörgen Westerståhl (1945) Svensk fackföreningsrörelse. 

4. Hans Thorelli (1954) The Federal Antitrust Policy. 

5. Bruno Kalnins (1956) Der Sowjetische Propagandastaat. 

6. Åke Thulstrup (1957) Aggressioner och allianser. Huvuddragen i europeisk stor-

politik 1935-39. 

7. Lars Sköld (1958) Kandidatnomineringen vid andrakammarval. 

8. Rune Tersman (1959) Statsmakterna och de statliga aktiebolagen. 

9. Jurij Boris (1960) The Russian Communist Party and the Sovietization of the 

Ukraine. 

10. Per Sundberg (1961) Ministärerna Bildt och Åkerhielm. En studie i den svenska 

parlamentarismens förgårdar. 

11. Gunnar Wallin (1961) Valrörelser och valresultat. Andrakammarvalen i Sverige 

1866-1884. 

12. Göran Lindahl (1962) Uruguay’s New Path: A Study in Politics during the First 

Colegiado, 

1919-33. 

13. Elmar Nyman (1963) Indragningsmakt och tryckfrihet 1785-1810. 

14. Tomas Hammar (1964) Sverige åt svenskarna. Invandringspolitik, utlänning-

skontroll och asylrätt 1900-1932. 

15. Krister Wahlbäck (1964) Finlandsfrågan i svensk politik 1937-1940. 

16. Torsten Landelius (1965) Workers, Employers and Governments: A Comparative 

Study of Delegations and Groups at the International Labour Conference 1919-

1964. 

17. Kjell Goldmann (1971) International Norms and War Between States: Three Stud-

ies in International Politics. 

18. Daniel Tarschys (1972) Beyond the State: The Future Polity in Classical and Soviet 

Marxism. 

19. Harald Hamrin (1975) Between Bolshevism and Revisionism: The Italian Com-

munist Party 1944-1947. 

20. Birger Hagård (1976) Nils Wohlin. Konservativ centerpolitiker. 

21. Gunnar Hellström (1976) Jordbrukspolitik i industrisamhället med tyngdpunkt på 

1920- och 30-talen. 



 239 

22. Stockholm Studies in Politics 

ISSN 0346-6620 

(De med * utmärkta avhandlingarna är doktorsavhandlingar, 

som av skilda skäl ej ingår i Stockholm Studies in Politics) 

 

1. Thomas G Hart (1971) The Dynamics of Revolution: A Cybernetic Theory of the Dy-

namics of Modern Social Revolution with a Study of Ideological Change and Organization-

al Dynamics in the Chinese Revolution. 9903705557 

2. Sören Häggroth (1972) Den kommunala beslutsprocessen vid fysisk planering. 

9903658125 

3. Gunnar Sjöstedt (1973) OECD-samarbetet: Funktioner och effekter. 9905287434 

4. Yngve Myrman (1973) Maktkampen på arbetsmarknaden 1905-1907. En studie av 

de ickesocialistiska arbetarna som faktor i arbetsgivarpolitiken. 9900827953 

*  Rolf Ejvegård (1973) Landstingsförbundet. Organisation, beslutsfattande, förhållande 

till staten. (Grafisk Reproduktion Tryckeri AB). 

5. Lars-Erik Klason (1974) Kommunalförbund och demokrati. En studie av kommunikat-

ionsprocessen i kommunalförbund. 9900795474 

6. Magnus Isberg, Anders Wettergren, Jan Wibble & Björn Wittrock (1974) Parti-

erna inför väljarna. Svensk valpropaganda 1960-1966. (Allmänna förlaget) 

91-38-01936-1 

7. Bengt Owe Birgersson (1975) Kommunen som serviceproducent. Kommunal service och 

serviceattityder i 36 svenska kommuner. 9901646588 

8. G Roger Wall (1975) The Dynamics of Polarization. An Inquiry into the Process of Bi-

polarization in the International System and its Regions, 1946-1970. 990168627X 

9. James Walch (1976) Faction and Front: Party Systems in South India. (Young Asia 

Publications: New Delhi) 9901135281 

10. Victor Pestoff (1977) Voluntary Associations and Nordic Party Systems. A Study of 

Overlapping Memberships and Cross-Pressures in Finland, Norway and Sweden. 

