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Abstract 
 

The aim of this thesis is to examine the Swedish model with attention to core values over time, as 

well as, explain recent changes. It examines changes of the social insurance system, with focus on 

political reforms in the unemployment insurance, health insurance and family policy, during the 

last two decades. The thesis is empirical but although a discourse amount political theories and 

normative conceptions.  

Conclusions are that the normative basis in the Swedish model contains general equally and uni-

versally designed rights and consensus on growth and development as well as a strict focus on an 

employment oriented society. Important values have also been dialogue between actors as well as 

accountability, even if these facts appear to have declined in recent years. 

Relating to three leading theories in political philosophy - utilitarianism, Rawlsian communitarian-

ism - explores the directions in later year political reforms. The results show that later years 

changes seem to go in relative strongly utilitarian direction. The policy has become more a ques-

tion of utility maximization, generating partly with signs of the Rational-choice theories, than a 

question of trust between citizens and common interests in society. Considerably fewer reforms 

today, than earlier, rest on components as accountability and co-operation. One exception is the 

family policy, which rather shows a mixture of different values, found in each of the three studied 

political theories. Freedom to choose among childcare alternatives is here fighting with more 

conservative values.  
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1. Inledning 
 

Om man knyter den svenska modellens tillblivelse till Saltsjöbadsavtalet år 1938, firar modellen 

75 år, 2013. En litteraturgenomgång visar nämligen att begreppet svenska modellen ofta förknippas 

med välfärdsstaten1 och samförståndsanda i allmänhet samt i symbolisk mening med 

Saltsjöbadsavtalet som slöts mellan LO och SAF 1938.2  

 

I Saltsjöbadsavtalet hörde förhandlingsordningen till det viktigaste – en part fick inte varsla om 

konflikt eller stämma till Arbetsdomstolen om man inte uttömt alla förhandlingsmöjligheter. Det 

lade grunden till en god förhandlingskultur (Nycander, 2010: 13). Huvudavtalet, det vill säga Salt-

sjöbadsavtalet innebar också att LO och SAF accepterade varandra. Motparten representerade så 

många av sina medlemmar som möjligt. De arbetsgivare som gick utanför SAF för att slippa un-

dan kollektivavtal utsattes av LO för en stark påtryckning att skriva hängavtal. SAF å andra sidan 

vakade över vilt strejkande arbetare och drog dem inför arbetsdomstolen. Desto viktigare var 

kanske att man vägrade att skriva avtal med förbund som stod utanför eller bröt sig ur LO.3  

 

Begreppet samförståndsanda betecknar således viljan till samförstånd mellan parterna (Pettersson & 

Färm, 2007). Ofta får Sverige också utgöra typexemplet för en universell välfärdsmodell som omfattar 

hela befolkningen och inte bara innebär ett stöd till fattiga och nödställda (Fridolfsson, 2011: 84). 

I denna framställning är dessa begrepp centrala och kommer dels att relateras till varandra, dels 

till den svenska modellen.  

I en mening går det att se modellen som ett demokratiskt eller socialt kontrakt mellan parterna och 

staten, där staten överlämnar ansvar till arbetsmarknadens parter, men i gengäld upprätthåller 

andra institutionella arrangemang. Med ett sådant perspektiv blir den specifika 

arbetsmarknadsmodellen ett med den universella välfärdsstaten. Att skilja på den svenska 

arbetsmarknadsmodellen respektive den svenska välfärdsmodellen har onekligen fördelar. 

                                                           
1
    Studier av olika länders välfärdsmodeller finns ett rikt antal, där Gösta Esping Andersens klassiska kategorisering av länders 

välfärdssystem som antingen socialdemokratiska, liberala eller konservativa först brukar nämnas. 
2    Ibland får även krisuppgörelsen 1933 mellan socialdemokraterna och Bondeförbundet illustrera motsvarande samförstånd på 

det politiska området. Uppgörelsen som har gått till historien som ”kohandeln” innebar att Bondeförbundet accepterade 
socialdemokraternas nya arbetslöshetsbekämpning i utbyte mot att bland annat prisstöd på jordbruksprodukter infördes. I sin 
tur övergav socialdemokraterna sin frihandelslinje. Det var starten på ett framgångsrikt samarbete mellan partierna, men också 
att Sverige fick en regering med en stabil majoritet i riksdagen (Hadenius, 2000: 60-63). 

 
3     Man skulle också kunna uttrycka det som så; att på världens mest välorganiserade arbetsmarknad, samverkar parterna ”för att 

hålla varandras svarta får inom fållan” (Åmark, 1998: 364). 
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Samtidigt är beröringspunkterna fler än de punkter som skiljer. Orsaken är att den sjuttiofemåring 

som här belyses gavs ansvaret för att i avtal reglera löner och villkor mot att staten i sin tur skulle 

sörja för andra åtaganden, såsom sjukförsäkring och pension.  

 

Definitionerna skiftar och begreppets aktualitet har återvänt i offentlighetens ljus – inte bara i 

den samhällsvetenskapliga diskursen utan även i den partipolitiska liksom den ekonomisk-

politiska debatten. Stundom kan debatten liknas vid en kamp om historien, medan motiven i 

själva verket rör framtiden. Fler partier än tidigare framstår idag dessutom som anhängare av 

någon slags svensk modell. Att modellen redan år 1990 nästan dödförklarades av Olof  Pettersson 

i den statliga maktutredningen förefaller vara i stort sett glömt. Men vilken modell talas om idag? 

Är den ny eller en utveckling av den vi känner? Har den kantrat som Svenskt Näringsliv hävdade 

för ett par år sedan när samtalen mellan parterna om ett nytt Saltsjöbadsavtal strandade? Eller är 

den som bland annat LO har framfört reellt hotad genom bland annat kraftiga försämringar i 

trygghetssystemen? Kan utvecklingen alternativt beskrivas som en slags dynamisk transformation 

av modellen? Även om dessa frågor är relevanta, kommer de inte att utredas grundligt här. För 

uppfattningen att den svenska modellen i någon mening äger relevans talar att begreppet är 

vedertaget i offentlig debatt. I omvärlden röner den fortfarande intresse, i synnerhet modellens 

förmåga att förena jämlikhet med tillväxt (se Freeman, Swedenborg och Topel, 1995, Steinmo 

2010 eller Pickett 2010). 

 

Demokratins utveckling i Sverige under nittonhundratalet är väl belyst. Att den svenska modellen 

uppstod på trettiotalet som den stora historiska kompromissen mellan arbete och kapital(se 

Korpi i Thullberg & Östberg, 1994:20), är en tes som varken kommer att drivas eller motbevisas. 

Inte heller Per Gunnar Edebalks uppfattning om att 1910-talet utgjorde startskottet för den 

svenska modellen kommer i strikt mening att prövas (se Edebalk i Arkiv, 1997:15). Tvärtemot vad 

studier säger om hur den svenska modellen uppstod – skedde dock ingen plötslig förändring i 

övergången från konflikternas 1920-tal till samförståndsanda under andra delen av 1930-talet 

(Rothstein: 2004: 272). Att avgöra om den svenska modellens slutdatum passerat förefaller vara 

lika problematiskt som att ange dess exakta startpunkt. Mer intressant torde vara att identifiera de 

beståndsdelar eller värden som kan hållas konstant i en modern demokrati med ett föränderligt 

arbetsliv.  

 

Tillblivelsen av denna uppsats sammanfaller med att Socialdemokraterna år 2011 ansökte och hos 

Patent- och registreringsverket fick den Nordiska modellen registrerad och skyddad som 
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varumärke. Varumärkesskyddet skulle användas av SAMAK i ett forskningsprojekt med avsikten 

att stresstesta den Nordiska modellen.4 Den Nordiska modellen är inte föremål för undersökning 

här. För att förstå den bör man likväl gå omvägen om bland annat den svenska, då de inte oväntat 

i flera avseenden sammanfaller. Ett debattinlägg kan här nämnas, där S-ledare och LO-företrädare 

i Norden redogör för sitt förhållningssätt till den s.k. nordiska modellen: 

 

Dess kärnvärden är lika möjligheter, social solidaritet och trygghet för alla. Trygghetssystem och 
socialförsäkringar är generella och bygger på principen om inkomstbortfall, att skattefinansierade 
välfärdstjänster ska fördelas efter behov och på lika villkor. Hög organisationsgrad och bred 
samverkan mellan arbetsmarknadens parter i arbetslivet har både skapat stabilitet, arbetsfred och 
nödvändig strukturomvandling på arbetsmarknaden(DN Debatt, januari, 2012). 

 

Den svenska eller skandinaviska modellens stresstålighet behandlas inte i denna uppsats. Ett 

stresstest aktualiserar dock hur man kan tolka modellernas egenskaper och normativa värden. Är 

dessa konstanta över tid och rum eller finns utrymme för transformation där några värden är 

bestående? Om inte – är varje avvikelse ett tecken på att modellen krackelerar? Annorlunda 

uttryckt - är modellens innehåll och räckvidd på förhand given? Här antas att så inte är fallet. För 

att en modell ska vara just en modell torde dock några kärnvärden spela en roll över tid. 

I ljuset av denna bakgrund förefaller det vara intressant att särskilt studera inriktningen på några 

reformområden under senare år. Längre fram behandlas delar av reformernas utveckling på soci-

alförsäkringsområdet. Förändringarna belyses samt relateras till tre olika politisk/filosofiska per-

spektiv. I det närmaste följer problemdefinition och utgångspunkter. 

 

1.1 Problem och frågeställningar 

 

Som framgår av ovanstående riktas intresset mot den svenska modellen (läs samhällsmodellen) 

generellt, men särskilt socialförsäkringarna är fokus för den operativa analysen. Av särskilt in-

tresse är sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och familjepolitiken de senaste tjugo åren. 

Arbetslöshetsförsäkringen som står utanför det obligatoriska systemet, är av intresse eftersom 

denna antas vara en väsentlig komponent i den svenska modellen. Undersökningen fokuserar 

väsentliga förändringar de senaste åren vilka följaktligen antas ha betydelse sett i ett svenskt mo-

                                                           
4 Projektet är en stresstest av den Nordiska Modellen och pågår år 2012-2014 och utförs av forskningsinstitutet FAFO i Oslo.   
(http://www.samak-nordicmodel.org/sida4.html). 
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dell-perspektiv. Socialförsäkringar i vid mening rymmer förutom ovanstående såväl pensioner, 

arbetsskadeförsäkring, bostadsbidrag m.m. Dessa behandlas dock inte i sak.  

 

Till hjälp finns tidigare empiri och forskningsanknuten litteratur på området. Utifrån en översikt-

lig och vid analys-ram, relaterad till tre ledande teorier inom politisk filosofi, nämligen Rawls kon-

traktsteori, Utilitarismen samt Kommunitarismen, kommer ett antal förändringar på nämnda 

områden att diskuteras. Fördelen med en vid ram som utgår från dessa tre olika poli-

tisk/filosofiska perspektiv är vidare att angreppssättet inbjuder till att lyfta blicken. Metoden 

medger således ett analysperspektiv där förändringarna kan tolkas bortom fragmentariska och 

dagspolitiska omdömen.  Mot bakgrund av ovanstående är frågeställningarna:  

 

 Vad är den svenska modellen? Finns det vissa normativa kärnvärden?  

 Hur förhåller sig reformutvecklingen de senaste 20 åren på socialförsäkringsområdet till några av den 

svenska modellens normativa kärnvärden?  

 Hur har förändringarna rört sig i förhållande till tre politiskt-filosofiska dimensioner, mer/mindre 

liberal rättvisa, mer/mindre utilitarism eller mer/mindre av social tillit/gemenskap? 

 

Frågeställningarna diskuteras och anknyts till för temat aktuell forskningsfront samt relevanta 

teorier. Den politisk/filosofiska analysramen utesluter inte en övergripande diskussion om 

modellens demokratiska ramverk och normativa värden.   

 

1.2 Disposition och material 

 

I första kapitlet porträtteras den svenska modellen övergripande. Innan en översiktlig bild av 

forskningsfronten ges har frågeställningarna och de enheter som uppsatsen avser att undersöka 

presenterats. Tillsammans mynnar detta ut i vad det specifika forskningsproblemet avser. I andra 

kapitlet följer en historisk bakgrund, till den svenska modellen som översiktligt redovisar några 

centrala modellkomponenter. Dessa bör betraktas i ett helhetsperspektiv därför att de också har 

relevans för och en koppling till undersökningen. I detta sammanhang blir också en diskussion 

om ingenjörerna och centrala politiska aktörer bakom modellen av betydelse. Mot den 

bakgrunden blir det också möjligt att identifiera några kärnvärden som modellen kan anses 

omfatta och vilka sedan prövas längre fram i uppsatsen.  



 
7 

 

I det tredje kapitlet tecknas en översiktlig och vid teoretisk analys-ram. Denna äger relevans för 

den senare frågan om huruvida de olika förändringarna i socialförsäkringarna rört sig i riktning 

mot ett visst politiskt/filosofiskt perspektiv (mer/mindre liberal rättvisa, mer/mindre utilitarism 

eller mer/mindre av social tillit/gemenskap)?  

 

I det fjärde kapitlet belyser uppsatsen några viktiga förändringar i de senaste 20 årens 

socialförsäkringsreformer. Här blir de propositioner som besluten grundas på viktiga, liksom 

sådant material där olika aktörer behandlar dessa förändringar. Relevant är också 

riksdagsbehandling och utredningar.  I anslutning till varje avsnitt följer en operativ analys med 

utgångspunkt i den politisk/filosofiska analysramen.   

I det femte kapitlet följer slutsatser och en avslutande diskussion. Mot bakgrund av analysen, 

teorin samt tidigare forskning diskuteras kärnvärdena relaterade till aktuella förändringar, i ett 

övergripande perspektiv. Även om inga uttömmande svar ges, kommer förhoppningsvis en pro-

blematisering kunna skapa underlag för vidare forskning i ämnet.  

 

1.3 Metodmässiga överväganden 

Ett grundläggande problem i alla diskussioner om den svenska modellen är begreppets mångfald 

och vaghet (Premfors, 2000:147). Inte minst därför görs ibland viktig distinktion mellan den 

svenska arbetsmarknadsmodellen respektive den svenska välfärdsmodellen, vilket givet sitt syfte 

kan vara att föredra. Nackdelen med att inte skilja på begreppen ligger onekligen i risk för mång-

tydighet. Syftet med att föra ihop dem, är att illustrera beröringspunkterna och att framväxten 

skett i en växelverkan. Kan nämnas är att arbetslinjen är ett tema som förenar dem.  

Att arbetslöshetspolitiken tillsammans med socialförsäkringssystemet varit en hörnsten i den 

svenska socialpolitiken från mellankrigstiden och framåt, är också en förankrad föreställning i 

forskning på området (se Junestav, 2001:15) I en mening har uppsatsen följaktligen ett mer eller 

mindre explicit antagande om den svenska modellens signum som symbiosen mellan välfärdspoli-

tik och arbetsmarknadspolitik. Detta angreppssätt skulle kunna kallas för en slags konkret ab-

straktion.  

En empirisk studie av den svenska modellen borde utan problem gå på djupet i en eller fler delar 

vad avser t ex. arbetsmarknadspolitiska program, pensionssystemet, ekonomisk politik, skatter, 

skolan, välfärdens finansiering, partssystemets utveckling över tid, globaliseringens och EU-



 
8 

 

medlemskapets påverkan osv. En avgränsning är dock nödvändig, dels av utrymmesskäl, dels av 

analytiska skäl.  

Genom fokus på några delar ges möjlighet till fördjupning och därmed att se skogen för alla trä-

den. Här fokuseras följaktligen analysen på sjukförsäkringen, familjepolitiken och arbetslöshets-

försäkringen. Det sker dock inte utan en reflektion bakåt, där reformerna sätts in i en större kon-

text. Men varför? Varför beröra exempelvis den svenska förhandlingsmodellen?   En uppsats om 

den svenska modellen, välfärdsstaten och här i synnerhet trygghetssystemen förutsätter också en 

beskrivning av förhållandena på arbetsmarknaden. Det på samma sätt som en grundlig analys av 

arbetsmarknadens funktionssätt behöver beakta välfärdens funktioner. Ett exempel är utbyggna-

den av förskolan och föräldraförsäkringen där Sverige – i förhållande till andra välfärdsstater, 

möjliggjorde kvinnors ökade arbetsmarknadsdeltagande. Ett annat exempel är arbetslöshetsför-

säkringens funktion för trygghet för omställning vid rationaliseringar i arbetslivet. Slutsatsen är att 

den svenska modellen som begrepp - åtminstone i återgiven kontext, är relevant att diskutera.  

Vad avser teorikapitlet har detta ett tentativt syfte. Anspråk saknas att beskriva den liberala kon-

traktsteorin, utilitarismen eller kommunitarismen i sin helhet eller att dra långgående slutsatser 

om teorierna som sådana. Istället utgör framställningen avstampet för ett politiskt/filosofiskt 

resonemang om värdebegrepp som rättvisa, rationalitet, jämlikhet och tillit. Att valet fallit på just 

dessa tre politiska teorier eller filosofiska inriktningar har dels att göra med behovet av avgräns-

ning, dels att dessa teorier tillsammans spänner över ett bredare fält. Trots att väsentliga delar av 

teorierna går att härleda ur de traditionella ideologierna bär de en logik långt mindre förutsägbar 

och mer utmanande.  

 

En framställning om den svenska modellen blir onekligen en uppräkning av en lång rad reformer 

införda av socialdemokratiska regeringar. Det gäller inte år 2012, men till stora delar av 1900-

talet. Av det skälet kan inte heller sådana källor förbises som i någon mening utgör 

socialdemokratiskt tankegods. Trots det kan en övervägande del av materialet härledas till 

akademin eller till offentligt tryck. Om uppsatsen behandlat tre myter om den svenska modellen 

eller varit en rakt igenom diskurskritisk analys, hade sannolikt källmaterialet varit ett annat. Det 

skulle dock vara en annan berättelse. 

Avsikten har heller inte varit att studera politiska förändringar utifrån huruvida det varit en soci-

aldemokratisk eller borgerlig regering som drivit fram dem. Metodvalet att analysera förändringar 

i ett tjugoårsperspektiv gör att partipolitiken kan hållas som en konstant variabel. Under de sen-
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aste två decennierna har Sverige styrts av regeringar med olika sammansättningar och stödpartier. 

Krisuppgörelser har dessutom ingåtts mellan partier från olika läger.  Därmed inte sagt att vilka 

partier som suttit vid makten inte har spelat roll. Partierna är dock inte huvudsaken här. I uppsat-

sens fokus står förändringar, idéer och institutioner. Men varför institutioner och inte bara idéer?  

Som Bo Rothstein påpekar kan man betrakta institutionerna som att de inte bara utgör spelets 

regler. De påverkar också vilka värden som etableras i samhället och hur vi ser på rättvisa, kollek-

tiv identitet, tillit och solidaritet. I enlighet med ett sådant synsätt kan rättvisa politiska institut-

ioner generera ett rättvist samhälle. Det är följaktligen inte ett rättvist samhälle som genererar 

rättvisa institutioner (Rothstein, 2011:38). För att inte bara beskriva utan också förstå idéerna är 

således de politiska institutionerna ett viktigt analysföremål. När avsikten här är att undersöka 

reformers idémässiga rörelseriktning, måste uppmärksamhet även ägnas de institutionella förut-

sättningarna. Med institutionella förutsättningar åsyftas inte bara beslut, formella procedurer och 

regler utan även organisatoriska strukturer över tid. Bland de senare tas i framställningen bland 

annat upp frågan om insyn i socialförsäkringsadministrationen och parternas aktiva deltagande i 

arbetsmarknadspolitikens styrning. Inte minst är demokratidimensioner väsentliga att beakta. 

I den mån det går att skilja mellan olika analysperspektiv kan en viktig distinktion vara viktig att 

klargöra. För behaviouralister och rational-choiceanhängare utgör inte idéerna en oberoende vari-

abel, medan konstruktivisten och nyinstitutionalisten snarare ser idéers inflytande på politiskt 

beteende som oskiljaktig från materiella faktorer (Hay, 2002:49). Här är det snarare det senare 

perspektivet som har företräde.  

I kommande avsnitt behandlas forskningsfronten övergripande. Denna har inga anspråk på att 

vara heltäckande utan utgör snarare en problematiserande introduktion till uppsatsens huvudte-

man.

1.4 Litteratur och tidigare forskning  

 

Forskningslitteratur och studier i häradet av den svenska modellen är talrika. Förutom svenska 

och nordiska bidrag, finns ett antal utomnordiska forskare samt från olika fält som behandlat 

såväl den svenska välfärdsstaten som den specifika arbetsmarknadsmodellen med en under lång 

tid stark prägel av arbetsfred på arbetsmarknaden.  
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Vid en genomgång av litteratur som behandlar förståelse av politiken i början av förra seklet, 

finns olika ingångar. En tämligen strukturell ansats representerar Walter Korpis maktresursteori 

vilken fokuserar kapital och arbetskraft i ett slags motsatsförhållande och med föreställningen om 

olika sociala klasser (se exempelvis Korpi i Thullberg & Östberg, 1994:20). 

Ett originellt och från den traditionella klassanalysen något avvikande perspektiv är den slags 

”marxistiska rationalism” som Prezworski företräder. Han lägger tyngdpunkten på partiernas spel 

om väljarnas gunst och driver tesen om att socialistiska eller socialdemokratiska partier mer eller 

mindre tvingas att utvidga sin klassbas, men därigenom också underminerar sin position inom 

arbetarklassen. Samtidigt hävdar han i rationell anda att Socialdemokratin är i behov av ett effek-

tivt och kapitalistiskt näringsliv för möjligheten att skörda nya sociala reformer åt folket (Her-

mansson i Tidens Idéserie 4, 1991: 91-96, Prezworski).  

