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1. INLEDNING 
 

Den europeiska välfärdsstaten har i länder som Frankrike och Tyskland under den senaste 

tiden utsatts för hårda angrepp. Detta har i sin tur lett till olika demonstrationer och protester 

som i vissa fall även resulterat i sammandrabbningar mellan demonstranter och polis. I 

Frankrike vållade ett förslag som innebar en uppluckring av anställningstryggheten för 

ungdomar stor debatt, vilket utmynnade i våldsamma demonstrationer på Paris gator och 

tvingade regeringen Chirac att till slut böja sig, och dra tillbaka det kontroversiella förslaget 

(www.Svt.se, 2006). Här hemma i Sverige har ett liknande förslag från Centerpartiet, som går 

ut på att försämra lagen om anställningstrygghet för ungdomar under 26 år, väckt stor 

uppmärksamhet. I den begynnande svenska valrörelsen har Moderaterna i spetsen för den s.k. 

Borgerliga alliansen profilerat sig genom att föreslå avsevärda sänkningar av nivåerna i 

sjukförsäkringssystemet, samt även i arbetslöshetsförsäkringen. Nyligen föreslog Moderaterna 

även en radikal sänkning av de dagar som kan tas ut för vård av sjukt barn från 120 till 15, där 

anledningen sades vara att föräldrar missbrukar systemet. Ovanstående exempel är endast ett 

axplock av de otaliga föreslagna, men även i praktiken genomförda, nedskärningarna i den 

europeiska välfärden som under de senaste åren varit vanligt förekommande.  

 

 

      Trots olika förslag som syftar till en gradvis försämring av den svenska välfärdsmodellen 

har Sverige i jämförelse med de flesta andra länder, både i Europa och i resten av världen, ett 

väl utbyggt socialt skyddsnät som omfattar alla svenska medborgare. Gratis sjukvård, 

barnbidrag, generösa ersättningsnivåer vid arbetslöshet och sjukdom, samt lagar och regler på 

arbetsmarknaden som bidrar till anställningstrygghet, är bara några av de förmåner som den 

svenska välfärdsstaten erbjuder. Det är även ett välkänt faktum att Sverige internationellt ses 

som ”the prototype of a country with an especially large welfare state” (Alesina m.fl., 2001. 

s.189). USA, till skillnad från Sverige, är det land bland västerlandets demokratier som 

befinner sig på motsatt sida av välfärdsspektrumet. Med svenska mått mätt är USA en starkt 

underutvecklad välfärdsstat utan större generella välfärdsprogram där ansvaret för det 

personliga välbefinnandet till stor del läggs på den enskilda individens ansvar. Med 

benämningen välfärdsstat syftas det i denna uppsats dels till omfattningen av de olika statliga 

program som verkar i inkomstomfördelande och klassutjämnande syfte, men även till de lagar 

och regler som skyddar de mindre lyckligt lottade i samhället. Det är heller inte själva 

storleken på ett lands statliga verk eller dess utgifter som är helt avgörande för huruvida ett 

http://www.Svt.se
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land kan betecknas som en väl utbyggd välfärdsstat eller inte. Det som är intressant är istället 

vilken andel av statsapparaten och dess finansiella medel som brukas i välfärdssyfte. Ett lands 

välfärd har även att göra med hur arbetsmarknadspolitiken och dess lagar och regler är 

utformade för att ge en grundläggande trygghet till arbetstagarna (Alesina mfl, 2001).   

 

1.1 SYFTE 
 

USA och Sverige är vid första anblicken två vitt skilda välfärdsstater med välfärdssystem som 

kraftigt skiljer sig åt. Sverige har kanske världens mest utbyggda välfärdsstat där staten spelar 

en aktiv roll för medborgarnas välbefinnande, medan USA, trots att landet i likhet med 

Sverige också räknas som en välfärdsstat, inte på långa vägar har samma nivå eller omfattning 

på sina välfärdsprogram. Den amerikanska staten tar i jämförelse med den svenska mycket 

lite ansvar för amerikanernas allmänna välbefinnande. Syftet med denna uppsats är att försöka 

ta reda på varför skillnaderna är så stora mellan USA:s och Sveriges välfärdsstater. Svaret på 

denna fråga kan i sin tur ge en fingervisning om hur framtiden möjligtvis kan te sig för den 

svenska och amerikanska välfärdsstaten. För att kunna uppfylla uppsatsens syfte kommer en 

jämförelse mellan den amerikanska och svenska välfärdsstaten att genomföras. I denna 

jämförelse kommer tre olika förklaringsmodeller att användas som ett ramverk för att kunna 

särskilja de faktorer som är relevanta för storleken på välfärdsstaten. Den första kallas klass- 

och väljarmobilisering och fokuserar på fackföreningarnas och arbetarpartiernas roll för 

uppkomsten av välfärdsstaten. Statscentrerad förklaring är namnet på nästa modell som 

kortfattat innebär att statens organisation i fråga om parti- och valsystem, samt dess 

centralisering eller decentralisering påverkar storleken av välfärdsstaten. Den tredje och sista 

förklaringsmodellen har namnet homogenitet vs. heterogenitet och behandlar den påverkan ett 

lands etniska och rasmässiga sammansättning har på välfärdsstatens storlek.  
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1.2. DISPOSITION 
 

Uppsatsen börjar med en inledning där läsaren får bekanta sig med ämnet och ta del av syftet 

med uppsatsen. Metod och material är nästa kapitel där författarens tillvägagångssätt 

presenteras samt också vilka källor som använts. Det tredje kapitlet heter Den svenska och 

amerikanska välfärdsstaten och ger en bakgrund till hur välfärdssystemen är uppbyggda i 

respektive land. Teorier/Förklaringsmodeller heter kapitel fem där de tre 

förklaringsmodellerna som ska användas i uppsatsen presenteras. Härnäst följer kapitlen 

klassbaserad väljarmobilisering, statscentrerad förklaring, och homogenitet vs. heterogenitet, 

som alla behandlar vad det är som kan tänkas förklara skillnaden mellan den svenska och 

amerikanska välfärdsstaten. Det nionde kapitlet heter diskussion och slutsatser där det som 

framkommit i de tre föregående kapitlen knyts ihop och diskuteras. Mot bakgrund av vad som 

framkommit som viktiga orsaker bakom skillnaderna mellan Sveriges och USA:s 

välfärdssystem diskuteras i kapitel tio avslutningsvis framtiden för dessa båda länders 

välfärdsstater.   

    

  

2. METOD OCH MATERIAL 
 

2.1. METOD 
 

Denna uppsats är upplagd som en litteraturstudie där ett antal relevanta böcker och artiklar 

använts för att svara på uppsatsens frågeställningar och möta dess syfte. I det inledande skedet 

genomfördes en sökning på Luleå Universitetsbiblioteks hemsida för att identifiera de böcker 

som eventuellt skulle kunna vara intressanta med tanke på uppsatsens syfte. Till en början 

användes breda sökord för att därifrån utgå och försöka hitta mer specifik information 

angående just denna uppsats frågeområden. När böckerna och artiklarna införskaffats lästes 

dessa igenom för att identifiera den information som är intressant för denna uppsats. 

Uppsatsens olika delar planerades i förväg så att under tiden materialet lästes igenom kunde 

det sorteras in i de delar av uppsatsen där de bäst passade in. När detta var avklarat återstod 

arbetet med att försöka svara på frågeställningen och uppfylla syftet med uppsatsen genom att 

använda den inhämtade informationen.  
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2.2. MATERIAL 
 

Den litteratur som behandlar välfärdsstaten och dess uppkomst är till volymen mycket 

omfattande. Trots det avsevärda antal böcker och rapporter som skrivits om detta ämne går 

det ändå att urskilja en del olika trender och inriktningar. Det ramverk som dominerat på detta 

område kallas strukturell-funktionalism eller teorin om det industriella samhället. Lite 

förenklat går denna teori ut på att välfärdsstaten bildades som en nödvändig åtgärd för att 

motverka de sociala kostnader som industrialiseringen förde med sig. Urbanisering och 

krympande sociala stödsystem som en följd av industrialiseringen var några av dess sociala 

kostnader. Genom industrialiseringen fick också staten ökade inkomster som i sin tur 

möjliggjorde satsningar på välfärdsprogram (Piven och Cloward, 1993). Denna uppsats 

kommer dock inte att beröra denna teori som sådan utan istället inrikta sig på en besläktad 

blandning av fyra olika politiska teorier som alla behandlar välfärdsstatens utveckling. 

Orsaken till att just dessa följande fyra teorier valdes är helt enkelt att det är de som är 

dominerande inom välfärdslitteraturen (Piven och Cloward, 1993). The Democratic class 

struggle heter en bok av Walter Korpi från 1983, där en teori om välfärdsstatens uppkomst 

utvecklades som fokuserade på rollen för fackföreningar och de politiska partier som 

utvecklades i samband med dessa. Enligt denna teori kunde arbetarna på detta sätt utöva 

påtryckningar i riktning mot en omfattande välfärdsstat (Piven och Cloward, 1993). Den 

andra teorin som kommer att användas kombineras i denna uppsats med den ovanstående och 

har samlingsnamnet ”Pluralist teorier”. Den teori under detta samlingsnamn som denna 

uppsats använder sig av innebär i korthet att politiska partier som kämpar om väljare har en 

tendens att skapa välfärdsprogram i syfte att vinna viktiga väljargruppers stöd (Piven och 

Cloward, 1993). Inflytelserika böcker inom denna inriktning är bland annat Edward R. Tuftes 

Political control of the economy (1978). Nästa teori är den statscentrerade förklaringen till 

välfärdsstaten som i korthet går ut på att hur staten och dess olika system är konstruerade 

spelar en avgörande roll. Partisystemet och valsystemet, samt graden av decentralisering har 

enligt denna teori stor del i att förklara olika välfärdssystems utseende (Piven och Cloward, 