9901232996 

*  Chimelu S. Chime (1977) Integration and Politics Among African States. Lim-

itations and horizons of mid-term theorizing. (Scandinavian Institute of Afri-

can Studies). 91-7106-103-7 

* Katarina Brodin (1977) Studiet av utrikespolitiska doktriner.    

 (SSLP/Försvarsdepartementet). 

*  Lars Thunell (1977) Political Risks in International Business: Investment Behavior of 

Multinational Corporations (Praeger Publishers: New York). 

11. Harriet Lundblad (1979) Delegerad beslutanderätt inom kommunal socialvård. (Liber) 

9138-048909-4 



 240 

12. Roland Björsne (1979) Populism och ekopolitik. Utvecklandet av en ekopolitisk ideologi 

i Norge och dess relationer till ett mångtydigt populismbegrepp. 91-7146-039-X 

13. Anders Mellbourn (1979) Byråkratins ansikten. Rolluppfattningar hos svenska högre 

statstjänstemän. (Liber) 91-38-04850-7 

14. Henry Bäck (1979) Den utrikespolitiska dagordningen. Makt, protest och internationella 

frågor i svensk politik 1965-1973. 91-7146-065-9. 

15. Rune Premfors (1980) The Politics of Higher Education in a Comparative Perspective: 

France, Sweden, United Kingdom. 91-7146-071-3 

16. Sahin Alpay (1980) Turkar i Stockholm. En studie av invandrare, politik och samhälle. 

(Liber) 91-38-05635-6 

17. Diane Sainsbury (1980) Swedish Democratic Ideology and Electoral Politics 

1944-1948: A Study of Functions of Party Ideology. (Almqvist & Wiksell Interna-

tional) 91-22-00424-6 

18. Roger Ko-Chi Tung (1981) Exit-Voice Catastrophes: Dilemma between Migration 

and Participation. 91-7146-160-4 

19. Stig Munknäs (1981) Statlig eller kommunal skola? En studie av centraliserings- och de-

centraliseringsproblem inom svensk skolförvaltning. 9902487424 

20. Bo Lindensjö (1981) Högskolereformen. En studie i offentlig reformstrategi. 

91-7146-184-1 

21. Claes Linde (1982) Departement och verk. Om synen på den centrala statsförvaltningen 

och dess uppdelning i en förändrad offentlig sektor. 91-7146-406-9 

*  Bernt Öhman (1982) Löntagarna och kapitaltillväxten. Solidarisk lönepolitik 

och löntagarfonder. (Jernströms Offsettryck AB) 91-38-07152-5 

22. Stefan Swärd (1984) Varför Sverige fick fri abort. Ett studium av en policyprocess. 

91-7146420-4 

23. Bo Malmsten (1984) Bostadsbyggande i plan och verklighet. Planering och genomförande 

av kommunal bostadsförsörjning. (Statens råd för byggnadsforskning 869:1984) 

91-540-4139-2. 