Vad gäller studiet av välfärdspolitik i olika länder har det i den danska sociologen Gösta Esping-

Andersens efterföljd kommit en mängd olika typologier för att urskilja olika välfärdsmodeller 

som västländer kan anknytas till. Enligt Esping-Andersens ursprungliga indelning kan välfärds-

modellerna i västvärlden infogas i tre olika varianter: den socialdemokratiska (Skandinavien, Fin-

land och Holland, den konservativa,(central och Sydeuropa, samt den liberala (Storbritannien och 

USA) (Magnusson, 2006). Inte alla dock nöjer sig med denna idealtypiska indelning. Man kan 

exempelvis föra resonemang om att indelningarna bör ta mer hänsyn till människors faktiska in-

komsttrygghet, vid exempelvis sjukdom eller arbetslöshet. Som Jonas Hinnfors framför omfattar 

inte klassificeringsverktygen ”centrala skillnader mellan ersättning lika för alla i kronor och ören 

respektive ersättning i viss relation inkomsten” (se Hinnfors i FK Analyserar 2006:5). 

Från Antikens filosofiska storheter till upplysningens liberala nytänkare finns en linje – om än var 

för sig märkta av sin tid. Med integritet har också nutidens politiska filosofi berikats med bidrag 

som John Rawls om rättvisa, Putnam om socialt kapital, Habermas om kommunikativ rationalitet, 

Walzer om gemenskap, för att bara nämna några. Ett givet antagande är att Sverige inte går 

oantastlig från denna idéernas marknad. Tills vidare överges dock det politisk/filosofiska 

perspektivet för att återkomma i den teoretiska analysramen i kapitel tre. 

 

I det närmaste listas några av de synsätt på den svenska modellen som förekommer i svensk 

nutida forskning. Andreas Bergh, fil dr i nationalekonomi prövar i boken Den kapitalistiska 

välfärdsstaten de olika modelldefinitionerna som vanligtvis återkommer i litteraturen.5 Enligt Bergh 

                                                           
5  Hans genomgång ”bygger till stora delar på Nordfors (2006), Magnusson (2002) Schön (2000) och Björklund (1982)”. 
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visar en genomgång av litteraturen där begreppet används att det oftast syftar på endera 

blandekonomin, korporatismen och folkrörelserna, den generella välfärdspolitiken eller Rhen-

Meidner-modellen. Icke desto mindre verkar en av hans slutsatser vara att de olika 

beståndsdelarna är oklart definierade och inte unika för Sverige eller att det råder stora skillnader 

mellan teori och praktik (Bergh 2007: 11-12). Vad gäller just korporatismen pekar han på att den 

har minskat i betydelse i Sverige på senare år; såsom minskad styrelserepresentation från LO, LRF 

och arbetsgivarna, men också att fackföreningarna på 70-talet drev igenom lagstiftning på flera 

områden som tidigare reglerades i avtal mellan fack och arbetsgivare (Bergh, 2007: 15).  

Ibland likställs den svenska modellens fall med avkorporativiseringen av statsförvaltningens olika 

styrelser. Spiken i kistan var enligt detta synsätt år 1991 när SAF beslutade att ensidigt dra tillbaka 

sina representanter i AMS styrelse med flera offentliga organ (se Rothstein och Bergström, 1999). 

Statsvetaren Johannes Lindvall finner dessutom korporatismens återtåg i Sverige som en 

förklaring till arbetsmarknadspolitikens tillbakagång. En väsentlig anledning är att 

arbetsmarknadsutbildningar, praktikplatser med flera åtgärder kräver en aktiv medverkan från den 

privata sektorn. Att parterna inte i samma omfattning som före 1990-talet deltar i beredning och 

implementering av politiska beslut leder bland annat till att breda reformpaket och 

överenskommelser mellan staten och de stora arbetsmarknadsorganisationerna försvåras. I de 

stater som däremot under senare år har satsat mest på arbetsmarknadspolitik förekommer 

fortfarande trepartsförhandlingar om arbetsmarknadspolitiken och en högre grad av samförstånd 

märks när det gäller arbetsmarknadspolitikens inriktning (Lindvall 2011).  

 

Ulrika Mörth framhåller att man i den statsvetenskapliga litteraturen brukar skilja mellan två 

idealtyper av intresserepresentation – korporativism och pluralism. En viktig skillnad mellan de 

båda är då att i det förra deltar näringslivet och andra intresseorganisationer inom ramen för ett 

hierarkiskt statscentriskt system medan det pluralistiska äger rum i ett mer samhällsbaserat 

politiskt system, med exempelvis lobbying vars karakteristika är en form av ”icke-

institutionaliserat deltagande i beslutsprocesser” (Mörth, 2006: 41).6  

 

För att avrunda diskussionen om korporatismen kan nämnas att det numera förekommer en 

omtolkning av begreppet varigenom exempelvis s.k. privatoffentliga partnerskap kan tolkas som 

en slags nykorporativism när det rör sig om ett organiserat samarbete mellan den offentliga och 

                                                                                                                                                                                     
 
6  Även om inte korporatismen eller som vissa benämner korporativismen är huvudsaken här förefaller indelningen allt för enkel   
då det tycks förutsätta att det i det äldre systemet av korporatism inte parallellt kunde äga rum något slags samhällsbaserat politiskt 
system för organisering av olika intressen.  
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privata sfären (Mörth, 2006:41). Men om man genom det gamla slaget av korporativism ändå 

kunde hävda en demokratisk legitimitet genom hur staten kunde få organiserade särintressen att 

ta hänsyn till allmänintresset, föreligger det ett betydligt större demokratiskt dilemma med de 

privatoffentliga partnerskapen (jfr också med Mörth och Rothstein).  

 

För att återvända till Bergh konstaterar denne vad gäller välfärdspolitiken att det inte råder någon 

tvekan om att Sverige, Norge, Finland och i viss mån även Danmark har en säregen typ av 

välfärdsstat, där samtliga stora välfärdsprogram har utformats så att de inkluderar även den breda 

medelklassen (Bergh, 2007:15). En till viss del liknande slutsats drar Svante Nycander (2010) i det 

att den i den svenska modellen också ingick att välfärdsstaten byggdes upp i samförstånd över 

blockgränserna.  En något mer tvekande hållning till begreppet har Lars Magnusson, professor i 

ekonomisk historia. Han definierar begreppet som ”utan tvivel ganska löst och förvirrande” och 

menar att modellen ansågs som en förebild på arbetsmarknaden för trettio år sedan men numera 

handlar mer om den danska modellen. Idag rör svenska modellen snarare landets förmåga att 

upprätthålla en högre tillväxt och produktivitet samt en god samhällsekonomisk balans i 

jämförelse med andra europeiska länder (Magnusson, 2006:47). Vidare hävdar han att i den mån 

man kan tala om något speciellt med den svenska modellen så är det den roll som parterna på 

arbetsmarknaden spelat i samhället men också för den svenska välfärdsstatens uppbyggnad 

(Magnusson 2006: 65ff). En annan relativt distinkt bestämning av begreppet, men också samtida 

temperaturmätare återges av Ulrika Mörth, docent i statsvetenskap i ett citat av Forsberg, 

(2000:123):  

Den specifika sammansättning av arbetsmarknadsrelationer och socialpolitiska åtgärder som 
utvecklades under drygt fyra decennier, och som sammantaget kom att kallas den svenska 
modellen, har under 1980- och 1990-talen grundläggande förändrats.  

 

Legitimiteten för den tidigare jämförelsevis generösa arbetslöshetsförsäkringen i Sverige kan 

också förklaras med en aktiv arbetsmarknadspolitik som viktig beståndsdel i den ekonomisk-

politiska modell som socialdemokraterna tillämpade på LO:s inrådan under 1950- och 1960-talen 

(jfr Lindvall, 2011). Med det senare avses den s.k. Rhen-Meidner modellen vilken inte sällan 

förknippas med den svenska modellen. Så här skriver den socialdemokratiska 

programkommissionen i ett diskussionsunderlag på partiets hemsida: 
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..Två nyckelidéer, eller strategier, som arbetarrörelsen använt sig av för 
att skapa förutsättningar för ett mer människovärdigt och demokratiskt 

samhälle, är den fulla sysselsättningen och den generella välfärden. 
Efterkrigstidens välfärdsuppbyggnad bars upp av Rehn-Meidnermodellens tre 

pelare: 1) den aktiva arbetsmarknadspolitiken, 2) den solidariska 
lönepolitiken, 3) den (restriktiva) ekonomiska politiken, tillsammans med 

enhetsskolan och den generella välfärden. Dessa skapade inte full 
sysselsättning – tillsammans syftade de i stället till att utnyttja 

arbetskraftsbristen och hantera de problem som uppstod med full 
sysselsättning, främst stigande inflation. Arbetslöshetsförsäkring och 

sjukförsäkring utvecklades för ett arbetsliv som ropade efter arbetskraft... 
(Socialdemokraternas programkommission, 2011) 

 

När Bo Rothstein 1984 i boken den socialdemokratiska staten tar sig an uppgiften att tolka de 

politiska intentionerna bakom Rehn-Meidner-modellen bedömer han den ha varit framgångsrik: 

 

..Detta skall emellertid inte förstås som att alla de medel som ingick i modellen också kunnat 
genomföras till fullo. Främst är det förmågan att föra en tillräckligt restriktiv och konjunkturbaserad 
finanspolitik som mankerat..( Rothstein, 1984: 117). 

 

 

Till den specifika svenska arbetsmarknadsmodellen kan vid det här laget även den frivilliga och 

fackligt administrerade arbetslöshetsförsäkringen och den s.k. Gentmodellen7 knytas. Med 

arbetslöshetskassorna har fackföreningarna ett medel för att balansera två huvudsakliga mål; att 

åstadkomma reallöneökningar och upprätthålla en hög sysselsättning. Med relativt höga 

ersättningsnivåer kombinerat med rätten att neka arbete utan kollektivavtalsenliga villkor skyddas 

reservationslönen. Den föreningsburna försäkringen förutsätter samtidigt en strikt tillämpning av 

försäkringen. I Gent-modellen blir då fackföreningens uppgift att både företräda och disciplinera 

medlemmarna (LO, 2011: 5). 

 

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen skiljer sig följaktligen från såväl övriga svenska 

socialförsäkringar som motsvarande arbetslöshetsförsäkringar i de flesta andra länder genom att 

vara frivillig. För att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning måste en person vara medlem i någon 

av de 32 erkända a-kassorna. Medlemstalen i de svenska a-kassorna har från en traditionellt stadig 

nivå sjunkit de senaste åren. I Långtidsutredningen från 2011 konstateras att medlemsfallet 

troligen förklaras delvis av att medlemsavgifterna till a-kassorna höjts avsevärt (LU, 2011: 167). I 

en rapport som Anders Kjellberg, professor i sociologi presenterade år 2012 framgår att andelen 

arbetare med fackligt medlemskap år 2011 sjönk till 67 procent, samtidigt som den var 73 procent 

                                                           
7   En frivillig, men samtidigt statligt finansierad arbetslöshetsförsäkring administrerad av fackföreningar brukar kallas Gent-modellen eftersom 

det var i den belgiska staden Gent som systemet med fackliga arbetslöshetskassor uppstod. Denna modell finns, förutom i Sverige även i 
Danmark, Finland, Island samt delvis i Belgien - i Belgien är försäkringen dock obligatorisk och bara delvis organiserad av facket (LO, 2011: 
En arbetslöshetsförsäkring värd namnet, LOs ställningstaganden avseende arbetslöshetsförsäkringen).  
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bland tjänstemän. Enligt Kjellberg har skillnaden aldrig varit så stor. Medlemstappet förklarar han 

med bland annat de kraftigt minskade ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen, samt den 

ökade andelen unga utan fast förankring på arbetsmarknaden.8   

 

Till diskursen om välfärdsstatens institutioner hör också frågan om bestämning av tidsepok, 

tankeinriktning, politiskt parti eller politiker som särskilt betydande. Ett konkret exempel på detta 

är den återkommande tvistefrågan om socialdemokraten Gustav Möllers (socialminister under 

30- och 40-talen) betydelse, som aktör, för de faktiska svenska välfärdsinstitutionernas 

utformning. För det var inte så att valet mellan grundtrygghet och inkomsttrygghet på något sätt 

var självklart inom socialdemokratin (Lundberg, 2001:10). Hur som - Gustav Möller som tidigt 

förespråkade en grundtrygghetsmodell ville komma ifrån fattigvårdsprägeln i Sverige och drev 

därtill linjen om obligatoriska, skattefinansierade och universellt utformade socialförsäkringar. 

Alltså hellre kontanta stöd än välgörenhetsbaserade gåvor i natura.9 Dessa skulle omfatta alla och 

finansieras gemensamt. Det senare förverkligades. I ett viktigt avseende blev det dock inte som 

Möller tänkte sig från första början.10 Det var nämligen inkomstbortfallsprincipen11 (inte 

grundtrygghetsmodellen med enhetliga ersättningar för alla medborgare) som vann efter hans 

avgång som minister12 och i samband med att den stora sjukförsäkringsreformen sjösattes på 

femtiotalet.   

 

Principen kom snart också att gälla pensionerna där det var socialdemokraterna som gick 

segrande ur ATP-striden. Inkomstbortfallsprincipen (åtminstone som princip) vilken gäller 

fortfarande, har dessutom kommit att bli en del av socialdemokratins självförståelse och ideologi 

(Lundberg i Palme, 2001:13). Dess ursprung som idé spåras dock ibland så långt tillbaka som till 

förra sekelskiftet och även till liberalerna d.v.s. långt innan de socialdemokratiska regeringarna 

kunde påbörja omfattande reformer (se och jfr också med Åmark: 2005, Edebalk:1996 samt 

Berge: 1995).  Urban Lundberg ramar in konfliktdimensionerna i den svenska välfärdsstatens 

framväxt på ett träffande sätt:  

                                                           

8  http://www.svd.se/naringsliv/arbetare-slapar-efter-i-anslutning-till-facket_6828553.svd. 
9    Ett tydligt exempel i sammanhanget är dåtidens konfliktlinje om stödet till barnfamiljer, där Möller förespråkade kontanta och 

generella barnbidrag för att bland annat undvika stigmatisering, medan den Myrdalska linjen var ett selektivt och 
behovsprövat stöd i natura – i form av utdelning av varor till behövande barnfamiljer (Mer om detta; se t ex. Rothstein i 
Trägårdh, 1995)  

10  Möllers socialpolitik eller den s.k. ”Möllermodellen” bör dock inte bara förstås utifrån ovanstående. Andra reformer han i hög 
grad medverkade till och var med att konstruera, tex kontanta barnbidrag, bostadstillägg och inte minst 
arbetsmarknadspolitiken med bland annat övergången från den tidigare arbetslöshetskommissionen till 
Arbetsmarknadsstyrelsen.  

11   Ett sätt att beskriva ersättning efter inkomstbortfall som princip är att fördelningen av förmåner då beror på individens 
marknadsvärde, vilket i sin tur blir måttet på individernas rätt till välfärd (Se också Larsson, 2008). 

12   Då socialministerposten övertogs av Gunnar Sträng, som sedermera blev Finansminister. 
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Efterkrigstidens svenska välfärdsstat formades genom två stora politiska konflikter. Den 
första tog plats inom arbetarrörelsen över frågan om grundtrygghet eller inkomsttrygghet; 
den andra mellan arbetarrörelsen och de borgerliga partierna över frågan om social rättvisa 
och graden av generositet och ekonomisk fördelning i socialförsäkringssystemen (Lundberg i 
Palme: 2001:10). 

Intressant i sammanhanget är Rune Premfors verk, Den starka demokratin (2000). I denna finns ett 

särskilt kapitel som handlar om Den Svenska modellen som demokrati. Här diskuteras hur den 

svenska modellen ska tolkas i demokratitermer och hur framväxten bör beskrivas, vari hävdas att 

tidigare analyser behöver kompletteras. Liksom andra, tillstår Premfors att 1930-talet utgjorde ett 

betydande skede liksom den stora roll som arbetarrörelsen i Sverige spelade. Som en andra 

konfliktdimension - utöver striden och kompromissen mellan kapital och arbete, tillfogar han 

maktkampen mellan ämbetsmannastaten och partistaten(se Premfors, 2000:156). Bokens 

analysverktyg utgår från de tre demokratisynerna; den tunna, snabba och starka demokratin. Den 

svenska modellen karaktäriseras som ”en i grunden rätt tunn demokratisyn men med avgjort 

starka inslag”. Till de starka inslagen härrörs bland annat demokratins substantiella räckvidd och 

institutionella lösningar samt livaktigt deltagande mellan valen i folkrörelser och partier. Det är 

dock i praktiken den tunna demokratin som är dominerande enligt honom, genom tilltron till 

representativa former liksom misstron till direktdemokratiska inslag (se Premfors, 2000:163). I 

offentliga sektorns utveckling tecknas förklaringen till den svenska modellens försvagning: 

Den obyråkratiska kommunala traditionen, liksom de ´folkrörelseförvaltningar` som 
fortfarande fanns, dukade obönhörligt under för effektivitets-, centraliserings- och 
stordriftstänkandet. Enligt min mening betingades detta i sin tur av den svenska 
ämbetsmannastatens fortlevnad och fortsatt stora inflytande (Premfors 2000:17). 

I boken, vilken gavs ut för tolv år sedan, konstaterade han också att den radikala decentralisering 

som skett av det politisk-administrativa systemet de senaste två decennierna å andra sidan kunde 

vara något för den starka demokratins anhängare att glädjas åt. Definitionen av en 

framskymtande ny svensk modell betecknar han som en modell som ”förenar en utvecklad generell 

välfärdspolitik med en högst påtaglig decentralisering av politik och förvaltning” (Premfors, 

2000:175). Om beskrivningen är lika giltig tre mandatperioder senare, tål dock att diskuteras. Så 

här med facit i hand, syns definitionen i alla fall inte lika slående.13 

Litteraturen på området domineras i relativt hög grad fortfarande av herrar i medelåldern eller 

13  Egen kommentar; Åtminstone delar av arbetsmarknadspolitiken samt på skolans område, finns tecken på att  pendeln svängt 
tillbaka – mot ånyo mer centralisering. 
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äldre. Fokus är begrepp som makt, konflikt, strid, kompromiss och klass. Jämlikhet och rättvisa 

blir begrepp som främst reglerar förhållandet mellan inkomstskick samt mellan grupper i 

samhället, medan makt- och resursfördelning inom familjen ofta förbises. Det innebär inte 

nödvändigtvis en avsaknad av genusperspektiv. Det faktum att litteraturen är tunnsådd med 

referenser med kvinnor är dock ett fattigdomsbevis i ett land som inte sällan framställs som mest 

jämställt i världen. Frågan hamnar i ny belysning genom att granska och ompröva den svenska 

modellens komponenter.  Familjepolitiken är ett exempel som öppnar för nya infallsvinklar.  

Ett utmärkt exempel vad avser familjepolitiken utgör Åsa Lundqvists bok ”Familjen i den svenska 

modellen”. I denna fogar hon ihop de institutionella sfärer som haft betydelse för den svenska 

familjepolitiken mellan 1930-1975. Studien skildrar hur familjepolitiken vuxit fram i ett samspel 

mellan vetenskapliga analyser om familj och kön, det offentliga utredningsväsendet idéer och 

förslag samt social- och arbetsmarknadspolitiken (se Lundqvist, 2007:12). Ett annat exempel där 

den genusmässiga aspekten får utrymme är Kerstin Abukhanfusas bok Piskan och moroten från 

1987, om den svenska pensionslagstiftningen (Junestav, 2001:8). 

Den till synes mansdominerade forskningsfronten på socialförsäkringsområdet – nyanseras dock 

bland annat av att ledande experter knutna till utredningsväsendet, där ett antal kvinnor är 

framträdande. Därutöver har de senaste decenniernas socialförsäkringsministerium under långa 

perioder letts av kvinnor.14 Därmed inte sagt att detta är synonymt med ett mer jämställt utfall i 

åtgärder.  

14   Anna Hedborg (S) 1994-1996, Maj-Inger Klingvall (S), 1996-1999, Ingela Thalén (S), 1990-91, 1999-2002, Berit Andnor (S), 
2004-2006,  Christina Husmark Pehrsson (M) 2006-2010. 
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2. Historisk Bakgrund  

2. 1 Förhandlingsmodellen   

Saltsjöbadsavtalets tillblivelse 1938 beskrivs inte sällan i termer av den historiska kompromissen 

mellan arbete och kapital (se bl.a. Korpi). Som referenspunkt, står den svenska modellen stadigt 

här – åtminstone i symbolisk mening.  Betonas bör dock att avtalet hade sina historiska grunder. 

Det blev med största sannolikhet inte till av en slump. Istället föregicks huvudavtalet av en lång 

rad konflikter och strejker.  

Förloppet resulterade i ett ömsesidigt och ökat intresse för arbetsfred för att minska de ödesdigra 

kostnaderna som uppstod i samband med arbetskonflikterna. På grund av de öppna konflikterna 

förelåg kostnader för båda parter av olika slag, som framförallt handlade om tre saker; (i) den 

ekonomiska kostnaden för att ersätta de företag respektive arbetare som man tog ut i konflikt, (ii) 

kostnaderna som produktionsavbrottet skapade samt (iii) att motsättningarna och misstron mel-

lan parterna som följde av de öppna konflikterna kunde innebära avsevärda samarbetssvårigheter 

mellan arbetarna och förmännen (företagets representanter) (Rothstein, 2004: 249-250). Mot den 

bakgrunden är intressant att det redan 1907 hade etablerats partssammansatta offentliga arbets-

förmedlingar, vars uppgift var att vara opartiska och stå neutrala vid konflikter mellan parterna 

(Rothstein 2004:274). 1920-talet beskrivs bland annat som decenniet med många och delvis lång-

variga konflikter, så till den grad att Sverige i vissa beräkningar ansetts legat i topp i världen gäl-

lande antalet förlorade arbetsdagar till följd av arbetsmarknadskonflikter och i förhållande till 

landets storlek (Rothstein, 2004: 248-249).  