1993). E.E Schattschneider har inom detta område skrivit ett antal böcker som främst 

fokuserar på den amerikanska statens uppbyggnad och hur den påverkat omfattningen av den 

amerikanska välfärdsstaten. Slutligen använder sig denna uppsats av en teoriinriktning som 

utgår ifrån att heterogena länder, i jämförelse med homogena sådana, i betydligt mindre grad 

är benägna att stödja en omfördelande välfärdspolitik. Bland böckerna som skrivits om detta 

ämne kan nämnas It didn´t happen here: Why socialism failed in the United States av Lipset 
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och Marks, samt Gilens Why americans hate welfare: Race, media, and the politics of 

antipoverty policy. Trots att en hel del skrivits om detta ämne är det få författare som har 

kombinerat olika välfärdsteorier och modeller i ett försök att skapa sig en helhetsbild av 

varför vissa välfärdsstater ser ut som de gör. Enligt Cloward och Piven beror detta på de olika 

teoriinriktningarnas företrädare som alla varit övertygade om sin teoris överlägsenhet, vilket 

medfört att några mer omfattande teorikombinationer inte uppstått på området (1993). En 

sådan analys kan i sin tur frambringa olika faktorer som relevanta för en välfärdsstats 

konstruktion, och inte minst omfattning. Med hjälp av dessa faktorer kan sedan en diskussion 

om välfärdsstatens framtid hållas, såväl för Sverige som för USA. Det som eventuellt kan ses 

som en svaghet med valet av litteratur är det faktum att merparten av böckerna är skrivna av 

amerikaner, vilket därigenom öppnar för möjligheten att materialet uppvisar en viss 

partiskhet. Trots allt är dock det mesta materialet som använts till uppsatsen skrivet och 

utgivet av etablerade författare, ofta också knutna till välrespekterade universitet, vilket borde 

borga för ett stort mått av tillförlitlighet.    
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3. DEN AMERIKANSKA OCH SVENSKA VÄLFÄRDSSTATEN 
 

Detta kapitel kommer att ge en kortare bakgrund till välfärdsstatens uppkomst i USA och 

Sverige. De båda ländernas huvudsakliga välfärdsprogram initierades ungefär vid samma 

tidsperiod, i början på 1930-talet, vilket gör det naturligt att denna bakgrundsinformation för 

de båda länderna tar sin början vid den tidpunkten. De viktigaste välfärdsprogrammen i 

respektive land, med början från 1930-talet och framåt, kommer att behandlas i syfte att ge 

läsaren en bra bild av dels omfattningen, men även inriktningen på välfärdssystemen i de båda 

länderna. En bra kunskap om hur välfärden är konstruerad i USA och Sverige är inte minst 

viktig för att kunna tillgodogöra sig resonemangen i de följande kapitlen. Ländernas 

välfärdssystem kommer i detta kapitel också att jämföras på fyra olika områden. Dessa är: 

Omfattningen av de finansiella resurser som spenderas på välfärdsprogram, förhållandet 

universalitet och behovsprövning gällande välfärdsprogram, arbetsmarknadsregleringar till 

skydd för arbetstagaren samt skattesystemets utformning när det gäller omfång och grad av 

omfördelning.   

3.1. VÄLFÄRDSSTATEN SVERIGE 
 

”Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till 

några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene 

ner på den andre, där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad. I det goda hemmet 

råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora folk- och 

medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska skrankor, 

som nu skilja medborgarna i privilegierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, i rika 

och fattiga, besuttna och utarmade, plundrare och utplundrade”(Åmark, 2005. s.65.). 
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Med detta tal strax före den stora depressionens utbrott lanserade Socialdemokraternas 

partiledare Per Albin Hansson det som sedermera skulle känneteckna Socialdemokraternas, 

men även Sveriges samhällsbygge under det kommande halvseklet, nämligen det s.k. 

folkhemmet. Efter 1932 års riksdagsval blev det upp till den nytillsatta Socialdemokratiska 

regeringen, och inte minst socialminister Gustav Möller, att se till att de program som skissats 

på sedan Per Albin Hanssons tal 1928 realiserades. Det som främst fokuserades på under 

denna tid var att se till att hålla en hög och jämn sysselsättning. Genom att på detta vis hålla 

nere arbetslösheten blev olika sorters kontanta bidrag mindre viktiga. Ett visst underskott i 

statsfinanserna tilläts också som en följd av att olika s.k. nödhjälpsarbeten skapades. Denna 

arbetsmarknadspolitik fick namnet arbetslinjen, eftersom huvudsyftet med den var att så fort 

som möjligt få tillbaka den arbetslöse i arbete (Åmark, 2005). För att sammanfatta 

socialpolitiken under denna svåra ekonomiska period har socialminister Möller uttryckt det 

som så att det främsta syftet var att bekämpa fattigdom och skapa trygghet (Åmark, 2005). 

Höjningarna 1935 och 1937 av ersättningsnivåerna i folkpensionssystemet får anses vara en 

viktig del i denna trygghetsskapande och fattigdomsbekämpande politik som fördes av 

Socialdemokraterna under 1930-talet. Den andra stora reformen under 1930-talet var utan 

tvekan arbetslöshetsförsäkringen som röstades igenom riksdagen 1934 trots hårt motstånd 

från högern och bondeförbundet (Åmark, 2005). Det som dock är värt att notera är att dessa 

reformer inte ännu var universella till sin natur, dvs. de omfattade inte alla Sveriges 

medborgare. Pensionsreformen var inriktad mot låg- och medelklassen och 

arbetslöshetsförsäkringen gällde endast de som arbetade. Nästa stora reform inom 

socialpolitiken i Sverige som vållade stor debatt var frågan om allmän tjänstepension eller 

inte. Det rådde stor politisk enighet om att endast folkpension inte var tillräckligt för att 

tillgodose behoven hos dem som gick i pension. Det var speciellt arbetarna som grupp som 

fick den största ekonomiska försämringen när de gick i pension. De flesta tjänstemän hade 

dock tecknat en avtalspension som stod i proportion till lönen de haft under sin 

yrkesverksamma tid (Hadenius, 2003). Efter en lång politisk strid där speciellt 

Landsorganisationen (LO) var pådrivande för en statligt finansierad universell lösning 

beslutade riksdagen med en rösts övervikt att införa ATP. 1950- och 60-talet har av olika 

bedömare kännetecknats som en skördetid för olika välfärdsreformer. Delvis som en följd av 

att Sverige hållit sig utanför andra världskriget hade landet under denna tid en robust 

ekonomisk tillväxt där speciellt industrin utmärkte sig. Detta medförde i sin tur statliga 

överskott som kunde användas för en välfärdsexpansion. Under denna så kallade skördetid på 

1960-talet infördes bland annat lag om fyra veckors semester, allmän arbetstidsförkortning till 
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fyrtio timmar per vecka, samt miljonprogrammet som var en stor satsning på 

bostadsbyggande. Dessa och flertalet andra välfärdspolitiska satsningar bidrog till att de 

sociala utgifterna utgjorde mer än trettio procent av statsbudgeten 1965 (Hadenius, 2003). På 

arbetsmarknaden trädde lagen om anställningstrygghet (LAS) i kraft den första juli 1974, 

vilket innebar att den anställde fick skydd mot uppsägning som inte skedde på sakliga 

grunder.  

 

 

       På hälso- och sjukvårdsområdet har alla svenska medborgare tillgång till i princip gratis 

sjukvård. Detta program är således universellt och inte behovsprövat. Vid sjukdom eller 

olycksfall har också alla svenskar genom sjukförsäkringssystemet rätt till ersättning upp till 

80 procent av lönen (Alesina m.fl., 2001). Universella bidrag till barnfamiljer utgår också till 

alla barnfamiljer i Sverige med barn i åldrarna upp till 16 år. De som sedan går vidare till 

gymnasiestudier får ett så kallat studiebidrag tills de avslutat sina gymnasiestudier. De 

personer som av en eller annan anledning inte kan försörja sig själva och inte omfattas av 

något annat program har i Sverige rätt till socialbidrag. Socialbidraget är främst avsett att 

avhjälpa fattigdom och uppgick år 2001 till ungefär 47 procent av en svensk medellön 

(Alesina m.fl., 2001). Den svenska välfärden utgörs dock inte bara av olika generella bidrag. 

En stor del av vad som ingår i den svenska välfärdsstaten består av olika regler avsedda att 

skydda arbetstagarna. Som tidigare nämnts är LAS en viktig del i detta, men även 

medbestämmandelagen (MBL) som tillkom 1977 har bidragit till att stärka arbetstagarnas 

ställning på arbetsmarknaden. MBL innebär att arbetsgivaren har en informations- och 

förhandlingsskyldighet gentemot de anställda vid förändringar som påverkar arbetstagarna. 

Som en följd av Sveriges omfattande välfärdsprogram utgjorde de statliga utgifterna 1999 

över 60 procent av bruttonationalprodukten (Alesina, m.fl., 2001), vilket i jämförelse med 

andra länder är en mycket stor andel. Andelen transfereringar, dvs. inkomstöverföringar till 

hushållen och företagen såsom pensioner, barnbidrag och arbetslöshetsunderstöd (Eklund, 

2004), uppgick samma år till dryga 21 procent av BNP (Alesina m.fl., 2001).  
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3.2. DEN AMERIKANSKA VÄLFÄRDEN 
 

Den södra delen av USA med en befolkning till övervägande del bestående av svarta 

bomullsplockare hade under 1930-talet stora problem med fattigdom. Bland annat beskrev en 

rapport 1938 förhållandena i de så kallade bomullsstaterna som ”ett bälte av sjukdom, misär, 

och onödig död” (Patterson, 1994). Fram till den stora depressionens intåg i början på 1930-

talet var svår fattigdom i USA reserverat för söderns fattiga bomullsplockare. Efter att 

depressionens följder börjat sprida sig till resten av USA var så inte längre fallet. Vita 

medelklassamerikaner som tidigare levt relativt bekymmersfria liv föll ner i fattigdom och 

skapade en nation där cirka 40 till 50 procent levde i fattigdom (Patterson, 1994). Som ett svar 

på denna utbredda fattigdom kom 1933 Franklin D. Roosevelts New Deal i ett försök att 

motverka de värsta effekterna av depressionen. Omfattningen av fattigstödet under the New 

Deal var dock begränsat och endast avsett att lindra den värsta hungern och lidandet. Stödet 

betalades också ut ytterst motvilligt, vilket Roosevelt gav bevis på när han jämförde 

fattigstödet med narkotika som sakta förstör den mänskliga anden. Han avslutade detta med 

att säga att ”The federal government must and shall quit this business of 

relief”(Patterson,1994).  

