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Sammanfattning 

 
Denna uppsats är en kritisk granskning av det svenska partiet socialdemokraternas 

välfärdspolitik. Syftet är att diskutera partiets egentliga relation till välfärden. 

 

Den problematik som ligger till grund för uppsatsens syfte är forskaren Lindbergs uttalanden 

om neddragningar inom olika områden av välfärdsstaten, vilket leder till att välfärdsstaten 

urholkas, när det blir svårare att utnyttja dess tjänster. 

 

Socialdemokraternas politik är förd i syfte att bibehålla en generell välfärd, samt öka dess 

nuvarande omfattningsområden. Partiet för en politik som vill gynna tillväxt och resurser 

genom solidaritet, för att uppnå en stark välfärdsstat. Detta kan således ses som tvivelaktigt, 

eftersom utvecklingen i samhället sker påstått, i motsatt riktning.  

 

Socialliberalismen med den moderna anhängaren Rawls i spetsen, förespråkar en teori om en 

rättvis välfärdsstat utifrån begreppen trygghet, jämlikhet, frihet och därav ett rättvist samhälle. 

Detta legitimeras av människors moraliska intuition. Rättviseteorin skapad av dessa begrepps 

definition och rangordning kan användas vid tanken om en rättvis begränsad välfärdsstat 

finansierad av alla men endast maximerad för den sämst ställdas vinning.    

 

En modell skapad utifrån rättviseteorin om vilken typ av välfärd ett samhälle bör ha, används 

i denna studie med avsikt att finna socialdemokraternas definition och rangordning av dessa 

begrepp, för att synligöra dess egentliga välfärdsrelation. Vidare diskuteras utifrån detta 

vilken välfärd socialdemokraterna egentligen förespråkar i partiprogrammet samt hur detta 

kan påverka Sveriges välfärd. 

 

Det visar sig vara begreppen och dess rangordning som kan tolkas som socialliberala i 

partiprogrammet. Detta gör att politiken leder till samma slutsats som analysmodellen, en 

begränsad välfärd endast för de sämst ställda. Detta får konsekvenser i form av att politiken 

kan ses som motstridig och illegitim eftersom medlena för målet, en generell välfärd kan ses 

som otydliga. Det man förespråkar blir tvärtemot vad man säger sig vilja åstadkomma, 

vilket påverkar välfärdsstaten eftersom programmet är ett sätt för partiet att visa sina riktlinjer 

samt den politik de står för de närmaste åren, nu kan ses som motstridig.
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 

Den svenska välfärdsstaten kallas för den socialdemokratiska och innebär en generell och 

omfattande välfärd, där alla medborgare oavsett anställning, inkomst eller klass är berättigad 

till ekonomisk trygghet (Larsson 2001b). 

 

Som regeringsparti i dagsläget, är socialdemokraterna en viktig aktör i utvecklingen av dagens 

svenska välfärdsamhälle, genom beslutsfattandet och de skyldigheter partiet har gentemot 

folket. De riktlinjer och den typ av samhälle partiet står för kan bl.a. studeras i dess 

partiprogram som gäller de närmsta årens politik. I partiprogrammet 2001 fokuserar partiet på 

att minska klyftorna i samhället,  med avsikten att öka tillväxten och den generella välfärden 

ytterligare, vilken ska finansieras av alla solidariskt menar man (Partiprogrammet 2001).  

 

Under slutet av 1990-talet har olika forskare talat om att välfärden som socialdemokraterna 

varit med att bygga upp i Sverige är påväg bort. En intressant diskussion av detta, förs i boken 

Välfärdens idéer (1999). Lindberg, författare, välfärdsdebattör och aktiv utredare av 

välfärdsbegreppet under sammanlagt 30 år, talar om välfärdstatens begränsning under de 

senaste åren, som en förändring i samhället. Han menar att välfärdssystemet i Sverige 

förändrats, genom att peka på sjukersättningen, A-kassan och det nya pensionssystemet. 

Lindberg skriver att sjukersättningen i början av 90 talet låg på 100 procent av lönen, utan 

karens dag och idag på 80 procent med en karens dag. Vidare att A- kassan låg på maximalt 

90 procent av lönen under samma tid och att den idag också har sänkts till 80 procent, 

innebärande en minskning för de flesta människorna. Pensionssystemet innebär på samma sätt 

enligt Lindberg, en försämring för pensionärerna, som inte kommer att få ut lika mycket 

pengar som det gamla systemet gav (Lindberg 1999:141-143, 22,23).  

 

En begränsning av välfärdens tjänster leder till en ökad svårighet, genom ökade krav av 

staten, för deltagandet av den generella välfärden. Den trygghet som välfärdsstaten står för, 

gällande de grupper som drabbas blir således enligt Lindberg starkt begränsad, vilket kan bero 

på två huvudsakliga anledningar. Den första kan ses som att Sverige kom in i en ekonomisk 

svacka vilket kom att kräva kärva neddragningar för att komma ur lågkonjunkturen. Enligt 

detta förslag betalar vi fortfarande av statsskulden, men i framtiden kan vi möjligen återgå till 

den omfattande välfärdspolitik som vi en gång haft. Den andra anledningen pekar på den 
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svenska välfärdspolitiken. Här menar Lindberg att Sverige gick för långt i sin omfattande 

välfärdspolitik, vilken innebar höga skatter och utgifter för ersättningar, som ledde till 

välfärdsstatens tillbakagång i slutet av 1990-talet och en förändrad välfärdspolitik (ibid). Det 

är således det sista argumentet som denna uppsats är baserad på, svensk välfärdspolitik i 

förändring, men med fokus på dagens välfärdspolitik, förd av socialdemokraterna. 

 

1.2  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att kritiskt undersöka socialdemokraternas partiprogram 2001, 

med fokus på dess allmänt förda välfärdspolitik och därav diskutera, dess egentliga relation 

till den svenska välfärden och dess urholkning. 

  

För att förstå välfärdens begränsning i relation till socialdemokraternas partiprogram, ställs 

följande övergripande frågeställningar: 

 

• Vad är rättvis välfärd för socialdemokraterna och hur uppnås det? 

• Vilken välfärd förespråkas i partiets partiprogram 2001, vid en kritisk granskning? 

• Vad är socialdemokraternas egentliga relation till välfärdsstaten och därav dess 

urholkning? 

 

1.3 Metod och material 

För att uppnå uppsatsens syfte används socialliberalismen som teori, vid den kritiska 

granskningen av välfärdspolitiken. Socialliberalen och amerikanen Rawls, filosof vid 

universitetet Harvard i USA, publicerade sin bok A theory of justice 1971, vilken i denna 

uppsats är studerad och använd. Teorin handlar om en kombinerad trygghet, frihet och 

jämlikhet som rangordnas av Rawls och därav leder till ett rättvist samhälle. Detta sker enligt 

honom genom omfördelning av resurser för att utjämna klyftorna som finns i  samhället. Den 

välfärd teorin förespråkar är baserad på tanken om ett gynnande, av de sämst ställda i första 

hand, alltså en begränsad välfärdsstat.  

 

Rättviseteorin kan ses som mycket lik dagens svenska välfärdspolitik, förd av flera 

representativa partier, där socialdemokraternas idé om rättvisa och välfärdsstatens omfattning 

också kan liknas och ses utifrån dessa begrepp. För att undersöka välfärdens begränsning och 

socialdemokraternas egentliga relation och roll i denna, kommer därför partiets välfärdspolitik 

att granskas och jämföras, för att med hjälp av rättviseteorin finna, om teori och empiri 
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överrensstämmer och därför gör att socialdemokraternas relation till välfärden är mer 

komplex än man vill påvisa. För att genomföra detta överskådligt, skapar jag en analysmodell 

av rättviseteorin. Detta med avsikt att sedan jämföra socialdemokraternas välfärdspolitik, 

direkt utifrån modellen. Det är således analysmodellen som utgör ”mall”, för vilken 

välfärdspolitik som vidare i uppsatsen granskas i partiprogrammet.  

 

Socialdemokraterna som parti, är utvalt till denna studie eftersom partiet är socialistiskt från 

början, till vänster på den politiska skalan och kan ses som ett av de viktigaste partierna i 

uppbyggandet av den svenska välfärdsstaten. Partiet står i regeringsställning som styrande av 

den svenska staten, vilket de även har gjort under sammantaget den största delen av 1900-

talet. Därför har socialdemokraterna inte bara en viktig roll i uppbyggnaden av den generella 

välfärden, utan även en avsevärt stor påverkan allmänt inom politiken, utvecklingen och 

samhällsformationen. I socialdemokraternas partiprogram 2001 kan dess övergripande syn på 

välfärdspolitiken och riktlinjerna för de närmsta åren synas. Programmet används i denna 

studie för att få en heltäckande bild främst genom citat, av vilken välfärdspolitik partiet för 

utifrån de begrepp som hämtats i analysmodellen. 

  

Internet källorna som använts i uppsatsen är upprättade av offentliga institutioner såsom 

socialdemokraternas och riksdagens hemsida och ses därför som pålitligt material.  

 

1.4  Avgränsning 

Liberalismen har i denna uppsats avgränsats till endast en förgrening, socialliberalismen i 

form av Rawls rättviseteori. Som förgrening är teorin modern och står för en välfärdsstat, 

något som de flesta andra liberala teorier inte förespråkar alls. Nyliberalismen som teori kan 

ses som ett exempel på detta och är därav inte redovisad och använd i denna studie. 

 

Rättviseteorin lämnas på olika sätt öppen att tolkas och tillämpas på det verkliga livet av 

Rawls. Eftersom alla människor är olika, är det ytterst troligt att är alla tolkningar också är 

individuella. Uppsatsens analysmodell är skapad efter min tolkning av Rawls rättviseteori och 

hans syn på välfärdsstaten. 