Trots att förhandlingsmodellen som uppstod på 30-talet utgör ett väl undersökt område har man 

inte kunnat lösa de teoretiska problemen kring hur modellen kunde uppstå (Rothstein, 2004: 248-

249). Pettersson och Färm framför i boken Arbetsmarknadens parter, Det krävs två för en tango att det 

var SAF som var pådrivande för ett huvudavtal. Inom arbetarrörelsen och regeringen fanns dock 

krafter som ville gå lagstiftningsvägen. Krafterna fick dock till slut ge vika för den andra linjen. 

Inbjudan till Harpsund 1936 initierades således av den socialdemokratiskt ledda regeringen med 

Per Albin Hansson i spetsen.  

Från att förhandlingarna påbörjades dröjde det till 1938 innan det förverkligades genom Saltsjö-

badsavtalet. Konkret innebar huvudavtalet att parterna åtog sig att utse en gemensam nämnd, 

Arbetsmarknadsnämnden, som skulle hantera frågor om uppsägning, permittering och samhälls-
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farliga konflikter. Huvudavtalet innehåller också en förhandlingsordning för tvister om arbetsvill-

kor samt en reglering av uppsägning och permittering innebärande att arbetsgivaren måste varsla 

fackföreningen om uppsägning och permittering samt förhandla om det (Pettersson och Färm, 

2007: 32).  

Sammanfattningsvis innebar avtalet ett genombrott för försöken att stävja antalet konflikter och 

blev startskottet för avtal på en rad områden under de kommande åren. Facket bejakade samtidigt 

rationaliseringar och teknisk utveckling i utbyte mot bättre löner, på ett sätt som sannolikt saknar 

motsvarighet i den fackliga världen (Pettersson och Färm, 2007: 32-33). I enlighet med ovanstå-

ende synsätt var en förutsättning för huvudavtalet 1938 och den ökade samverkan mellan parter-

na, att SAF svängde i kollektivavtalsfrågan. Man drev tidigt på för fler riksavtal och önskemålet 

var att kollektivavtalet skulle gälla alla arbetsplatser (Pettersson och Färm, 2007:28). Först 1928 

trädde en lag om kollektivavtal i kraft och i samma veva inrättades Arbetsdomstolen. Noterbart 

är att medan SAF ansåg att detta skulle skapa ordning och reda var både fackföreningsrörelsen 

och socialdemokraterna emot de statliga reformerna. Istället skulle parterna själva reglera detta. 

SAF ville också centralisera LO, att organisationen skulle få ett starkare grepp om avtalen och 

dess giltighet – något man med tiden också lyckades med (Pettersson och Färm, 2007:29).  

I de flesta mogna industriländer kännetecknades förhållandet mellan arbetsmarknadens parter 

under lång tid av en långtgående centralisering – så även i Sverige (Magnusson, SOU 1999:69, 

s.34). Det är alltså den centrala förhandlingsmodellen som ofta kommer på tal när den svenska 

modellen rörande relationen mellan parterna, utmejslas. Den svenska modellen har kommit att 

symbolisera denna centrala förhandlingsmodell inom vilken parterna i hög grad gjorde upp om 

spelreglerna på arbetsmarknaden. När Magnusson 1999 i den ovan refererade offentliga utred-

ningen skriver att denna modell kommit att nedmonteras under de senaste decennierna menar 

han bland annat att parternas ställning har försvagats. Tecken på försvagningen handlar då om ett 

minskat antal fackföreningsmedlemmar samt färre kollektivavtal med lägre täckning.  

En tretton år offentlig utredning säger inte exakt hur det ser ut idag.  Tanken är här endast att ge 

en historisk bild som visar trender över tid.  Men avslutningsvis kan konstateras att löneförhand-

lingarna från början på 80-talet började ske i huvudsak på förbundsnivå, till skillnad från tidigare 

centrala förhandlingar. Under senare år finns dock tendenser som åter igen visar på en ökad sam-

ordning (IFAU, 2003:6).   
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2.2  Lag eller avtal 

Övergripande kan vi förstå den svenska arbetsmarknadsmodellen i meningen att lagstiftning ver-

kar tillsammans med kollektivavtal. Lagstiftningen lägger fast ramarna men är i stora delar semi-

dispositiv, vilket gör det möjligt för parterna att träffa kollektivavtal med ett annat innehåll. Det 

arbetsrättsliga systemet har många gemensamma drag med övriga nordiska länder men skiljer sig 

samtidigt från övriga EU-länder. Skillnaden har att göra med den starka ställning som organisat-

ionerna för parterna på arbetsmarknaden har i Norden. I Sverige är drygt 70 procent av arbetsta-

garna organiserade och nästan 90 procent av arbetsgivarna (www.mi.se). 

Frågan om lag eller avtal tycks vara den svenska modellens ständiga följeslagare, där lag ibland har 

åberopats för att hjälpa, men ibland att stjälpa. Ett senare exempel är de arbetsrättsliga lagarna 

som inrättades på 1970-talet och som på ett eller annat sätt kan anses bryta mot idén om samver-

kan mellan parterna utan statens inblandning. Litteraturen tyder också på att det på båda sidorna 

emellanåt finns en ambivalens i synen på riktigheten i de av riksdagen instiftade arbetsrättsliga 

lagarna eller åtminstone vissa.  

I nutid har exempelvis framförts förslag om att inrätta en lag om rätt till heltid, medan andra häv-

dar parternas förmåga att själva kunna göra upp om avtal som hindrar ofrivilligt deltidsarbete. 

Det finns idag kommuner som i egenskap av arbetsgivare tillsammans med Fackförbundet 

Kommunal går före och träffar lokala avtal om rätt till heltid för de anställda, genom ex. s.k. års-

arbetstidsavtal. En annan fråga aktualiserad i närtid är Centerpartiets och delvis Folkpartiets för-

slag om att lagstifta om särskilda ungdomslöner. Mot det senare har framförts kritik från opposit-

ionen för att utgöra ett brott mot den svenska modellen genom att staten intervenerar i angelä-

genheter som borde skötas av arbetsmarknadens parter.   

En annan inte oväsentlig del i diskursen om lag och avtal handlar om den obligatoriska socialför-

säkringens ansvar och räckvidd gentemot den roll som eventuella avtalsförsäkringar kan spela. En 

risk med att bara studera de offentliga systemen är att man inte fångar den betydelse som exem-

pelvis arbetsgivare kan ha i utvecklingen av socialförsäkringssystemen. I denna uppsats ryms inte 

en genomgång av avtalsförsäkringarnas utveckling, mer än ett försiktigt konstaterande att deras 

roll på olika sätt förefaller ha expanderat på senare år. Från att tidigare ha rört främst tjänstemän 

finns numera exempel på avtal som rör grupper inom LO. 

En tillbakablick visar att drivkrafterna bakom 1966 och 1973 års sjukförsäkringsreformer var de 

av SAF och de offentliga arbetsgivarna beviljade förmånerna till tjänstemän. Genom att arbets-

http://www.mi.se/
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marknadens parter träffar avtal om privilegier till någon eller vissa grupper, skapas följaktligen 

förebilder och incitament som de oprivilegierade sedan kräver kompensation för (Åmark, 

2005:219).  

2.3 De sociala försäkringarna tar form 

Från några nedslag i det som ofta tillskrivs den svenska arbetsmarknadsmodellens grundpelare 

övergår diskursen till att illustrera framväxten av socialförsäkringspolitiken i den svenska väl-

färdsmodellen. Det sker i första hand med sjukförsäkringen som utgångspunkt.   

Som ett svar på erövringen av de medborgerliga rättigheterna som rösträtt och yttrandefrihet 

kom kampen för de sociala rättigheterna också att utkämpas. Idag framställs socialförsäkringarna 

inte som en medborgerlig social rättighet, då de med sina villkor och arbetslinjen och lönearbete 

samt inkomsttrygghet som sedan länge ordnande och normerande principer, har fått en praktisk 

innebörd.15  Men i begynnelsen när alternativet var en kränkande fattigvård, kan rättighet som 

definition fungera.16 Den allmänna sjukförsäkringen inrättades dock inte förrän 1955. Från att de 

första diskussionerna togs om att inrätta en allmän obligatorisk sjukförsäkring dröjde det följakt-

ligen flera decennier innan en sådan infördes. Hur kom det sig? Detta har beskrivits och diskute-

rats en hel del.  En kortare bakgrund är här på sin plats. 

Milstolpar under 1900-talet 

1901 Lag om ersättning vid olycksfall i arbetet 

1914 Lag om folkpension  

1948 Barnbidrag 

1955 Allmän sjukförsäkring med inkomstrelaterad sjukersättning och subventionerad sjukvård 

1955 Yrkesskadeförsäkring 

1960 ATP, Allmän tilläggspension  

1974 Föräldraförsäkring 

1977 Arbetsskadeförsäkring 

1992 Rehabiliteringspenning 

1999 Nytt pensionssystem  

2001 Socialförsäkringen regleras och omfattar från och med nu alla som bor eller arbetar i Sverige. 

Källa: Försäkringskassan 

 

                                                           
15  För en distinkt beskrivning av arbetslinjens betydelse för utformning av svensk socialförsäkrings- samt arbetsmarknadspolitik, 

se Junestav, 2001, Arbetslinjen i den svenska socialförsäkringsdebatten och lagstiftningen 1930-1955. 
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Som nämndes inledningsvis tillhör Per Gunnar Edebalk dem som argumenterar för att grundva-

len till den allmänna svenska socialförsäkringen fanns redan mellan 1880- och 1910-talet. Be-

tingad av pensionsförsäkringen kom i detta perspektiv olycksfallsförsäkringen av år 1916, att för 

sin tid bli en mycket avancerad försäkring. Dessa tidiga val kom dessutom att få betydelse för se-

nare val liksom för att en definitiv lösning för olycksfallsförsäkringen fick bero till väntat beslut 

om en obligatorisk sjukförsäkring(se bl.a. Edebalk 1998:50, Edebalk, 1997, 9-10). En längre till-

bakablick och med en motion från liberalen S.A. Hedin år 1884 inleddes med detta synsätt den 

svenska socialförsäkringens idéhistoria (Edebalk 1998, Edebalk, 1994:14). 

Enligt denna syn etablerades tidigt en tydlig vision om universalism, inkomstbortfallsprincip och 

samordning, det som senare kommit att kallas ”den svenska modellen”.17 Vidare uppfattas ut-

vecklingsperioden som inledningen på ett rejält socialpolitiskt systemskifte, där den förödmju-

kande fattigvården med negativa rättsverkningar som återbetalningsskydd och förlust av rösträtt 

skulle ersättas med inkomsttrygghet och social trygghet för alla (Edebalk, 1997:14).  

Litteraturen erbjuder dock också andra tolkningar av de skeenden som ägde rum i början av förra 

seklet. Mer precist kanske det handlade om vilka faktiska framtidskrav som skulle ställas på sjuk-

försäkringen. Omfattningen kvarstod som problem år 1910, vilket talade för obligatoriets fördel. 

Samtidigt hade åren innan förts en diskussion i riksdagen om moderskapsförsäkringens utform-

ning. I lagstiftningsarbetet innebar det att frågan om vad som egentligen skulle samordnas via 

sjukförsäkringen aktualiserades (Andersson, 2000:54 -55). Faktum kvarstår dock att obligatoriet 

aldrig kom att diskuteras ingående av regeringen. Istället blev frågan uppskjuten genom en fort-

satt reglering av verksamheten i de frivilliga kassorna (Andersson, 2000:55).  

Varför samlades inte dåtidens borgerliga partier i ett eget seriöst parlamentariskt initiativ för att 

infria dessa principer - uppenbarligen tidigt förankrade. Kanske motsvarar förklaringen den om 

varför inte socialdemokraterna från början av trettiotalet i regeringsställning fullt ut kunde lägga 

fram långtgående reformer som allmän sjukförsäkring och ATP, förrän på 1950-talet. Förutom 

avsaknad av parlamentarisk majoritet i riksdagen, fanns konfliktlinjer såväl inom arbetarrörelsen 

som tydliga ideologiska avvikelser vid denna tid mellan liberaler och konservativa – sådana som i 

dag inte tycks lika uppenbara. Att dåtidens vänsterliberaler tidigt gjorde gemensam sak i kommit-

                                                           
17  Socialförsäkringar kan naturligtvis konstrueras och organiseras på olika sätt. När man talar om olika modeller, så skiljer 

Edebalk på framförallt tre olika; 1) Bismarckmodellen, som omfattar löntagare, administreras av korporationer, finansieras 
med avgifter och ger ersättning enligt inkomstbortfallsprincipen. 2)Grundtrygghetsmodellen eller Beveridgemodellen som 
omfattar i princip hela folket och ger en enhetsersättning. Finansierad, väsentligen av skatter. 3)Den svenska modellen som 
omfattar hela folket, grundtrygghet samt inkomstbortfallskompensation för förvärvsarbetande. Finansierad med skatter och 
avgifter. (FK Analyserar 2006:5) 
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téväsendet med de socialdemokrater som tidigt förespråkade en standardtrygghetsmodell (in-

komstbortfallsprincipen), fick heller ingen praktisk verkan. Detta eftersom riksdagen på Social-

minister Gustav Möllers och regeringens förslag ändå röstade för grundtrygghetsalternativet – en 

reform som dock av ekonomiska med flera skäl, lät skjutas upp, så länge att den inte längre var 

aktuell.  

Det är följaktligen inte bara de ekonomiska villkoren i Sverige under trettiotalets depression och 

de senare efterkrigstida utmaningarna med kommunindelningsreformer, bostadspolitik mm som 

spelar en roll för att en slutlig lösning på socialförsäkringsfrågan skulle dröja. Det man följaktligen 

återkommer till i litteraturen är de partiinterna konfliktdimensioner som fanns inte minst inom 

arbetarrörelsen. Här fanns det minst två delvis stridande uppfattningar; i) den som följde med 

socialminister Gustav Möllers socialpolitiska linje med s.k. grundtrygghet baserad på lika ersätt-

ningsbelopp till alla18och å andra sidan den ii) linjen med standardtrygghet och inkomstrelaterade 

försäkringar, som sedermera förespråkades av de socialdemokratiska representanterna i social-

vårdskommittén, samt av företrädare från LO.  

Den senare uppfattningen kom följaktligen till slut att bli den vinnande principen. Istället för 

medborgarens välfärd blev det lönearbetet som kom att utgöra den norm som hela socialförsäk-

ringssystemet bygger på (Junestav, 2011: 123). Socialminister Gustav Möllers ingång var å andra 

sidan att uppnå trygghet för alla medborgare i ett samhälle där ingen skulle tvingas till fattigvår-

den (Junestav 2011:123). Socialminister Möller hade inte bara inspirerats av den engelska Be-

veridge-modellen, även av danska socialpolitiker såsom Carl Valdemar Bramsnaes och Karl Kris-

tian Steincke (se t ex Larsson 2008:89).  

Svensk politisk historia blir onekligen också historien om den svenska socialdemokratin. För att 

förstå svensk politik från 1930-talet och framåt förutsätts också ett studium av den socialdemo-

kratiska reformismen (Svensson 1994: 9). I sin avhandling om Socialdemokratins dominans 

(1994) lyfter Torsten Svensson fram två betydelsefulla komponenter; partiets unika parlamenta-

riska maktställning under 1900-talet tillsammans med framgångarna för den omfattande välfärds-

staten. I avhandlingen behandlas specifikt tjänstemännens betydelse för ATP-frågan och övergri-

pande den s.k. löntagarstrategins förutsättningar. 

Uttryck som svensk modell och the middleway förutsätter någon form av medvetet vägval och att va-
let har haft betydelse för socialdemokratins framgång eller misslyckande (Svensson, 1994). 

                                                           
18 Ibland även kallad minimistandardprincipen (se t ex Junestav, 2011) 
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Utifrån ett historiskt institutionellt perspektiv kan vi betrakta de politiska institutionerna som 

resultatet av stridande intressen, men vilka när de förra väl har etablerats utvecklar en inneboende 

logik som är svår att ändra. Detta – märk väl - samtidigt som institutionerna strukturerar och 

formar innehåll och preferenser i politiken och bestämmer vilka olika val som bedöms stå till 

buds (se Åsa Lundqvist 2007: 23, Rothstein 1988).  

Välfärdspolitikens strukturella framväxt kan följaktligen inte bara förstås som ett resultat av soci-

aldemokratisk dominans och medvetna vägval under perioden från 1930- och ett antal decennier 

framåt. Även tidigare institutionella val som gjordes från 1800-talets slut och fram till 1930 inne-

bar tydliga ramar för vad den socialdemokratiska reformperioden senare kunde uppnå (Åmark, 

2005: 82).  

För att gräva något djupare i förklaringarna till varför delar av socialdemokratin med Möller i 

spetsen drev minimistandardprincipen eller grundtrygghetslinjen med lika belopp för alla, finns 

flera perspektiv. Det första är att den gamla fattigvårdens kränkande särbehandling av människor 

med nödvändighet skulle avskaffas. Med en obligatorisk försäkring med lika belopp för alla 

kunde en enkel och ekonomiskt effektiv administration uppnås och märk väl även hanterlig för 

lekmän. Ämbetsmannastaten kunde hindras från att hemfalla i paternalism samt sådan klåfingrig 

kränkning av individer, vilket socialvårdskommitténs förslag om en sjukförsäkring i 20 inkomst-

klasser eller andra reformers omfattande behovs- eller inkomstprövning riskerade innebära.  

I denna förklaringsmodell blir ett viktigt faktum att Möller stödde principen om medborgerligt 

inflytande i socialförsäkringsadministrationen med insyn för särskilt utsedda organ (se t.ex. De 

sista 100 åren med förtroendevalda i Försäkringskassan, Ideella Föreningen, Försäkringskassans förtro-

endevalda). Det folkliga inflytandet kan ses som en naturlig fortsättning på den hjälp till själv-

hjälps-princip som redan fanns djupt rotad och förkroppsligad i sjukkasserörelsen. Ett folkligt 

inflytande kan vi förstå som en grundläggande idé om likabehandling, att de försäkrade skulle 

bemötas med lika omtanke och respekt och skyddas från godtycklighet. Delar av dessa organ har 

funnits kvar ända in på 2000-talet – även om deras funktion med tiden modifierades19, och se-

dermera fick något mer av en rådgivande karaktär. Spiken i kistan för insyn och inflytande för-

19 Som exempel kan anges att när de tidigare sjukkassorna ombildades till allmänna försäkringskassor år 1962, försvann också de 
tidigare ca 2500 pensionsnämnderna vilka ersattes med Försäkringsnämnder och Pensionsdelegationer (De sista 100 åren med förtro-
endevalda i Försäkringskassan, Ideella Föreningen, Försäkringskassans förtroendevalda). Vidare inrättades Socialförsäkringsnämnder 
den 1 januari 1987, vilka ersatte de tidigare pensionsdelegationerna och försäkringsnämnderna. Då fanns det 167 nämnder i lan-
det. Deras geografiska områden följde normalt lokalkontorens gränser. Nämnderna beslutade i sådana socialförsäkringsärenden 
där ''utgången har stor betydelse för den försäkrade från trygghets- och försörjningssynpunkt och där avgörandet rymmer bety-
dande inslag av skälighetsbedömning'' (prop.1985/86:73) 
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svann i och med att Socialförsäkringsnämnderna och Försäkringsdelegationerna avskaffades av 

den borgerliga regeringen efter maktskiftet 2006. Möjlighet till allmän insyn och lokal förankring 

har varit två tunga skäl för dem som ville behålla insynsorganen, även i flera förekommande fall 

underbyggt av ett lokalt brett politiskt stöd över blockgränserna.20 

Vilka ytterligare motiv kan härledas ur grundtrygghetsprincipen med lika belopp för alla? Före 

andra världskriget var socialismen i allt väsentligt fortfarande huvudlösningen på fattigdomspro-

blemet, men något som under tiden fick lösas med skyddslagstiftning. Vad anbelangar socialför-

säkringarna som ändå stod på den politiska dagordningen borde dessa förbättras och utvidgas 

(Therborn i Arkiv, 1989: 15). Ur detta faktum härleder jag det andra perspektivet till Möllers 

grundtrygghetslinje, om än försiktigt. Det fanns fortfarande en levande vision om ett samhälle 

utan klassgränser. Endast några år efter den allmänna och lika rösträttens införande ansågs vis-

ionen fortfarande vara inom räckhåll. Lika logiskt som det var att arbete skulle värderas lika, blev 

följaktligen argumentet att alla som av sjuk- eller ålderdom behövde ekonomiskt stöd i samhällets 

försorg skulle ges detta med lika belopp. Så lika rationell som den unge Möller var när han med 

sin ideologiska kompass förordade grundtrygghet, lika rationell kom den gamle Möller bli när han 

accepterade att delta på barrikaderna för linje 3 i ATP-striden. Då hade inte bara förhandlings-

modellen utvecklats med en mer stabil arbetsmarknad som följd. Idén om en solidarisk lönepoli-

tik var etablerad liksom en generell välfärdspolitik med starka omfördelningsprinciper, vilken 

Möller själv var en av ingenjörerna bakom. En radikal idé om en enhetsersättning hade delvis 

eller helt förlorat sin poäng och torde inte ha varit genomförbar.21 Ett citat kan här tjäna som 

exempel på hur den äldre Möller i samband med en socialpolitisk återblick resonerade om kom-

mande utmaningar; 

”….Nu har löneinkomsterna stigit och stiger alltjämt medan barnbidraget är statiskt. Det innebär att 
den avsedda förbättringen av barnfamiljens standard i relation till den barnlösa familjen – som ju vid 
samma inkomstläge är mycket högre – blir allt obetydligare….” (Möller, 1955 i Nerman, 1956:298)   

Några år tidigare hade samme Möller skrivit en artikel i Tiden där han menade att 30-talets soci-

alpolitiska åtgärder ”i själva verket hamnade i halvmesyrer”. Det han då också åsyftade var att de 

borgerliga partierna satt i orubbad majoritet i riksdagen, varför djärvheten i reformerna blev där-

efter (Junestav, 2001:98). 