 

      

      Eftersom kongressen och de styrande på den federala nivån visat stor skepticism mot 

statlig fattighjälp var det inte utan en viss lättnad som kongressen 1935 röstade igenom det 

som skulle bilda grunden för det amerikanska välfärdssystemet, nämligen Social security act. 

Denna lag bestod av fyra delar som tillsammans skulle täcka behoven hos de behövande i 

USA. Dessa var: allmänt stöd för de som av någon anledning inte kunde få jobb, 

nödhjälpsjobb till dem som var arbetsföra, allmänt kategoriskt stöd för blinda, gamla och barn 

samt slutligen en socialförsäkring som skulle säkerställa pensioner och tillfälligt 

arbetslöshetsstöd (Patterson, 1994). Värt att notera i sammanhanget är att för endast en av 

dessa kategorier, nämligen nödhjälpsjobben, ansvarade den federala regeringen. De tre 

återstående delarna låg på de individuella delstaternas ansvar att finansiera och implementera. 

Detta medförde inte helt oväntat att de rikare nordliga staterna betalade ut betydligt mer 

socialhjälp jämfört med deras fattigare grannar nere i södern. Resultatet blev långt ifrån en 

heltäckande universell välfärdsstat över hela USA. Någon sjukförsäkring eller större 

omdistribuering av inkomster rymdes heller inte i lagförslaget som mest var inriktat på att 

skapa jobb och stärka moral än att bekämpa fattigdom. Stödet till Amerikas utsatta 
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kännetecknades efter införandet av Social security act av stor variation mellan staterna, 

underfinansiering av de flesta program, samt en allmän stigmatisering av dem som mottog 

stöd. Detta som en följd av lagens icke universella karaktär (Patterson, 1994).  

 

     

        Det stora ekonomiska uppsving som USA drogs med i som en följd av andra 

världskrigets stora militär-industriella mobilisering satte slutligen punkt för de ekonomiskt 

svåra tiderna landet upplevt sedan början av 1930-talet. Andelen fattiga minskade dramatiskt 

och välfärdsfrågor kom i skymundan för en obotlig optimism orsakad av de goda ekonomiska 

tiderna. Den allmänna uppfattningen var att ekonomisk tillväxt skulle göra att fattigdomen till 

slut vittrade bort (Patterson, 1994). I början av 1960-talet återuppväcktes dock frågor rörande 

fattigdom. Orsaken till att det vid just denna tidpunkt blev intressant att diskutera fattigdom är 

omtvistat, men en bidragande orsak är säkert att det 1960 trots allt fortfarande existerade över 

39 miljoner fattiga i Amerika (Patterson, 1994). Delvis som ett svar på det tilltagande intresset 

för fattigdom och dess orsaker, förklarade president Lyndon B. Johnson krig mot fattigdomen, 

det så kallade War on Poverty (Patterson, 1994). Bara ett år senare tog kongressen beslutet att 

införa Medicaid och Medicare. Medicaid är ett sjukförsäkringsprogram inriktad mot 

låginkomsttagare utan egna möjligheter att teckna privata sjukförsäkringar eller själv betala 

för sjukvården. Medicare skapades i sin tur på grund av att allt fler äldre inte längre hade råd 

att betala sina vårdkostnader, som i början av 1960-talet ökade med nästan 7 procent per år. 

Medicare är ett sjukförsäkringsprogram som är avsett att ge alla äldre amerikaner sjukvård till 

ett rimligt pris (www.medicarerights.org, 2006).  

 

       

     Skillnaden mellan det svenska välfärdssystemet och det amerikanska är på alla punkter 

avsevärd. 1999 låg till exempel USA:s statliga kostnader på omkring 35 procent av BNP, 

vilket kan jämföras med Sveriges dryga 60 procent. Det är också värt att notera att 

skillnaderna mellan USA:s och Sveriges välfärdssystem är som allra störst när det gäller 

själva kärnan i välfärdsstaten, nämligen transfereringarna. Knappt 11 procent av Amerikas 

BNP gick 1999 till transfereringar såsom pensioner, arbetslöshetsstöd och barnbidrag (Alesina 

mfl, 2001). Som en jämförelse satsar Sverige dubbelt så stor andel av BNP, dryga 21 procent, 

på olika transfereringar. Statliga utgifter på sociala program i procent av BNP visar också på 

en anmärkningsvärd skillnad mellan de båda länderna. Här hade Sverige 1999 utgifter på 33 

procent av BNP, vilket vida överstiger de 15.8 procent av BNP som USA lade på olika sociala 

http://www.medicarerights.org
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satsningar (Alesina mfl, 2001). Det som främst kännetecknar de amerikanska sociala 

programmen är att de nästan alla är riktade och kräver behovsprövning innan stöd beviljas. 

Det handlar alltså inte om några universella system, vilket allt som oftast är fallet i Sverige. 

Det är inte heller alltid så att välfärdspolitik kräver en massa pengar. Genom lagstiftning kan 

staten göra arbetsmarknaden till en tryggare plats för arbetstagarna utan att behöva spendera 

statliga medel för detta ändamål. En jämförelse mellan USA och Sverige på det 

arbetsmarknadspolitiska området avslöjar stora skillnader mellan länderna. Till exempel så 

visar undersökningar som undersökt omfattningen av lagstiftningen på detta område, att USA 

ligger långt efter de övriga Europeiska länderna, och då inte minst Sverige. Rörande 

lagstiftning som är ämnat att skydda arbetaren på arbetsplatsen får USA betyget 0 av 10 och 

när det gäller skyddet mot uppsägning utdelades poängen 1 av 20. På den första variabeln fick 

Sverige 7 av 10 och på den andra 13 av 20 (Alesina mfl, 2001). För att ytterligare understryka 

att skillnaden mellan den svenska och amerikanska välfärdsstaten inte är nyligt uppkommen 

kan det vara intressant att studera hur de statliga utgifterna för olika välfärdsprogram 

utvecklats genom åren. Det som statistiken avslöjar är att det ända från 1870 till 1998, som är 

det senaste tillgängliga året, har skillnaderna mellan USA:s och Sveriges statliga utgifter på 

transfereringar och subventioner varit betydande. En detalj som också är värd att notera är att 

mellan åren 1960 och 1980 så ökade skillnaden successivt, tills det 1998 skiljde mer än det 

dubbla mellan ländernas utgifter (Alesina mfl, 2001).  

 

 
                   1870           1937           1960           1970           1980           1998          

 

USA             0.3               2.1              5.0              7.5             10.4            11.0 

 

Sverige        0.7              …                8.1             12.1             21.1           23.8 

 

Fig.1 Statliga utgifter på subventioner och transfereringar i procent av BNP mellan åren 1870-

1998. (Efter Alesina, Glaeser och Sacerdote, 2001)   

 

 

 



 13

En annan viktig skillnad som också är värd att poängtera är det faktum att i jämförelse med 

USA är Sveriges skattesystem betydligt mer progressivt. Jämfört med Sverige och resten av 

Europa är marginalskatterna i USA för låginkomsttagare (upp till 50 procent av 

medelinkomsttagarens lön) högre samtidigt som marginalskatten jämförelsevis är lägre för 

höginkomsttagare i USA (Alesina mfl, 2001). För att ha råd med Sveriges omfattande 

välfärdsprogram och stora offentliga sektor krävs ett skattesystem med relativt högt 

skattetryck. Sveriges skatter har även som mål att omfördela inkomster från höginkomsttagare 

till låginkomsttagare genom att de är progressiva, vilket innebär att höginkomsttagare betalar 

en större andel av sin inkomst i skatt jämfört med låginkomsttagare (Eklund, 2004). USA är 

som tidigare nämnts en relativt begränsad välfärdsstat med små ambitioner att omfördela 

inkomster, vilket delvis kan förklara deras omvänt progressiva skatt. Sammanfattningsvis kan 

sägas att skillnaden mellan de resurser som Sverige och USA spenderar på välfärdsprogram är 

avsevärd. Sverige spenderar till exempel dubbelt så mycket på transfereringar jämfört med 

USA. Den svenska välfärdsstaten är till naturen universell, till skillnad från den amerikanska 

som till stora delar är behovsprövad. Det lagliga skyddet i form av olika regler för 

arbetstagare är även det mycket mer omfattande i Sverige än i USA. Slutligen har Sverige ett 

större skattetryck och ett mycket mer omfördelande skattesystem jämfört med USA. Detta 

helt enkelt för att ha råd med den svenska välfärden. Med denna bakgrundsinformation i 

färskt minne kommer nästa tre kapitel att presentera de olika förklaringsmodeller som i 

uppsatsen används som redskap för att komma fram till vad det är som förklarar de skillnader 

på välfärdsområdet som nyss avhandlats.   
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4. TEORIER/FÖRKLARINGSMODELLER 
 

På de följande sidorna kommer de teorier som ska användas för att förklara skillnaderna 

mellan den svenska och amerikanska välfärdsstaten att presenteras mer ingående. Dessa tre 

olika förklaringsmodellerna kommer senare kombineras i denna uppsats diskussionsdel för att 

förhoppningsvis ge ett heltäckande svar på varför Sverige och USA utvecklats så olika på 

detta område. De tre förklaringsmodellerna har fått namnen: klass- och väljarmobilisering, 

statscentrerad förklaring samt homogenitet vs. heterogenitet.  