 

Vad gäller socialdemokraternas välfärdspolitik sker en avgränsning vilket gör alla specifika 

välfärdsområden inte kommer att beröras när strategierna redovisas samt när de olika 
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socialliberala dragen fokuseras i  partiprogrammet. Detta beror även det på att denna studie 

fokuserar på rättvisa och välfärd, samt de begrepp utvalda utifrån rättviseteorin och 

partiprogrammets allmänna syn på dessa. Detta gör att den specifika politik inom områden 

som exempelvis sjukvåden inte fokuseras. Ett annan anledning till detta är att 

partiprogrammet endast innehåller riktlinjer och en mer ”abstrakt” politik och handlar därför 

inte om detaljerad politik.  

 

Vad som är rätt och fel i diskussionen om välfärdens omfattning kommer inte att behandlas i 

denna uppsats. Här fokuseras endast på socialdemokraternas generella välfärdspolitik 2001 

och vilken egentlig relation de har till välfärdens urholkning.  

 

Denna studie kan inte generaliseras eftersom avgränsningen är så pass stor att uppsatsen bara 

kan visa på om den övergripande delen av socialdemokraternas välfärdspolitik har influerats 

av Rawls och hans teori om rättvisa, vilket lämnar en rad begrepp och en stor del av politikens 

specifika ståndpunkter onämnda, när samband inte finns till dessa i analysmodellen.    

   

1.5 Disposition 

I uppsatsens andra kapitel sker en beskrivning av den svenska välfärden, för att öka 

förståelsen av socialdemokraternas aktiva roll i välfärdssamhällets utveckling samt dess förda 

välfärdspolitik. Vidare i kapitel tre presenteras teorimodellen som tillämpas, först genom 

klassisk liberalism och sedan socialliberalen Rawls rättviseteori. De områdena som berör 

välfärd belyses slutligen i kapitlet ytterligare, genom att slutsatserna av rättviseteorin 

sammanfattas i en tolkning, vilken skapar analysmodellen utifrån de grundläggande områdena 

i teorin; trygghet, frihet, jämlikhet, dess rangordning och därav hur ett rättvist samhälle ser ut. 

I fjärde kapitlet analyseras och jämförs partiprogrammet kritiskt, utifrån analysmodellen, för 

att finna vilken välfärdspolitik socialdemokraterna egentligen förespråkar främst genom citat. 

Slutligen i femte och sista kapitlet diskuteras socialdemokraternas förda välfärdspolitik, 

konsekvenser av denna samt dess egentliga relation till välfärdens urholkning.  
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2. Den svenska välfärden 
 

Detta kapitel kommer att ge en introduktion till välfärden i Sverige, för att klargöra 

socialdemokraternas stora betydelse vid utvecklingen av denna, samt dess välfärdspolitik 

idag. 

 

2.1 Välfärdsstaten och dess utformning 

En välfärdsstat är en nationalstat vars socialpolitik tar ansvar för människors välfärd gällande 

exempelvis hälsa, ekonomi, omsorg, utbildning och bostadsförhållanden vilket sker genom 

skatter och försäkringar. Den svenska välfärdsstaten fördelar resurserna mellan människor 

oavsett klasstillhörighet (Larsson 2001b:91-93). 

 

Den välfärdsstat som Sverige och övriga Norden åtnjuter kan enligt forskaren Gösta Esping- 

Andersen kallas för den socialdemokratiska. Denna typ av välfärdsstat innebär en generell 

välfärdspolitik där alla medborgare oavsett anställning, inkomst eller klass är berättigad till 

deltagande i form av ekonomisk trygghet (ibid).  

 

Österud menar att välfärdsstatsbegreppet är ett utvidgat statsbegrepp där de medborgerliga 

rättigheterna är stora eftersom de innehåller sociala och ekonomiska rättigheter genom ett 

kollektivt omfattande välfärds- och rättighetssystem för den enskilde (Österud 1997: 55).  

 

I praktiken innebär välfärdsstaten ett brett socialt ansvar och en stor offentlig sektor för den 

svenska staten skriver Österud. När folket förses med en grundläggande välfärd och trygghet 

bl.a. i form av bidrag och statligt stöd känner människorna sig trygga i välfärdsstaten i olika 

skeenden i livet, eftersom välfärden sker med jämlikhetstanken i grunden (ibid).  

 

Partierna i Sverige har en stor delaktighet i utformandet av staten generellt sätt, eftersom 

dessa deltar i den politiska beslutsprocessen. Man kan se partierna som länkar mellan 

allmänheten och beslutsfattarna och därför kan partierna ses som de mest centrala i den 

svenska demokratin. Partiernas uppgifter är bl.a. att vara idégivare i samhället, skapa opinion 

för politiska program samt sträva efter att fullfölja sin politik och förverkliga sina idéer, 

vallöften och partiprogram (Halvarson m.fl. 2000:35).  

 



 
 

 

 7
 
 
  

 
 

Det svenska valsystemets uppbyggnad med mandatfördelningssystemet, gör att antalet 

mandat står proportionerligt till antalet röster ett parti får i de representativa valen. Detta 

innebär att regeringsmakten utövas genom en konsensus med förhandling, ”kohandel” och 

samråd mellan de olika partierna som ingår i riksdagen. På detta sätt har alla partier mer eller 

mindre delaktighet och skyldighet att representera folket när olika beslut tas, fastän regeringen 

har den yttersta makten på folkets begäran att styra staten (Halvarson m.fl. 2000). 

 

Regeringsparti i Sverige idag är Socialdemokraterna med 39,8% av rösterna vid riksdagsvalet 

2002 (Riksdagen i Siffror 04/03, Internet 2). Det socialistiska blocket med socialdemokraterna 

i fronten har suttit i regeringsmakt under den största delen av 1900 talet. Dessa har regerat 

genom koalitioner och samarbete med andra partier inom samma block vilket innebär att dess 

påverkan inom politiken och välfärdsfrågorna under hela 1900- talet kan ses som mycket 

betydande, även om socialdemokraterna vid sitt sista val förlorade mandat och idag är en 

minoritetsregering (Halvarson 2000:37). 

 

2.2 Socialdemokraternas välfärdspolitik 

Från början var socialdemokraterna ett litet parti med en marxistisk åskådning. Dess fokus var 

länge klasskampen och arbetarrörelsens rättigheter men så småningom kom målet att ändras 

till försök att omforma fattig Sverige till en välfärdsstat. Då var visionen ett jämlikt och 

klasslöst samhälle (Halvarson m.fl. 2002:40).     

 

När välfärden börjat få grepp i det svenska samhället kom tanken om en stark stat att prägla 

de idéer som socialdemokraterna förde menar Halvarson m.fl. Man ville att kollektiva insatser 

skulle genomföras med ett mål att utjämna olikheter och sträva efter en så hög välfärd åt alla 

som möjligt med en hög levnadsstandard åt medelsvensken i fokus för politiken (ibid). 

 

Socialdemokraterna krävde ett trygghetssystem för ekonomisk trygghet vid exempelvis 

sjukdom, arbetslöshet, och ålderdom. Skolornas utbyggnad gav alla barn möjlighet till 

utbildning, oavsett familjens inkomst. Omsorgen kom att bli en rättighet för alla (Bäck & 

Möller 2001, Partiprogrammet 2001).  

 

Socialdemokraternas nuvarande partiledare och Sveriges statsminister Göran Persson, började 

sin regeringsförklaring 2002-10-01, med orden  
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  ”Sverige ska fortsätta att utvecklas som välfärdsnation. Därför 
måste barnens villkor, sjukvården och de äldres omsorg gå 
före stora skattesänkningar” (Regeringsförklaringen 2002, 
Internet 1).    

 
Vidare i sitt tal belyser Persson vikten av den trygghet bl.a. inom barnomsorgen, ålderdomen 

och sjukvården, som Sverige erbjuder folket, genom välfärdsstaten. Ett mål som också 

reflekteras över är viljan att minska de ökade klasskillnaderna i samhället (Internet 1, 

Regeringsförklaringen 2002). Således består ett rättvist generellt välfärdssamhälle enligt 

partiet av ekonomisk trygghet till folket, men hur vill socialdemokraterna uppnå sitt centrala 

rättvisa mål, en generell välfärd för alla?  

 

2.2.1 Tillväxt 

Enligt socialdemokraterna är det välfärden (ekonomisk trygghet för alla) som stärker 

tillväxten i samhället. Tillväxten  skapas av mänskligt arbete menar man (Partiprogrammet 

2001:26,27). Välfärd ska enligt socialdemokraterna därför bildas genom bl.a. fler jobb och ett 

mål för partiet är full sysselsättning. Dess program för att stärka välfärden och därav tillväxten 

grundas på  

” stabila offentliga finanser, mer utbildning och forskning, 
förbättrade skatteregler, ökat bostadsbyggande, 
miljöanpassade produkter och tjänster och att Sverige 
fortsätter att vara ett attraktivt land för investeringar. Vi vill 
sänka momskostnaderna för student- och äldrebostäder, satsa 
på väl fungerande kommunikationer och göra särskilda 
insatser för att fler invandrare ska få jobb” (Internet 3). 

 
Som synes av de förslag ovan, visar detta på en politik som ska gynna alla. Grupperna som 

här är nämnda kan ses som plockade ur samhällets alla klasser. 

 

Vidare talas positivt om företagande. Man påpekar att skattesystemet ska bidra till att skapa 

ett fungerande näringsliv och till att rättvist fördela resurserna i samhället.  