24. Bertil Nygren (1984) Fredlig samexistens: klasskamp, fred och samarbete. Sovje-

tunionens detente-doktrin. (Utrikespolitiska institutet) 91-7182-576-2 

25. Jan Hallenberg (1984) Foreign Policy Change: United States' Foreign Policy toward the 

Soviet Union and the People's Republic of China 1961-1980. 91-7146-428-X 

26. Jan Wallenberg (1985) Några effektivitetsproblem i statlig byråkrati. (Studentlittera-

tur) 9144-23401-5 

27. Maud Eduards (1985) Samarbete i Maghreb. Om regionalt samarbete mellan Marocko, 

Algeriet, Tunisien och Libyen 1962-1984. 91-7146-438-7 

28. Ishtiaq Ahmed (1985) The Concept of an Islamic State: An Analysis of the Ideological 

Controversy in Pakistan. 91-7146-458-1 



 241 

29. Michele Micheletti (1985) Organizing Interest and Organized Protest: Difficulties of 

Member Representation for the Swedish Central Organization of Salaried Employees 

(TCO). 917146-451-4 

30. Torbjörn Larsson (1986) Regeringen och dess kansli. Samordning och byråkrati i mak-

tens centrum. (Studentlitteratur) 91-44-25311-7 

31. Ingegerd Municio (1987) Från lag till bruk. Hemspråksreformens genomförande. 

91-7146471-9 

32. Tuija Meisaari-Polsa (1987) Ståndpunkter i UNCTAD. En analys av generaldebat-

terna 1964-1979.91-7146-472-7 

33. Virginia Capulong-Hallenberg (1987) Philippine Foreign Policy Toward the U.S. 

1972-1980: Reorientation? 91-7146-478-6 

34. Hans Bergström (1987) Rivstart? Från opposition till regering. (Tidens förlag) 

91-550-3315-6 

35. Agneta Bladh (1987) Decentraliserad förvaltning. Tre ämbetsverk i nya roller. (Stu-

dentlitteratur) 91-44-27731-8 

36. Nils-Eric Hallström (1989) Lagen om ungdomslag i beslut och genomförande. 

91-7146-782-3 

37. Maritta Soininen (1989) Samhällsbilder i vardande. (CEIFO) 91-87810-03-X 

38. Stefan Lindström (1991) Hela nationens tacksamhet. Svensk forsknings-politik på 

atomenergiområdet 1945-1956. 91-7146-932-X 

39. Yeu-Farn Wang (1991) China's Science and Technology Policy: 1949-1989. 

91-7146-953-2. 

40. Jan Hylén (1991) Fosterlandet främst? Konservatism och liberalism i högerpartiet 

1904-1985. (Norstedts) 91-38-50086-8 

41. Jan Johansson (1992) Det statliga kommittéväsendet. Kunskap, kontroll, konsensus. 

91-7146969-9 

42. Janina Wiktoria Dacyl (1992) Between Compassion and Realpolitik: In Search of a 

General Model of the Responses of Recipient Countries to Large-Scale Refugee Flows with 

Reference to the South-East Asian Refugee Crisis. 91-7146-007-X 

43. Leo Bartonek (1992) Der Topos »Nähe« - Ernst Blochs Eintrittsstelle in die 

Sozialwissenschaften. Ein Beitrag zur Ontologie der modemen Gesellschaft. 

91-7153-022-3 

44. Jan-Gunnar Rosenblad (1992) Nation, nationalism och identitet. Sydafrika i svensk 

sekelskiftesdebatt. (Bokförlaget Nya Doxa) 91-88248-24-0 

45. Alexa Robertson (1992) National Prisms and Perceptions of Dissent: The Euromissile 

Controversy Reflected in Opinion and the News in the UK and the FRG 1980-1983. 

91-7153-070-3 



 242 

46. Lars Lindström (1993) Accumulation, Regulation, and Political Struggles. Manufactur-

ing Workers in South Korea. 91-7153-121-1 

47. Göran Bergström (1993) Jämlikhet och kunskap. Debatter och reform-strategier i soci-

aldemokratisk skolpolitik 1975-1990. (Symposion Graduale) 91-7139-135-5 

48. Jens Bartelson (1993) A Genealogy of Sovereignty. 91-7153-140-8 

49. Ingvar Hjelmqvist (1994) Relationer mellan stat och kommun. 91-7153-186-6 

50. Emmanuel Obliteifio Akwetey (1994) Trade Unions and Democratisation: A Com-

parative Study of Zambia and Ghana. 91-7153-250-1 

51. Kristina Boréus (1994) Högervåg. Nyliberalism och kampen om språket i svensk debatt 

1969-1989. (Tidens förlag) 91-550-4129-9 

* Steve Minett (1994) Power, Politics and Participation in the Firm (Athenaeum 

Press Ltd, Newcastle) 1 85628 331 3 

52. Michael Karlsson (1995) Partistrategi och utrikespolitik. Interna motiveringar och 

dagspressens agerande i Catalina-affären 1952 och EEC-frågan 1961/62. 