 

4.1. KLASS- OCH VÄLJARMOBILISERING 
 

Denna förklaringsmodell har skapats genom en kombination av två närbesläktade teorier 

angående välfärdsstatens uppkomst och expansion. Den första teorin bygger till stor del på 

Walter Korpis inflytelserika bok The Democratic Class Struggle och går i huvudsak ut på att 

välfärdsstatens intåg började i och med industrialismens skapande av en industriarbetarklass. 

Denna industriarbetarklass slöt sig sedermera samman i fackföreningar, vilket fick stor 

betydelse för deras framtida makt gentemot arbetsgivare och stat (Piven och Cloward, 1993). I 

samband med denna utveckling på arbetsmarknaden uppstod det ungefär samtidigt, som en 

följd av arbetarnas sammanslutning, olika politiska partier som representerade arbetarnas 

intressen i samverkan med de olika fackföreningarna. De arbetarpartier som uppkom på detta 

sätt hade som sin naturliga väljarbas industriarbetarna, som tillsammans med ett orubbligt 

stöd från industrifacken gjorde att dessa partier fick stora framgångar i de allmänna valen. 

Dessa arbetarpartier tillsammans med de olika facken, blev instrumenten varmed 

arbetarklassen försäkrade sig om olika inkomstfördelande reformer som måste ses som 

grundläggande för välfärdsstatens uppkomst och utbredning (Piven och Cloward, 1993). 

Walter Korpis allmänna hypotes som stödjer detta resonemang är att ”the presence of 

reformist socialist parties in the government can bring public policies closer to wage-earner 

interests” (1983).  
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Den andra delen i denna förklaringsmodell har i uppsatsen fått namnet väljarmobilisering. De 

som företräder denna modell anser att kampen om väljarna i samband med val är den motor 

som driver välfärdsstatens utvidgning (Piven och Cloward, 1993). Bland annat skrev Edward 

R. Tufte Political control of the economy där han lägger fram hypotesen att staten och det 

regerande partiet ofta försöker försäkra sig om omval genom att med olika medel påverka 

väljarnas kortsiktiga ekonomi (1978). Tuftes teori kan sammanfattas med hjälp av följande tre 

punkter: 

1. Förändringar i ekonomin under de närmaste månaderna före ett val kan vara den faktor 

som ändrar maktförhållandena mellan kandidaterna och avgör valet.  

2. Väljarkåren belönar det sittande styret för välstånd och straffar dem i dåliga 

ekonomiska tider. 

3. Kortsiktiga ökningar i ekonomisk tillväxt under månaderna närmast före ett val gynnar 

det redan sittande styret. 

Frågan som då blir naturlig att ställa är om, och hur det är möjligt att påverka ekonomin för 

väljarna i ett sådant kortsiktigt perspektiv som här blir fallet? Först och främst har det visat sig 

att en ökning i disponibel inkomst, dvs. den inkomst som återstår efter att skatterna dragits 

ifrån summan av den arbetsinkomst och de bidrag som erhålls (Eklund, 2004), har en stark 

koppling till ökat stöd för den sittande regeringen. Det är också ett faktum att under normala 

ekonomiska förhållanden har olika transfereringar och skatter större inverkan på ekonomin 

som helhet, jämfört med om den allmänna ekonomiska tillväxten ökar eller minskar (Tufte, 

1978). Det är således så att det snabbaste sättet för en sittande regering att öka väljarnas 

disponibla inkomst och genom det sitt väljarstöd, är genom ökade transfereringar. 

Konsekvenserna av detta för välfärdsstaten torde bli en kontinuerlig uppgradering av den 

sociala välfärden som ett resultat av den sittande regeringens kamp för att behålla makten.       

Förklaringsmodellen som kallas klass- och väljarmobilisering består således av två 

kompletterande delar. Den första identifierar den främsta orsaken bakom välfärdsstatens 

uppkomst som arbetarklassens organiserande i anslutning till nybildade socialistpartier, vilket 

resulterade i att arbetarna på ett lättare sätt kunde föra fram sina krav. Den andra delen inriktar 

sig på en förklaring till varför välfärdsstaten i vissa länder blivit så omfattande. För att kunna 

svara på denna fråga analyseras sittande regeringspartiers användning av olika transfereringar 

i samband med val. Denna förklaringsmodell redogör alltså dels för orsakerna till uppkomsten 

av välfärdsstaten, samt också möjliga anledningar till dess varierande storlek mellan olika 

länder. 
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4.2. STATSCENTRERAD FÖRKLARING 
  
Den statscentrerade förklaringsmodellen till olika välfärdsstaters utseende och omfång 

fokuserar på olika statliga institutioner. De institutioner som är särskilt intressanta för denna 

uppsats är länders valsystem, partisystem samt hur maktdelningen mellan det centrala och det 

regionala är konstruerad. Den statscentrerade förklaringen utgår ifrån antagandet att det som i 

slutänden är det som bestämmer ett lands välfärdspolitik är utseendet på statens olika 

beståndsdelar genom att lagstiftare tar upp olika initiativ som sedan formas av den struktur 

som finns på området (Piven och Cloward, 1993). Vilket valsystem ett land valt att använda 

sig av och dess partisystem är intimt förknippade. Det är allmänt accepterat att utvecklade 

samhällen med majoritetsvalsystem som en följd av detta också får tvåpartisystem. ”Det enkla 

majoritetsvalsystemet gynnar tvåpartisystem” säger bland annat Duvergers lag (Hague mfl, 

2000). Eftersom folket i ett majoritetsvalsystem röstar i valkretsar där endast en kandidat 

avgår med segern, uppfattas oftast röster på kandidater utan reella segerchanser som 

bortkastade. Därför utkristalliseras oftast två dominerande partier som står mot varandra. 

Detta förhållande får konsekvenser för till exempel vilken sorts välfärdspolitik som de 

ledande kandidaterna i realiteten kan föra om de ska ha en rimlig chans till att vinna val. 

Genom att politikerna endast behöver få dryga 50 procent av rösterna blir policyinitiativ som 

gynnar minoriteter extremt ovanliga. Eftersom de fattiga i USA utgör en minoritet, både i 

egenskap av deras låga inkomster samt rastillhörighet, blir olika fattigdomsbekämpande 

initiativ således mindre vanliga. I länder som Sverige med proportionella valsystem där 

andelen röster på ett parti omvandlas till samma andel platser i landets parlament blir oftast 

resultatet flerpartisystem (Hague mfl, 2000). Detta medför att olika minoritetsgrupper har en 

mycket större chans att få gehör för sina åsikter i parlamentet. Maktdelningens territoriella 

dimension inom en stat har också en viktig roll att spela i välfärdsstatens utveckling. Hur 

maktfördelningen är konstruerad mellan den centrala makten och landets olika regioner kan se 

ut på olika sätt. Federalismen utgår ifrån att makten delas mellan en central statsmakt och 

olika delstatsregeringar (Hague mfl, 2000), medan en enhetsstat innebär att all makt utgår från 

centrum och i den mån landets regioner har ett mått av självstyre är detta sanktionerat av 

centralmakten (Hague mfl, 2000). Tydliga exempel på federala stater är USA och Kanada 

som till ytan är enormt stora, vilket naturligtvis påverkade valet av federalism istället för en 

mer enhetsstatlig lösning. De skandinaviska länderna är alla tydliga enhetsstater med en liten 

geografisk yta samt etniskt mycket homogena befolkningar (Hague mal, 2000), vilket till viss 
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del också förklarar deras territoriella maktdelning. Som en del i denna förklaringsmodell 

spelar valet mellan federalism och enhetsstat en viktig roll för välfärdsstatens utveckling. I en 

enhetsstat är det avsevärt enklare att införa olika nationella, heltäckande välfärdsprogram på 

grund av det centrala styrets makt, än det är i en federal stat där delstaterna har betydligt mer 

att säga till om.  

4.3. HOMOGENITET VS. HETEROGENITET 
  

De båda orden homogenitet och heterogenitet syftar på hur landets etniska sammansättning 

ser ut, dvs. varifrån medborgarna härstammar, samt även vilken ras de tillhör. När det i 

uppsatsen i fortsättningen talas om homogenitet avser det ett land med i huvudsak medborgare 

av samma hudfärg och ursprung. Ett heterogent land är i motsats till detta ett land 

kännetecknat av en stor blandning av olika hudfärger och ursprungsnationaliteter. 

Undersökningar har gjorts som visar att ett lands rasblandning är nära kopplat till stödet för 

omdistribuerande program, (Alesina mfl, 2001). Mer specifikt har det inom USA också 

påvisats att en persons rastillhörighet är den största enskilda faktorn som kan förklara en 

individs stöd för välfärdsstaten (Alesina mfl, 2001). En stor volym litteratur har skrivits i detta 

ämne och Gary Becker med flera har bland annat kommit fram till slutsatsen att folk föredrar 

människor från den egna rasen mycket mer än folk från andra raser (Alesina mfl, 2001). Detta 

kan tyckas vara en aning förenklat, men faktum är att ett antal studier genomförts som stödjer 

detta påstående. Bland annat har Alesina och La Ferrara visat att medverkan i sociala 

aktiviteter som kräver direkt samverkan mellan individer, är lägre i områden med människor 

tillhörande olika raser (Alesina mfl, 2001). Samma studie visar också att tillit mellan 

medborgare är större i områden med homogen rastillhörighet. De bakomliggande orsakerna 

till detta fenomen påstås vara allt ifrån att människor är genetiskt programmerade till att ogilla 

människor av annan ras, till mer troliga teorier som att människor tenderar att sortera in sin 

omgivning i ”vi” och ”dom” grupper (Alesina mfl, 2001). Faktum kvarstår dock att människor 

verkar föredra folk av sin egen ras och ursprung, vilket har betydelse för det allmänna stödet 

för välfärdsstaten.   
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Mot bakgrund av de tre föregående kapitlen och om vi utgår ifrån att skillnaden mellan de 

båda ländernas välfärdsstater är avsevärd kan tre olika hypoteser ställas upp för att testa 

uppsatsens förklaringsmodeller. Dessa är: 

 

1. Om vi utgår ifrån vad som framkommit i kapitlet om klass- och väljarmobilisering borde 

det vara så att förekomsten av fackföreningar och närbesläktade socialistpartier torde vara en 

grundläggande förutsättning för en omfattande välfärdsstat. En del av välfärdsstatens storlek 

borde också enligt denna teori kunna förklaras med att ständigt nya initiativ på 

välfärdsområdet krävs för att det styrande partiet ska behålla sin makt.  