20 I bifogad länk återfinns exempel på hur ett brett stöd för folklig insyn i socialförsäkringarna formerades så sent som år 2007. 
http://www.iffk.se/pdf/aktuellt/varna_bade.pdf (Skrivelse ställd till Riksdagen, från Stenungsund, 2007, Värna både lekmän och 
nämndemän) 

21  Idén om s.k. medborgarlön i Sverige lanserad av Miljöpartiet för ett antal år sedan, påminner till stor del om dåtidens tanke om 
grundtrygghet med enhetsersättningar – lika för alla. Partiet har dock på senare tid nedtonat förslaget. 

http://www.iffk.se/pdf/aktuellt/varna_bade.pdf
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Medan partieliterna internt hade olika ingångar i frågan, visade dessutom dåtida opinionsunder-

sökningar ett stort stöd för Möllers modell med enhetsbelopp, d.v.s. samma sjukpenning för alla. 

Det gällde framförallt för en majoritet av de socialdemokratiska väljarna samt ännu fler av de 

kommunistiska väljarna (Lindqvist, 1989: 66-67). Alltså tycktes Möller ha det svenska folket med 

sig. Denna realitet bidrog sannolikt till att Möller inte ansåg att Socialvårdskommitténs förslag om 

inkomstgraderade ersättningar i sjukförsäkringen var genomförbart.  

Avsikten här har inte varit att gå till botten med varför en allmän sjukförsäkring, byggd på in-

komstbortfallsprincipen även kallat inkomsttrygghet kom att inrättas först i mitten av 1950-talet. 

För möjligheten att förstå bevekelsegrunderna hos gårdagens reformatorer är en problematisering 

ändå motiverad. Exemplet visar dessutom att institutionella förberedelser som beredning och 

analys eller beprövad erfarenhet, inte räcker. Enighet i partigrupper liksom opinion och förank-

ring i väljarkåren är förutsättningar som inte bör ringaktas.22 Ju mer omfattande en reform är 

desto större förankringsprocess finns sannolikt behov av. 

I det här fallet kan följaktligen konstateras att trots att tidiga liberala initiativ och förarbeten in-

bjöd till en sjukpenning baserad på inkomstbortfallsprincipen redan omkring förra sekelskiftet, 

samt att konstruktionen redan fanns tillgänglig i den första olycksfallsförsäkringen (se t.ex. Ede-

balk, 1997: 1-10), inrättades den allmänna sjukförsäkringen först 1956. 

Ovan har fokuserats aktörernas roll på ett övergripande plan, där särskild vikt har lagts vid över-

väganden med betydelse för olika ställningstaganden. Som konstaterats är ett ställningstagande 

hos en ledande politiker som exempelvis Gustav Möller aldrig en säker garanti för alltid. Precis 

som andra kan även partier och politiker ändra sig. Tidigare ställningstaganden ersätts med nya, 

grundade på ny erfarenhet eller därför att en idé har hunnit gro. Ett till synes laborativt men i 

någon mening intressant förklaringssätt till varför förändringar, i form av nya sociala innovation-

er, tar lång tid att få ett fäste, erbjuder P. Young i sin spelteoretiska ansats rörande nätverkstopo-

login som bestämningsfaktor: 

The increasing returns feature of social innovation has important implications for the dynamics gov-
erning institutional change. Of particular relevance is the social network that governs people´s interac-
tions. The reason is that, when a social innovation first appears, it will typically gain a foothold in a 
relatively small subgroup of individuals that are closely linked by geography or social connections. 
Once the new way of doing things has become firmly established within a local social group, is propa-
gates to the rest of society through the social network. Thus, a key determinant of the speed with 

                                                           
22

   Ett nutida exempel är frågan om en delad eller även kallad individualiserad föräldraförsäkring, där flera partier har förordat en 
delning eller en ökad individualisering, men där opinionsundersökningarna tyder på bristande förankring för att genomföra en 
sådan reform. 
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which institutional change occurs is the network topology and in particular the extent to which inter-
actions are “localized” (Young, 2011). 

Beskrivningen synliggör den kraft som människors sociala nätverk kan ha för att institutionella 

eller politiska förändringar ska äga rum. Samtidigt fäster den uppmärksamhet på den tröghet som 

kan finnas vid förändringsprocesser beroende av funktionen i de sociala nätverken. Hur de soci-

ala kontakterna och nätverken såg ut i och kring socialministären, den socialdemokratiska riks-

dagsgruppen eller arbetarrörelsen generellt på exempelvis trettiotalet, finns ingen möjlighet att 

djupgranska här. Med säkerhet vet vi dock att idéer kan spridas otroligt mycket snabbare idag, 

bara genom ett knapptryck - från en mindre grupp av initierade individer till fler personer eller 

större grupper. Samtidigt är ett knapptryck på surfplattan eller från mobiltelefonen ingen garanti 

för en reell förändring eller att kretsen av mottagare är mottagliga för en viss idé vid en precis 

tidpunkt. Förändringsbenägenhet tycks dessutom vara beroende av faktorer som timing och 

sammanhang.23 Sociala nätverk och personers förmåga att faktiskt etablera idéer i sina omgiv-

ningar har också betydelse för spridningseffekten. Dagens potential med den digitala tekniken 

och sociala medier fanns inte för hundra år sedan. Den kommunikativa förmågan hos dåtidens 

starka folkrörelser, sociala nätverk och korporativa sammanslutningar, bör dock inte underskatt-

tas.24  

För att återvända till inkomstbortfallsprincipen, kan konstateras att det idag inte råder någon ex-

plicit konflikt om den, åtminstone inte som princip sett. Trots att inget politiskt parti idag öppet 

motsätter sig försäkring för inkomsttrygghet, har likväl en urgröpning av principen skett. Det har 

skett dels genom att taken inte justerats i takt med lönernas utveckling, dels med hjälp av rege-

ringars trixande med den sjukpenninggrundande inkomsten.  Sammantaget betyder det att ersätt-

ningen från den allmänna socialförsäkringen numera är under 80 procent. Steget till en enhetser-

sättning framstår trots det som väsentligt stort. Med den utveckling som skett av löner och ar-

betsmarknad, skulle en grundtrygghetsersättning gå tvärs emot den arbetslinje som blivit en bä-

23  Ett antagande som går att jämföra med Gladwells tes om epidemisk spridningseffekt av budskap som kan sammanfattas enligt 
följande; Tesen om sociala epidemier handlar om att de i likhet med infektionssjukdomar sprids epidemiskt - idéer, budskap 
eller beteenden överförs från en person eller ett fåtal till många. Reglerna för sociala epidemier kan sammanfattas i tre 
punkter. 1) lagen om de få – som handlar om att ett fåtal människor är smittspridare. 2) klibbighetsfaktorn, innebärande att 
budskapet måste fastna på något. 3) beroendet av situation och timing för när budskapet presenteras - handlar om 
sammanhangets makt.  Fåtalet smittspridare som har nyckelroller för spridning av budskap kan sägas inneha specifika sociala 
egenskaper. De är oftast Förenare, Vetgiriga eller säljare, ibland utgör de fler än en av dessa karaktärer. Det är personer med 
många fler sociala kontakter än genomsnittet, personer som vet allt om vissa saker eller personer som ger välgrundade råd till 
andra, personer med förmåga att övertyga och få andra att handla, genom att ha bra svar på frågor (Gladwell, 2003:32-77). 

24   Kommunikation är inte enbart en fråga om envägskommunikation eller bara om massmedier, utan också om andra aktörer och 
andra arenor (Bengtsson, 2001:51). Politisk kommunikation kan ses som en systemfunktion om hur informationsflödet inom 
det politiska systemet och ut i samhället fungerar (Bengtsson, 2001:51) I den meningen hade politisk kommunikation en 
avsevärd betydelse även före de moderna mediernas explosionsartade utveckling. 



 
27 

 

rande del av logiken – såväl i arbetslöshetsförsäkringen, som sjuk- och föräldraförsäkringen. Efter 

100 år av förfinade socialförsäkringar – har däremot obligatoriefrågan åter aktualiserats, men nu i 

arbetslöshetsförsäkringen, d.v.s. den sociala försäkring som står utanför det obligatoriska social-

försäkringssystemet. 

Sammanfattningsvis har här framställts en översiktlig bild av bärande idéer som vägledande för 

de val som gjordes respektive inte gjordes i förfluten tid. Tidigare val påverkar senare val, liksom 

konflikter kan vara en orsak till att vissa avgörande beslut fördröjs i tid. Likabehandling för be-

kämpning av en kränkande fattigvård liksom den medborgerliga rätten och hjälp till självhjälp-

stanken är kärnvärden som alla haft betydelse för välfärdssystemens institutionella utformning. I 

idén om medborgerliga rättigheter samt i strävan efter likabehandling befästs också universal-

ismen som ett övergripande normativt kärnvärde i den svenska modellen Konkret innebar det att 

de sociala rättigheterna så långt det gick skulle vara generella i sin karaktär. Så ville Möller också 

instifta sjukförsäkring, barnbidrag och andra sociala förmåner som allmänna – omfattande alla. 

Dess motsats finner vi i välfärdsprogram med renodlade selektiva och behovsprövade stöd. Para-

doxer tycks dock finnas i alla system, som sätter den igenkännliga logiken ur spel.25  

Vidare fanns strävan efter samförstånd för arbetsfred, vilket också tog sig organisatoriska uttryck 

i parternas medverkan i den statliga styrningen.  En alltmer utvecklad arbetslöshetspolitik som 

manifesterade både rätten och skyldigheten till arbete, gjorde arbetslinjen till en alltmer överord-

nad och institutionaliserad princip i socialförsäkringarna. Följaktligen kan en stark arbetslinje och 

aktiva parter också tillfogas den svenska modellens kärnvärden. Sammantaget har ovanstående 

faktorer haft en betydelse för både förhållandena på arbetsmarknaden liksom på välfärdspoliti-

kens strukturella framväxt. Tillsammans antas de lägga en väsentlig normativ grund till den 

svenska modellen.   

Hur står sig då denna normativa grund till förändringar i välfärdsstaten de senaste tjugo åren? I 

nästa kapitel följer en teoretisk analys-ram, vilken senare är verktyget för att om möjligt se och 

förklara möjliga värdeförskjutningar på förändringar inom socialförsäkringsområdet. 

                                                           
25   Så har exempelvis den svenska välfärdsstaten oftast förklarats som universell vad avser pensioner, sjukvård, barnbidrag och 

skola, samtidigt som daghemmen förblev selektiva ända fram till 90-talet (Se Hinnfors i FK Analyserar 2006:5).  
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3. Teoretisk analys-ram

I förra avsnittet diskuterades bakgrunden till förhandlingsmodellen och centrala idéer bakom de 

sociala försäkringarnas utformning. Följande avsnitt utgör en översiktlig analys-ram. Denna gör 

nedslag i den politiska filosofins huvudfåror i syfte att ge en vid ram för den fortsatta analysen 

rörande den svenska modellen som empiriskt och normativt fenomen. Avsikten är inte gå på 

djupet med olika existerande politisk-filosofiska grundproblem. Syftet är att låta analysramen 

spela en roll, när förändringar i delar av den svenska modellen sedan belyses, nämligen sjukför-

säkringen, arbetslöshetsförsäkringen och familjepolitiken.  

Den operativa ansatsen knyts följaktligen till tre ledande teorier inom politisk filosofi; liberal rätt-

visa (a la Rawls och Dworkin), utilitarism (rationalitet och nytta) och kommunitarism (kring tillit). 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring den svenska modellen som empiriskt och normativt 

fenomen.  

3.1 Liberal rättvisa  

John Rawls rättvisekontrakt och teori och primära nyttigheter, moralfilosofiskt inspirerad från 

bland annat Immanuel Kants samhällsfördrag är svår att undgå när teman som samförstånd och 

välfärdens fördelningsprinciper avhandlas. Genom att betrakta samhället utifrån, i en s.k. ur-

sprungssituation, ska var och en föreställa sig att man själv kommer bli en del av samhället, men 

utan vetskap om ens eventuella inkomster, ens hälsa eller till vilken samhällsklass man hör. Under 

okunnighetens slöja kommer personen inte heller veta vilka intressen, egenskaper eller talanger han 

eller hon kommer att ha. Rawls slutsats blir att när rationella människor ska överväga vilken sam-

hällsordning som bör råda och ens egen plats i denna, kommer de alla nå fram till samma syn om 

samhällets beskaffenhet (Hansson, 1993:11). Genom tillvägagångssättet med en s.k. ursprungspo-

sition menar Rawls att människor på ett rationellt sätt och oavsett egna föreställningar om det 

goda, kan definiera en rad primära nyttigheter som alla människor kan tänkas önska sig (Plant, 

1994: 106-107). 

Men vilka val kommer faktiskt att göras? Enligt Rawls kokas svaret ner i två punkter. Den första 

handlar om att samförstånd kommer råda om människors största möjliga grundläggande frihet 

för att möjliggöra att alla individer kan genomföra sin livsplan, så länge inte denna inkräktar på 

andras motsvarande frihet (Plant, 1994: 108). Den andra punkten utgör Rawls numera kända dif-

ferensprincip – den som också skiljer honom från andra liberala teoretiker, såsom Hayek. Med 
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differensprincipen hävdar Rawls att social och ekonomisk ojämlikhet bara är rättvis så länge den 

bidrar till fördelar för de sämst bemedlade, samt så länge ojämlikheten kan kopplas till positioner 

i samhället som går att kokurrera om på likvärdiga villkor. Rawls använder också differensprinci-

pen till att kunna väga de tidigare nämnda primära nyttigheterna mot varandra. Medborgerliga fri- 

och rättigheter är emellertid alltid jämnt fördelade och går inte att väga mot andra nyttigheter. 

Annat är det dock med nyttigheter som förmögenhet och inkomst. Hans slutsats eller rättare sagt 

fördelningsprincip blir en fördelning av inkomst och förmögenhet som mest förbättrar för de 

sämst ställda och som skulle föredras av en rationell individ representativ för den gruppen (Plant, 

1994:109). Vad som kan konstateras är att Rawls börjar i varken en aktör eller i en struktur. Han 

föreställer sig istället båda - människan i ett fiktivt tillstånd. Ojämlikhet och olikhet i resurser kan 

legitimeras så länge denna verkar till fördel för de sämst ställda.  

Från denna närmast att betrakta som en individualistisk urprincip, har funnits kritik både från hö-

ger och vänster (Hansson, 1993:21). Medan vänsterkritikerna anser att Rawls ger för lite utrymme 

åt jämlikheten handlar högerns invändningar om teorins kränkning av den enskildes egen förvär-

vade egendom. En annan kritik kan sägas gå ut på huruvida alla rationella människor verkligen 

skulle följa Rawls strategi i ursprungssituationen (jfr Hansson 1993: 19-20). 

Rawls har själv garderat sig för den kritik som ”brukar” definieras som hans samhällskontrakts 

”skenbart historiska och fiktiva karaktär”. Hans svar är att i varje samhälle där människor reflek-

terar över sina institutioner kommer man att ha en uppfattning om vilka rättviseprinciper som 

bör accepteras under de beskrivna villkoren. Situationer kommer alltid att dyka upp när rättvise-

temat faktiskt aktualiseras på detta sätt (se Rawls, 1993:35).  

Rawls menar att kravet på rent spel vid sidan av skyldigheter som trohet och tacksamhet tillhör 

de mest grundläggande begreppen, samtidigt som det förra inte får blandas samman med dessa 

(Rawls, 1993: 39). Han anför bland annat följande: 

Man kunde t e. x. säga om skattesmitaren att han bryter mot kravet på rent spel; han accepterar förde-
larna med att ha en regering men vill inte bidra med sin del genom att släppa till resurser. Fackföre-
ningsmedlemmar säger ofta att arbetskamrater som vägrar att gå med i facket bryter mot spelreglerna: 
de kallar dem ”fripassagerare” (freeriders), personer som utnyttjar vad som antas vara fördelarna med 
fackföreningar, högre löner, kortare arbetstider, anställningstrygghet och dylikt, men som vägrar bära 

sin del av bördorna i form av avgifter osv. (Rawls, 1993) 

En liberal med något andra fördelningskriterier är Dworkin som bygger sin teori kring principen 

om lika omsorg och respekt. Men enligt Dworkin kan denna princip inte härledas från den typ av 

kontrakt eller ursprungsposition som Rawls förespråkar. Principen om lika omsorg och respekt är 
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för Dworkin så fundamental att den inte går att härleda ur någon tidigare teori. Av liberala skäl 

kan den inte heller försvaras utifrån någon idé om att alla människor förtjänar lika andel av alla 

resurser. Efter att Dworkin förklarat varför principen om lika omsorg och respekt måste förutsät-

tas, diskuterar han jämlikhetsprincipen som liberalismens konstitutiva värde. En specifik före-

ställning om det goda kan då inte prägla statens åtgärder så länge man vill behandla sina medbor-

gare som moraliska jämlikar. Istället måste institutionerna vara så utformade att de är förenliga 

med olika teorier om det goda och om vad som är av värde i livet. Dworkin löser problemet med 

lika respekt vid sådan oenighet genom marknaden som en neutral mekanism. Men det är inte 

utan att erkänna att marknaden inte alltid fungerar perfekt, eftersom marknadspreferenserna 

speglar på förhand existerande villkor som exempelvis ojämn fördelning av förmåga och begåv-

ning eller av förmögenhet och särskilda behov. Ett liberalt engagemang för jämlikhet kräver då en 

viss grad av omfördelning. I likhet med Rawls är även Dworkin inne på att sådana olikheter som 

bör rättas till genom omfördelning handlar om moraliskt godtyckliga, såsom medfödd begåvning, 

fysiska handikapp, färdigheter, tur eller arv (Plant, 1994: 119-124).  

I den liberala tanken om lika omsorg och respekt finns alltså en föreställning om att ett pluralist-

iskt samhälle inte kan bygga sin politik på åtgärder som alstrar en viss föreställning om det goda, 

då detta inte skulle omfatta alla samhällsmedborgarna. Staten står neutral till människors livspro-

jekt. Men i och med tanken om lika omsorg och respekt som liksom finns där redan från början 

tillåts ändå en viss korrigering av resurser och omfördelning som kompenserar för ojämlikhet 

orsakad av godtycklighet eller tursamma faktorer.  
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3.2 Utilitarism (rationalitet och nytta) 

Den klassiska utilitarismens formel kan sammanfattas i nyttoprincipen om största möjliga lycka åt 

största möjliga antal. I Benthams efterföljd har andra kommit som har utvecklat eller modifierat 

teorin. 

John Stuart Mills utilitaristiska ståndpunkt är en sofistikerat utvecklad och mer komplex teori än 

den har sitt ursprung i. Mill rör sig bort från Benthams kvantitativa nyttoperspektiv och närmare 

ett perspektiv med kvalitativ hänsyn, med en distinktion mellan exempelvis högre och lägre lust-

former.  Även om Mill intar ståndpunkten att de yttersta värdena aldrig går att föra i bevis, tycks 

han ändå mena att just nyttoprincipen kan utgöra den slutliga moraliska skiljedomaren (Plant, 

1994: 154-157): 

Likaså menar jag, att det enda bevis, som möjligen kan framläggas för att något är önskvärdt, 
är att människor verkligen önska sig det (Mill,  i Plant).  

Att en människa önskar sig något behöver dock inte nödvändigtvis vara liktydigt med vad som är 

önskvärt i mening av ”borde önskas”.  Här sviktar Mills argument, på samma sätt som hans lust- 

och lyckobegrepp varit problematiska, vilket har gjort att senare utilitarister har definierat nytto-

principen snarare som uppfyllda önskningar eller preferenser utan att vidare specificera. Istället 

för att sträva efter största möjliga lycka vill den senare utilitarismen maximera den samlade nyttan 

i form av tillfredställelse av sådana önskningar eller preferenser som avslöjas i människors bete-

ende. Här slår den liberala doktrinen igenom. Varje person är bäst att avgöra vad som är gott för 

henne, och detta goda behöver inte specificeras i termer av exempelvis lycka eller lust. En rad 

frågor infinner sig dock mot denna önskebeaktande teori i sin helhet.  Vad jag önskar som individ 

och vad jag finner lustfyllt kommer exempelvis och inte minst alltid vara beroende av vad som 

faktiskt är möjligt, min omgivning och den sociala miljön (Plant, 1994: 159-160, 175). 

Hur skulle en renodlad utilitaristisk socialförsäkring se ut?  Om nu inga principer är så viktiga 

som nyttan, är frågan i vad denna består? Kanske blir den enskilde utilitaristen sig själv svaret 

skyldig, eftersom det till syvende och sist är individen som alltid avgör vad som råkar vara hennes 

lycka eller önskan. Detta blir onekligen ett cirkelresonemang. Så länge inga andra värden kan er-

kännas bredvid nyttan, framstår individen här vara sin egen lyckas smed. Vad teorin tycks bortse 

från är att den kollektiva nyttan nödvändigtvis inte överensstämmer med en vid ett givet tillfälle 

ekonomisk nyttokalkyl - inte heller med de preferenser en majoritet av individer kan tänkas ha.  
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Åter till Mill menar han sig ändå, och till skillnad från Bentham, ge en plats åt rättigheterna inom 

utilitarismen. Svaren finner han inte i några kontrakts- eller naturrättsteorier, utan genom att er-

känna de mänskliga grundintressen som rättigheterna vill skydda - såsom fysisk överlevnad och 

allmän säkerhet åt egendom och person.  Avgörande för att förstå Mill är dock att dessa rättig-

heter förblir underordnade nyttan. Enda sättet att försvara dem blir för Mill att hänvisa till nyttan 

(Plant, 1994: 170-171). I rättigheten såsom fysisk överlevnad ger utilitarismen följaktligen plats 

för ett annat värde - även om nyttan förblir det överordnade.  Nyttan skulle kunna vara att en 

majoritet av befolkningen har ett rimligt försäkringsskydd vid sjukdom eller vård av barn. Vem 

den rationella skiljdedomaren är eller vem som garanterar skyddet, förblir dock oklart.  Är det till 

syvende och sist individens ansvar att teckna sin egen privata eller kompletterande försäkring? 