 

 ”Det ska utformas så att det premierar sunda ekonomiska 
beteenden, samtidigt som det tryggar möjligheterna att 
finansiera viktiga välfärdstjänster. Enkelhet och tydlighet i 
regelverket, likformighet och breda skattebaser är 
grundläggande principer. De sammantagna skatte-, avgifts och 
bidragsregler får inte ge upphov till marginal effekter, som 
kan påverka arbete och företagande negativt” 
(Partiprogrammet 2001:27).  
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Detta betyder att socialdemokraterna kan ses som medvetna om att en total utjämning genom 

skatter etc. är en omöjlighet i samhället, eftersom detta skulle leda till negativitet i fråga om 

arbetsvilligheten hos människorna. På så sätt kan det ses som om de själva begränsar 

välfärdsstatens tjänster, till viss del genom denna insikt.  

 

För att uppnå en generell välfärd och tillväxt krävs även resurser. Dessa skapas av välfärd 

vilket leder till tillväxt samt resurser, som ovan nämnts. Men hur skapas välfärd och resurser i 

första skedet? 

     

2.2.2 Resurser 

Socialdemokraterna talar starkt emot kapitalism (Partiprogrammet 2001:18). Man menar att 

resurser till att skapa avkastning i samhället ska ske genom medborgarnas möjlighet att 

påverka produktionens fördelning och därför anser man att det kapitalistiska systemet ”skapar 

ofrivillighet hos alla andra än de stora kapitalägarna”(ibid). Med detta menar 

socialdemokraterna att avkastningen skall omfatta olika former av ägande, även företagande. 

Man menar vidare att ”Demokratin måste kombineras med effektivitet i det ekonomiska livet” 

(Partiprogrammet 2001:19). 

 

För att uppnå en demokratisk ekonomi styrks att detta måste ske genom en blandekonomi där 

de olika kraven ska tillgodoses. För socialdemokraterna bygger detta system på en 

kombinerad statlig inblandning med konsumenter och fackliga organisationer (ibid). 

 

De lösningar som partiet har för att behålla den befintliga välfärden och även inom olika 

områden utveckla den allt mer, kan i budgeten för 2003 ses som att satsa mer pengar inom de 

olika välfärdsområdena. Man fokuserar på arbete och tillväxt, kamp mot ohälsan och 

förbättrad välfärd, genom att satsa 19 miljarder kronor på skolan, sjukvården, pensionärerna 

och barnfamiljerna (Internet 3).  

 

Samtidigt som man i partiprogrammet trycker på den generella välfärden och utvecklade 

bidrags samt ersättningssystem påpekar man att skattepengarna är begränsade och att 

prioritering måste ske utifrån detta (Partiprogrammet 2001:25).  

 

Områden som partiet har varit aktiva i förändring av, genom att satsa resurser på är bl.a. 
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införandet av ett inkomsttak i föräldraförsäkringen. Man höjer den lägsta dagpenningen till 

150 kronor per dag 2003 och 180 kronor per dag 2004. Inkomsttaket i sjuk- och 

föräldraförsäkringen höjs från 24 000 kronor till 32 000 kronor den första juli 2003 så att fler 

får ut 80 procent av sin inkomst (Internet 3). 

  

Det äldreförsörjningsstöd som införs 2003 garanterar alla personer över 65 år som är bosatta i 

Sverige en lägsta levnadsnivå (Internet 4). För att öka kvaliteten och tryggheten i 

äldreomsorgen införs särskilda skyddsombud med uppgift att förstärka tillsynen (Internet 4). 

 

Det är således genom mer ekonomiska resurser till olika grupper i samhället som välfärden 

och därav resurserna växer ytterligare och enligt socialdemokraterna, gynnas för alla i 

samhället, men av vem ska den generella välfärden finansieras, enligt socialdemokraterna? 

 

2.2.3 Solidaritet 

I partiprogrammet ses solidariteten i samhället som en viktig del av livet, det är också denna 

som ska finansiera välfärdsstaten. Man menar att både frihet, jämlikhet och trygghet handlar 

om individuella rättigheter, men med kollektiva lösningar. Detta skapar ett gemensamt bästa, 

eftersom den enskildes välfärd endast kan genomföras och gynnas i gemenskap med andra, 

vilket förutsätter solidaritet. Trots att människor har valmöjligheter i livet, är dessa olika 

eftersom klasskillnader och orättvisor finns i samhället. Därför ska solidariteten finnas och 

tanken att alla har lika rättigheter på lika villkor, välfärden ska därför enligt 

socialdemokraterna erbjudas alla och därav betalas solidariskt mellan människorna menar 

partiet (Partiprogrammet 2001:1,8,14,23). 

  

De steg som ska tas är således kollektiva och man vill arbeta för trygghet, hållbar utveckling 

och rättvisa. Detta ska göras för att man vill se Sverige som ”möjligheternas land - inte de 

stora motsättningarnas samhälle” (Internet 5). Här belyses en vilja att minska klyftorna i 

samhället, för att öka möjligheterna för fler människor i samhället.  

 

Socialdemokraternas resonemang om välfärden kan förvisso ses som övertygande, men trots 

dess förda politik begränsas välfärden enligt vissa forskare i alla fall. Kan partiets relation till 

välfärden ses som mer komplex än påvisat? Rawls rättviseteori som liknas vid 

socialdemokraternas politik, styrker också välfärd, men på ett annat sätt.    
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3. Teori 
 

De liberala teorierna sätter friheten först. Det som däremot skiljer dem åt är emellertid hur 

begreppen trygghet, frihet och jämlikhet ska definieras och rangordnas, således vilket rättvist 

samhälle som förespråkas. Den klassiska liberalismen ligger till grund för socialliberalismen 

och Rawls rättviseteori, därför kommer en kort redovisning av den klassiska liberalismen 

nedan, följande av Rawls och rättviseteorin. Slutligen i kapitlet presenteras analysmodellen, 

om vilket välfärdssamhälle som rättviseteorin förespråkar.  

 

3.1  Klassisk liberalism 

Liberalismen har genom historien kämpat för olika rättigheter och sätter individens frihet först 

vid rangordning. ”Staten ska värna om din rätt, inte beröva dig friheten” (se Holmberg m.fl. 

1982:50). Detta var orden på folkpartiets valaffisch från 1954 vilket fortfarande kan ses som 

en sammanfattning för vad de liberala teorierna står för i samhället idag (ibid)  

 

Liberalismens krav på frihet har sina rötter i naturrätten. Man talar om de naturgivna 

rättigheterna och menar att frihet är en av dem. Till naturrättens doktrin hör även rätten till liv, 

egendom och motstånd mot förtryck. De grundvärderingar som liberalismen står för har sin 

förankring i Benthams lära om nyttomoralen. Han menar att varje individ strävar efter lycka 

eller nytta och det enda som begränsar strävandet är andra individers försök att nå samma 

mål. Principen är ”största möjliga lycka för största möjliga antal” men denna norm får enligt 

liberaler inte inskränka på någon annan människas mål (se Larsson 2001a:25). Den klassiska 

liberalismen anser därför att de konflikter som blir resultatet av att olika individers mål eller 

behov krockar ska lösas på ett harmoniskt sätt vilket görs genom en fri marknad och 

demokrati som leder till en ”harmonisk avvägning mellan olika behov” (se Björklund 

1976:149). 

 

Liberalismen har genom historien kämpat för allmän rösträtt, vilket i sig förutsätter tron på en 

lika kompetens och jämställdhet, lika politiska och sociala rättigheter för män och kvinnor har 

varit viktigt. Teorin ger stor tilltro till individens förmåga att själv välja och väga 

konsekvenser utav sitt eget handlande (se Larsson 2001a:27,28). 

 

Den grundläggande ekonomiska teorin inom liberalismen kom att kallas för laissez faire. 
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Begreppet myntat av Adam Smith talar om en fri konkurrens på marknaden och en ekonomisk 

frihet för individerna vilket skulle leda till tillväxt och välstånd. Tillgång och efterfrågan 

skulle styra och tillväxt var målet. Laissez faire har aldrig tillämpats i något land till fullo och 

de moderna liberala teorierna accepterar ingrepp i marknaden och inkomstfördelningen. 

 

Den progressiva beskattningen har föranlett diskussioner mellan olika förgreningar av liberala 

teorier. Frågan har varit vilket som är viktigast, ekonomisk tillväxt eller ekonomisk 

utjämning, frihet eller trygghet och till vilken gräns? (se Larsson 2001a:33,34).  

 

Den liberala synen skiljer på stat och samhälle. Staten har kommit att uppfattas som en 

tvångsapparat och samhället som en frivillig sammanslutning. Eftersom staten sågs som något 

ont men nödvändigt för att upprätthålla säkerheten ville man begränsa dess makt. Staten var 

dock lagreglerad med klara rättsregler, men den skulle bara se till den inre ordningen, 

gränserna utåt sätt samt marknaden, en typ av nattväktarstat (Österud 1997:53,56). 

 

Liberalismen kan ses som fria förhållanden och ett öppet samhälle med en bestående 

maktapparat som används om friheten hotas, en slags kontroll ovanifrån (Österud 1997:137, 

156). Den förändring som skett inom liberalismen under andra delen av 1900 talet skiljer sig 

dock till viss del i jämförelse med den klassiska liberalismen. Socialliberalismen ansåg att 

staten skulle ingripa i vissa avseenden (Larsson 2001a:23).  

 

Socialliberalismen med Mill i spetsen kom att kräva att staten endast skulle ingripa för att 

skydda de svaga i samhället. Man ansåg även att staten skulle hålla sig utanför den 

individuella friheten och den privata företagsverksamheten om den inte ledde till orättvisor 

eller skador för enskilda eller samhället. I nationerna skulle religionsfrihet, yttrandefrihet och 

tryckfrihet samt hänsyn för individen och dess behov råda (Mill 1967:20,34,80,81,104). 