 

2. Den statscentrerade förklaringen ger upphov till hypotesen att federala stater med 

majoritetsval och tvåpartisystem får begränsade välfärdsstater samtidigt som enhetsstater med 

proportionella val och flerpartisystem tenderar att utveckla omfattande välfärdssystem.  

 

3. Förklaringsmodellen om homogenitet och heterogenitet bland befolkningen frambringar 

hypotesen att länder med etnisk och rasmässig homogenitet får omfattande välfärdsstater 

medan heterogena stater i motsats till detta ofta har relativt små välfärdsstater.            

 

5. KLASSBASERAD VÄLJARMOBILISERING 
 

I detta kapitel kommer olika fakta och omständigheter rörande förklaringsmodellen om en 

klassbaserad väljarmobilisering att presenteras och närmare undersökas. Tonvikten på 

analysen i detta kapitel ligger främst på svenska förhållanden eftersom diverse orsaker som 

mer utförligt tas upp i senare kapitel förhindrade liknande förhållanden att uppstå i USA.  En 

av dessa orsaker var bland annat att arbetarklassen i USA främst organiserade sig efter etnisk 

samhörighet istället för i mer omfattande sammanslutningar efter yrkeskategori eller liknande 

(Alesina och Glaeser, 2004). Följden blev att den amerikanska arbetarklassen förblev splittrad 

och utövade till skillnad från den svenska inte något större politiskt inflytande.  
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 Sverige har till skillnad från USA en lång historia av samarbete mellan fackföreningar och 

arbetarpartier. Detta nära samarbete har, vilket en ansenlig mängd litteratur stödjer, mycket att 

göra med den stora välfärdsstat som utvecklades i Sverige efter att Socialdemokraterna 

kommit till makten på 1930-talet (Alesina och Glaeser, 2004). Socialdemokraternas främsta 

mål under välfärdsbyggets inledande år var att befria arbetarna från marknadens inbyggda 

osäkerheter och skapa trygghet genom att erbjuda välfärdsprogram så att kollektivt handlande 

gentemot kapitalet skull möjliggöras. Målet var helt enkelt att stärka arbetarnas position mot 

marknaden (Åmark, 2005). Genom att institutionalisera välfärdsstaten stärkte 

Socialdemokraterna sin politiska ställning, vilket i sin tur tvingade den borgerliga 

oppositionen att tolerera införandet av nya välfärdsprogram (Esping-Andersen och Korpi, 

1983). Från början av 1930-talet ökade SAP successivt sitt stöd bland väljarna. I 1932 års val 

vann partiet 41.7 procent av rösterna som sedan ökade till 45.9 procent 1936. Under samma 

period ökade även antalet medlemmar i LO med över 50 procent, vilket visar på att väljarna 

bekräftade och uppmuntrade den välfärdspolitik som Socialdemokraterna under samma tid 

förde (Åmark, 2005). Alliansen mellan det Socialdemokratiska arbetarpartiet och 

fackföreningsrörelsen var under efterkrigstiden avgörande för den omfattande mobiliseringen 

av arbetarklassen och som en följd av detta den snabba expansionen inom välfärdssektorn. I 

boken Hundra år av välfärdspolitik av Klas Åmark citeras sociologerna Evelyne Huber och 

John Stephens på ett sätt som väl sammanfattar förhållandet fackförening, parti och 

välfärdsstat. ”En stark allians mellan de fackliga organisationerna och det socialdemokratiska 

partiet är den viktigaste tillskyndaren inte bara av en generös välfärdsstat, utan också av en 

välfärdsstat med en stark, universalistisk, medborgarbaserad, solidarisk, omfördelande och 

service-orienterad karaktär” (2005). Under välfärdsstatens exceptionella expansion i Sverige 

under 1960-talet spelade denna klassmobilisering en stor roll. När Socialdemokraterna till slut 

gick vinnande ur striden om den allmänna tjänstepensionen galvaniserade det partiet och 

facket inför 1960 års viktiga riksdagsval. Detta val skulle komma att spela en avgörande roll 

för vilken väg Sverige skulle välja på det socialpolitiska området. Det borgerliga blocket stod 

för en restriktiv välfärdspolitik, medan Socialdemokraterna och LO tillsammans ville fortsätta 

utbyggnaden (Therborn mfl, 1987). Det borgerliga blocket förlorade som bekant detta val, 

vilket för Socialdemokraterna och LO blev ett kvitto på att klassmobiliseringen lyckats och att 

välfärdsbygget kunde fortsätta.  
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 Det som försvårar en borgerlig klassmobilisering med potentialen att utgöra en realistisk 

konkurrent till den Socialdemokratiska/fackliga mobiliseringen är bland annat den svenska 

välfärdsstatens universella karaktär. Detta innebär att i stort sett alla svenska medborgare 

gynnas på ett eller annat sätt av olika välfärdsprogram. Familjepolitiken, sjukvården, skolan 

och folkpensionerna är alla breda och allmänna program som gör att de av 

Socialdemokraterna införda välfärdsprogrammen skapats ett mycket starkt svenskt socialt 

medborgarskap. Möjligheterna för den borgerliga oppositionen att under sådana 

omständigheter lyckas klassmobilisera mot Socialdemokraterna och deras syn på 

välfärdsstaten, måste i bästa fall anses som små (Therborn mfl, 1987). Framgången för den 

Socialdemokratiska och fackliga klassmobiliseringen blir särskilt tydlig när valdeltagandet för 

olika socialgrupper under åren 1936-1967 studeras. 

 

 

 

              Procent                                      

                                                     
                         1936   1940   1944   1952   1958   1964   1970 

                                                       Valår 

Fig.2. Klasskillnader i valbeteende i allmänna val: 1936-1967. Skillnad i procent mellan 

socialgrupp 3 och socialgrupp 1 och 2 (Efter Korpi, 1983). 
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socialklass 1 och 2 har förändrats från 1936 till 1967. Med socialklass 3 avses här arbetarklass 

och socialklass 1 och 2 är övre medelklass respektive medelklass (Korpi, 1983). Forskning 

inom detta område har visat att andelen röstande i de övre samhällsskikten är större jämfört 

med de lägre samhällsklasserna. Socialgrupp 1 och 2 har således i betydligt högre grad 
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deltagit i olika val, medan socialgrupp 3, arbetarklassen, uppvisat mindre andel röstande 

(Korpi, 1983). Vad som relativt omgående kan utläsas från denna graf är att skillnaden i 

röstningsbeteende mellan dessa socialgrupper i Sverige gradvis minskat från 1944, då 

skillnaden låg på omkring 6 procent, till 1967 då endast en knapp procent skilde. Denna 

uppsats hävdar att orsaken till denna omsvängning i väljarbeteende är relaterat till 

Socialdemokraternas och fackförbundens mobilisering av arbetarklassen. Hur har då detta gått 

till? Det är intressant att notera att arbetarklassen började vallfärda till vallokalerna vid 

omkring samma tidpunkt som grunden lades för de stora svenska välfärdsprogrammen. 

Genom fackföreningarnas idoga arbete med att organisera proletariatet fick arbetarna en helt 

annan ställning i svensk politik jämfört med tidigare. Tillsammans med Socialdemokraternas 

satsning på omfördelande åtgärder och trygghet i arbetslivet lyckades man aktivera stora delar 

av denna grupp och vinna deras röster, vilket skulle visa sig vara ett lyckat recept för en lång 

tid framöver. För att behålla denna grupps röster krävdes dock ständigt nya reformprogram. 

Den institutionella, universella typen av välfärdsstat som Sverige företräder har som tidigare 

nämnts den fördelen att ett brett lager av befolkningen gynnas, vilket inte minst kan vara 

fördelaktigt i samband med valen. USA har i motsats till Sverige en helt annan typ av 

välfärdsstat. Istället för en institutionell välfärdspolicy har USA istället en så kallad marginell 

social policy som delar befolkningen i två delar, fattiga och inte fattiga. Här existerar inga 

allomfattande välfärdsprogram, utan fokus ligger istället på att hjälpa den del av befolkningen 

som ligger under fattigdomsgränsen (Korpi, 1983). En sådan policy kan resultera i att de som 

tar emot hjälp, dvs. dem fattiga, stigmatiseras och lättare kan utpekas som arbetsskygga 

bidragstagare. En marginell social policy kan heller inte generera lika stora väljarskaror som 

en institutionell policy har möjligheten till. Detta eftersom det stora flertalet medborgare drar 

nytta av institutionella välfärdsprogram, vilket inte är fallet i en marginell välfärdspolicy. En 

marginell policy inbjuder också till ett så kallat ”välfärdsbakslag” där den majoritet av 

befolkningen som inte omfattas av fattigstödet kan gå samman mot den bidragstagande 

minoriteten (Korpi, 1983). Tendenser till detta har kunnat skönjas i USA och möjliga orsaker 

till detta kommer att diskuteras i ett senare skede av uppsatsen. Som tidigare nämndes i 

inledningen till detta kapitel så bildades aldrig starka fackföreningar i USA. Orsakerna till 

detta ligger bland annat att finna i den etniska heterogeniteten som i alla tider präglat det 

amerikanska samhället, men också i det faktum att landet har ett majoritetsvalsystem (Alesina 

och Glaeser, 2004). Dessa faktorer kommer att tas upp i senare kapitel, men för tillfället 

räcker det med att konstatera att några starka fackföreningar och socialistpartier aldrig 

uppkom i USA. Avsaknaden av ett riktigt arbetarparti i amerikansk politik medförde att den 
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amerikanska arbetarklassen, till skillnad från den svenska, saknade ett mycket viktigt 

instrument för att föra fram sina krav. Resultatet blev att välfärdsfrågor som traditionellt är 

förknippade med arbetarklassen inte rönte någon större uppmärksamhet på den amerikanska 

politiska dagordningen.   