Eller kan en majoritetsregering besluta om en generös sjukförsäkringsreform som inkluderar fler 

grupper – även dem med högre inkomster? Kanske skulle en utilitarist som förordar positiv frihet 

framför negativ svara nej på den första frågan och ja på den andra.  Svårigheterna att framför 

nyttan sätta exempelvis saklighet och moraliska överväganden för att besvara dylika frågor illu-

strerar dock teorins problem. Har Mills nyttokalkyl eller för den delen liberala teoretikers argu-

ment för universella politiska moralprinciper en rationell grund? Kan samhällets välstånd eller 

medborgarnas bästa utverkas genom en uppsättning abstrakta principer? Nej, menar kommunita-

risterna som kritiserar det liberala upplysningsprojektets jag-teori och framförallt den falska mora-

liska ontologi den bygger på (jfr Plant, 1994: 328). 

 

3.3  Kommunitarism (tillit) 

Från upplysningens trubbiga rationaliserande och generella antaganden återgår vi till samtiden 

och dess politiska filosofi.  Rakt ned i en kritisk analys prydd av begrepp som sociala samman-

hang och människors specifika livsformer hittas en gemenskapsteori. 

Med det kommunitaristiska perspektivet går inte att som Rawls bortse från allt som är specifikt 

hos människor, inte heller att skapa en neutral innebörd av olika slags nyttigheter. Då betydelsen 

av dessa är innesluten i varje specifik livsform, och beroende av kulturella identiteter och sam-

manhang. På samma sätt talar kommunitaristerna om jaget som socialt konstruerat. (Plant, 1994: 

et al) Gemenskapsidéns kunskapsteoretiska syn tillbakavisar tanken att det går att utveckla över-

tygande föreställningar om vad som är gott genom abstrakta resonemang, liksom att dessa kan 

vara produkten av individuella preferenser. Däremot finns de underförstått givna i de specifika 

livsformerna (Plant, 1994: 326). 
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Om det klassiska liberala projektet delvis kan beskrivas i termer av försök till att stipulera grund-

läggande friheter utifrån neutrala principer och objektiva moralkriterier, tar kommunitarianismen 

oss således ett steg längre. Den inte bara erkänner sig till pluralismen, utan utgår till stor del från 

den. Grundläggande behov är högst relevanta, men hur dessa artikuleras och tillfredsställs är i 

hög grad beroende av de specifika villkoren. Detta är troligtvis en filosofisk tanke som inte sett ut 

som den gör om det inte vore för de frågor som det liberala projektet ställt på sin spets.   

En modern teoretiker tillika pluralist som värjer sig mot försöken att filosofiskt stipulera indivi-

ders rättigheter eller att belysa behovens karaktär är Michael Walzer. Han menar att tillvägagångs-

sättet är antipolitiskt och visar på en brist på förtroende för demokratiska beslutsprocesser. Yt-

terst vitalt är att man i varje samhälle utifrån sina omständigheter avgör vad som är tillräcklig 

trygghet i just det samhället (Plant, 1994). 

Raymond Plant menar om kommunitarismen att den egentligen inte förmedlar något helt nytt:  

Vi behöver inga teoretiska grunder för ett livssätt, och det är ett missförstånd att uppfatta den poli-
tiska filosofen på detta sätt. Praktiskt förnuft handlar inte om sofia (vishet), berättigade krav på objek-
tiv kunskap, utom om fronesis (praktisk kunskap), förmågan till överlagda domslut i specifika situat-
ioner. Dessa båda perspektiv tenderar att smälta samman i den kommunitaristiska/interpretativa an-
satsen till disciplinen. Den kommunitaristiska ansatsen inom politisk filosofi, som har kommit att as-
socieras med Michael Sandel, Michael Walzer och Charles Taylor, uppstod delvis som reaktion på libe-
rala teoretiker som Rawls och Dworkin.”….Det är emellertid viktigt att inse, att gemenskapsidén ofta 
har åberopats under de senaste två hundra åren i försök att korrigera vad som setts som liberalismens 
individualism, subjektivism, atomism, alienation och instrumentalism, dess kontraktsbaserade och 

marknadsorienterade karaktär (Plant, 1994) 

 

Det går att se en tydlig linje för decentralisering, samförstånd och konsensus i det kommunitära 

tankegodset (Premfors, 2000:37). Åtminstone de två senare passar väl in i en analys om den 

svenska modellen. Samtidigt tenderar den kommunitära filosofin – att i valsituationer prioritera 

gemenskaperna framför demokratin (Premfors, 2000: 37). Här står förmodligen den svenska mo-

dellen med sina korporativa särdrag, folkrörelser och institutionella arrangemang, men med ett 

relativt stark parlamentarisk tradition - i ett mellanläge.  

I den lösa föreställningen om gemenskaper eller politiska gemenskaper finns också teorins svag-

hetspunkt. Även om Walzer visar att olika rättviseprinciper kan motiveras för olika samhälleliga 

värden överväger han inte att en större politisk gemenskap kan bestå av mindre politiska gemen-

skaper, vars gemensamma bästa inte behöver sammanfalla (se Dahl, 2005: 469). 
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Med en föreställning om att gemenskap i många fall alstrar förtroenden som i sin tur underlättar 

samarbete avslutas den kommunitära tankekartan med en reflektion om tillit. Tillit som används 

flitigt idag i akademin har många dimensioner. Förtroendet mellan individer, pålitliga samhällsin-

stitutioner som medborgarna stöttar, tillit mellan olika aktörer i samhället eller varför inte - tillit 

till förändring.  Tilliten är dock inget värn mot att konflikter bryter ut, men är säkert avgörande 

för hur man löser dem. 

3.4 Teoriernas begränsningar och möjligheter 

Efter en kort rundvandring i den politiska filosofins idéträdgård uppstår ofrånkomligen frågor 

om deras innebörd generellt men här särskilt i ett svenskt modellperspektiv.  Frågan om ur-

sprungssituationens praktiska funktionalitet måste lyftas som en allmän invändning mot Rawls. 

Att människor i moderna samhällen sällan eller aldrig ställs inför denna slags ursprungssituation 

gör att varje försök att tillgripa ansatsen kan avvisas. Onekligen riskerar varje slags samhälleligt 

övervägande först konfrontera egna preferenser var och en bär med sig. Först därefter, sker ett 

rationellt val. Om valet kommer att styras av egenintresset eller det allmännas bästa är inte givet, 

inte heller om det ena intresset med nödvändighet står i motsats till det andra. Således hotas teo-

rin av den kamp som uppstår i oss själva när vi brottas med de värderingar och preferenser vi 

redan bär på.  

Icke desto mindre hävdar Rawls att rationella val utgör grunden för hans rättviseteori. I analog 

med det kan vi se Rawls rationalitetsperspektiv som en normativ teori, vilken föreskriver hur vi 

bör agera för att uppnå våra målsättningar, men den säger dock ingenting om vad som bör upp-

nås (Sonnegård, 2007) och än mindre varför. En strikt tolkning av Rawls rättviseteori inskränker 

den till endast en moralfilosofi kring rationella val, och mindre en moralfilosofi om ett socialt 

kontrakt för det allmännas bästa. Om nu Rawls var särskilt intresserad av rationalitet, är han i 

gemenskap med ett stort antal ekonomer och samhällsvetare. En för den ekonomiska forsknings-

sfären nydanande uppfattning om rationalitet erbjuder ekonomen Douglass C North vari han 

säger att rationalitet förvisso inte är felaktigt, men att det trots allt utelämnar en djupare förståelse 

av beslutsprocessen i vår konfrontation med en komplex och osäker värld (North, 2006:18). Utan 

att här avföra kontraktsteorin – finns risken att just ovanstående blir det oöverstigliga hindret för 

den slags rationalism som Rawls åberopar.  
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Om världen är komplex och rationalitet inte alltid vägleder oss människor – syns kontraktsteorin 

orealistisk även om den kan te sig önskvärd. Icke desto mindre bygger Rawls kontraktsteori på att 

rationella människor faktiskt har förmågan att utgå från en ursprungssituation. I en sådan situat-

ion tycks det också ganska logiskt att alla vill försäkra sig mot risker i en osäker framtid. Försäk-

ring vid sjukdom som belyses i den här uppsatsen, svarar till stor del mot tankekonstruktionen 

bakom ”okunnighetens slöja.  

Risk kan man försäkra sig emot och det är något som både kan och sannolikt kommer att in-

träffa, men utan att man i förväg vet vem som drabbas. Om jag röstar för en socialförsäkring eller 

tecknar en egen försäkring finner jag det värt premien att den som drabbas, även om det inte 

råkar blir jag, får en ersättning som försäkringen garanterar (Socialförsäkringsutredningen, 

2005:21).  

Rawls rättviseprinciper torde dock därutöver tillåta tolkningar bortom det direkta egenintresset. I 

boken det Gemensamma bästa, undersöker Leif Lewin huruvida västerländsk politik styrs av egenin-

tresset eller allmänintresset. Den förklaring han utverkar definierar han själv som raka motsatsen 

till public-choice-skolans uppfattning: 

Människan behöver inte nödvändigtvis ha upplevt de olyckliga konsekvenserna av egoism för att välja 
altruistiskt. Med sin fantasi kan hon genomskåda de konsekvenser av egoistiskt handlande, som vissa 
forskare kallar oförutsedda, och rätta sitt val därefter(Lewin, 1988:141). 

Istället för att backa till en ursprungssituation, kan man föreställa sig en situation i framtiden, eller 

i skuggan av framtiden (Lewin, 1988). Detta för logiskt tanken närmare ett konsekvensetiskt per-

spektiv, än det alternativ som Rawls erbjuder. Med en sådan ansats kommer människans förmåga 

att förutse följder av olika val inte underskattas. Hon äger faktiskt egenskapen att göra rationella 

överväganden om framtiden som inte nödvändigtvis är avhängiga hennes omedelbara behov eller 

intresse. Även om tanken för oss ett steg närmare rationaliteten, återstår tvivel om människors 

handlande alltigenom kan betecknas som rationellt? 

Ett i förra kapitlet exempel på hur mänskligt handlande kan förklaras var den evolutionära spel-

teoretiska ansatsen. Den kan ses som ett sätt att förstå hur kulturanalys kan kombineras med 

handling och tillhör en underdisciplin till Rational choice. I denna undersöks hur långa sekvenser 

av spel med olika ”typer” av spelare kan uppstå och utvecklas. Speltyperna används som ett sätt 

att förklara att aktörer har olika föreställningar, vilka i sin tur generar olika strategier. Youngs 

evolutionära spelteoretiska ansats är dessutom kritisk till traditionella spelteoretiska antaganden 

om aktörer som ”hyperrationella” med komplett information om andra aktörers nyttofunktion-
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er26 (Rothstein, 2004:55). Young själv beskriver aktörerna som: ”Still, they are not completely 

irrational: they adjust to their behaviour based on what they think other agents are going to do, 

and these expectations are generated endogenously about what other agents have done in the 

past (Young 1998, i Steinmo och Rothstein, 2002:26.) 

Rawls rättviseprinciper förefaller trots att han allteftersom fått precisera sina tankegångar, ändå 

fylla en filosofiskt motiverande funktion för en lika elementär som övertygande grundtanke (jfr 

också Hansson, 1993: 21-22). Samtidigt utgör den inte i sig själv en teori för ett systematiskt rätt-

färdigande av en viss svensk modell, välfärdsstaten eller för värden som jämlikhet, solidaritet och 

rättvisa. Istället kan man tolka teorin som en instrumentell tankeskola för i hur konsensus åstad-

koms om vad rättvisa kan eller bör vara.  

Jämlikhetens begrepp går alltså utöver den liberala idén om lika möjligheter. Den som gör an-

språk på en jämlikhetsidé får svårt att motivera den enbart utifrån kravet på en jämlik start eller 

en frihet att konkurrera på lika villkor (se också Furniss och Tilton, 1990: 23-24). Begränsningar-

na för att kunna eftersträva och rättfärdiga jämlikhet är även hos utilitarismen uppenbara. En 

teori med sitt största signum att tillfredsställa nyttan för en majoritet av samhällets medlemmar 

förefaller i en mening vara högst rationell, men långt ifrån problemfri. Enprincipsteorins undfal-

lenhet mot andra moraliska kriterier torde krympa dess förmåga att hantera kollektiv rationalitet. 

I den meningen är den ingalunda en moralisk teori för den samlade nyttan. Om vi strikt följer den 

utilitaristiska nyttoprincipen kan åttio procent av befolkningen i ett land tillåtas diskriminera öv-

riga tjugo procent, så länge de önskade det och fann det som gott.  På samma sätt blir ett s.k. två-

tredje dels samhälle ett fullt acceptabelt utfall enligt den utilitaristiska nyttokalkylen.27  

Problemet med kommunitarismen framstår kanske som tydligast i den problematik som handlar 

om att vad exempelvis en organisation eller kommun tycker är rättvist inte behöver uppfattas 

som rättvist av en annan grupp eller gemenskap – som dock påverkas av den andres handlingar 

eller beslut.  

26 Egen kommentar: Mer tveksamt är om teorins tekniska och matematiska karaktär är konstruktiv för att hantera hela arsenalen 
av sofistikerade nyanser som finns i system byggda av människor och än mindre de nya normativa och etiska spörsmål som sam-
hällen ständigt ställs inför. I en kritisk betraktelse riskerar därmed den evolutionära spelteorins samtidigt attraktiva och elementära 
syn på politisk förändring reduceras till en förnöjsam uträkning. 

27 En utilitarist som går längre beträffande jämlikhet och hanterar fördelningsfrågor är Quinton som genom föreställningen om 

avtagande gränsnytta för varor och inkomster, menar att en utilitaristisk fördelning av exempelvis hundra apelsiner i en grupp av 

hundra personer resulterar i att alla får varsin (detta förutsatt att alla medlemmar blir lyckliga eller har intresse av en apelsin). 

Förklaringen är enligt Quinton helt enkelt att mänskliga önskningar efter hand mättas (Plant, 1994: 164-165). 
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Med kommunitarismen ställs vi därmed inför vad Dahl benämner som besvärligheten med de 

sociala innebördernas extrema relativitet. Skillnaderna mellan olika grupper i en större gemenskap 

som ett land ger ofta upphov till konflikter (Dahl, 2005:469). 

Mot denna bakgrund kan man skärskåda Rational choice-teorins antaganden om att individer 

alltid handlar utifrån sina egna snäva intressen. Längst förefaller Public choice-skolan gå vilken 

hävdar att inte bara väljare, utan även byråkratin och politiker agerar utifrån snäva personliga in-

tressen. Intressant dock är att Rational choice-teoretikerna själva uppmärksammar att rationella 

individers val och agerande inte behöver leda till det som är det kollektiva bästa (Åmark i Arkiv, 

1992: 80). 

Att konstruera en analys-ram där den svenska modellen ska inplaceras i en idealtyp eller kopplas 

till en teori är inte problemfritt. Ett renodlat försvar för välfärdsstaten som strävar efter att bli 

allmänt accepterat verkar också svårt att finna eller formulera i enlighet med ett bestämt be-

greppssystem.  

Till syvende och sist måste den som utgår från ett samhällsfördrag alltjämt redovisa karaktären i 

det fördrag som förordas, utilitaristen måste definiera vad som är gott och kommunitaristen 

tvingas att fylla sina gemenskaper med ett innehåll.  Bara så kan de fylla sitt filosofiska system 

med de värden och idéer de förespråkar. Men även om värderingar i sig inte vetenskapligt kan 

bevisas, kan de försvaras med argument och moraliska ställningstaganden likaväl som de kan vara 

produkten av rationella överväganden, arv, miljö eller medkänsla (Furniss och Tilton, 1990:22). 

Att beslut som format den svenska modellen har en grund i gemenskap eller rentav ett slags folk-

hemsideal - präglade av vår kultur men också historia, förefaller vara ett om inte annat, åt-

minstone bekvämt sätt att också förstå den svenska modellens framväxt. Det är å andra sidan 

ingen svårighet att finna utilitarismens strävan efter nytta i parternas målrationella beslut att sam-

verka. Även om aktörerna hade olika föreställningar om målen sågs fördelar som skulle komma 

de många till del. Arbetarnas strävan efter bättre villkor och skäliga löner kunde givet vissa förut-

sättningar accepteras i utbyte mot att arbetsgivare tilläts leda och fördela arbetet jämte att ration-

alisera och skörda vinster. Jämlikhet och tillväxt blir i det perspektivet varandras rationella krite-

rium. Men inget mänskligt samhälle är statiskt och även en modell som den svenska genomgår 

förändringar. Innan förändringarna behandlas, följer en diskussion om institutionerna och deras 

uppkomst. Genom att fokusera begrepp som samförstånd, rationalitet och tillit kan den svenska 

modellen därmed problematiseras – både som idé och praktik.  
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3.5  Kontrakt och tillit i svensk skärgård 

Med kommunitära ögon kan man visserligen betrakta aktörernas kollektiva rationella beslut om 

att samverka; exempelvis mellan politiska partier, samhällsklasser och arbetsmarknadens parter. 

Innehållet kräver ändå ytterligare eftertanke, likaså hur det stora samförståndet möjliggjordes i 

Saltsjöbaden. Hur uppstod förtroendet? 

Som Kumlin och Rothstein anför kommer då teorierna om hur man på ett framgångsrikt sätt kan 

mobilisera social tillit, väl till pass. Dessa har kapacitet att såväl skapa och bryta socialt kapital. 

Vissa typer av välfärdsprogram och institutioner kan då ses som investeringar i socialt kapital, där 

andra typer av välfärdsarrangemang tenderar att verka i motsatt riktning. Omfattande forskning 

om socialt kapital har visat det positiva sambandet mellan socialt kapital och medborgerligt delta-

gande. Resultaten reser likväl nya frågor, som exempelvis om mängden av socialt kapital i ett gi-

vet samhälle beror på historiska, sociologiska, politiska, psykologiska eller av andra faktorer? Al-

ternativt om det är det sociala kapitalet som orsakar politisk förändring och utgör bestämnings-

faktorn för de val som görs vid speciella tillfällen i historien? (Kumlin och Rothstein, 200528). Väl 

medveten om att ett sådant grundproblem är allt för omfattande för en djupdykning här, finns 

ändå anledning att relatera tillit till temat om samförståndets logik.  

Att klasskampens 1920-tal mestadels hade förlorare därför att produktionen som en följd ofta 

stod stilla var en situation som kan karaktäriseras som ett klassiskt socialt dilemma. Logiken ut-

märks av att alla vinner på om alla väljer samarbete. Men om man inte litar på att ”alla de andra” 

samarbetar, är det ingen mening att själv välja att samarbeta eftersom det önskade resultatet krä-

ver att åtminstone nästan alla andra också samarbetar. Om man inte litar på att de andra också 

samarbetar kan det vara rationellt att inte samarbeta. Slutsatsen är alltså att ett effektivt samarbete 

för gemensamma mål bara kan åstadkommas om man litar på att ”de andra” väljer samarbete. För 

att arbetsfreden skulle kunna säkras och man skulle kunna få till stånd en effektiv samverkan 

kring lönepolitik och avtalsvillkor krävdes förtroende. Men utan förtroende och tillit slår den 

sociala fällan igen. Alla får det sämre trots  att alla inser att man skulle tjäna på att samarbeta 

(Rothstein, 1998: 41-42). 

Rothstein både belyser och besvarar det sociala dilemma som fanns innan det berömda Saltsjö-

badsavtalet träffades. Varför kunde inte fackföreningar och arbetsgivare etablera ett förtroende-

fullt samarbete som båda parter vunnit på tidigare? Den avgörande faktorn handlade vid den tid-

28 Egen översättning från engelska. 
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punkten om kampen om det kollektiva minnet av den särskilt traumatiska händelsen med skotten 

i Ådalen 1931 där fem personer dödades när militärtruppen gav eld mot det obeväpnade demon-

strationståget (Rothstein, 2004:251). Trots det fanns när väl huvudavtalet fattades en lång och 

betydande praxis av tidigare samverkan att falla tillbaka på (Rothstein, 2004: 277). 

Resonemanget stödjer i grunden en syn om att tillit och kollektiv rationalitet lönar sig framför 

den snäva egennyttiga rationaliteten. Avtalet var ingen plötslig händelse eller ingivelse. Det var i 

stället i de av statens många upprättade korporativa förvaltningsorgan såsom exempelvis arbets-

förmedlingsnämnder från 1902, som tilliten grundlades. Genom statliga initiativ hade följaktligen 

dialog skapats mellan arbetsmarknadens parter såväl lokalt som centralt i en rad svåra frågor 

(Rothstein, 2004: 272-273). I denna analys kan vi betrakta de tidiga förvaltningsorganen som ge-

menskaper. Det var sociala rum där män (för det var det uteslutande) hade möjlighet att bekanta 

sig – inte bara med en mötesdagordning – utan också med varandra.  

Det starka korporativa draget i svensk demokrati med gamla anor ges på så sätt en innebörd – 

svårare att förstå idag, när flertalet insynsorgan är avskaffade. Förutom att förstå dessa forum för 

dialog och insyn som gemenskaper och sociala rum, kan de ses som en förutsättning för en 

omfattande välfärdsstats möjlighet att göra medborgarna delaktiga och kunna förverkliga 

demokratin(jfr Furniss och Tilton, 1990:44). Förutom att gemenskaperna i sin tur alstrade socialt 

kapital, fungerade de som sociala nätverk som bidrog till att sprida värderingar och etablera idéer 

i vidare kretsar. 