 

3.2 Rawls teori om rättvisa 

Rawls rättviseteori är ett sätt för honom att reda ut våra individuella moraliska intuitioner om 

mänsklig rättvisa, som enligt honom skapar motstridiga tankar, när olika influenser i 

samhället ger oss olika rekommendationer. Därför är det viktigt menar Rawls, att skapa en 

politisk teori som strukturerar och rangordnar dessa (se Kymlicka 1999:58,59).  

 



 
 

 

 13
 
 
  

 
 

Rawls inleder sin teori genom ett påstående vilket kan ses som den grundläggande idén i hans 

teori om rättvisa och kallas av honom, den allmänna jämlikhetstanken. 

 

  ”Alla grundläggande samhällerliga nyttigheter – frihet och 
möjligheter, inkomst och egendom, förutsättningarna för 
självkänsla – skall vara jämlikt fördelade, såvida inte en 
ojämlik fördelning av någon eller alla dessa nyttigheter gagnar 
de sämst ställda” (Rawls 1999:78). 

 

Rawls är medveten om de orättvisor som förekommer men skapar sin teori för att minska 

klyftorna i samhället med bakgrund till allas ojämlika förutsättningar (Rawls 1999). Rawls 

inser att jämlikhetstanken är för enkel för att fungera i det verkliga livet men behåller den som 

grund till sin teori om rättvisa som i sin tur utgår efter två principer med rangordningsregler 

(se Kymlicka 1999:59).  

 

Rawls rättviseteori kan på olika sätt tillämpas på det verkliga livet och han lämnar den till viss 

del öppen för alla att själva tolka och använda. Vad säger egentligen Rawls rättviseteori om 

hur välfärdsstaten och dess omfattning bör se ut? Detta är min tolkning skapad utifrån de 

principer som ingår i rättviseteorin samt dess prioritering; Trygghet, frihet, jämlikhet och ett 

förespråkat rättvist samhälle. 

 

3.2.1 Rättviseprinciperna 

Eftersom grundläggande nyttigheter kan komma i konflikt med varandra exempelvis genom 

en ökad inkomst men minskad frihet skulle detta kunna leda till en förbättring för de sämst 

ställda i ett avseende -ekonomiskt, men samtidigt en begränsning i ett annat, friheten. Detta 

gör att Rawls allmänna jämlikhetsprincip inte räcker till. För att lösa problematiken bryter 

Rawls ner den till två principer och reglerar fördelningen mellan de tre primära nyttigheter 

som han arbetar med; frihet, karriärmöjlighet och inkomst (se Kymlicka 1999:59,60).  

 

Första principen, frihetsprincipen: Varje människa har rätt till den största uppsättning friheter 

som är förenlig med att alla har liknande friheter. Denna princip innebär två typer av 

grundläggande nyttigheter/friheter vilka kan ses som de rättigheter som finns för medborgarna 

i demokratiska länder enligt Rawls är dessa: 

 

1. De sociala grundläggande nyttigheterna: de fördelbara såsom -inkomst, egendom, 
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möjligheter, befogenheter, fri och rättigheter. 

 

2. De naturliga grundläggande nyttigheterna: medfödda egenskaper som exempelvis hälsa, 

intelligens, styrka (Rawls 1999:78). Den första principen kan tolkas handla om en 

grundläggande trygghet för individerna i samhället, vilket liknas vid välfärd. 

 

Andra principen: sociala och ekonomiska ojämlikheter ska arrangeras så att de både är  

1. Till största nytta för de sämst ställda, differensprincipen. 

2. Knutna till yrken och ställningar som är lika öppna för alla under betingelser präglade av 

lika möjligheter (se Kymlicka, 1999:60). Den andra principen handlar om människans rätt 

till större resursandelar endast om detta på något sätt gynnar de sämst ställda, alltså 

effektivitet och välfärd, endast om detta gynnar de sämst ställda (Rawls, 1999:81). 

 

Rättviseprinciperna är Rawls svar på vad rättvisa är men för att förhindra en konflikt mellan 

dem är dess rangordning viktig (Rawls 1999). 

 

3.2.2 Rangordningen 

Den rangordning Rawls förespråkar är uppbyggd på två prioriteringsregler. 

 

Första prioritetsregeln (frihetens prioritet): de båda rättviseprinciperna skall rangordnas så att  

friheten endast kan begränsas i syfte att öka friheten. Detta argumentet i Rawls teori sätter 

friheten före differensprincipen, alltså friheten före fördelningen (se Kymlicka 1999:61).    

 

Andra prioritetsregeln (rättvisans prioritet före välfärd): Den andra rättviseprincipen har 

företräde framför den första, principen om maximering av summan av nyttigheter. Principen 

om lika möjlighet har företräde framför differensprincipen.  

(se Kymlicka 1999:60-61). 

 

Ett rättvist samhälle utav denna rangordning tolkas som att friheten alltid kommer först för 

alla individer vilket gör att jämlikheten och välfärden/tryggheten endast genom differentiering 

sker i samhället, för att nå frihetsmålet för alla. Vad är Rawls argument för rättviseteorins 

rangordning , varför ska denna tillämpas av samhällets individer och vad gör att den är 

legitim? 
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3.2.3 Frihetsprincipen  

Eftersom Rawls vill skapa ett samhälle där människors intuitiva moral säger dem vad som är 

rätt och fel, gör detta att han lägger stor vikt på den individuella friheten, att individerna själva 

kan avgöra vad som är rätt och fel (Rawls 1999:423,424).  

 

Detta beror på att Rawls anser att människor ska accepteras som fullständiga moraliska 

varelser och därför bör de få bestämma över sig själva. Staten ska inte utnyttja sin auktoritet 

genom att försöka påverka människorna till vad staten anser vara rätt beslut i livet. Man ska 

leva sina liv som man själv vill, vilket enligt Rawls inkluderar bland annat religion och 

livsstil, utan att någon försöker ändra på det. Detta så länge man inte inkräktar på 

rättviseprinciperna. Friheten ska därför bara kunna begränsas av friheten (se Kymlicka 

1999:201-203,207).  

 

Eftersom influenser i form av olika begränsningar, som inte garanterar människor frihet i 

form av att själva kunna välja livsplaner finns i samhället, menar Rawls att liberalism består i 

att staten ska gå in och garantera medborgarna de privata och grundläggande nyttigheterna 

/friheterna för alla och kräver därför omfördelning. Staten ska däremot avstå ifrån att främja 

kollektiva rättigheter (se Lindensjö m.fl. 2000:17). 

 

Således kan det ses som att frihetens prioritet leder till att hjälp ska utgå till alla att uppnå de 

grundläggande nyttigheterna/friheterna, att denna princip gäller alla kan tydas som en 

jämlikhetstanke i rättviseteorin. 

 

3.2.4 Differensprincipen 

Differensprincipen, eller den andra rättviseprincipen är en viktig del av rättviseteorin. Den 

kan ses som anledningen till att ojämlikheter är tillåtna endast om de på något sätt gynnar de 

sämst ställda. Dessa gynnas genom hans ekonomiska teori om kedjeeffekters funktion i 

samhället. 

 

Enligt Rawls sprids pengar och välfärd genom en kedjeeffekt till andra delar och sektorer i 

samhället. Antagandet ökar produktionen i hela samhället även om bara endel av samhället 

har pengar, detta leder till att om några tjänar mer än andra och detta bidrar till att även de 

sämst ställda genom omfördelning gynnas, blir nyttan och friheten större i slutändan även för 
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de sämre ställda, om olikheter i inkomst tillåts (Rawls 1999:94-97).  

Detta resonemang gör att jämlikheten i rättviseteorin omvänt kan tolkas som något som vi inte 

uppnår genom att utplåna alla ojämlikheter kanske genom en 100% beskattning vilket enligt 

teorin skulle leda till att samhället blir orättvist, utan bara genom de ojämlikheter som är till 

någon annans nackdel ska utjämnas. Eftersom Rawls här kommer fram till att skillnader i 

inkomst och levnadsstandard faktiskt gynnar samhällets tillväxt och de mindre lottade, torde 

det därför vara fullt legitimt att inkomster och levnadsstandard varierar mellan människor. 

 

Tanken om begränsad utjämning som rättvisa stärker Rawls genom att åberopa två faktorer. 

Den första faktorn talar om lika karriärmöjligheter. Eftersom ingen kan rå för sina naturgivna 

eller sociala handikapp och dessa bör ses som oförtjänta skall ingen bli orättvist behandlad för 

dem. Att födas till ett visst kön eller till en viss klass är enligt Rawls slumpens avgörande. 

Rawls inser att orättvisa förekommer i och med att alla människor har olika förutsättningar i 

livet. Detta gör att samhället måste kompensera dessa handikapp, för att alla ska få lika 

förutsättningar, på lika villkor (Rawls 1999:89-94).  

 

Denna tanke leder till att alla får liknande förutsättningar att tillgodose och uppnå sin 

individuella personliga frihet med hjälp av staten eller någon form av institution. Härav kan 

friheten i rättviseteorin tolkas bestå av att staten endast skall ingripa för att skydda de svaga i 

samhället på ett grundläggande plan, sedda som individer, genom omfördelning av resurser. 

Däremot ska den hålla sig utanför människans privata sfär och därav låta alla individer göra 

sina egna val av livsstil, om detta inte leder till orättvisor eller skador för enskilda eller 

samhället, d.v.s. bryter mot rättviseteorin.  