 

 

     En av de politiska effekterna från den lyckade socialdemokratiska/fackliga 

klassmobiliseringen är att de politiska skiljelinjerna i svensk politik har förflyttats åt vänster. 

De borgerliga partierna har i stora drag accepterat den svenska välfärdsstaten och mest inriktat 

sig på skattesänkningsfrågor (Korpi, 1983). Orsakerna bakom denna borgerliga ideologiska 

kapitulation är självklart flera, men en bidragande sådan torde vara Socialdemokraternas stora 

valframgångar genererade av löften om en nästan ständigt expanderande välfärd (Korpi, 

1983). Dessa valframgångar höll i sig nästan oavbrutet fram till början av 1970-talet då 

någonting hände. Väljarstödet minskade, vilket slutligen kulminerade i borgarnas valseger 

1976. Runt denna tid försämrades världsekonomin avsevärt som en följd av oljekriserna i 

början på 1970-talet. Detta ledde till att också Sverige blev tvungen att dra i handbromsen, 

och om inte krympa, så i alla fall hejda välfärdsstatens tillväxt. Väljarna förväntade sig en 

fortsatt mycket hög standard på välfärden och när inte det kunde uppfyllas blev resultatet en 

borgerlig valseger i 1976 års val. Detta går helt i linje med Edward R. Tuftes teori om att 

väljarna belönar regeringspartiet i ekonomiskt gynnsamma tider, och straffar dem under 

dåliga tider, vilket i detta fall verkar ha skett.  

 

 

      Arbetstagarnas inkomsttrygghet tillsammans med den universella naturen på den svenska 

välfärdsstaten har under lång tid utgjort grundstenarna i den framgångsrika svenska 

välfärdspolitiken (Åmark, 2005). Genom att fokusera på olika väljargrupper och försöka 

binda upp dessa genom olika transfereringsprogram har Socialdemokraterna efterhand lyckats 

bredda sin väljarbas och lagt grunden för fortsatta valsegrar. Ett exempel på detta är den stora 

striden om ATP som rasade under stora delar av 1950-talet. Den väljargrupp som här stod i 

fokus var tjänstemännen som på denna tid utgjorde en relativt stor grupp på arbetsmarknaden. 

Om denna inkomststarka grupp kunde lockas till Socialdemokraterna skulle det vara till stor 

fördel både för den svenska välfärdsstaten som för Socialdemokraternas fortsatta 

valframgångar. Tanken var att pensionsreformen som gynnade tjänstemännen skulle göra 

denna grupp villigare att betala höga skatter och avgifter och på så sätt hjälpa till att finansiera 
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välfärdsstaten (Åmark, 2005). Statsminister Tage Erlander erkände till och med under denna 

tid att en positiv lösning på denna konflikt skulle ge stora fördelar i valrörelsen (Baldwin, 

1990). Socialdemokraterna insåg tidigt att endast stöd från arbetarklassen i längden inte skulle 

vara tillräckligt för att försäkra sig om långsiktiga valframgångar. Det är delvis på grund av 

detta som Sverige har en universell välfärdsstat som berör i stort sett alla svenska medborgare. 

ATP striden var en del i en strävan att bredda stödet för välfärdsstaten, och i förlängningen 

också stärka det Socialdemokratiska arbetarpartiet (Baldwin, 1990). Genom att se till att så 

många som möjligt omfattades av välfärdsstaten och på så sätt skapa ett stort stöd för den, 

eliminerades också risken för protester mot höga skatter och avgifter (Baldwin, 1990).  

 

 

       Socialdemokraternas välfärdspolitik genererade i sin tur maktresurser i form av nya 

väljargrupper som förankrade stödet för partiet. Den välfärdspolitiska satsningen hade lyckats 

med att ge den politiska makten i Sverige till Socialdemokraterna (Åmark, 2005). Som en 

följd av de olika välfärdssatsningarna under 1960 och 1970-talen ökade medelklassens storlek 

mycket kraftigt, vilket medförde att en höjning av ersättningsnivåerna krävdes för att inte 

medelklassen skulle fara alltför illa vid till exempel arbetslöshet eller sjukdom. Dessa 

höjningar var även politiskt motiverade på så sätt att partiet ville kunna behålla makten även 

när medelklassens storlek ökade (Jensen, 2002).   

 

 

      Den första hypotesen som presenterades i början av detta kapitel verkar till största delen 

stämma med hur verkligheten på detta område sett ut för USA och Sverige. För Sveriges del 

har förekomsten av arbetarpartier och deras nära samarbete med fackföreningsrörelsen gjort 

att arbetarklassen kunnat föra fram sina krav och på så sätt blivit en maktfaktor inom svensk 

politik. Detta verkar helt klart ha varit en grundläggande förutsättning för att Sverige fått den 

stora välfärdsstat vi för närvarande har. Det är även tydligt att välfärdssatsningar på olika sätt 

använts för att behålla väljarstödet hos arbetarklassen, men även också för att locka till sig 

nytt väljarblod, vilket bidragit till välfärdsstatens expansion. I USA är bilden dock en helt 

annan. Här uppstod inga starka fackföreningar och därför heller inga mäktiga arbetarpartier 

med det stöd som krävdes för att föra fram arbetarnas krav. Resultatet har blivit en begränsad 

välfärdsstat med små möjligheter för arbetarklassen att förändra den nuvarande situationen.            
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6. STATSCENTRERAD FÖRKLARING 
 

 I detta kapitel kommer de speciella institutionella förhållanden som råder i USA med 

valsystemet, partisystemet, konstitutionen samt maktdelningen mellan den federala och 

delstatliga nivån att tas upp som möjliga orsaker till utseendet på USA:s välfärdsstat. De 

svenska förhållandena på detta område kommer även att beröras. 

 

 

       Det federala decentraliserade systemet i USA med delstater som i mycket stor 

utsträckning kan stifta sina egna lagar, medför svårigheter för den centrala regeringen att 

implementera nationella omfördelande program. Decentraliserad beskattningsrätt när det 

gäller beskattningsrätten har också gjort att det är mycket svårt, för att inte säga omöjligt att 

beskatta rika individer i en del av USA, till förmån för fattiga i en helt annan del (Alesina och 

Glaeser, 2004). USA:s decentraliserade politiska system är således enligt många bedömare en 

starkt bidragande orsak till dess underutvecklade välfärdsstat. James Bryce noterade redan 

1893 apropå det amerikanska politiska systemets utspriddhet att ”there is an excessive friction 

in the american system, a waste of force in the strife of various bodies and persons created to 

check and balance one another” (Swenson, 2002). De amerikanska politiska institutionerna 

kännetecknas av fragmentering och decentralisering. Detta resulterar i sin tur i att eventuella 

progressiva reformprogram på välfärdsområdet tappar kraft på grund av det amerikanska 

politiska systemets konstruktion. Centrala initiativ från den federala regeringen blir i ett 

sådant system svåra att genomföra (Swenson, 2002). Det som måste hållas i åtanke är att de 

amerikanska politiska institutionerna är en produkt av en konstitution som skrevs på 1700-

talet, där författarna bestod av förmögna män som till varje pris ville förhindra att staten 

skulle omfördela deras rikedomar (Alesina och Glaeser, 2004). Den amerikanska senaten var 

fram till det tidiga 1900-talet en miljonärsklubb som hade som en av sina främsta uppgifter att 

se till att ingen omfördelning av inkomster eller egendom skedde (Alesina och Glaeser, 2004). 

Avsaknaden av ett starkt arbetarparti i USA har bland annat härrörts till det federala systemets 

natur. Detta på grund av att det var viktigare och mer realistiskt för olika arbetarpartier att 

vinna regionalt inflytande i de olika delstatsregeringarna än på nationell nivå. Om makten att 

påverka förhållandena för delstatens arbetare finns hos delstatsregeringen finns ingen 

anledning att bilda stora, nationella arbetarpartier (Piven och Cloward, 1993). I länder som 

Sverige med en stark centralmakt finns å andra sidan stora fördelar med att organisera stora 

nationella partier eftersom all makt ligger på det nationella planet. Sverige är i motsats till 
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USA en centraliserad enhetsstat med endast visst kommunalt självstyre, vilket borgar för 

lyckade centrala initiativ.  

 Det amerikanska valsystemet med majoritetsval har i enlighet med Duvergers lag producerat 

ett mycket stabilt tvåpartisystem. Ett tvåpartisystem som i USA med geografiskt avgränsade 

valdistrikt har en tendens att uppmuntra lokala initiativ istället för mer generella program. 

Majoritetsval kräver endast att kandidaten lyckas erhålla drygt 50 procent av rösterna, vilket 

påverkar den förda politiken. I ett sådant system kommer förslag som gynnar minoriteter inte 

att läggas fram, utan istället kommer inriktningen att ligga på att vinna den breda majoritetens 

röster. Av denna orsak kommer stora, omfördelande program som gynnar fattiga minoriteter 

bli mycket svåra att genomföra på grund av det amerikanska valsystemets nuvarande 

konstruktion. Ett proportionellt valsystem som Sveriges, har istället visat sig frambringa 

större, omdistribuerande program (Alesina och Glaeser, 2004). I ett proportionellt system är 

politikern tvungen att få röster från ett stort antal väljargrupper, vilket gör att breda program 

som gynnar pensionärer, unga, fattiga osv. blir avsevärt vanligare än i ett land som USA med 

majoritetsval. Därför är det inte speciellt överraskande att proportionella valsystem är starkt 

kopplade till större utgifter på social välfärd (Alesina och Glaeser, 2004).  