Den institutionella teorin om spårbundenhet, har en viktig förklaringskraft, vad gäller att förstå 

att ett ställningstagande i historien kan ha en väldig betydelse för utvecklingen framåt och för 

kommande beslut. Om de tidiga förvaltningsorganen spelade roll för Saltsjöbadsavtalet, kom 

Saltsjöbadsavtalet att ha en betydande roll för LOs och SAFs ageranden under en lång tid som 

följde. Inte ovidkommande är dock den position som staten hade då och vid andra tillfällen i 

exempelvis sin medlande eller lagstiftande funktion. Frågan är förstås om den positionen ska 

uppfattas som en från första början rationellt intagen position, med betydelse för kommande 

ställningstaganden? 

I forskningslitteraturen återkommer ofta betydelsen av tidiga val. I enlighet med detta synsätt hade 

världens första universella socialförsäkring, nämligen den svenska allmänna pensionsförsäkringen 

som riksdagen instiftade år 1913, betydelse för senare beslut. I ett agrart Sverige, men med en 
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tydlig urbaniseringsutveckling beslutades alltså bara två år efter den allmänna rösträtten för män, 

om en allmän pensionsförsäkring, om än på blygsam nivå. Beslutet bör framförallt ses mot bak-

grund av den dittillsvarande förödmjukande fattigvården. Följaktligen är det inte fråga om ett 

enskilt beslutstillfälle – istället handlar det om en rad av mindre beslut, där varje beslut lett till en 

reducering av det kommande handlingsutrymmet (Edebalk, 1997: 5-13).  

 

Mot bakgrund av ovanstående får den rationella förklaringsansatsen ett begränsat förklarings-

värde för att förklara såväl Saltsjöbadsavtalet som framväxten av det svenska socialförsäkringssy-

stemet. Istället kan vi definiera de valmöjligheter som stod till buds som ett val mellan oförenliga 

intressen – ett strategiskt val som pekar ut vilken strategi aktören ska välja. Valet behöver för den 

skull inte vara rationellt i den mening som Rational choice-teorin avser (Åmark i Arkiv, 1992: 81).  

 

Följaktligen bör inte ett universellt och obligatoriskt socialförsäkringssystem uppfattas som en 

passiv återspegling av ett kollektivt intresse vid ett beslutstillfälle, utan snarare som många strate-

giskt avvägda val längs vägen. Val som har institutionaliserats. Därmed inte sagt att dessa står 

skrivna i sten. Liksom vi inte bör förstå samförstånd i Sverige enbart utifrån en bestämd kon-

fliktmodell eller en modell som förutsätter att samverkan sker utifrån sammanfallande intressen, 

bör vi också uppfatta de strategiska valen som tolkningar, ständigt i behov av omprövning (jfr 

Åmark i Arkiv, 1992: 80-82). 

 

 I enlighet med Youngs spelteoretiska ansats har grupper olika föreställningar som i sin tur leder 

till olika strategier. Föreställningarna bör dock ses mot bakgrund av de olika livsformer man 

kommer ifrån eller representerar. Efter det ögonblicket spelaren inträder i ett spel är det inte 

”bakom okunnighetens slöja”. Spelaren är inte frikopplad från det kollektiva minnet. Frågan hur 

hon eller han skulle ha gjort i en annan tidigare situation blir påmind. Istället för att enbart förstå 

olika aktörers strategier utifrån deras olika föreställningar, kan man backa ytterligare ett steg bakåt 

och se strategierna i ljuset av de roller som aktörerna bär upp sina föreställningar med. Problemet 

handlar då inte i första hand om vad du vill utan om vem du är och vad du företräder.  

I sin doktorsavhandling om styrideal och konflikt på skolområdet, har Nyhlén en träffande be-

skrivning för hur man kan förstå innebörden av olika roller, tillämpbar även här:  

Rolldifferentiering kan öka avståndet mellan olika aktörer och leda till att olika uppsättningar av värde-
ringar utvecklas. Detta i motsats till kommunikation som kan öka graden av gemenskap och bryta sönder 
separering och individualisering. (Nyhlén, 2011).  
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En viss uppsättning av olika värderingar kommer med största sannolikhet alltid att vara mer eller 

mindre ofrånkomliga. Av det skälet riskerar begrepp som samförstånd ibland att vilseleda mer än 

det klargör, eftersom full enighet om mål och resultat inte behöver föreligga. Även om aktörernas 

förstahandsmotiv sannolikt skiftar, är dock kommunikation en brygga till ökad förståelse mellan 

parterna. Nyhléns poäng som den i det här sammanhanget bidrar med handlar följaktligen om 

vikten av dialog. I denna kontext blir möjligheten att nå en konsensuslösning beroende av hur 

man kommunicerar för att hantera skiftande motiv på ett mer eller mindre rationellt sätt. Följakt-

ligen återkommer här betydelsen av tillit och samarbete i kommunikationen.  

För bästa tänkbara möjligheter att kommunicera behövs emellertid mötesplatser och organisato-

riska förutsättningar. I synnerhet det senare förefaller vara ett nödvändigt kriterium för att få 

motsatta parter att samverka. I nästa del kommer förändringar i form av genomförda reformer på 

tre områden, betecknande för den svenska modellen att belysas. Det handlar då uteslutande om 

de två senaste decennierna.  I anslutning till varje avsnitt relateras reformerna till de poli-

tisk/filosofiska synsätt som har tecknats tidigare i detta kapitel. 
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4. Socialförsäkringarna i ett tjugoårsperspektiv  

Nedan följer en redogörelse av förändringar på tre områden, sjukförsäkringen, familjepolitiken 

samt arbetslöshetsförsäkringen - relevanta inte bara för att de var för sig utgör tre områden med 

synbara konfliktdimensioner, utan därför att de tillsammans fångar väsentliga delar av essensen i 

det svenska modell-begreppet. Med förändringar avses här som regel de verkliga reformer som 

har genomförts. Det politisk/filosofiska analysperspektivet följer sist i varje avsnitt. Även om 

anspråk saknas att syna varje reform i detalj, är syftet att övergripande diskutera tendenser utifrån 

några större förändringar. Kan man i reella reformer urskilja en rörelseriktning; till eller från den 

liberala kontraktsteorin, till eller från utilitarismen respektive till eller från kommunitarismen? 

 

4.1 Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen 

 
Vad beträffar arbetslöshetsförsäkringen och dess regler har dessa ändrats ett flertal gånger de 

senaste tjugo åren. Krisen i början av 1990-talet innebar bland annat att arbetslösheten mellan 

1990 och 1993 ökade från en nivå på 1,5 procent till drygt 8 procent av arbetskraften. Personer i 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökade samtidigt mycket och den totala arbetslösheten var när-

mare 14 procent i mitten av 1990-talet (IFAU, 2003:6). Under den här perioden stramades också 

välfärdspolitiken åt. Mål om prisstabilitet och offentligt sparande ersatte i praktiken den fulla 

sysselsättningen som överordnat mål för den ekonomiska politiken (Unionen 2010/En arbets-

marknadspolitik på villovägar, IFAU).   

  

Under 90-talet skedde så en rad förändringar av arbetslöshetsförsäkringen. Detta inleddes med att 

kompensationsgraden först sänktes från 90 till 80 procent år 1993 för att därefter år 1996 sänkas 

ytterligare till 75 procent (SO, Arbetslöshetskassornas samorganisation). År 1993 sänktes även 

”taket” i dagpenningen, d.v.s. det högsta ersättningsbelopp som kan utgå. Samma år återinfördes 

också karensvillkoret vilket hade slopats år 1989. Karensvillkoret innebar nu att man skulle full-

göra fem karensdagar innan en ny ersättningsperiod kunde påbörjas (SO, Arbetslöshetskassornas 

samorganisation). I slutet av 90-talet blev villkoren åter mer generösa, bland annat genom höjd 

kompensationsgrad till 80 procent. Därefter tillkom också förändringar som syftade till att för-

stärka incitamenten för arbetslösa att aktivt söka arbete (www.IFAU.se, Rapport 2003:6). År 1998 

kom också tre nya lagar i arbetslöshetsförsäkringen, grundade i den s.k. Arbomutredningens slut-

rapport från 1996. Ett av målen med utredningen var att få en sammanhållen försäkring som 

skulle vara tillgänglig för alla med viss förankring på arbetsmarknaden (SO, Arbetslöshetskassor-

http://www.ifau.se/
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nas samorganisation). Som exempel på förändringar för förstärkta incitament för arbetslösa kan 

nämnas att aktivt arbetssökande blir en del av grundvillkoret år 2000 samt att arbetsmarknads-

program inte längre återkvalificerade för en ny period år 2001.  

 

Redan i början av 2000-talet konstaterade IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärde-

ring, att Arbetslöshetsförsäkringen framstod ”som mindre generös än vad den var tio år tidigare”, 

men också med konsekvens att” arbetslöshetstiderna hade kortats” (IFAU, 2003).  

 

Den 1 januari 2007 införde den borgerliga regeringen omfattande regelförändringar i arbetslös-

hetsförsäkringen baserade på förslag i proposition 2006/07:15. Förändringarna som sammanfat-

tas nedan innebar i korthet skärpta regler och en avtrappning av ersättningen samt i praktiken 

kraftigt höjda a-kasseavgifter för arbetslöshetskassor med hög arbetslöshet. 

 

En undersökning från arbetslöshetskassornas samorganisation visar att andelen underförsäkrade 

ökade från 60 procent år 2007 till nästan 90 procent år 2009.  Med andra ord var det bara 10 pro-

cent av samtliga arbetslösa som erhöll ersättning motsvarande 80 procent av den förlorade ar-

betsinkomsten (Unionen 2010/En arbetsmarknadspolitik på villovägar). Under perioden 2008 till 

2011 minskade också andelen löntagare som tyckte att ersättningen vid arbetslöshet var tillräcklig 

från 32 till 23 procent, visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Folksam. 

 

Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen 

 Skärpt arbetsvillkor för rätt till ersättning. Begränsad överhoppningsbar tid till fem år.  

 Avskaffad möjlighet att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning genom studier. 

 Arbetslöshetsersättning lämnas med 80 procent av den sökandes tidigare förvärvsinkomster, upp till ett 

visst högsta belopp, under de 200 första ersättningsdagarna. Därefter lämnas ersättning med 70 procent. 

I avvaktan på kommande ändringar avseende ersättningsperiodens längd införs också en ersättningsgrad 

om 65 procent för arbetssökande som fått en förlängning av perioden enligt de nu gällande reglerna.  

 Beräkningen av den normalarbetstid som ligger till grund för arbetslöshetsersättningen ändras så att er-

sättningen grundas på förvärvsinkomsterna under de senaste tolv månaderna.  

 Lagen om arbetslöshetskassor ändrades samtidigt. Det innebar bland annat att det med vissa begräns-

ningar infördes en förhöjd finansieringsavgift (den avgift som a-kassan betalar till staten) vilken till viss 

del blev beroende av utbetalning av arbetslöshetsersättning per medlem i kassan jämfört med den ge-

nomsnittliga utbetalningen för samtliga kassa-medlemmar.  

 Utjämningsavgiften och därmed även utjämningsbidraget avskaffas.  

Källa: Prop. 2006/07: 15. 
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4.1.1 Filosofisk rörelseriktning  

 

Hur kan förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen tolkas utifrån den analysram som ritades i 

förra kapitlet? För att besvara den frågeställningen börjar resonemanget i hur förespråkaren av 

det liberala rättvisekontraktet, därefter utilitaristen, och slutligen kommunitaristen skulle kunna 

resonera.   

 

Liberalen, vars hjärta slår för rättvisa och en försäkringsprincip som garanterar att jag borde få ut 

motsvarande vad som inbetalats (i detta fall skatter, avgifter och avstått löneutrymme), ser troligt-

vis fler nackdelar än fördelar med att alltfler blir underförsäkrade.  Det torde inte vara en ordning 

som hade accepterats under ”okunnighetens slöja”. Hon kan sannolikt motivera sina invändning-

ar med att det hotar rättsäkerheten och legitimiteten. Rättvisa föreligger inte heller när medbor-

garna inte behandlas med lika omsorg och respekt. Men med det Rawlska perspektivet i bakhu-

vudet är det inte alldeles säkert att ovanstående måste bli slutsatsen. Oviljan hos liberalen att spe-

cificera nyttigheter och behov, kan också innebära en acceptans för sämre villkor så länge de 

sämre försäkringsvillkoren förblir jämlika. Problemet med de förändringar som skett på senaste 

år, är att kassorna och i förlängningen medlemmarna i de olika kassorna nu i högre utsträckning 

bär sin egen självrisk, vilket innebär att villkoren och avgifterna skiljer mellan arbetslöshetskassor 

och därmed yrkesgrupper. I den liberala grundtanken om individer som fria att ingå sina egna val 

finns också en inneboende logik om eget ansvar.  Denna föreställning leder också fram till en syn 

om att individen bär en egen självrisk. Principen förefaller dock här brottas med en annan liberal 

princip, den om jämlika villkor.  

 

I det förstone kan en utilitaristisk synpunkt vara att förkasta försäkringsregler som innebär att 

väldigt många underförsäkras och inte får den ersättning de borde. Nyttan för den enskilde och 

det stora försäkringskollektivet torde därmed ha skadats. Att påminna om är dock att rättvisa för 

utilitaristen aktualiseras i vad mån den spelar roll för nyttan. En majoritet av de arbetslösa är såle-

des inte samma sak som en majoritet av skattebetalarna eller av dem som innehar ett arbete.  Uti-

litaristen som i hög grad eftersträvar den sammanlagda nyttan, med vägledning av individernas 

preferenser tänker inte i pluralistiska termer av en eller flera gemenskaper. Individerna förblir 

utgångspunkten. Om vi i sammanhanget också beaktar Mills indelning av högre och lägre lycko- 

och lustformer skulle i det här fallet troligen inte arbetslöshet placeras bland de högre. Det är 

därför mer sannolikt att man försvarar sänkt ersättning och skärpta villkor med att det är högst 

osäkert om den enskilde efterfrågar just detta skydd framför en annan nyttighet, som jobbskatte-
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avdrag för att bara ange ett exempel. Den allmänna nyttan blir i denna kalkyl större av att sänka 

den faktiska ersättningen (här förutsätts rimligt nog att alla försäkrade inte råkar ut för arbetslös-

het, åtminstone inte samtidigt) för några, än att exempelvis höja skatten för alla. Just i detta per-

spektiv finner med andra ord utilitaristen sitt argument för den s.k. avtagande gränsnyttan. Yt-

termera kan han eller hon hävda att en alternativ reform har preferensvärden i termer av lycka 

och önskningar som en arbetslöshetsförsäkring svårligen slår. I ett rational-choice perspektiv blir 

denna argumentation ännu tydligare; Eftersom individer främst tänker på sitt eget bästa är det 

mer rationellt att öka de ekonomiska incitamenten för arbete än att öka ersättningen för de som 

redan befinner sig utanför. Om det leder till stor olycka hos dem som drabbas är sekundärt, då 

den ekonomiska nyttan uppväger eventuella nackdelar. I denna utilitaristiska en-princips-kalkyl 

kommer nyttan av arbetsamhet att ställas framför arbetsosamhet eftersom det förra ökar välstån-

det. I ett brett kommunitaristiskt perspektiv torde förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen 

kunna tolkas som åtgärder i riktning mot att söndra och diversifiera samhällsgemenskapen. De 

höjda och differentierade a-kasseavgifterna blir en faktor som förefaller öka ojämlikheten samt 

leda till att viljan hos kollektivet att dela på vitt spridda risker, minskar.  

 

4.2 Förändringar i sjukförsäkringen 

I ett 20 års perspektiv kan konstateras att centrala delar av sjukförsäkringen har reformerats ett 

stort antal gånger. Såväl ersättningsnivåer som bedömningsgrunder för nedsatt arbetsförmåga och 

arbetsgivarnas medfinansiering av sjukkostnaderna har ändrats ett flertal gånger (se långtidsutred-

ningen, 2011).  

Redan under tidigt 1990-tal gjordes nedskärningar inom socialförsäkringarna. Våren 1991 sänkte 

den socialdemokratiska regeringen sjukpenningen under de tre första sjukdagarna. Året efter in-

fördes en sjuklöneperiod där arbetsgivaren betalade ut sjukpenningen. I samband med krisuppgö-

relsen 1992 mellan den nya borgerliga regeringen och Socialdemokraterna blev man överens om 

att återinföra en karensdag samt att generellt sänka sjukpenningen till 80 procent av den sjukpen-

ninggrundande inkomsten (Johnson, 2010:76). Redan i mitten av 1990-talet kom också i själva 

verket försök till att renodla sjukförsäkringen. Under 1996 och 1997 gick nya handläggningsdirek-

tiv ut till kassorna. De innebar bland annat att man i fortsättningen skulle bortse från arbets-

marknadsmässiga, ekonomiska och sociala förhållanden och istället fokusera på de medicinska 

skälen vid bedömning om rätt till sjukpenning (Johnson, 2010:78). 
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Genom införandet av sjuklön var tanken att åstadkomma en effektivare kontroll och incitament 

till förebyggande åtgärder på arbetsplatsen (jfr Edebalk 1998: 73-74).  Förändringarna i form av 

sänkt ersättning och karensdag motiverades då inte bara med att sänka statens utgifter utan an-

sågs också leda till en högre självrisk i försäkringen (Edebalk 1998:78).  

Anders Lindbom reflekterar i en betraktelse av förändringarna på 1990-talet att den borgerliga 

regeringen (1991-1994)  inte gjorde anmärkningsvärt radikala nedskärningar trots att krisen gav 

möjligheter till det. Socialdemokraterna däremot gick längre än de borgerliga partierna och sänkte 

ersättningsnivåerna från 80 till 75 procent år 1996.  Men hade dessa åtstramningar tolererats av 

väljare om det varit en borgerlig regering som genomfört dem? Med detta illustreras de struktu-

rella begränsningar som en välfärdsstat ger upphov till - för framförallt borgerliga partier (Statsve-

tenskaplig tidskrift, 112, 2010/2). En annan tolkning är att den borgerliga regeringen gjorde ett 

rationellt strategiskt val vid det tillfället och därmed lät ytterligare försämringar, åtminstone tills 

vidare bero.  

Slutet av 1990-talet och början på 2000-talet präglades inte av några större systemförändringar 

vad gäller ersättningsbelopp och villkor för de försäkrade som individer. Däremot blev debatten 

livlig om den ökade ohälsan. Från bland annat den borgerliga oppositionen restes attitydfrågan till 

sjukförsäkringen. Debatten skiftade perspektiv under våren 2002 och kom nu mer att uppehållas 

kring fusk och överutnyttjande. Statsvetaren Björn Johnson tillägnar Svenskt Näringsliv och infly-

telserika borgerliga ledarskribenter framgångarna för det han beskriver som överutnyttjandeper-

spektivet.29  

Den stigande sjukfrånvaron som accelererade under denna period sammanföll med vad man kan i 

en grov förenkling beteckna som tre reforminitiativ från den socialdemokratiska regeringen. Det 

första initiativet, som i praktiken bestod av många åtgärdsförslag, utgjorde initialt ett s.k. ”11-

punktsprogram för ökad hälsa i arbetslivet”- här återfanns bland annat trepartssamtal mellan par-

terna (staten och arbetsmarknadens parter), upprustad företagshälsovård, ökad tillsynsverksamhet 

av Arbetsmiljöverket och Arbetsmiljöinspektionen samt översyn av lagar. 

Arbetet resulterade 2003 i en avsiktsförklaring som Socialdemokraterna, vänstern och Miljöpartiet 

kom överens om, vilken 2004 följdes av en proposition vars huvudförslag gick ut på att göra det 

mer lönsamt för arbetsgivare att vidta åtgärder för de långa sjukskrivningarna. Konkret innebar 

                                                           
29   Björn Johnson visar att sjukfrånvarofrågan växlade från att 1995-1999 ha uppfattats som ett samhällsekonomiskt problem 

under 2000-2001 kom att bli ett verkligt samhällsproblem. I början dominerade arbetsmiljön som problemdefinition, för att 
efter 2002 mer handla om fusk och överutnyttjande. Det senare är något som Johnson tolkar som arbetsgivarsidans sätt att 
anlägga moteld, för att förhindra ur deras synpunkt oönskade förslag på sjukförsäkringsområdet (Johnson, 2010:104, 154). 
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det ett medfinansieringsansvar för arbetsgivaren omfattande 15 procent av sjukpenningkostna-

derna för anställd som är helt sjukskriven. Samtidigt reducerades arbetsgivarens tidigare två veck-

or långa sjuklöneansvar till en vecka och tidsgränser infördes för vad Försäkringskassan å sin sida 

skulle åstadkomma i mötet med den försäkrade (se Prop. 2004/05:21, Drivkrafter för minskad 

sjukfrånvaro). 

Det andra handlade om en omfattande översyn av socialförsäkringsadministrationen, som bland 

annat inbegrep hur dåvarande Riksförsäkringsverket och de 21 försäkringskassorna organisera-

des. Ekonomisk effektivitet och ökad legitimitet var begrepp som stod i förgrunden, men också 

att med ett gemensamt förhållningssätt kunna bryta ohälsoutvecklingen. Lika fall skulle behandlas 

lika genom en jämn resurstillgång i förvaltningen, koncentrering av handläggning på lämplig nivå 

samt rätt kompetens hos personalen. Ur ett medborgarperspektiv lyftes bland annat fram att 

myndigheten skulle vara snabb och tillgänglig. Det viktiga var inte var ett ärende handläggs, utan 

att beslutet sker snabbt och att det blir rätt (SOU 2003/63: 109). Resultatet av hela översynen 

kom att bli den nya sammanhållna statliga myndighet som inrättades år 2005. De tidigare styrel-

serna i Försäkringskassorna ersattes då också av Försäkringsdelegationer. I samband med att be-

slutet fattades om förstatligande framhöll dock riksdagen vikten av ett fortsatt förtroendemanna-

inflytande i socialförsäkringen (De sista 100 åren med förtroendevalda i Försäkringskassan, Ideella Före-

ningen, Försäkringskassans förtroendevalda). 