 

Den andra faktorn för den andra rättviseprincipen bygger på Rawls antagande om att 

människor är rationella varelser som vill främja sina egna intressen, men han anser ändå att 

majoriteten har en känsla för rättvisa. För att skapa en intuitiv känsla hos individerna gällande 

omfördelningen tar Rawls hjälp av det han kallar för okunnighetens slöja. Han menar att man 

kan se detta som en ursprungsposition där ingen vet vilken social roll eller medfödd talang 

man ska ha i framtiden och därför inte kan förutsätta något i förväg när man väljer vilket 

samhälle man helst skulle vilja ha, ungefär som ett lotteri. Här kommer människorna att välja 

differensprincipen, menar Rawls (Rawls 1999:143-148).  
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3.2.5 Maximinprincipen 

När man befinner sig bakom okunnighetens slöja och inte vet vilken position i samhället man 

kommer att ha, väljer normalt rationella människor intuitivt enligt Rawls maximinprincipen. 

De maximerar vinsten för de sämst ställda i samhället i förebyggande syfte, för att alla ska 

gynnas av tillväxt eftersom de vet att risken finns att de själva kan tillhöra denna kategori, 

eftersom ingen kan förutspå sina framtida liv (Rawls 1999). Vinsten i lotteriet eller vad alla 

människor ska ha rätt till, kan enligt Rawls ses som de grundläggande eller personliga 

nyttigheterna/friheterna (Rawls 1999). 

 

Resonemanget att människor intuitivt skulle välja detta samhälle som legitimt rättvist gör att 

rättviseteorin kan tolkas visa en bild av människan som individer vilka är mänskliga och 

osjälviska, eftersom de väljer hjälp till de sämst ställda. Tillika som detta kan ses som ett sätt 

att visa att människan behöver hjälp av staten, för att klara av att upprätthålla rättvisa, i 

förhållande till andra människor. Okunnighetens slöja kan ses som ett sätt att försöka se sig 

själv som ofödd och i sådant fall skulle rättviseteorins differentieringsprincip legitimeras vid 

tanken att samhället gynnar kommande generationer eftersom de skulle välja maximin, vilket 

leder till en grundläggande trygghet för alla.  

 

Vilken typ av välfärdsamhälle kan då utläsas av Rawls och rättviseteorins svar på vad 

begreppen trygghet, jämlikhet och frihet står för, omfattar, samt hur de rangordnas till ett 

rättvist samhälle och vad skulle detta innebära för socialdemokraterna? 
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3.3 Analysmodell 

Begreppen i modellen går till stor del in i varandra, välfärden som rättviseteorin förespråkar 

tolkas av mig enligt följande. 
 Rawls rättviseteori Min välfärds tolkning Skulle innebära för 

socialdemokraterna 
Överrensstämmelse 
med partiprogram? 

Trygghet  • Allas rätt till 
grundläggande 
nyttigheter 

 
 

 
 
• Individuell trygghet 
 
• Finansierad välfärd 

efter bärkraft 
• Kedjeeffekten, trygghet 

för de sämst ställda, 
uppkommer av inkomst 
skillnader  

• Nätverk för trygghet över 
minimiinkomst (gällande 
de flesta) 

• Minimiinkomst för den 
sämst ställda 

 
 
• Inga kollektiva bidrag 
 
• Omfördelning, skatt 
 
• Generell välfärd och 

tillväxt skapas genom 
olika inkomster 

• De flesta finansierar sin 
egen trygghet. 

 
• Endast de som behöver 

välfärden för 
grundläggande behov 
tar del av den 

• Välfärd endast för 
individen 

• Skatt efter bärkraft 
 
• Olikheter i inkomster 

godtagbara för generell 
välfärd  

 

Jämlikhet • Alla samma rättigheter 
 
 
• Människan rationell 
 
 
• Alla olika 

• Kompensation för att 
uppnå liknande villkor 

 
• Godkännande av statens 

rätt till minimal 
inblandning 

• Olikheter ett faktum, olika 
krav på välfärd 

• Välfärd fokuserad på 
behövande grupper= 
minskade klyftor 

• Legitimerad välfärd 
utifrån maximinprincip 

 
• Olikheter belyses som 

viktiga, individ fokus 

 

Frihet • Människor ska 
självbestämma i största 
möjliga utsträckning 

 
 
 
• Självbestämmande, 

allas rätt till egen 
livsstil 

• Omfördelning, begränsad 
frihet för vissa, ökad för 
andra= legitimt 

• Begränsad välfärd, för att 
minimera statlig 
frihetsbegränsning. 

• Olika livsstilar, lika viktiga

• Frihets fokus  
 
 
• Begränsad 

skattevillighet 
 
• Prioritering av stat för 

upprätthållande 
• Valmöjligheten stor på 

marknaden 

 

Ett rättvist 
samhälle 

• Friheten först, när detta 
inte inkräktar på 
rättviseprinciperna 

 
 
 
• Maximimin, 

legitimering av 
omfördelning 

  

• Inkomst skillnader dock 
begränsad utjämning= 
begränsad välfärdsstat 

• Trygghet och jämlikhet 
endast byggstenar för 
grundläggande frihet 

• Rättvis omfördelning till 
viss nivå= välfärdsstatens 
hjälp upp till den nivån 

• Fokus på ”svaga” 
grupper, tillväxt endast 
om det gynnar dessa 

• Trygghet och jämlikhet 
används endast i syfte 
att uppnå 
grundläggande frihet 

• Rättvisa= minimum 
   

 

 

Eftersom Rawls upprepande talar om de sämst ställda och samtidigt endast vill främja 

individen och sätta dennes frihet först och inte kollektivets, kan det antas att teorin förespråkar 

ett bidrag eller trygghetssystem fokuserade på individen som viktig, men inte gruppers behov 
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av hjälp i samhället, vilket skulle göra att en stor del av dagens kollektiva bidrag skulle tas 

bort. Differentieringsprincipen menar att det endast skall ske omfördelning om de sämst 

ställda missgynnas av olikheter, vilket leder till tanken om ett system där endast denna grupp i 

samhället får hjälp, och legitimt gynnas. Trygghetssystemets funktion blir följaktligen att 

tillgodose individen med de nämnda grundläggande nyttigheterna/friheterna, efter var och ens 

behov av ekonomisk hjälp. I detta system klarar många i samhället som inte ses som de sämst 

ställda, förmodligen av att tillgodose sig själva med välfärd. När samhället blivit rikare 

kommer de sämst ställda fortfarande få hjälp genom omfördelning eftersom denna grupp 

alltid existerar i ett samhälle som tillåter olikheter i inkomst, därav teorins vilja att minska 

klyftor. Differentieringen kommer att ske av staten, intuitivt godkänt av människorna, vilket 

tolkas som om systemet finansieras efter bärkraft av alla, men bara den kategori som bäst 

behöver det nyttjar statens hjälp. Om detta skulle vara fallet behövs en utgångspunkt för vilka 

individer som skulle få rättighet att utnyttja välfärden genom omfördelning, en grupp som 

med andra ord är de sämst ställda. 

 

I praktiken skulle det vara troligt att detta skulle avgöras av en minimiinkomst av kapital och 

levnadsstandard. Beroende på minimiinkomstens storlek, tolkat som om endast de sämst 

ställda i samhället förvärvar en inkomst som ligger kring denna, skulle detta innebära att 

människor som är sjuka eller på annat sätt är i behov av bidrag eller hjälp, men ligger precis 

över denna minimiinkomst kan bli utelämnade från bidrag och hjälp av samhället.  

De personliga nätverken såsom familj och vänner ses då som behövligt för att individen ska 

klara sig. Detta kan också tolkas som om människan över minimum, privat måste se till sin 

egen välfärd vilket till stor sannolikhet leder till privata försäkringar som alla kanske inte har 

råd med beroende på om tillväxten i ett land är låg och därför också minimiinkomsten. 

 

Den analysmodell som ställts upp utifrån rättviseteorin leder fram till tanken om en begränsad 

inkomstprövad välfärdsstat, där trygghet finansieras av alla efter bärkraft genom skatter på 

inkomst, kapital etc. Att en välfärdsstat överhuvudtaget existerar beror på rangordningen. 

Frihetens prioritet ska gälla alla och kommer före de andra begreppen, om detta inte inkräktar 

på rättviseprinciperna. Vidare används jämlikheten och tryggheten endast som byggstenar för 

att nå detta mål. Det som vid detta skede saknas i tabellen är överrensstämmelsen med 

socialdemokraternas välfärdspolitik, detta framkommer i följande kapitel, genom en kritisk 

granskning och jämförelse av teori och empiri. 
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4. Analys socialdemokraterna 
 

I detta kapitel kommer välfärdspolitiken hos socialdemokraterna att i en kritisk analys, 

jämföras med teorin. Detta kommer att ske genom en tillämpning av rättviseteorins 

analysmodell på välfärdspolitiken med de utvalda områdena trygghet, jämlikhet, frihet och 

därav rättvisa i fokus. Avsikten är att finna socialdemokraternas definition och prioritering av 

dessa begrepp, som i praktiken till stor del binds ihop med varandra. Slutligen i kapitlet 

sammanfattas resultatet i analysmodellen tillämpad på socialdemokraterna, för att 

överskådligt påvisa socialdemokraternas egentligt förespråkade välfärd.  

 

4.1 Trygghet 

Trygghet för socialdemokraterna är tillsynes en omfattande välfärdsstat, man menar att 

 
  ”Välfärdspolitiken handlar om ekonomisk trygghet, men också 

om att rättvist fördela livschanser och ge förutsättningar att 
välja i livets olika skeden” (Partiprogrammet 2001:23) 

 
Med trygghet avses allas rätt till arbete, trygg uppväxt, skola och god bostad i en trygg miljö 

och man poängterar att välfärdsstaten gäller alla och inte bara människor med låg inkomst 

(Partiprogrammet 2001:23,25).  

 

Socialdemokraternas definition an begreppet trygghet dvs. välfärd, kan ses förenligt med 

frihetsbegreppet vilket synligöras i detta citat. 