91-7153-346-X 

53. Sun-Joon Hwang (1995) Folkrörelse eller affärsföretag. Den svenska konsumetkoopera-

tionen 1945-1990. 91-7153-379-6 

54. Ulrika Mörth (1996) Vardagsintegration - La vie quotidienne - i Europa. Sverige i 

EUREKA och EUREKA i Sverige. 91-7153-460-1 

55. Claes Wahl (1996) The State of Statistics: Conceptual and Statistical Reasoning in the 

Modern State 1870-1940. 91-7153-506-3 

56. Peter Kjaer (1996) The Constitution of Enterprise: An Institutional History of In-

ter-firm Relations in Swedish Furniture Manufacturing. 91-7153-538-1 

57. Eva Haldén (1997) Den Föreställda Förvaltningen. En institutionell historia om central 

skolförvaltning. 91-7153-578-0 

58. Kristina Riegert (1998) "Nationalising" Foreign Conflict: Foreign Policy Orientation as 

a Factor in Television News Reporting. 91-7153-743-0 

59. Peter Ehn (1998) Maktens administratörer. Ledande svenska statstjänstemäns och poli-

tikers syn på tjänstemannarollen i ett förändringsperspektiv. 91-7153-779-1 

60. Magnus Norell (1998) Democracy and Dissent. The Case of an Israeli Peace Movement, 

Peace Now. 91-7153-828-3 

61. Jan Lionel Sellberg (1998) Hur är samhället möjligt? Om den tidigmoderna naturrät-

tens språkfilosofiska grunder. Brännpunkt: Samuel Pufendorf. 91-7153-825-9 

62. Jan-Axel Swartling (1998) Ideologi och realitetsarbete. Om analys av makt och domi-

nans på etnometodologisk grund. 91-7153-846-1 

63. Magnus Ekengren (1998) Time and European Governance. The Empirical Value of 

Three Reflective Approaches. 91-7153-861-5 



 243 

64. Peter Strandbrink (1999) Kunskap och politik. Teman i demokratisk teori och svensk 

EU-debatt. 91-7153-943-3 

65. Jouni Reinikainen (1999) Right against Right. Membership and Justice in Post-Soviet 

Estonia. 91-7153-951-4 

66. Eric Stern (1999) Crisis Decisionmaking: A Cognitive-Institutional  

Approach. 91-7153-9936 

67. Ulf Mörkenstam (1999) Om "Lapparnes privilegier". Föreställningar om samiskhet i 

svensk samepolitik 1883-1997. 91-7265-004-4 

68. Cecilia Åse (2000) Makten att se. Om kropp och kvinnlighet i lagens namn. (Liber) 

91-4706080-8 

69. Margreth Nordgren (2000) Läkarprofessionens feminisering.  Ett köns- och maktper-

spektiv. 91-7265-133-4 

70. Charlotte Wagnsson (2000) Russian Political Language and Public Opinion on the 

West, NATO and Chechnya. Securitisation Theory Reconsidered. 91-7265-135-0 

71. Max M. Edling (2000) A revolution in favour of government. The American Constitu-

tion and ideas about state formation, 1787-1788. 91-7265-130-X 

72. Pasquale Cricenti (2000) Mellan privilegier och fattigdom. Om italiensk demokrati och 

socialpolitik ur ett välfärdsstatsperspektiv. 91-7265-179-2 

73. Henrik Berglund (2000) Hindu Nationalism and Democracy: A Study of the Political 

Theory and Practice of the Bharatiya Janata Party. 91-7265-198-9 

74. Magnus Reitberger (2000) Consequences of Contingency: the Pragmatism and Politics of 

Richard Rorty.91-7265-199-7  

75. Mike Winnerstig (2001) A World Reformed? The United States and European Securi-

ty from Reagan to Clinton.91-7265-212-8 

76. Jonas Nordquist (2001) Domstolar i det svenska politiska systemet: Om demokrati, ju-

ridik och politik under 1900-talet. 91-7265-218-7 

77. Kjell Engelbrekt (2001) Security Policy Reorientation in Peripheral Europe. A Perspec-

tivist Approach. 91-7265-234-9 

78. Susanna Rabow-Edling (2001) The intellectuals and the idea of the nation in Slavo-

phile thought. 91-7265-316-7 

79. Nelli Kopola (2001) The Construction of Womanhood in Algeria.  Moudjahidates, 

Aishah Radjul, Women as Others and Other Women. 91-7265-317-5 

80. Maria Jansson (2001) Livets dubbla vedermödor. Om moderskap och arbete. 91-7265-

340-X 

81. Dagmar von Walden Laing (2001) HIV/AIDS in Sweden and the United Kingdom 

Policy Networks 1982-1992. 9-7265-342-6 

82. Marika Sanne (2001) Att se till helheten. Svenska kommunalpolitiker och det demokra-

tiska uppdraget. 91-7265-348-5 



 244 

83. Bror Lyckow (2001) En fråga för väljarna? Kampen om det lokala vetot 1893-1917. 

91-7265-359-0 

84. Magnus Enzell (2002) Requiem for a Constitution. Constitutionalism and Political Cul-

ture in Early 20th Century Sweden. 91-7265-395-7 

85. Welat Songür (2002) Välfärdsstaten, sociala rättigheter och invandrarnas maktresurser: 

En jämförande studie om äldre från Mellanöstern i Stockholm, London och Berlin.  91-