I det tredje initiativet återfanns åtgärder i hög grad riktade mot den tjänsteutövande professionen, 

d.v.s. tillämpnings- och bedömningsfrågor knutna till kassorna men också till intygsskrivande 

läkare. På dagordningen var även samordningsfrågor, framförallt mellan Arbetsförmedling och 

Försäkringskassa eftersom ett alltmer uppmärksammat problem handlade om att människor 

hamnade ”mellan stolarna”30. Antingen ansågs man för arbetsför för att beviljas sjukpenning eller 

omvänt för sjuk för att stå till arbetsmarknadens förfogande. Ytterligare en anledning till att foku-

sera administrationen, handlade även om de uppmärksammade regionala skillnaderna i sjuktalen, 

vilka bland annat förklarades av skillnader i kassornas bedömning.  

Mot slutet av reformperioden, närmare bestämt år 2005, tar den socialdemokratiska regeringen 

sig an attitydfrågorna till socialförsäkringarna. Man tillsätter en delegation för att utreda omfatt-

ningen av felaktigt utbetalda ersättningar.31 Utredningen omfattade dock inte endast felaktigt ut-

                                                           
30  För en klargörande och intressant beskrivning om problematiken med ”hamna mellan stolarna” – se ”Sjukskrivningssystemet, 

Sjuka som blir arbetslösa och arbetslösa som blir sjukskrivna av Daniel Melén, 2008. 
31

  Med felaktiga utbetalningar avses sådana som betalats ut på felaktiga grunder – avsiktliga eller oavsiktliga. I Rapport 7 Vad 
kostar felen? som presenterades år 2007 uppskattade man att de felaktiga utbetalningarna från samtliga trygghetssystem som 
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betald sjukpenning utan avsåg även andra försäkringsersättningar samt bidrag. Utredningen bör 

också ses mot det faktum att effekterna av andra åtgärder lät dröja på sig, samtidigt som den bor-

gerliga oppositionen rasade mot lama insatser och ett växande bidragssamhälle.  

Sammanfattningsvis kan reformerna tolkas som försök att effektivisera byråkratin men samtidigt 

markera att arbetslivet hade stor del i ansvaret för den ökade ohälsan. De skenande sjukskriv-

ningskostnaderna ansågs dessutom kräva en delad finansiering, innan utvecklingen kunde vända. 

Det fanns dock även en udd riktad mot försäkringskollektivet, som handlade om att i den mån 

det förekom fusk och missbruk av förmåner måste det stävjas. Delegationen mot felaktiga utbe-

talningar kan man här förstå som ett politiskt försök att på institutionell väg förebygga missbruk 

av systemen och samtidigt upprätthålla legitimiteten hos socialförsäkringen och därmed tilliten till 

välfärdsstaten överlag.  Den ökade kontrollen uppvägdes genom att man kort där efter ökade 

generositeten i ersättningssystemet. Valåret 2006 lade regeringen bland annat fram förslag till höjt 

inkomsttak i sjukförsäkringen tillika i föräldrapenningen (se Prop. 2005/06: 147). En reform som 

också motiverades med att den skulle stärka legitimiteten, då fler i praktiken skulle omfattas av en 

inkomstrelaterad ersättning.  

Att sjukfrånvaron minskade, bland annat som ett resultat av ovan angivna åtgärder bör inte råda 

större tvekan om. Sjukpenningdagarna började vända nedåt redan 2003, det vill säga tre år innan 

den borgerliga regeringen tillträdde år 2006 (se bilaga 1). Om däremot de av den dåvarande soci-

aldemokratiska regeringen initierade och genomförda insatserna var tillräckliga förefaller svårt att 

empiriskt föra i bevis.  

Stora systemförändringar sjösattes redan året efter att den nyss tillträdda borgerliga fyrpartirege-

ringen tillträtt. För att snabbt bryta det s.k. utanförskapet skulle sjukskrivna känna av den eko-

nomiska piskan. En stor kostnadsreducering för sjukfrånvaron hade dock då redan skett. 

 Vidare avskaffades arbetsgivarnas medfinansieringsansvar efter 14 dagars sjukfrånvaro, innebä-

rande att man här tvärtom minskade drivkrafterna för arbetsgivarna. Istället infördes den s.k. 

rehabiliteringskedjan, inriktad mot vad som var den försäkrades eget ansvar. Den innebar bland 

annat införandet av strikta tidsgränser för prövningen mot hela arbetsmarknaden för långtids-

sjukskrivna.  

                                                                                                                                                                                     
undersökts (totalt 60, men 16 djupstuderade) uppgick till sammanlagt omkring 18-20 miljarder. Felaktigheterna bedömdes 
bestå av 50 procent i avsiktliga fel från sökande, 30 procent oavsiktliga fel och 20 procent oavsiktliga fel från myndigheter. 
(Delegationen mot felaktiga utbetalningar, rapport 7, november 2007:15) 
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Vidare innebär rehabiliteringskedjan att bedömningen av arbetsförmågan ser olika ut beroende på 

sjukperiodens längd. Under de första 90 dagarna sker prövningen i huvudsak mot de vanliga ar-

betsuppgifterna, därefter ska en prövning göras gentemot alla arbeten hos arbetsgivaren. Efter ett 

halvår (180 dagar) görs en prövning mot hela arbetsmarknaden om inte personen bedöms kunna 

återgå till sitt ordinarie arbete inom ett år från sjukperiodens början. Denna prövning innebär att 

personer som har nedsatt arbetsförmåga på arbetsplatsen, men inte gentemot arbetsmarknaden i 

stort, inte ska ha ersättning från sjukförsäkringen. I stället ska de söka jobb och få ersättning som 

arbetslösa. Arbetstagaren har rätt att vara tjänstledig för att pröva ett annat arbete efter 90 dagars 

sjukfrånvaro (se långtidsutredningen, 2011). Till detta ska läggas att en successiv omläggning av 

synen på det som tidigare kallades förtidspension, senare sjukersättning, har pågått under ett antal 

år. Även om samsyn om nödvändighet av förändringar förefaller ha funnits på båda sidor av 

blocken, för att förhindra att en stor andel ställs utanför arbetsmarknaden, på lång eller obestämd 

tid, har oenighet rått om medlen.   

 

Tidigare ansågs exempelvis en varaktig nedsättning av arbetsförmågan (längre än ett år) tillräcklig 

för att bevilja sjukersättning (förtidspension), men sedan år 2008 har ribban höjts till stadigva-

rande nedsättning, det vill säga att nedsättningen ska vara livsvarig. Antalet personer som beviljas 

ersättning har därför minskat kraftigt, från 47 700 år 2007 till ca 14 000 personer år 2011 (Folk-

sam: Välfärdstendens 2011). De nya sjukreglerna från och med år 2008 orsakade massiv kritik 

från bland annat oppositionspartierna i riksdagen, fackliga organisationer, handikapporganisat-

ioner m.fl. Kritiken riktades mot tidsgränserna som drabbade individen, och förslagen tolkades i 

termer av att leda till ett kallare Sverige med ökad konfliktnivå och ojämlikhet som följd.32 Det 

var dock inte bara reformernas innehåll i sak som var föremål för kritik. Även att regeringen hade 

satt ut en snäv remisstid, som begränsade möjligheterna till dialog och en djupare granskning av 

förslagen, uppmärksammades. Förändringarna genomfördes. På grundval av en fortsatt massiv 

kritik, där farhågor som ett antal remissinstanser och oppositionen lyft, vilka visade sig stämma, 

backade och modifierade regeringen successivt på enskilda punkter.33 Huvuddelen av förändring-

arna består dock. Medierna har samtidigt rapporterat om människor som har stängts ute ur för-

säkringen och hur allt fler som sista utväg fått söka ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd.  

Diskussionen har också fortsatt utifrån andra utgångspunkter. Exempelvis konstaterade långtids-

utredningen förra året att: ”I det nuvarande systemet är arbetsgivarens finansiella incitament att 

medverka till rehabiliteringen av de sjuka förhållandevis svaga” (LU2011:13). Vidare har under 

                                                           
32 Se exempelvis motion 2007/08: Sf347 (www.riksdagen.se) 
33 http://www.utredarna.nu 
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perioden 2008 till 2011 andelen som tyckte att ersättningen vid sjukdom var tillräcklig minskat 

från 54 till 42 procent. Samtidigt har andelen som tror att de klarar högst sex månaders sjukskriv-

ning innan deras standard försämras ökat från 39 till 48 procent (Välfärdstendens 2011, Folk-

sam).  

 

Förändringar i sjukförsäkringen, 2006-2010 

 

 Taket i sjukförsäkringen sänktes från 10 basbelopp till 7,5. (Bp.2006/07:) 

 Arbetsgivarens medfinansieringsansvar för sjukpenningkostnaderna upphörde.(Bp.2006/07) 

 Arbetsgivarens ansvar för upprättande av rehabiliteringsutredning för den anställde som blivit sjuk, togs bort lik-
som FKs tidsfrister för avstämningsmöte och upprätta rehabiliteringsplan. (se proposition 2006/07:59) 

 Regeln om kallelse till avstämningsmöte inom 90 dagar avskaffades. 

 Försäkringsdelegationerna avskaffas (se proposition 2006/07:10) Socialförsäkringsnämnderna avskaffas. Tidigare 
beslut fattade i nämnd skall istället fattas av tjänsteman (se proposition 2006/07:117) 

 Nämndemäns deltagande i kammarrättsavgörande av socialförsäkringsmål, tas bort. (Prop. 2008/09:22) 

 Möjlighet för arbetsgivaren att begära läkarintyg redan från första sjukdagen i en sjuklöneperiod. (Se Prop. 
2006/07:17). 

 En s.k. rehabiliteringskedja införs 1 juli 2008, fasta tidsgränser för prövning av arbetsförmåga och rätt till fortsatt 
sjukpenning. Prövning vid 3, 6 och 12 månader. Under de första 90 dagarna (tre månaderna) ska FK bedöma om 
den försäkrade klarar sitt vanliga arbete eller andra uppgifter på arbetspl. Efter 180 dagar, dagar prövas den enskil-
des arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden. (Se Prop. 2007/08:136) 

 Ettårsgräns för rätt till sjukpenning. (En sjukpenning med 80 procent av SGI kan utbetalas under 364 dagar inom 
en ramtid av 450 dagar. Därefter ansökan om förlängd sjukpenning, med ersättning på 75 procent av SIG.  Den 
tidsbegränsade sjukersättningen upphör. (Se Prop. 2007/08:136) 

 

 

4.2.1  Filosofisk rörelseriktning 

Mot bakgrund av analysramen uppstår här frågan om det går att urskilja en rörelse mot något 

visst politiskt/filosofiskt tankemönster. Går det att urskilja en riktning mot den liberala kon-

traktsteorin, utilitarismen eller kommunitarismen? Klara paralleller med de sänkta ersättningarna 

och skärpta villkoren i a-kassan relaterade till aktualiserade politiskt/filosofiska perspektiv finns i 

förändringarna i sjukförsäkringen. Det gäller då framförallt villkor och ersättningsnivåer för de 

försäkrade.  Det utilitaristiska synsättet lyser här tydligt, även om de administrerade arbetslöshets-

kassorna, vilar på en delvis annan logik, än den allmänna sjukförsäkringen. Förändringarnas rö-

relse mot utilitarismen förefaller således starkare än mot de andra två. I tidigare sjukförsäkringssy-

stem, i början av 2000-talet, förekom ett försök till ett slags tredelat ansvar mellan vad arbetsgiva-
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ren respektive Försäkringskassan och den enskilde skulle göra i sjukskrivningsprocessen, vilket 

går att likna vid ett slags rättvisekontrakt. I dagens system förefaller dock alltmer vägas över till 

vad som är individens eget ansvar. 

Närmast fokuseras förändringar som rör demokratisk insyn i försäkringen. Efter en viss intro-

duktion relateras på samma sätt de tre olika politisk/filosofiska perspektiven. Som framgått tidi-

gare, har den svenska socialförsäkringen rötterna i de frivilliga sjukkassorna. Precis som vad 

gällde för de första arbetslöshetskassorna var ”hjälp till självhjälp” en viktig princip. Doktrinen 

kan litet grovt beskrivas som att det ingen annan (läs staten) kan lösa åt oss – det löser vi själva 

tillsammans och då har vi dessutom kontroll över verksamheten. När sjukförsäkringen efter hand 

byggdes ut och till slut blev allmän, obligatorisk (vilket också sjukkasserörelsen såg som en nöd-

vändighet då kostnaderna och självriskerna i det frivilliga systemet blev för stora att bära, samt att 

inte tillräckligt många omfattades av det), var det ändå utifrån en karta som redan var ritad. Med 

det följde också att de försäkrade även i det allmänna systemet, skulle ha en insyn i och ett infly-

tande över försäkringen. Det fick de också i de olika insynsorgan som inrättades, men efter hand 

skiftade namn och ansvarsuppgifter. Politiskt fanns i begynnelsen starka motiv för de medborgar-

företrädda insynsorganen, för att skapa en demokratisk legitimitet och hindra sådan klåfingrighet 

eller paternalism från staten eller det allmänna, som man ansåg tillhöra det förflutna och ville bort 

ifrån. Som framgick tidigare avskaffade den borgerliga regeringen insynsorganen under förra 

mandatperioden, när socialförsäkringsnämnderna och försäkringsdelegationerna togs bort. Spiken 

i kistan för den medborgerliga insynen, försvann när nämndemännens deltagande i socialförsäk-

ringsmål strax därefter försvann. För egen del, annars oftast övertygad av Rothsteins förklaringar 

och slutsatser, har han följaktligen fel när han daterar avskaffandet av det folkliga och lokala infly-

tandet i sjukförsäkringsadministrationen till 1950- och 1960-talet (se Rothstein, 1987:81). Så sent 

som 1985 föreslog exempelvis en utredning, SOU 1985:21, ett ökat förtroendemannainflytande i 

försäkringskassorna, vilket resulterade i att man 1987 ersatte de tidigare Pensionsdelegationerna 

och Försäkringsnämnderna med Socialförsäkringsnämnder (De sista 100 åren med förtroendevalda i 

Försäkringskassan, Ideella Föreningen, Försäkringskassans förtroendevalda). En mer exakt be-

skrivning är således att den lokala och folkliga förankringen i socialförsäkringen gradvis har änd-

rat karaktär i riktning mot en urholkning, för att helt avskaffas år 2008.  

För att övergå till huvudfrågan och utan att tolka eventuella bakomliggande avsikter till politiken; 

går det att spåra en politisk/filosofisk rörelse i ovanstående förändring? Renodlade kommuni-

taristiska argument för att avskaffa medborgarinflytandet med de specifika insynsorganen är 

knappast trovärdiga. Sannolikt är att kommunitaristen försvarar dessa insynsorgan av två skäl; 
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dels att de i sig utgör gemenskaper, dels utifrån en föreställning om den tillit de gav systemet, 

demokratin och samhällsgemenskapen i stort. Genom att bevara insynsorganen kunde specifika 

livsformer med förankring i folkrörelser och med rötter i sjukkassorna ges en fortsatt livskraft.  

En tolkning är istället att reformernas förtecken i stor utsträckning handlar om nytta – sett i 

kanske framförallt ett förvaltningsperspektiv. Nytta i form av den effektivitet byråkratin vinner i 

att inte behöva förhålla sig till ytterligare en agent, förutom till de som de absolut måste förhålla 

sig till – nämligen de försäkrade samt myndighetens styrelse, regering och riksdag. Ur ett utilitar-

istiskt perspektiv skulle alltså insynsorganens avskaffande kunna motiveras av en förenklad hante-

ring av exempelvis redan många svåra sjukdomsfall, där inte förtroendevalda behöver involveras. 

Även den avtagande gränsnyttan av förtroendevalda får här en betydelse eftersom medborgarna 

direkt och själva kan antas bidra med synpunkter. I en tillgänglig och modern E-inriktad myndig-

het kommer med detta synsätt folkviljan ändå administrationen till del. I det läget överväger byrå-

kratins kunskap och expertis den eventuella nytta som lekmän kan tillföra. Ytterligare en reflekt-

ion är att ovanstående perspektiv väl sammanfaller med Premfors resonemang om ämbetsman-

nastatens fortfarande starka grepp (se kapitel 1).  

Demokratiargument mot insynsorganens avskaffande bör förstås finnas flera, vilka bör gå tvärs 

mot ovanstående logik. Men går det å andra sidan att finna liberala kontraktsteoretiska argument 

för avskaffandet av insynsorganen?  I den mening det går att avfärda folkligt inflytande skulle i så 

fall vara synpunkten att det menligt påverkar den enskildes rättsäkerhet. Ett mindre trovärdigt 

argument dock, eftersom när återstoden av lekmannainflytandet försvann hade organens uppgif-

ter sedan ett antal år tillbaka redan modifierats och reducerats till ett fåtal. Det var då endast i 

beslutsärenden med karaktären av skälighetsbedömningar och fall som rörde svårare gränsdrag-

ningar där nämnderna hade ett visst inflytande. 
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4.3  Förändringar i Familjepolitiken 

Ett bestående intryck från 1990-talet är bil-

den av nedskärningar på bred front inom de 

familjepolitiska stöden, barnomsorg och för-

lossningsvård mm. Men mot slutet av 90-talet 

förändrades bilden (DS, 2001:57).  Under den 

socialdemokratiska regeringsperioden fram 

till 2006 genomfördes ett antal familjepoli-

tiska reformer. Barnbidraget höjdes och fler-

barnstillägget förstärktes i omgångar. En ut-

märkande reform som vände sig till en väx-

ande grupp föräldrar och medelinkomstta-

gare var maxtaxan som infördes i förskolan. 

Därutöver infördes också rätt till förskola för 

föräldralediga och arbetslösa.  Föräldraför-

säkringen förlängdes med en månad och ga-

rantinivån i föräldraförsäkringen höjdes. År 

2004 tillsattes också en föräldraförsäkringsut-

redning för att se över hur försäkringen 

kunde bidra till att barn fick mer tid och till-

gång till båda sina föräldrar. Utredningens 

slutsatser och förslag till förändringar hann 

dock aldrig i betydande mening sättas i sjön innan maktskiftet 2006. 

Det övergripande målet för familjepolitiken under perioden var att ”minska skillnaderna i eko-

nomiska villkor mellan familjer med och utan barn”. Som stöd lutade man sig bland annat på 

slutsatser från studier som visade att de familjepolitiska stöden ihop med barnomsorgen starkt 

bidrog till att födelsetalen i de nordiska länderna inte sjönk lika lågt som i t.ex. Sydeuropa (DS, 

2001:57).  

 

När den borgerliga regeringen tillträdde 2006, stod det klart att det skulle bli Kristdemokraternas 

partiledare, Göran Hägglund som skulle få leda arbetet på socialdepartementet och ansvara för 

familjepolitiken. Reella familjepolitiska förändringar dröjde dock till 2008, till skillnad från vad 

som gällde exempelvis på sjukförsäkrings- området. Hittills är de två reformer som utmärker sig, 

 Regler om ränta i samband med återkrav Förslaget 
innebar att Försäkringskassan sedan den 1 juli 2007 får 
ta ut ränta på återkrav av felaktigt utbetalda socialför-
säkringsförmåner (prop. 2006/07:49) till riksdagen). 
 

 Vårdnadsbidrag(prop. 2007/08:91). Ny lag som ger 
kommunerna en möjlighet att införa vårdnadsbidrag, 
för barn som fyllt 1 år men inte 3 år och som är folk-
bokfört i den aktuella kommunen.  
 

 Jämställdhetsbonus (prop. 2007/08:93) Den förälder 
som varit hemma längst med föräldrapenning får en 
skattekreditering om han eller hon arbetar när den 
andra föräldern tar ut föräldrapenning.  
 

 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapen-
ning. Rätt till tillfällig föräldrapenning ska styrkas med 
intyg. Intyget ska utfärdas av den förskola, det familje-
daghem, det fritidshem eller den skola där barnet nor-
malt vistas (prop. 2007/08:93). 
 

 Tillfällig föräldrapenning för ensamstående föräld-
rar (prop. 2008/09:194) Ny bestämmelse inom den till-
fälliga föräldrapenningen som innebär att en annan per-
son än en förälder i vissa fall kan erhålla tillfällig föräld-
rapenning för att vårda ett barn som inte har fyllt tre år. 
 

 Ändrad beräkningsmetod för egenföretagare vid 
uttag av tillfällig föräldrapenning. Ny regel inom den 
tillfälliga föräldrapenningen för egenföretagare, innebä-
rande att den ersättning man får när man avstår från 
förvärvsarbete för tillfällig vård av barn ska stå i rimlig 
proportion till den inkomstförlust de gör. prop. 
2009/10:120) 
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jämställdhetsbonusen och vårdnadsbidraget. Därtill kom att det tidigare utjämningsmålet togs 

bort. Medan det förra målet handlade om att minska ekonomiska skillnader mellan familjer med 

och utan barn inom ramen för den generella välfärden, innebar det nya målet att ”den ekono-

miska familjepolitiken ska bidra till förbättrade förutsättningar för en god levnadsstandard för alla 

barnfamiljer” (Prop.2007/08:1, utgiftsområde 12).34 Vårdnadsbidraget är till sin konstruktion ett 

selektivt stöd. Inte generellt eftersom det inte går till alla föräldrar med barn under tre år, men 

inte heller behovsprövat i mening av att inkomstmarginalen är avgörande. Det är kommunen som 

avgör om man vill införa det. Regelverket utestänger familjer där någon av eller båda föräldrarna 

drabbats av ohälsa eller mist sitt jobb, att ta del vårdnadsbidraget. Bidraget har bland annat kriti-

serats för att skapa inlåsningseffekter och leda till att redan marginaliserade ställs än längre från 

arbetsmarknaden. Träffsäkerheten och om det verkligen skapar mer tid för barnen, har även ifrå-

gasatts. Vårdnadsbidragets konstruktion bör dock betraktas som en produkt av kompromisser 

mellan de fyra borgerliga partierna. Reformens grundsyfte, främst Kristdemokraternas, var att 

erbjuda föräldrar mer tid för sina barn. Som förslaget sedan utformats är slagsidan snarare star-

kare mot valfrihetsargumentet. 