 

 

      Hypotesen om att federala stater med majoritetsvalsystem och tvåpartisystem oftast får 

begränsade välfärdsstater får efter detta kapitel anses vara styrkt. Svårigheterna att genomföra 

större nationella program har i USA visat sig försvåra för olika nationella välfärdsprogram 

och därför bidragit till en begränsad välfärdsstat. Det amerikanska majoritetsvalsystemet har 

producerat ett tvåpartisystem som bland annat medfört att det inte är valtaktiskt motiverat för 

politikerna att satsa på välfärdsprogram som gynnar fattiga minoriteter. Den svenska 

enhetsstaten och proportionella val med flerpartisystem har dock visat sig ha motsatt effekt på 

välfärdsområdet. Hypotesen om att sådana konstruktioner tenderar att skapa omfattande 

välfärdssystem verkar därmed också stämma. En enhetsstat som Sverige har helt andra 

möjligheter jämfört med en decentraliserad stat att genomföra nationella välfärdsreformer, 

vilket underlättat för det svenska välfärdsprojektet. Det proportionella svenska valsystemet 

har bidragit till ett flerpartisystem, som i sin tur lagt grunden för en svensk politik som 

belönar initiativ riktade mot minoritetsgrupper.        
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7. HOMOGENITET VS. HETEROGENITET 
  

I detta kapitel kommer, som titeln antyder, betydelsen av etnisk homo- eller heterogenitet för 

storleken av ett lands välfärdsstat att diskuteras. Mer specifikt kommer Sverige och USA att 

studeras närmare för att kunna avgöra om detta haft någon betydelse för välfärdsstatens 

utseende i dessa länder.  

 

 

      Europa är en kontinent som i jämförelse med USA är relativt homogen när det gäller 

rasmässig och etnisk sammansättning på befolkningen. Det har visat sig att i länder med 

homogena befolkningar blir omfördelande åtgärder betydligt lättare att genomföra på grund 

av svårigheten att svartmåla minoritetsgrupper som bidragsfuskare eller liknande (Alesina och 

Glaeser, 2004). Sverige är definitivt ett land som länge tillhört kategorin homogena länder och 

har därför inte stött på några större problem med samhällsgrupper som utpekats som mindre 

förtjänta av samhällets tjänster. USA har dock inte varit lika lyckligt lottade som Sverige på 

denna punkt. Det amerikanska samhället är etniskt heterogent och har så alltid varit, vilket 

inte är så konstigt med tanke på dess historia. Det som också kännetecknar USA är att bland 

de mest synliga minoriteterna finns en klar överrepresentation av fattiga, vilket onekligen fått 

konsekvenser för försöken att omfördela inkomster (Alesina och Glaeser, 2004). På grund av 

denna majoritet av fattiga bland de svarta i USA har det alltid varit tacksamt för motståndare 

till välfärdsstaten att använda sig av de rasmässiga skillnader som funnits och fortfarande 

finns på detta område. Svarta och latinamerikaner har av den vita majoriteten pekats ut som 

en grupp som missbrukar systemet med fattighjälp, och med stöd av detta har motståndare till 

socialbidrag argumenterat för olika nedskärningar i omfattningen av dessa bidrag. Alesina och 

Glaeser har uppskattat att den rasmässiga och etniska heterogeniteten kan sägas förklara 

omkring hälften av skillnaden i omfördelning mellan USA och Europa (2004).  
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Undersökningar har som tidigare nämnts visat att människor tenderar att föredra människor 

från sin egen ras. Det är då rimligt att anta att i ett så pass etniskt blandat samhälle som det 

amerikanska så borde detta faktum visa sig på olika sätt. Inom välfärdsområdet verkar detta 

haft stor betydelse. Bland annat försvårade den etniska heterogeniteten bildandet av 

fackföreningar eftersom den amerikanska arbetarklassen, trots sin relativa storlek, 

organiserade sig efter etnisk tillhörighet istället för klass (Korpi, 1983). Resultatet blev då en 

splittrad och oorganiserad arbetarklass, som till skillnad från den svenska arbetarklassen inte 

fick mycket att säga till om. Eftersom de amerikanska arbetarna misslyckades med att 

organisera sig efter klass, oberoende av etniskt ursprung, bildades heller inga politiska partier 

villiga att representera dessa arbetare. Den heterogena strukturen på samhället i USA 

förhindrade alltså möjligheten för arbetarklassen att kräva välfärdsreformer liknande de i 

Sverige eftersom de var alltför oorganiserade och splittrade för att utgöra en maktfaktor i 

amerikansk politik.  

 

 

      Sverige är ett mycket homogent land utan större skillnader i etniskt ursprung eller 

rastillhörighet. Som ett resultat av detta är det mycket lättare för befolkningen överlag att 

identifiera sig med de individer som av någon anledning tvingats förlita sig på staten för hela, 

eller delar av sin försörjning. På grund av Sveriges homogenitet är det också mycket svårare 

än i USA att förknippa fattigdom med olika etniska minoriteter (Alesina och Glaeser, 2004). 

Eftersom det i Sverige är lättare att identifiera sig med de fattiga öppnar det för helt andra 

politiska möjligheter att åtgärda problem av denna natur. Den svenska befolkningen är helt 

enkelt mycket villigare att betala höga skatter och avgifter därför att vetskapen finns att dessa 

resurser går till välfärdsprogram som gynnar personer inte helt olika dem själva. Under 

välfärdsstatens så kallade skördetid under 1960 och 1970-talen befann sig en överväldigande 

del av den svenska befolkningen i samma klassituation (Korpi, 1983), vilket enligt 

resonemanget ovan borde ha underlättat reformarbetet betydligt. Efter stormaktstiden har 

Sverige till stora delar varit ett etniskt, religiöst och klassmässigt homogent land, vilket 

definitivt bidragit till den universella välfärdsstaten vi ser idag (Therborn, 1987). 

 

 

 

 

 



 28

I USA har som bekant inte samma universella välfärdsstat uppkommit. Det har visat sig att 

villigheten att dela med sig är störst i små, homogena samhällen (Baldwin, 1990), vilket 

hjälper till att förklara varför ett land som USA inte utvecklat omfördelande välfärdsprogram i 

någon större utsträckning. 1967, under en tid då den svenska välfärdsstaten expanderade som 

allra mest, var 46 procent av alla socialbidragstagare i USA icke-vita (Patterson, 1986). Detta, 

kopplat med det faktum att den vita majoriteten inte var villig att låta staten omfördela 

inkomster till färgade minoriteter gjorde det mycket enkelt att skära ned på dessa utgifter. 

Under samma tid som ett homogent, solidariskt Sverige ökade välfärdsutgifterna, drog ett 

heterogent, individualistiskt amerikanskt samhälle ned på de sociala utgifterna. Få vita 

medelklassamerikaner är villiga att betala högre skatt för välfärdsprogram som främst är 

riktade till minoriteter, vilket också har visat sig i olika opinionsmätningar. 1977 genomfördes 

en mätning där 54 procent av amerikanerna var av den åsikten att de som fick bidrag gott 

kunde klara sig utan (Patterson, 1986). När fattigdomen börjar påverka den vita medelklassen 

blir dock den politiska tonen en helt annan. Under 1980-talets recession var det inte bara 

svarta och latinamerikaner som fick ekonomiska problem, utan nu blev allt fler från den vita 

medelklassen negativt påverkade. Detta fick till följd att den vita majoriteten i kongressen inte 

längre kunde ignorera påtryckningar om utökade trygghetssystem, eftersom de utsatta inte 

längre bara utgjordes av en politiskt obetydlig svart och latinamerikansk minoritet (Patterson, 

1986).  

 

 

      Den tredje hypotesen som ställdes upp efter uppsatsens teoriavsnitt innebar i korthet att 

homogena länder oftast får stora välfärdsstater, medan det omvända gäller för heterogena 

stater. Det får anses vara styrkt att USA:s etniska och rasmässiga heterogenitet klart bidragit 

till den jämförelsevis begränsade välfärdsstaten USA idag är. Bland annat medförde denna 

heterogenitet att bildandet av större fackföreningar försvårades, samt en ovilja hos den vita 

majoriteten att tolerera större omfördelande åtgärder till fördel för en färgad fattig minoritet. 

Detta sammantaget inverkade negativt på den amerikanska välfärden och bidrog till dess 

begränsade omfattning. I jämförelse med USA är Sverige ett mycket homogent samhälle där 

omfördelande åtgärder underlättats av det faktum att det här är mycket lättare att identifiera 

sig med de i behov av samhällets stöd. Detta har bland annat banat vägen för ett kraftigt 

progressivt skattesystem, vilket är ett måste för att upprätthålla den svenska välfärden. 

Hypotesen om att homogena länder får omfattande välfärdsstater får därför med stöd av 

ovanstående också anses vara styrkt.     
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8. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
I detta kapitel kommer de olika resonemangen angående välfärdsstatens utveckling att 

klargöras ytterligare, samt knytas ihop för att läsaren ska få en mer översiktlig bild av de 

faktorer som i uppsatsen tagits upp som viktiga för välfärdsstatens utveckling i USA och 

Sverige. Mot bakgrund av vad som framkommit tidigare i uppsatsen hålls slutligen ett kortare 

resonemang angående välfärdsstatens framtid i dessa båda länder.  

 

 

      Det Socialdemokratiska arbetarpartiets och fackföreningarnas samarbete var den enskilt 

största bidragande faktorn till välfärdsstatens uppkomst och utbredning i Sverige. 