7265-405-8 

86. Johan Lembke (2002) Defining the New Economy in Europe. A Comparative Analy-

sis of EU Technology Infrastructure Policy, 1995-2001. 91-7265-417-1 

87. Maria Wendt Höjer (2002) Rädslans politik. Våld och sexualitet i den svenska demo-

kratin. (Liber). 91-47-06585-0 

88. Håkan Karlsson (2002) Bureaucratic Politics and Weapons Acquisition: The Case of 

the MX ICBM Program. 91-7265-531-3 

89. Andreas Duit (2002) Tragedins institutioner. Svenskt offentligt miljöskydd under trettio 

år. 91-7265-528-3 

90. Lucas Pettersson (2002) Information och identitet. Synen på televisionens politiska roll i 

Sverige och EU. ISBN 91-7265-549-6 

91. Magnus Jedenheim Edling (2003) The Compatibility of Effective Self-Ownership and 

Joint World Ownership. 91-7265-589-5 

92. Peter Hallberg (2003) Ages of Liberty: Social Upheaval, History Writing and the New 

Public Sphere in Sweden, 1740-1792. 91-7265-629-8 

93. Linus Hagström (2003) Enigmatic Power? Relational Power Analysis and Statecraft in 

Japan’s China Policy. 91-7265-628-X 

94. Jacob Westberg (2003) Den nationella drömträdgården. Den stora berättelsen om 

den egna nationen i svensk och brittisk Europadebatt. 91-7265-681-6 

95. Eva Erman (2003) Action and Institution – contributions to a discourse theory of 

human rights. 

91-7265-726-X 

96. Göran Sundström (2003) Stat på villovägar. Resultatstyrningens framväxt i ett hi-

storisk-institutionellt perspektiv. 91-7265-750-2 

97. Ersun Kurtulus (2004) State Sovereignty. The Concept, the Referent and the Rami-

fications. 91-7265-754-5 

98. Magdalena Kettis (2004) The Challenge of Political Risk. Exploring the Political 

Risk Management of Swedish Multinational Corporations. 91-7265-842-8 

99. Sofia Näsström (2004) The An-Archical State. Logics of Legitimacy in the Social 

Contract Tradition. 91-7265-924-6 

100.  Gunilla Herolf (2004) France, Germany and the United Kingdom – Cooperation in 

Times of Turbulence. 91-7265-797-9 



 245 

101.  Lena Dahlberg (2004) Welfare relationships. Voluntary organisations and local au-

thorities supporting relatives of older people in Sweden. 91-7265-928-9 

102.  Anette Gröjer (2004) Den utvärdera(n)de staten. Utvärderingens institutional-

isering på den högre utbildningens område. 91-7265-939-4 

103.  Malena Britz (2004) The Europeanization of Defence Industry Policy. 91-7265-

916-5 

104. Hans Agné (2004) Democracy Reconsidered. The Prospects of its Theory and Practice 

during Internationalisation - Britain, France, Sweden, and the EU. 91-7265-948-3 

105.  Henrik Enroth (2004) Political Science and the Concept of Politics. A Twentieth-

Century Genealogy. 91-7265-967-X 

106.  Lisbeth Aggestam (2004) A European Foreign Policy? Role Conceptions and the 

Politics of Identity in Britain, France and Germany. 91-7265-964-5 

107.  Catrin Andersson (2004) Tudelad trots allt – dualismens överlevnad i den svenska 

staten 1718-1987. 91-7265-978-5 

108.  Johan Lantto (2005) Konflikt eller samförstånd? Management- och marknadsrefor-

mers konsekvenser för den kommunala demokratin. 91-7155-103-4 

109.  Daniel Helldén (2005) Demokratin utmanas. Almstriden och det politiska etablis-

semanget. 

91-7155-136-0 

110.  Birgir Hermannsson (2005) Understanding Nationalism, Studies in Icelandic Na-

tionalism 1800-2000. 91-7155-148-4 

111. Alexandra Segerberg (2006) Thinking Doing: The Politicisation of Thoughtless 

Action.  