  

  ”Frihet handlar både om frihet från yttre tvång och förtryck, 
hunger, okunnighet och fruktan för framtiden och om frihet 
till delaktighet och medbestämmande, till egen utveckling, 
trygg gemenskap och möjligheten att styra sitt liv och välja sin 
framtid” (Partiprogrammet 2001:1). 

 
På det sätt man talar om frihet ovan, kan ses som en vilja att påvisa att trygghet förutsätter 

hjälp av samhället, men främst en stor delaktighet och frihet att själva välja sina liv. 

 

Vidare talar socialdemokraterna om ett trygghetssystem i form av bidragsstöd som enligt dem 

kan behövas i olika åldrar i livet, men grundpelaren till den enskildes trygghet är för 

socialdemokraterna ett ekonomiskt skydd, ”om den egna inkomsten av någon anledning 

upphör”. Det befintliga socialförsäkringssystemet ska ge alla människor detta skydd vid, 
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inkomstbortfall menar man. Försäkringssystemet skall vara både generellt och samhällerligt 

(Partiprogrammet 2001:25). I partiprogrammet skrivs därför att det ökade antalet privata 

försäkringar ses som oacceptabelt eftersom detta utgör ett hot mot den generella välfärden. 

Eftersom resurserna är begränsade menar man därför att bl.a. bidrag till privata alternativ på 

marknaden inte prioriteras (Partiprogrammet 2001:23,25). 

 

Trots att socialdemokraterna inte prioriterar privata lösningar på marknaden understryks dock 

ett antal gånger i dess partiprogram att ”Människor är olika, med olika behov och 

förutsättningar” (Partiprogrammet 2001:24). Därför krävs olika skolor, vårdformer och 

omsorgsalternativ i syfte att uppnå en trygghet och en individuell frihet, förenligt. Dessa ska i 

största mån utvecklas av den offentliga sektorn men andra, privata alternativ på marknaden är 

också tillåtna, kontrollerade eftersom vinstintressen inte får styra tillgången till välfärden och 

dess kvalitet för medborgarna (Partiprogrammet 2001:25). Tryggheten gäller således alla, 

genom kollektiva samhällerliga lösningar men hur ska detta uppnås? 

 

I kapitel 2 påvisades att välfärd och därav trygghet av socialdemokraterna finansieras av alla 

solidariskt. Eftersom människors solidaritet finansierar en välfärd som alla kan ta del av 

kräver detta att fördelningen sker ”ambitiöst” skriver man i partiprogrammet. Skatterna som 

finansierar välfärden tas ut efter bärkraft och när detta i sin tur skapar välfärd sker sedan 

fördelningen ”efter behov”. Denna syn på skatter menar socialdemokraterna, gör att systemet 

kan bidra till näringslivet och fördela de resurser som produktionen skapar. På detta sätt kan 

skatterna bidra till att finansiera en generell välfärdsstat (Partiprogrammet 2001:22,27).  

 

Man kan tyda socialdemokraternas syn på innebörden av trygghet som att rättviseteorin 

begränsar det mer genom sin vilja att endast stödja de sämst ställda. Socialdemokraterna är 

däremot för en allmän välfärd trots att de konstaterar att resurserna är begränsade och att 

resurser ska bokstavligt talat, fördelas efter behov.  

 

Det som kan ses som en fundamental likhet mellan de båda, är solidariteten som för 

socialdemokraterna legitimerar omfördelningen efter bärkraft gällande alla, samt 

okunnighetens slöja med den intuitiva individen som enligt rättviseprincipen också godkänner 

detta system.  
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Vidare kan dess betoning på individen med dess olikheter, egna valmöjligheter samt 

uppräkning av friheter liknas vid rättviseteorin. Detta kan på vissa sätt ses identiskt lika när 

samma ord används för att beskriva vad denna grundläggande frihet ska innebära för 

individerna. Vidare kan en individ betonad politik tyda på ett sätt för partiet att påvisa 

människan som enskild och inte kollektiv. De nätverk socialdemokraterna förespråkar är 

således kollektiva till skillnad för rättviseteorin, detta kan ses som en osäkerhet och 

motsättning i partiets politik. 

  

4.2 Jämlikhet 

Jämlikhet kan ses som en av grundförutsättningarna i socialdemokraternas välfärdspolitik, 

vilket kan förstås utifrån partiprogrammets inledande 

 

  ”socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på 
demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och 
jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den 
demokratiska socialismens mål” (Partiprogrammet 2001:1).  

 

Människor ska härav ses som jämlika och fria, men på vilket sätt förs politiken för att påvisa 

detta? 

 

Jämlikhet betyder för socialdemokraterna en rättvis fördelning av resurser vilken har stor 

betydelse för människors frihet innebärande exempelvis kunskapsmässigt och ekonomiskt. 

Detta ska uppnås genom att förändra maktförhållandena i ekonomi och samhället menar man 

(Partiprogrammet 2001:9,23).  

 

I partiprogrammet 2001, talar man om jämlikheten som allas lika rätt att råda över sina egna 

liv och påverka samhället. Man understryker dock att jämlikhet inte strävar efter att alla bör 

vara lika, utan att människorna istället garanteras sin rätt att välja sina egna liv, genom frihet 

för alla. 

 

”Jämlikhet förutsätter olikhet men är oförenlig med klyftor” (Partiprogrammet 2001:8).  

För att alla ska få denna frihet måste jämlikheten i samhället vara uppfylld genom att utjämna 

och minska klyftorna, eftersom dessa leder till orättvisa (ibid). Jämlikhet ska därav uppnås 

genom en kamp mot klassklyftor men politiken menar dock att det behövs en öppenhet för 
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mångfald och en rättighet för alla att på samma villkor som andra ses som kompetenta och 

självständiga. Samhället ska vara öppet för alla oavsett livsstil menar man (Partiprogrammet 

2001:8,22). 

Socialdemokraterna påpekar att ojämlikheter påverkar alla och att det som är avgörandet, är 

olika ekonomiska resurser vilket leder till ojämlika villkor i samhället. Detta sker genom 

exempelvis 

 

  ”löne- och arbetsvillkor, hälsotillstånd barnens utbildning, 
boendemiljö och tillgång till kultur och fritidsupplevelser” 
(Partiprogrammet 2001:6). 

 

Resonemanget kring resursernas orättvisa fördelning, sker på samma sätt i partiprogrammet 

gällande genus frågan. Man understryker här att kvinnor och män har olika förutsättningar på 

alla samhällsnivåer gällande löner, familjeliv och utvecklingsmöjligheter, detta ses av 

socialdemokraterna som anledningen till att klyftorna måste minskas. Andra grupper man 

också ”namnger” i  partiprogrammet är diskrimineringen av funktionshindrade, invandrare, 

människor med ”annorlunda” sexuell läggning och ålder (Partiprogrammet 2001:14).   

 

Socialdemokraterna fokuserar i sitt partiprogram på de grupper som man därav kan tolka att 

de ser som ”svagare” i samhället, genom att namnge dessa och därav anser sig behöva hjälpa 

till bättre villkor, men på vilket sätt vill man kompensera grupperna som inte kan rå för sin 

”lott” i livet? 

 

Partiprogrammet talar om en vilja att förändra tänkandet hos människor gällande dessa 

grupper. Detta skulle kunna ske genom utbildning som poängteras ska lära samt stärka 

demokratin och värderingarna i livet (Partiprogrammet 2001:14,17). Det är ändå genom 

ekonomisk omfördelning, vilket sker genom de solidariska människorna och välfärdsstaten, 

som huvudsakligen står för jämlikhets strävandet och klyftornas minskande. Detta vill man 

uppnå mellan olika grupper, däribland de ovan nämnda (Partiprogrammet 2001:22). Således 

som en form av kompensation.  

  

Att föra ihop friheten och jämlikheten kan vara ett ytterligare sätt att påvisa att människor inte 

ska likställas genom likformighet. Detta tyder också på ett sätt att framhäva vikten av 

människors individuella rättigheter till frihet. När det gäller friheten för alla kan synas att man 
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fokuserar i partipolitiken på att kompensera den ”underställdes” frihet, genom jämlikheten. På 

detta sätt prioriteras definitionen av frihet åter, eftersom den ska gälla alla på lika villkor. 

Detta resonemang är likt rättviseteorin som också likställer människor genom kompensering 

för att öka friheten, men däremot legitimerar begränsningen av andras friheter utifrån 

differentieringsprincipen och den intuitiva människan.   

 

4.3 Frihet 

Friheten för socialdemokraterna består av att människor är delaktiga i samhällsutvecklingen 

vilket endast kan ske om dessa är frigjorda från ”ekonomiskt, socialt och kulturellt 

underläge”, vilket också är grunden för demokrati anges av partiet (Partiprogrammet 

2001:22).  

 

I partiprogrammet spaltar man upp de medborgerliga fri- och rättigheterna (se rubrik trygghet) 

och dessa ska enligt partiet gälla alla. Vidare skriver man nedan att individen ska ha faktiska 

möjligheter att delta i samhället, på lika villkor som alla andra  (Partiprogrammet 2001:8). 

 

 ”Alla ska ha rätt till att göra sina egna livsval utan att möta 
fördomar eller diskriminering och utan att riskera att hamna i 
socialt underläge” (Partiprogrammet 2001:22). 

 

Detta kan tolkas som att den frihet socialdemokraterna strävar efter ska vara på lika villkor 

eller jämlika förhållanden för alla, men som detta citatet menar, helt olika beroende på 

individens olikheter. I partiprogrammet påpekar man att frihet ska uppnås för en strävan efter 

det gemensamma bästa (Partiprogrammet 2001:1). Tillika skrivs på andra ställen i 

programmet att det kollektiva dock sker i syfte att uppnå det enskilda (Partiprogrammet 

2001:17).  