Fackföreningarna med LO i spetsen organiserade arbetarklassen, vilket fick till följd att de 

utövade stor makt gentemot kapitalet, men även politiskt. Med hjälp av denna nyfunna makt 

kunde arbetarna som grupp på ett mycket bättre sätt hävda sina intressen och kräva införandet 

av olika trygghetsprogram. Det är här grunden lades för de omfattande välfärdsprogrammen 

Sverige idag har. Socialdemokraterna insåg i sin tur vilken källa till makt arbetarklassen 

utgjorde, vilket medförde att arbetarnas krav till stora delar tillgodosågs. Partiets makt hängde 

på att välfärdsstaten hela tiden uppgraderades för att behålla arbetarnas stöd, vilket var 

avgörande för partiets fortsatta maktinnehav. Socialdemokraterna insåg efter en tid 

välfärdsprogrammens förmåga att locka till sig väljarstöd och beslutade därför att bredda 

väljarunderlaget. Detta gjordes genom en institutionalisering av den svenska välfärdsstaten, 

dvs. den gjordes mer eller mindre permanent och omfattade alla svenska medborgare. En 

universell välfärdsstat som denna fick de valstrategiska följderna att de politiska skiljelinjerna 

mellan höger och vänster förflyttades åt vänster och samtidigt blev det svårare för borgerliga 

partier att slå in en kil mellan Socialdemokraterna och välfärdsstaten de byggt upp. Att kräva 

förändringar i det populära svenska universella välfärdssystemet skulle mer eller mindre 

innebära politiskt självmord.  
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I USA har ett system med ett starkt arbetarparti och starka fackföreningar av olika orsaker 

som senare tas upp aldrig uppkommit. Detta faktum har mycket att göra med att USA, till 

skillnad från Sverige utvecklat en marginell välfärdspolicy, som istället för att vända sig till 

breda folklager, till största delen inriktat sig på att avhjälpa fattigdom när den uppkommit. 

Olika välfärdsinitiativ har därför aldrig riktigt kommit upp på den amerikanska politiska 

dagordningen på grund av det begränsade folkliga stödet för sådana program. Sveriges stora 

välfärdsstat har dock alltid varit ett högprioriterat område inom svensk politik. Som tidigare 

kort berördes har en breddning av välfärdsstaten använts i syfte att nå ut till nya väljargrupper 

som i sin tur har fått konsekvenser för välfärdsstatens storlek. ATP-frågan användes 

exempelvis för att knyta till sig tjänstemännen och få dem villiga att betala höga skatter och 

avgifter, som bland annat skulle användas till de konstant ökande välfärdsprogrammen. 

Slutresultatet blir att välfärdsstaten expanderar på samma gång som Socialdemokraternas 

makt. USA:s federala system har medfört stora svårigheter att införa större, nationella 

välfärdsprogram. När makten är decentraliserad både när det gäller beskattningsrätt och 

lagstiftningsrätt finns det redan från början stora inneboende hinder mot att implementera 

universella välfärdsprogram. Den amerikanska konstitutionen med dess starka betoning på 

skyddandet av privat egendom från den federala regeringen, förstärker delstaternas 

självbestämmande och förhindrar omfördelning av inkomster. Det faktum att Sverige är en 

centraliserad enhetsstat har haft stor betydelse för den välfärdsstat landet idag är. Detta beror 

på att nationella program mycket lättare kan utformas när hänsyn inte behöver tas till olika 

delstater. Det majoritetsvalsystem som USA praktiserar är starkt förknippat med uppkomsten 

av tvåpartisystem. Det amerikanska tvåpartisystemet får anses som mycket stabilt och ger en 

politik som till stor del inriktar sig på väljarna i mitten av det politiska spektrumet. Eftersom 

endast drygt 50 procent krävs för att vinna en valkrets är det inte mer än naturligt att 

medelklassfrågor kommit att dominera i valrörelserna, eftersom det är där de flesta rösterna 

finns. Konsekvensen för den amerikanska välfärdsstaten blir att inga radikala, omfördelande 

program föreslås och därför förblir den i sitt underutvecklade tillstånd. Sveriges 

proportionella valsystem gynnar i motsats till detta ett stort antal väljargrupper eftersom 

systemet uppmuntrar till att vinna över olika minoritetsgrupper som pensionärer, barnfamiljer, 

arbetslösa osv. Resultatet blir större sociala utgifter och en större välfärdsstat.  
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Sverige är, och har alltid varit, ett förhållandevis etniskt och rasmässigt homogent land. Detta 

har bland annat fått till följd att det varit mycket svårt att utmåla olika minoriteter som 

bidragsfuskare och på så vis attackera den svenska välfärdsstaten. Eftersom en stor majoritet 

av den svenska befolkningen har samma etniska ursprung är det lättare att identifiera sig med 

dem som av någon anledning förlitar sig på statligt stöd. Sveriges universella välfärdsstat har 

också medfört att de flesta gynnas genom fri sjukvård, utbildning och skola, vilket gjort det 

svårt att peka fingret mot någon utsatt minoritet. USA har alltid varit ett mycket heterogent 

land där motståndarna till välfärdsstaten relativt enkelt kunnat peka ut någon minoritet som 

bidragsfuskare. Det som heller inte gör saken lättare är det faktum att svarta och 

latinamerikaner är överrepresenterade bland de fattiga i USA, vilket kunnat utnyttjas i olika 

politiska syften. Denna etniska och rasmässiga heterogenitet medförde också svårigheter att 

organisera arbetarklassen i fackföreningar. Den stora amerikanska arbetarklassen valde att 

organisera sig efter etniska kriterier istället för klassmässiga, vilket fick till följd att 

arbetarklassens makt att kräva reformer inte blev vad den kunde ha blivit. Detta var utan 

tvekan en av de största orsakerna bakom den amerikanska välfärdsstatens motvilliga och 

långsamma utveckling. I Sverige underlättas villigheten att betala höga skatter och avgifter av 

det faktum att vi oftast tillhör samma etniska grupp och kan därför lättare identifiera oss med 

dem som har det svårt. I USA kan inte den vita medelklassen identifiera sig med de svarta och 

latinamerikaner som får socialbidrag, vilket påverkar villigheten att betala skatt negativt, och 

gör att Amerikas välfärdsstat förblir underutvecklad.  

 

 

      Sammanfattningsvis kan sägas att den starka fackföreningsrörelse och arbetarparti som 

verkar krävas för en väl utvecklad välfärdsstat inte uppstod i USA och detta har varit en starkt 

bidragande orsak till varför deras välfärdssystem ser ut som det gör. En decentraliserad stat 

och egendomsskyddande konstitution gjorde också att välfärdsinitiativ aldrig riktigt fick 

fotfäste i Amerika. Tvåpartisystemet har också medfört att program inriktade på fattiga 

minoriteter inte heller kunnat bli verklighet. Slutligen har en omfördelning av inkomster som 

är så viktig för välfärdsstaten omöjliggjorts av den amerikanska befolkningens heterogena 

sammansättning. Sverige utvecklade däremot starka fackföreningar tillsammans med ett starkt 

arbetarparti vilket lade grunden för välfärdsexpansionen. Detta tillsammans med en stark 

enhetsstat, heterogen befolkning och ett proportionellt valsystem gör att det inte är speciellt 

förvånande att Sverige ses som prototypen för ett land med en omfattande välfärdsstat.  
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9. FRAMTIDEN? 
 

Mot bakgrund av de faktorer som i uppsatsen tagits upp som viktiga för välfärdsstatens 

utveckling i USA och Sverige kan det vara intressant att spekulera om framtiden för den 

amerikanska och svenska välfärdsstaten. De faktorer som inte kommer att ändras under en 

överskådlig framtid såsom valsystem, partisystem, decentraliserad eller centraliserad stat 

kommer inte att beröras. Däremot kommer en faktor som i både USA och Sverige blivit allt 

mer aktuell att tas upp för diskussion, nämligen ländernas ändrade etniska och rasmässiga 

komposition. Med tanke på att den ökade invandringen till Sverige gett en mer heterogen 

befolkning än tidigare och vad som tidigare nämnts om svårigheten att identifiera sig med 

individer av annan etnisk härkomst, kan man fråga sig hur detta kommer att påverka stödet för 

den svenska välfärdsstaten. Kommer solidariteten och viljan att betala skatt för att finansiera 

vår gemensamma välfärd vara lika stor om en oproportionerligt stor andel av bidragen i 

framtiden går till svenskar med annan etnisk bakgrund? Detta är en mycket viktig fråga att 

ställa eftersom en sådan trend när det gäller bidragsfördelningen redan är synlig. I ett sådant 

läge öppnas möjligheter för skrupelfria politiker att spela på rasmässiga fördomar för att 

attackera välfärdsstaten. Den universella naturen på Sveriges välfärdsstat kommer säkerligen 

under en tid upprätthålla viljan hos den allmänna befolkningen att bidra med skatter och 

avgifter, men det som kommer att bli intressant är hur heterogen befolkningen kan bli innan 

detta påverkar viljan att betala skatt. Detta är för övrigt ett ämne som borde vara intressant för 

vidare forskning. En annan trend som framförallt i Sverige blivit alltmer synlig den senaste 

tiden är ett minskat intresse bland arbetstagarna att ansluta sig till fackföreningar. Grunden för 

den svenska välfärdsstaten lades som denna uppsats visar på genom starka fackföreningar 

med höga medlemstal. Genom dessa fackföreningar kunde arbetarklassen på ett enkelt sätt 

framföra sina krav, vilket definitivt påverkade omfattningen av den svenska välfärdsstaten i 

positiv riktning. Just det stora folkliga stödet bakom fackföreningarna gjorde att fackens krav 

fick extra politisk tyngd och hörsammades därför i stor utsträckning. Skulle trenden med 

minskande medlemsantal för de svenska fackföreningarna hålla i sig, kommer vi kanske till 

en punkt där politikerna anser sig ha råd att ignorera arbetstagarnas synpunkter. I en sådan 

situation blir troligtvis inte följden en omedelbar avveckling av den svenska välfärden, men 

några nya initiativ kan i ett sådant läge inte förväntas.         
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På andra sidan atlanten rasar just nu en infekterad debatt om vilka åtgärder som borde vidtas 

mot den illegala invandringen till USA. Det stora flertalet illegala invandrare som kommer till 

Amerika kommer från grannlandet Mexico och omfattningen av denna invandring verkar bara 

öka. Av denna grupp erhåller omkring en tredjedel (Huntington, 2004) socialbidrag, vilket är 

en stor andel. När denna grupp storleksmässigt börjar närmar sig den vita majoriteten blir det 

mycket intressant att se huruvida detta påverkar politikernas inställning till välfärdsstaten. 

Förutsatt att en så pass stor grupp kan organisera sig finns där en stor potential att utöva 

avsevärt politiskt inflytande.    
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