91-7155-179-4 

112.  Maria Hellman (2006) Televisual Representations of France and the UK under 

Globalization. 91-7155-219-7 

113.  Åsa Vifell (2006) Enklaver i staten. Internationalisering, demokrati och den svenska 

statsförvaltningen. 91-7155-243-X 

114.  Johnny Rodin (2006) Rethinking Russian Federalism. The Politics of Intergovern-

mental Relations and Federal Reforms at the Turn of the Millennium. 91-7155-285-

5 

115.  Magnus Lembke (2006) In the Lands of Oligarchs. Ethno-Politics and the Struggle 

for Social Justice in the Indigenous-Peasant Movements of Guatemala and Ecuador. 

91-7155-300-2 

116.  Lenita Freidenvall (2006), Vägen till Varannan Damernas. Om kvinnorepresen-

tation, kvotering och kandidaturval i svensk politik 1970-2002 91-7155-322-3 

117.  Arita Eriksson (2006) Europeanization and Governance in Defence Policy: The 

Example of Sweden.  91-7155-321-5 



 246 

118.  Magnus Erlandsson (2007) Striderna i Rosenbad. Om trettio års försök att för-

ändra  Regeringskansliet. 978-91-7155-448-2  

119.  Anders Sjögren (2007) Between Militarism and Technocratic Governance: State 

Formation in Contemporary Uganda. 978-91-7155-430-7 

120.  Andreas Behnke (2007) Re-Presenting the West. NATO’s Security Discourse Af-

ter the End of the Cold War. 978-91-7155-522-9 

121.  Ingemar Mundebo (2008) Hur styrs staten? 978-91-7155-530-4 

122.  Simon Birnbaum (2008) Just Distribution. Rawlsian Liberalism and the Politics 

of Basic Income. 978-91-7155-570-0 

123.  Tove Lindén (2008) Explaining Civil Society Core Activism in Post-Soviet Latvia. 

978-91-7155-585-4 

124.  Pelle Åberg (2008) Translating Popular Education – Civil Society Cooperation be-

tween Sweden and Estonia. 978-91-7155-596-0 

125.  Anders Nordström (2008) The Interactive Dynamics of Regulation: Exploring the 

Council of Europe’s Monitoring of Ukraine. 978-91-7155-616-5 

126.  Fredrik Doeser (2008) In Search of Security After the Collapse of the Soviet Un-

ion: Foreign Policy Change in Denmark, Finland and Sweden, 1988-1993. 978-91-

7155-609-7 

127.  Mikael Blomdahl (2008) The Political Use of Force: Beyond National Security 

Considerations as a Source of American Foreign Policy. 978-91-7155-733-9 

128.  Jenny Cisneros Örnberg (2009) The Europeanization of Swedish Alcohol Policy. 

978-91-7155-748-3 

129.  Sofie Bedford (2009) Islamic Activism in Azerbaijan: Repression and Mobiliza-

tion in a Post-Soviet Context. 978-91-7155-800-8 

130.  Björn Harström (2009) Vad vi inte får se. 100 år av censurpolitik. 978-91-

7155-878-7 

131.  Monica Andersson (2009) Politik och stadsbyggande. Modernismen och byggnads-

lagstiftningen. 978-91-7155-944-9 

132.  Jenny Madestam (2009) En kompispappa och en ytlig djuping. Parti-eliters ambi-

valenta partiledarideal. 978-91-7155-962-3 

133.  Marja Lemne (2010) För långt från regeringen – och för nära. Expertgruppen 

ESO:s födelse, levnad och död. 978-91-7447-006-2 

134.  Maria Carbin (2010) Mellan tystnad och tal – flickor och hedersvåld i svensk offent-

lig politik. 978-91-7447-037-6 

135.  Sofie Tornhill (2010) Capital Visions. The Politics of Transnational Production in 

Nicaragua. 978-91-7447-052-9 



 247 

136.  Barbara Kunz (2010) Kind words, cruise missiles and everything in between. A neoclas-

sical realist study of the use of power resources in U.S. policies towards Poland, Ukraine 