 

Det gemensamma bästa kan ses som ett sätt att stärka tanken av omfördelning i samhället och 

man vill genom skatter öka friheten för fler människor och därav även jämlikheten och 

tryggheten, man menar att skatterna på detta sätt bidrar till den totala tillväxten och friheten 

för alla. I partiprogrammet understryks att tillväxtens syfte är att öka människornas välfärd, 

vilket också innebär krav på dess former. Man menar att tillväxt inte får ske på bekostnad av 

människors hälsa och miljön (Partiprogrammet 2001:19,26). 
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Socialdemokraterna vill utveckla den offentliga sektorn för att den bättre ska kunna tillgodose 

individuella behov utan att människorna ska behöva vända sig till privata lösningar 

(Partiprogrammet 2001:24). Detta kan ses som ett sätt för socialdemokraterna att vilja 

upprätthålla statlig kontroll på utformningen och utbredningen av de privata alternativen och 

tillika även över människornas valmöjligheter, vilket kan ses som en begränsning av friheten. 

Dock skrivs att privata alternativ ska få finnas på marknaden som tidigare nämnts, vilket tyder 

på en vilja att lämna valmöjligheterna för individerna öppna, trots allt. 

 

4.4 Rättvisa 

Vad är då rättvisa i socialdemokraternas partiprogram? Rättvisa kan tolkas som något som 

uppkommer genom att alla människor ges samma trygghet och frihet att delta på lika villkor i 

samhället, vilket endast sker genom jämlikhet. Det man eftersträvar i sin politik är till stor del 

att bevara välfärden men också att se människor som mer individuella och olika i sina val av 

livsstil.  

 

Rättvisa uppnås av socialdemokraterna genom omfördelning vilket sker efter behov. Detta  

gör att skatterna begränsar många människors frihet att själva bestämma vad de vill göra med 

sin inkomst, samtidigt som detta ökar friheten för andra att deltaga på samma villkor. Utan 

inkomstfördelning skulle friheten begränsas för många människor vilket inte är rättvisa, 

varken i socialdemokraternas politik eller i rättviseteorin. Skillnaden är att socialdemokraterna 

går ett steg längre än rättviseteorin, genom att säga att välfärden genom bidrag ska gälla alla, 

vilket dock kan ses som begränsat eftersom man i partiprogrammet främst talar om hjälp när 

de egna resurserna sociala eller ekonomiska av olika anledningar inte räcker till eller, att 

olikheter som ses som missgynnande mot de sämre ställdas frihet ska kompenseras. Man 

nämner inte att även de rika ”kapitalisterna” ska gynnas eller på något sätt prioriteras i 

partiprogrammet.  

 

Det är det gemensamma bästa och det solidariska ansvaret som gör att rättvisa kan uppkomma 

i samhället och leder till att människor ses som goda samhällsindivider vilka bidrar eftersom 

bidraget gynnar även dem själva, som även dem får ta del av den generella välfärden. Detta 

kan ses som intuitivt på samma sätt som i rättviseteorin, med den skillnaden att rättviseteorin 

inte förespråkar allas välbefinnande utan endast de sämst ställdas, om dessa missgynnas.  
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Friheten kan i partiprogrammet ses som klart prioriterad eftersom man talar om frihet som 

viktig för alla, oavsett inkomster. Det som däremot inte överrensstämmer med rättviseteorin 

är orsaken till varför detta prioriteras. Socialdemokraterna menar att det är både det 

gemensamma bästa och den enskildes bästa man är ute efter, samt jämlikhet. Rättviseteorin 

talar däremot om det individuella. Dock kan partiets politik på olika sätt tolkas på samma sätt 

när de på flera ställen talar om att alla är olika och därför ska ha olika valmöjligheter i livet 

och anpassade alternativ, samt att den enskildes frihet först kan uppnås genom kollektiva 

åtgärder. Det resonemang socialdemokraterna för gällande trygghet och jämlikhet gör därför 

att dessa strävas uppnås endast för att skapa en ”stege” åt friheten, på samma sätt som 

rättviseteorin. För en förenklig av jämförelsen, tydligöras i analysmodellen nedan, 

överrensstämmelsen mellan teori och empiri. Detta skapar en förståelse för vilken välfärd 

partiet egentligen förespråkar. 
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4.5 Analysmodellen och socialdemokraterna 
 

 Rawls rättviseteori Min välfärds tolkning Skulle innebära för 
socialdemokraterna 

Överrensstämmelse 
med partiprogram 

Trygghet  • Allas rätt till 
grundläggande 
nyttigheter 

 
 

 
 
• Individuell trygghet 
 
• Finansierad välfärd 

efter bärkraft 
• Kedjeeffekten, trygghet 

för de sämst ställda, 
uppkommer av inkomst 
skillnader  

• Nätverk för trygghet över 
minimiinkomst (gällande 
de flesta) 

• Minimiinkomst för den 
sämst ställda 

 
 
• Inga kollektiva bidrag 
 
• Omfördelning, skatt 
 
• Generell välfärd och 

tillväxt skapas genom 
olika inkomster 

• De flesta finansierar sin 
egen trygghet. 

 
• Endast de som behöver 

välfärden för 
grundläggande behov 
tar del av den 

• Välfärd endast för 
individen 

• Skatt efter bärkraft 
 
• Olikheter i inkomster 

godtagbara för generell 
välfärd  

• Överrensstämmer 
(resurser begränsade 
=prioritering) 

• Överrensstämmer 
(vissa prioriteras= 
minimiinkomst) 

 
• Överrensstämmer ej 

(kollektiva system) 
• Överrensstämmer 

(solidariteten betalar) 
• Överrensstämmer till 

viss del (har samma 
mål som teorin, 
generell välfärd)    

 
Jämlikhet • Alla samma rättigheter 

 
 
• Människan rationell 
 
 
• Alla olika 

• Kompensation för att 
uppnå liknande villkor 

 
• Godkännande av statens 

rätt till minimal 
inblandning 

• Olikheter ett faktum, olika 
krav på välfärd 

• Välfärd fokuserad på 
behövande grupper= 
minskade klyftor 

• Legitimerad välfärd 
utifrån maximinprincip 

 
• Olikheter belyses som 

viktiga, individ fokus 

• Överrensstämmer 
(fokuserar vissa) 

 
• Överrensstämmer ej 

(legitimerar välfärd 
utifrån solidariteten) 

• Överrensstämmer till 
stor del (programmet 
fokuserar både individ 
och kollektiv)  

Frihet • Människor ska 
självbestämma i största 
möjliga utsträckning 

 
 
 
• Självbestämmande, 

allas rätt till egen 
livsstil 

• Omfördelning, begränsad 
frihet för vissa, ökad för 
andra= legitimt 

• Begränsad välfärd, för att 
minimera statlig 
frihetsbegränsning. 

• Olika livsstilar, lika viktiga

• Frihets fokus  
 
 
• Begränsad 

skattevillighet 
 
• Prioritering av stat för 

upprätthållande 
• Valmöjligheten stor på 

marknaden 

• Överrensstämmer 
(fokuserar frihet vid 
alla begrepp) 

• Överrensstämmer ej 
(vill utveckla välfärden 
ytterligare)   

• Överrensstämmer 
(Prioriterar vissa) 

• Överrensstämmer till 
viss del (valmöjligheter 
anses viktiga)  

Ett rättvist 
samhälle 

• Friheten först, när detta 
inte inkräktar på 
rättviseprinciperna 

 
 
 
• Maximimin, 

legitimering av 
omfördelning 

  

• Inkomst skillnader dock 
begränsad utjämning= 
begränsad välfärdsstat 

• Trygghet och jämlikhet 
endast byggstenar för 
grundläggande frihet 

• Rättvis omfördelning till 
viss nivå= välfärdsstatens 
hjälp upp till den nivån 

• Fokus på ”svaga” 
grupper, tillväxt endast 
om det gynnar dessa 

• Trygghet och jämlikhet 
används endast i syfte 
att uppnå 
grundläggande frihet 

• Rättvisa= minimum 
   

• Överrensstämmer (talar 
om att de svaga ska 
gynnas) 

• Överrensstämmer 
(övriga begrepp kan ses 
som byggstenar) 

 
• Överrensstämmer (pga. 

prioriteten) 

 

Socialdemokraterna kan tillsynes utifrån analysmodellen, ses som generellt mycket lik 

rättviseteorin, samma typ av begränsad välfärdsstat förespråkas av samma anledningar, 
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frihetens prioritet, således kommer jämlikheten och välfärden efter. Anledningarna till 

rangordningen av begreppen skiljs åt, vilket tillika kan tyda på en egentlig vilja av partiet att 

upprätthålla en generell välfärd, till skillnad från rättviseteorin. Dess relation till välfärden kan 

således ses som föga motstridig, vid tanken på en generell välfärd, vilket i kapitel två påvisats 

vara dess mål för välfärdspolitiken. 
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5. Avslutande diskussion 
 

Syftet med denna uppsats, att kritiskt undersöka socialdemokraternas partiprogram och 

diskutera dess egentliga relation till välfärden, visade att partiets relation till välfärden kan ses 

som mer komplex än uttalat, men vad leder detta till i realiteten och hur påverkar 

resonemanget den svenska välfärden till en urholkning? 

 

5.1 Socialdemokraternas egentliga välfärdspolitik och relation till välfärden 

Socialdemokraternas partiprogram har fastslagits innehålla vissa fundamentala likheter med 

analysmodellen. Den välfärdsstat partiet därav styrker, kan därför inte ses som lika generell 

och samhällerlig i partiprogrammet som man egentligen säger sig förespråka, en välfärd där 

alla människor är berättigad deltagande. 