 

4.3.1 Filosofisk rörelseriktning 

I vilken filosofisk riktning rör sig då reformerna på det familjepolitiska området? Är de mer eller 

mindre utilitaristiska, kommunitaristiska eller liknar de den liberala kontraktsteorin? Som antytts 

ovan utgör vårdnadsbidraget den reform som avviker mest från den traditionella svenska mo-

dellen på området. Vårdnadsbidraget blir en motsägelsefull reform i kontrast till den tydliga ar-

betslinje som annars hävdas och som tidigare även haft stark påverkan på familjepolitiken. Re-

formens grundtanke går att förstå som en strävan att återförena familjerna i gemenskap och soci-

ala livsformer. Såtillvida är den kommunitaristisk, om än i en konservativ form. Samtidigt är 

vårdnadsbidragets konstruktion valfrihetsorienterad. För det första bestämmer varje kommun om 

man vill erbjuda föräldrar vårdnadsbidrag. För det andra är det föräldrarna själva – det vill säga de 

som kan och vill avstå förvärvsinkomst som tar del av reformen. Det är ingen tvingande reform, 

och än mindre kräver den jämställda föräldrar. På så sätt kan reformen ses som ett initiativ att 

återföra beslutsmakt till den civila familjegemenskapen.  

                                                           
34 I figuren ovan listas de familjepolitiska reformer som den borgerliga regeringen införde efter sitt tillträdde 2006 och fram till 2010. Därefter har 
samma regering höjt bostadsbidraget, förenklat reglerna i jämställdhetsbonusen samt förändrat föräldraförsäkringen så att det är möjligt för föräld-
rar att vara hemma gemensamt under 30 dagar, barnets första levnadsår.  
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Familjepolitiken framstår som en spännande kombination av normativa värden som brottas om 

plats. När fyra partier hanterar vårdnadsbidrag vid sidan om utvecklad föräldraförsäkring och 

avancerad jämställdhetsbonus för att få föräldrar att dela mer lika, riskerar åratal av jämställdhets-

arbete falla i träda. Under pågående arbete har regeringen backat om de tidigare krångliga reglerna 

för att föräldrar ska få del av jämställdhetsbonusen. På samma sätt avvecklas det s.k. VAB-

intyget, d.v.s. den åtgärd som avsåg att minska eventuellt fusk och överutnyttjande av den tillfäl-

liga föräldrapenningen vid vård av sjukt barn. Skälet kan tillspetsat ses som att man nu kommit 

på35 att administrationen och krångelmakeriet detta skapar vid förskolor och skolor, kostar mer 

än det eventuella missbruk man skulle motverka. I en mening kan regeringens kovändning jämfö-

ras med ett utilitaristiskt nyttoresonemang. Den ekonomiska nyttan med att jaga förhållandevis få 

fuskare minskar markant, när de höga administrativa kostnaderna blir oproportionerligt stora. I 

ljuset av tidigare diskussion illustrerar VAB-intyget och jämställdhetsbonusen i sin ursprungliga 

form ett slags klåfingrighet från välfärdsbyråkratin som Möller stred mot redan för hundra år 

Figur 1. Politiskt/filosofiskt perspektiv på reformers tendenser i familjepolitiken. 

sedan. Om han var efter sin tid i att inte helt inrätta sig i löneinkomsten som ordnande princip 

för ersättning, framstår han här tvärtom banbrytande vad gäller att förutse konsekvenser av dylik 

paternalism från statens sida.  

                                                           
35 Försäkringskassan m.fl. remissinstanser påtalade dock detta redan innan förslaget genomfördes. 
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5. Slutsatser 
 

Efter en belysning av den svenska modellen övergripande samt i ett historiskt perspektiv, har 

förändringar inom tre politikområden, analyserats ur ett översiktligt politiskt/filosofiskt perspek-

tiv. Väl medveten om att här endast är möjligt att ge en översiktlig bild utifrån ett avgränsat un-

derlag framträder ändå några utvecklingstendenser.  

Först några allmänna reflektioner kring den studerade perioden. 1990-talets ekonomiska kris 

ledde till att politiska förändringar i de sociala försäkringarna duggade tätt. Nivåer i ersättningsbe-

lopp sänktes och höjdes för att därefter sänkas igen. Ur ett tillitsperspektiv torde denna oförut-

sägbarhet ha en förödande inverkan på medborgarnas förtroende för välfärdsstaten. På 1990-talet 

konstaterades ovan att det främst var de samhällsekonomiska argumenten som styrde. Efter in-

gången i 2000-talet förändrades bilden successivt. Från att exempelvis de stigande sjuktalen hade 

behandlats som ett samhällsekonomiskt problem kom de alltmer att ses som ett samhällsproblem, 

samtidigt som ansvarsfokus överflyttades från arbetsmiljö till individ (se B. Johnsson, 2010). På 

liknande sätt kan man betrakta omläggningen av arbetsmarknadspolitiken och i synnerhet de allt 

mer långtgående individinriktade incitamenten i arbetslöshetsförsäkringen. Sett i det ljuset kan 

arbetslöshetsproblemet sägas alltmer ha individualiserats under senare år.  Sin praktiska betydelse 

fick synsättet först i och med de omfattande villkorsförändringar som snabbt genomfördes efter 

maktskiftet 2006, både vad gäller sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Ett symboliskt 

exempel på detta är också att Arbetslivsinstitutet som bedrev studier och forskning inriktad på 

arbetsplatser, lades ned.  

Bland konsekvenserna av omläggningen i arbetslöshetsförsäkringen var som tidigare nämnts att 

försäkrade medlemmar trädde ur arbetslöshetskassorna. I den obligatoriska sjukförsäkringen 

rörde det sig om människor som utförsäkrades, d.v.s. inte längre erhöll någon sjukpenning eller 

sjukersättning – även om man fortfarande betraktade sig som sjuk eller med nedsatt arbetsför-

måga.  

Vidare har undersökningar visat tendenser på en fallande tillit till de sociala försäkringarna, och 

framförallt sjukförsäkringen de senaste åren. Misstron förefaller dessutom vara störst hos de 

grupper som är i mest behov av försäkringarna (se Svallfors, S 2010:04, Underlagsrapport till den 

parlamentariska socialförsäkringsutredningen). 
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5.1 Normativa kärnvärden i den svenska modellen 

 En befogad fråga är vad som är att betrakta som just ett kärnvärde. I uppsatsens inledande avsnitt, 

berördes frågan om vad som gör en modell. Rimligen bär den på signifikanta egenskaper eller vär-

den som står sig över tid. I framställningen har valts att definiera dessa som kärnvärden. Mot 

bakgrund av forskningsfronten, analysen samt historisk bakgrund framträder ett antal kärnvär-

den, för det man kan kalla en klassisk svensk modell. 

Övergripande kan den normativa basen beskrivas i termer av lika omtanke och respekt samt samför-

stånd för tillväxt och utveckling. De specifika kärnvärdena med dess komponenter beskrivs närmare i 

Figur 2 nedan. Jämlikhet är också ett normativt värde, som haft en särskild betydelse i den 

svenska modellen, vilken samtidigt tenderar att ha minskat sin roll. Arbetslinjen samt tillit och dialog 

framträder som av särskild betydelse för den svenska modellen, även om de snarare kan ses som 

tillvägagångsätt, än normativa mål. Trots det får de här ändå benämningen kärnvärden.  

Medan vi ovan kunnat konstatera tendenser till en fallande tillit, kan arbetslinjen, anses vara en 

princip, som genomgående har hävdats, även om motiven varit skiftande. Vidare är jämställdhet 

ett värde som successivt växt fram i modellen. Att kvinnor tidigt, kunde självständiggöras från det 

gamla enmansförsörjaridealet möjliggjordes successivt. Familjepolitiken bör betraktas i ett brett 

samspel mellan olika aktörer– alltifrån arbetsmarknadspolitik, till föräldraförsäkring, utbildnings-

reformer, sexualupplysning, skattelagstiftning och en väl utbyggd förskola (Jfr Å. Lundqvist). 

Jämställdhet i den svenska modellen är således inte ett ensamt verk av antingen en framgångsrik 

feministisk rörelse, en generöst sinnad utredare av föräldraförsäkringen, ett rationellt socialförsäk-

ringsutskott eller för den delen tillkomsten av jämställdhetsombudsmannen.  Åtgärderna med 

deras effekter bör följaktligen studeras i ett samspel.  

Den svenska modellen har gett sig uttryck i bland annat inkomstbortfallsprincipen, generell väl-

färd, aktiv arbetsmarknadspolitik, de fackligt administrerade arbetslöshetskassorna, parternas ak-

tiva medverkan samt det medborgerliga inflytandet (dessa med flera komponenter anges i de blå 

fälten i figuren nedan). Intresseorganisationernas medverkan liksom det folkliga inflytandet i soci-

alförsäkringsadministration utgör två komponenter, vilka minskat avsevärt, åtminstone i mening 

av tidigare institutionaliserade form. 
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Figur 2.  Komponenter och normativa kärnvärden i svenska modellen.  
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5.2 Reform-utvecklingen i förhållande till modellens normativa värden 

 

De av parterna stundom upplevda påtvingade lagarna framstår som faktorer som rubbat balansen 

i den svenska modellen. En annan har gällt avkorporativiseringen genom att parternas direkta 

inflytande i de statliga förvaltningsorganen minskat. En tredje handlar om förändringarna i sjuk- 

och arbetslöshetsförsäkringen som framförallt av arbetstagarorganisationer ofta anses utgöra or-

saken till bland annat lönedumpning.  

Utan vidare parallell med evolutionen visualiseras ett system där det blir möjligt att se skogen före 

alla träden. Som berördes inledningsvis kan man välja att se modellen som ett demokratiskt kon-

trakt mellan tre parter - staten samt respektive parter på arbetsmarknaden. Är i så fall kontraktet 

intakt, brutet eller står det under omförhandling? Av vad som faktiskt hänt på svensk arbets-

marknad på senare tid, syns äktheten ligga närmare det senare påståendet. Så sent som sommaren 

2012 utlovade den borgerliga regeringen trepartssamtal för en s.k. ”jobbpakt”. I skrivande stund 

framstår dock inte situationen sådan att resultat nåtts som alla parter i samförstånd är tillfreds 

med.   

Huruvida modellen är hotad eller fallen återkommer som fråga i den samhällspolitiska diskursen. 

Redan år 1980 talade Olof Palme om den svenska modellen som ”i fara”.36 Utan att avskriva mo-

dellens giltighet, kan åtminstone konstateras en klart skadad tillit till den samma. Som tidigare 

antytts är utan tvekan den sida av välfärdsstaten som ofta förknippas med universella lösningar på 

tillbakagång. Ett tydligt exempel är att alltfler grupper idag hänvisas till försörjningsstöd, det vill 

säga det tidigare socialbidraget, vilket är ett selektivt stöd, dessutom alltmer omgärdat med ett 

antal olika villkor. En av orsakerna är just förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen och sjukför-

säkringen. Ett annat tecken på att universalismens tillbakagång är inkomstbortfallsprincipens ur-

vattning, där ersättningsnivåer inte hängt med reallöneökningarna. Åtminstone om man med lika 

omsorg och respekt menar att inkomstbortfall ska kompenseras utifrån vad man procentuellt 

tappar med bortfall av löneinkomst.  

Konfliktorsaker kan kopplas till resurser och heterogenitet (Nyhlén: 2011). För fackförbunden 

har arbetslöshetskassorna varit en sådan resurs (eller maktresurs för att använda Korpis termino-

logi). Denna har i sin tur balanserats mot arbetsgivarens maktresurs att rationalisera och friställa 

personal och slutligen statens makt att stifta lagar och använda budgetinstrumentet. I ett svenskt 

                                                           
36

 Olof Palme i Riksdagen (1980), http://www.youtube.com/watch?v=ZU0frc_sBMw 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZU0frc_sBMw
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modellperspektiv kan detta ses som att när maktresurserna menligt förändras för en part, ökar 

inte bara konflikterna, utan modellen sätts också i gungning. I ett svenskt modellperspektiv – i 

den mening vi kan se den som en treenighet – bestående av staten och arbetsmarknadens parter, 

bygger samhällskontraktet på att rationella aktörer samverkar. När samverkan tenderar att stå 

stilla eller inte fungera ger det påtagliga konsekvenser för modellen. I själva verket kanske den 

svenska modellen är en specifik kombination av de tre politisk/filosofiska perspektiv som här 

tagits upp, det vill säga ett demokratiskt kontrakt tillika en nyttokalkyl mellan parter som i stor ut-

sträckning litar på varandra och därför väljer att samarbeta. De vet att de alla tjänar på att sam-

verka, därför att ensam sällan är starkast. Här ur springer också rationaliteten till de strategiska 

valen. 

 

En rationell samverkan eller för att använda bland annat Lewins benämning – den kollektiva rat-

ionaliteten kan då bestå i att man givet att man avstår något - får något annat i gengäld. Här i består 

kompromissen. Kompromisser är dock sällan plötsliga hastverk. Ofta föreligger ett kollektivt 

minne av tidigare tillitsfulla situationer (jfr Rothstein, 2004). Erfarenhetsbaserad kunskap om att 

möjligheter finns för de samverkande parterna att på sikt uppnå gemensamma fördelar inte strikt 

relaterade till det omedelbara partsintresset stimulerar också rationella aktörer att lyfta blicken 

ovanför den egna gruppen. Eller av ett rationellt skäl som, vilket Rothstein påpekar, nämligen att 

en aktörs intresse av att samverka ligger i dennes ofullständiga bild av framtiden. 

 

Även staten har en viktig roll i hur man utformar procedurer; huruvida man inbjuder till samtal, 

tillämpar representation i utredningar samt erbjuder remisstider där organisationerna har en rimlig 

tid att överväga förslag. När sådana förutsättningar inte föreligger, ökar o-tilliten och kontrakt 

försvåras.  

 

5.3 Förändringarna i ett politiskt filosofiskt perspektiv 

 

Aktat svårigheten att generalisera och belägga en bestämd politisk/filosofisk inriktning, finns 

utifrån belysta förändringar – ändå några tendenser och utvecklingsdrag. En slutsats är att den 

utilitaristiska nyttokalkylen har ett relativt starkt företräde vad gäller de senaste årens utmärkande 

förändringar på arbetslöshets- och sjukförsäkringens område.  Det går att urskilja ett nyttoper-

spektiv, oavsett om det företrädesvis utgår från den ekonomiska nyttan eller det allmänna väl-

ståndet. Riktningen förefaller här allmänt sett gå från ett mer kommunitaristiskt och delvis kon-

traktsbaserat rättighetstänkande mot ett mer utilitaristiskt nyttoperspektiv. 
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Det finns dock anledning att för ett ögonblick reflektera över vad utilitarismen i så fall står för. 

Som den här har tolkats kan det handla om en allmän nytta till fördel för en majoritet i samhället, 

såväl som en strikt ekonomisk nyttokalkyl oftast baserad på vad egenmäktiga individer väljer. På 

det sättet är teorin problematisk. Även om Przeworski företräder en något ambivalent och pes-

simistisk syn på människors föreställningar och framföralt vad avser arbetarens syn på sin egen 

klassposition, finns dock en poäng i hans rationalistiska antaganden kring socialdemokratiska 

partiers historiska benägenhet att söka utvidga sin klassbas (se Prezeworski, 1991:120-121). Här 

framträder också en utilitaristisk tankegång, om nyttomaximering. Det stora problemet för 

Przeworski är att han allt för mycket verkar stirra sig blind på klasstillhörigheter, och lämnar fältet 

öppet vad gäller idéers och institutioners bärkraft.  Som utilitarismen här har framställts, relaterad 

till den svenska modellen, synliggörs motsvarande svagheter.  

 

De förhållandevis starka utilitaristiska särdragen gäller dock i mindre grad familjepolitiken som i 

någon mening framstår som ett tämligen splittrat område vad gäller dess normativa riktning. Fa-

miljepolitiken verkar snarare vara på väg i alla tre riktningar. Samtidigt har konstaterats att det 

tidigare funnits en stark omfördelningsprincip i den ekonomiska familjepolitiken, grundlagd re-

dan under Möllers socialpolitiska era. Denna förefaller ha minskat betydligt. Vad avser den förda 

ekonomiska familjepolitiken de senaste åren förefaller det förändrade övergripande målet ha fått 

effekter.  Sedan 2006 har den omfördelande effekten av den ekonomiska familjepolitiken mins-

kat. I Försäkringskassans svar till regeringen ”resultatindikatorer för den ekonomiska familjepoli-

tiken konstateras bland annat att ”även om inkomsterna ökat för barnhushållen är den ekono-

miska utvecklingen inte jämnt fördelad. Bland barnhushållen förändrades i princip inte den eko-

nomiska standarden bland de 10 procent av barnhushållen med lägst ekonomisk standard mellan 

2006 och 2011. Däremot ökade den ekonomiska standarden för barnhushåll i högre inkomst-

skick, mest i den övre delen av inkomstskalan”. Vidare framhålls att andelen av barnhushållen 

med låg ekonomisk standard ökar i alla typer av hushåll mellan 2006 och 2011. Denna bild för-

stärks ytterligare vid ett nedslag i de senaste årens rapporter från Rädda Barnen om barnfattig-

dom. Dessa ger tydligt vid handen att antalet barn i fattiga familjer ökar samt att de hårdast ut-

satta finns bland ensamstående föräldrar. I den mån principen om omfördelning kan ses som en 

grundläggande tanke om solidaritet, framstår familjepolitikens kommunitaristiska sida följaktligen 

ha minskat. Paradoxen i det avseendet är dock vårdnadsbidragsreformen som i hög grad appelle-

rar till värden som familjegemenskap och den privata sfären.  
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Sammanfattningsvis - bortom strid och samförstånd har denna uppsats pekat på några kärnvärden och 

komponenter i det man kan kalla den klassiska svenska modellen. En slutsats är att flera av dessa, 

tämligen försvagats. Framställningen har visat att politiska beslut och institutionella förändringar 

har betydelse för olika kärnvärdens fortsatta livskraft. I analysen har väsentliga förändringar i 

socialförsäkringarna belysts och relaterats till tre politisk/filosofiska perspektiv tillika tre ledande 

politiska teorier. Som konstaterats är en viktig slutsats att de senaste årens förändringar i arbets-

löshetsförsäkringen och sjukförsäkringen har fler utilitaristiska särdrag än vad de har av kommu-

nitära eller för den delen rättvisebaserade. Med förtecken i Rational-choice teorins antaganden 

tycks förändringarna handla betydligt mer om nyttomaximering än om förtroende och samarbete. 

Undantaget utgör familjepolitiken, vilken verkar röra sig i olika riktningar. I ljuset av institutioners 

påverkan på de värden som etableras, går det också att förstå den politisk/filosofiska rörelseför-

skjutningen. Ett exempel är att insynsorganens avskaffande liksom försvagningen av de korpora-

tiva samarbetsorganen återverkar på de på de normer och värden som fortplantas och etableras. 

Om sådana sociala rum kompenseras av andra eller nya, återstår att se. Det är nog ingen överdrift 

att påstå att den svenska modellen inte är vad den var. Vad den kommer att vara eller vad den bör 

vara, blir förhoppningsvis föremål för analys i andra arbeten.  

 

5.4 Andra perspektiv att beakta 

 

Vilka andra specifika varianter om det svenska modell-begreppet finns anledning att studera? Ett 

handlar om familjepolitiken i ljuset av tvåförsörjarmodellens praktiska funktionssätt. En av de 

största samhällsförändringarna på 1900-talet var kvinnornas omallokering av tid från hushåll till 

arbetsmarknad (Svensson, 2008:19). I en internationell jämförelse har Sverige haft en hög syssel-

sättning bland kvinnor. I en ny studie från LO urskiljer man dock att en viss förändring håller på 

att ske. I andra europeiska länder har sysselsättningsgraden bland kvinnor ökat trendmässigt. 

Skillnaden mellan Sverige och flera andra länder har därmed minskat i ett tjugoårsperspektiv. Idag 

är kvinnors sysselsättningsgrad mätt i åldersspannet 15–74 år högre i flera nordiska länder samt i 

Schweiz och Nederländerna. I det avseende Sverige skiljer ut sig gäller det sysselsättningsgraden 

för kvinnor i åldrarna 55–64 år som är relativt hög. En annan faktor handlar om skillnaden i ar-

betstid för kvinnor respektive män. Den vanligen arbetade tiden, överenskommen arbetstid, visar 

stora och bestående skillnader mellan män och kvinnor som grupp. Differensen är ungefär fem 

timmar i veckan till kvinnors nackdel och förklaringen ses huvudsakligen kunna vara en större 

andel deltidsarbetande (LO, 2012). Uppgifterna förstärker skälen till varför familjepolitiken och 
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arbetsmarknaden bör analyseras och belysas i ett samspel. En tillgänglig och öppen förskola till-

sammans med en successiv utbyggnad av föräldraförsäkringen kan antas ha betytt mycket eller 

allt för kvinnors tidsomallokering från hushåll till arbetsliv i Sverige. Idag, finns omvänt skäl för 

att djupare analysera vilka effekter en omallokerad familjepolitik har på kvinnors sysselsättnings-

grad och möjligheter i arbetslivet. Synen på familj som begrepp, attityder i arbetslivet liksom 

strukturella faktorer kopplade till arbetsmarknadens funktionssätt samt deras påverkan på re-

formtakten i exempelvis föräldraförsäkringen, utgör därtill ämnen, värda mer uppmärksamhet.  
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