and Belarus 1989–2008. 978-91-7447-148-9 

137.  Eva Hansson (2011) Growth without Democracy. Challenges to Authoritarianism in 

Vietnam. 978-91-7447-199-1 

138.  Anna Ullström (2011) Styrning bakom kulisserna. Regeringskansliets politiska staber 

och regeringens styrningskapacitet. 978-91-7447-235-6 

139.  Karl Gustafsson (2011) Narratives and Bilateral Relations: Rethinking the 'History 

Issue' in Sino-Japanese Relations. 978-91-7447-305-6 

140.  Svend Dahl (2011) Efter folkrörelsepartiet. Om aktivism och politisk förändring i tre 

svenska riksdagspartier. 978-91-7447-357-5 

141.  Emelie Lilliefeldt (2011) European Party Politics and Gender: Configuring Gender 

Balanced Parliamentary Presence. 978-91-7447-379-7 

142.  Andreas Johansson (2011) Dissenting Democrats. Nation and Democracy in the Re-

public of Moldova. 978-91-7447-406-0 

143. Ola Svenonius (2011) Sensitising Urban Transport Security: Surveillance and Policing 

in Berlin, Stockholm, and Warsaw. 978-91-7447-390-2 

144.  Katharina Tollin (2011) Sida vid sida - en studie av jämställdhetspolitikens genealogi 

1971-2006. 978-91-7389-898-0 

145. Niklas Bremberg (2012) Exploring the Dynamics of Security Community-Building in 

the post-Cold War Era: Spain, Morocco and the European Union. 978-91-7447-463-3  

146. Pär Daléus (2012) Politisk ledarskapsstil: Om interaktionen mellan personlighet och in-

stitutioner i utövandet av det svenska statsministerämbetet. 978-91-7447-535-7 

147.  Linda Ekström (2012) Jämställdhet – för männens, arbetarklassens och  

effektivitetens skull? – En diskursiv policystudie av jämställdhetsarbete i maskulina mil-

jöer. 978-91-7447-327-8 

148.  Lily Stroubouli Lanefelt (2012) Multiculturalism, Liberalism and the Burden of As-

similation. 978-91-7447-597-5 

149.  Mats Wärn (2012) A Lebanese Vanguard for the Islamic Revolution: Hezbollah's com-

bined strategy of accommodation and resistance. 978-91-7447-604-0 

150.  Constanza Vera-Larrucea (2013) Citizenship by Citizens: First Generation Nation-

als with Turkish Ancestry on Lived Citizenship in Paris and Stockholm. 978-91-7447-

636-1 

151. Göran von Sydow (2013) Politicizing Europe: Patterns of Party-Based Opposition to 

European Integration. 978-91-7447-666-8 

152. Andreas Nordang Uhre (2013) On Transnational: Actor Participation in Global En-

vironmental Governance. 978-91-7447-709-2 



 248 

153. Cajsa Niemann (2013) Villkorat förtroende. Normer och rollförväntningar i relationen 

mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet. 978-91-7447-776-4  

154. Idris Ahmedi (2013) The Remaking of American Strategy toward Iran and Iraq: Out-

line of a Theory of Foreign Policy Change. 978-91-7447-813-6 

155. Mikiko Eto (2014) Women and Politics in Japan: A Combined Analysis of Representa-

tion and Participation. 978-91-7447-833-4 

156. Monica Svantesson (2014) Threat Construction inside Bureaucracy: A Bourdieusian 

Study of the European Commission and the Framing of Irregular Immigration 1974-2009 

978-91-7447-853-2 

157. Magnus Lundgren (2014) International organizations as peacemakers: The   evolution 

and effectiveness of supranational instruments to end civil war. 978-91-7447-950-8 

158. Andreas Gottardis (2014) Reason and Utopia. Reconsidering the concept of Emancipa-

tion in Critical Theory 978-91-7649-016-7 

159. Matilda Valman (2014) Three faces of HELCOM - institution, organization, policy  

producer 978-91-7649-033-4 

160. Max Waltman (2014) The Politics of Legal Challenges to Pornography: Canada, Swe- 

den, and the United States 978-91-7649-047-1 

161. Mikael Olsson (2015) Austrian Economics as Political Philosophy 978-91-7649-062-

4 

162. Matilde Millares (2015) Att välja välfärd. Politiska berättelser om valfrihet. 978-91- 

7649-082-2. 

 





Printed in Sweden 2015, www.us-ab.com