 

Friheten prioriteras i partiprogrammet genom att de andra begreppen står som ”underbyggare” 

till frihetsbegreppet. Detta genom partiets påtalande frihetsfokus för den enskilde, vid 

definitionen av varje begrepps betydelse och vikt. Insikten att för hög skatt ger 

marginaleffekter och för låg orättvisa tyder på att den av partiet förespråkade välfärdsstaten, i 

analysmodellen tillämpad på partiprogrammet, kan ses som försvagad generellt sätt. Den 

enskilda människans frihet går före de andra begreppen och begränsar därför dessa, med syfte 

att inte minska på friheten för de olikheter, som inte ses som nog missgynnande för de sämst 

ställda. Detta kan dock inte påstås vara en effekt som socialdemokraterna vill uppnå med sin 

politik avsiktligt, men tillika ett faktum som leder till verkan för dess övriga välfärdspolitik. 

Trygghet för alla innebär i stället en trygghet för vissa, välfärd kommer därav i skymundan. 

Tryggheten stärks endast, i syfte att prioritera friheten, för de sämst ställda.  

 

Att välfärdsstatens utformning påverkas vid en mer individ betonad politik står klart, eftersom 

en generell välfärd innehåller en jämlikhets tanke, vilken inte finns i den förespråkade 

välfärdsstaten när denna inte kan ses som lika generell som tidigare. Således kan 

välfärdsbegreppet som presenterades i kapitel två, inte ens av socialdemokraterna som till stor 

del själva skapade det, upprätthållas. 

 

En av många möjliga orsaker till detta, kan vara att socialdemokraterna uttalat inser i sitt 

partiprogram att resurserna är begränsade. Insikten av detta faktum leder till att dess politik 
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också måste begränsas till att prioritera någon grupp i samhället, eftersom det är tydligt 

orealistiskt, även för partiet att prioritera alla. Detta problem, kan i realiteten göra att 

partiprogrammets utformande 2001 har blivit mer realistiskt eller motstridigt, beroende på 

vem som granskar det och lett till en politik och välfärdsstat, endast för de sämst ställda. 

Kraven på frihet kan därför ha blivit ett minimum för olika grupper, vilket syns i 

socialdemokraternas resonemang om resursfördelning. Alltså kan det ses som att kraven på 

frihet/nyttigheter har sjunkit i samhället till en lägre minimilevnadsstandard, vilket dock 

partiet genom mer resurser försöker att förhindra. 

 

Vidare kan tydas, att så länge klyftor bibehålls på de sämst ställdas villkor av frihet, är en 

omfördelning behövlig. Om dessa problem, med olika villkor i arbetslivet, hemmet etc. inte 

fanns och därav inte skadade den enskildes frihet (de namngivna grupperna), skulle en 

omfördelning inte heller behöva finnas, vilket kan förstås som att man talar om friheter och 

skillnader i ekonomi som legitima, om de inte skadar den enskilda individen. Därav kan 

politiken misstolkas till något som den inte står för eftersom det gemensamma bästa samtidigt 

poängteras. 

 

Rättviseteorin och differentieringen är legitimerad genom maximinprincipen, tänkt att gynna 

endast de sämre ställda men det är inte socialdemokraternas välfärdspolitik. I stället för att 

begränsa den uttalade politiken som rättviseteorin gör, genom att stegvis förbättra de sämst 

ställdas villkor först, fortsätter socialdemokraterna trots insikten om att endast de sämre i 

dagsläget gynnas, vilket de måste förstå med tanke på de prioriteringar som görs och insikten 

av att resurser är begränsade. De grupper man namnger som ”sämst ställda” eller i behov av 

hjälp är grupper som kvinnor, invandrare, funktionshindrade m.fl. Inte de rika människorna 

som man på andra ställen endast namnger som alla, men inte kategoriserar närmare. Tillika 

nämns att företagare som grupp ska gynnas genom bättre villkor, eftersom skatterna ska 

hjälpa alla, således tyder ingenting i programmet på att denna grupp tar del av något 

gynnande.  

 

Detta resonemang gör att solidariteten som finansierar välfärden för alla, men inte prioriterar 

en fördelning till alla, mycket troligt av många människor skulle överges, när solidariteten 

endast godkännes genom en generell välfärd av partiet. Resonemanget leder till att ingenting 

godkänner partiets prioritering av hjälp till vissa grupper, vilket skulle ses som en klar brist 
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hos socialdemokraterna, av rättviseteorin. Detta ses också av mig som det stora problemet i 

socialdemokraternas politik och orsaken till att politiken i dagsläget är motstridig. 

Resultatet blir således att välfärdspolitiken förgör sig själv. Den tillväxt och välfärd som 

partiet talar om kan vara svårt att upprätthålla eftersom den generella välfärden finansierar 

denna, men den generella välfärden med alla parter prioriterade och nöjda kan ses som ytterst 

svår uppnåelig när resurser är begränsade och solidariteten inte är legitimerad p.g.a. en 

prioriterad välfärd av endast de sämre ställda, dock ej uttalat att vara så.    

 

Jag vill inte påvisa att socialdemokratin i sig är en fallgrop, utan snarare att man genom 

insikten att resurserna är begränsade samt det starkt uttalade argumenten i programmet om 

frihetens prioritet, på bekostnad av de övriga begreppen blivit mer individ inriktade och 

Rawls influerade, till en välfärd för de sämst ställda. Detta är enligt socialdemokraterna själva 

inte det tillvägagångssätt som välfärd bibehålls genom, däremot en väg till generell välfärd 

enligt rättviseteorin och dess kedjeeffektteori, att olikheter i inkomster skapar välfärd även för 

de sämst ställda.  

 

Det kan således sammanfattas som att välfärdspolitiken förs mot samma mål men med olika 

medel. Detta skulle kanske inte socialdemokraterna hålla med om, men jag hävdar att dess 

tanke och insikter ”här och var” i partiprogrammet har kommit att börja bli mer likt 

rättviseteorins medel för en generell välfärd, begränsning, än dess egen välfärdspolitik. 

Socialdemokraternas välfärdspolitik är för starkt socialliberaliserad för att lyckas med sitt 

mål, genom sina uttalade medel. 

 

5.2 Socialdemokraterna och välfärdens urholkning 

Som regeringsparti och många gånger även ”ledarparti” för det socialistiska blocket, är 

socialdemokraterna en viktig aktör på den politiska arenan. Det svenska beslutsfattandet sker 

genom konsensus och samförstånd, men det är ändå viktigt för demokratin att partierna för sin 

politik på ett tydligt sätt. Socialdemokraterna har en stor påverkan på välfärdssamhället och 

genom att tala om en generell välfärd, som i realiteten innebär en olegitimerad och därav 

motstridig välfärdsteori för de sämst ställda endast, gör att välfärden i samhället påverkas 

oavsett partiets motiv. 

 

Lindberg talade inledningsvis om välfärdens begränsning som en möjlig förändring i 
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samhället. Tilldöma av denna uppsats kan detta bero på en kombination båda Lindbergs 

argument (förändring av politiken och en resursbegränsning beroende på lågkonjunkturen).  

Genom en mer svåråkommlig välfärdsstat, för de flesta människorna och en begränsning av 

dess tjänster påstår jag att välfärden inte är tillgänglig generellt. Orsaken styrks och förstås vid 

granskningen av partiprogrammet, men redan i kapitel två kan det synas att vissa grupper 

prioriteras. Möjligheten finns att partiet ansåg sig tvingade att ändra politik för att uppnå 

välfärd, men tanken finns också att partiet tyckte att välfärden gått för långt!? 

 

Partiprogrammet har en avsevärt stor betydelse för utvecklingen i samhället eftersom denna 

politik är till för partiet att uppnå. Att partiets egentliga politik blivit mer svåråtkomlig att 

förstå, eftersom man talar om en politik som ska göra alla samhällsmedborgare nöjda, kan 

tolkas som en vidgning av socialdemokraternas politik från att tala om medelklassen och 

arbetarna till att även ta in ”överklassen”. Detta gör att dess strävan inte ses som lika tydlig, 

vilket tolkas som en socialliberalisering till en mer begränsad välfärdsstat, för dessa grupper. 

 

Ett socialliberaliserat samhälle generellt sätt, kan göra att partierna inte hinner med att förstå 

innebörden av sin egen politik, genom insikten av att en förändring av dess politik måste 

göras utifrån detta och att resurser faktiskt är begränsade. Därav följer insikten av att välfärd 

på ett gynnande sätt inte kan drivas så långt att marginaleffekter i form av människor som 

utnyttjar statens tjänster, uppkommer i samhället. En avvägning måste ske på vilket sätt man 

lägger upp sin politik och vilka som den ska prioritera, vilket i förändringens tider kan ses 

som svårt. 

 

Eftersom partierna ses som länkar mellan beslutsfattare och allmänheten kan det vara ytterst 

troligt att detta utbyte har börjat att ske på ett annorlunda sätt än tidigare och att människorna 

formar partierna mer än i motsatt riktning. Möjligheten finns att politiken härav blivit för 

generell, eller världen för individbetonad och att inget parti upprätthåller alla individers alla 

önskningar, varför partierna tvingas ändra sin politik efter ”samhällsvindarna”, i syfte att 

vinna röster. Då blir frågan, vad kommer egentligen först hönan eller ägget? Ska politiken 

”fixas till” för att samla många väljare, genom att följa det största antalet människors vilja och 

tala om en politik som fungerar för alla, vilket kan göra politiken motstridig och svårtydlig 

som påvisats? Vad skulle i sådant fall lämnas den svenska demokratin, beslutsfattandet och 

välfärden i framtiden?  




