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De politiska partiernas förmåga att hantera sam hälls-
utvecklingen är en ständigt aktuell fråga. Nu befinner 
vi oss i en verklighet där digitaliseringen och den 

snabba tekniska utveckling som följer i dess spår förändrar 
samhället och inte minst våra sociala relationer. Facebook 
har idag två och en halv miljard användare och vi organiserar 
oss i allt från grannar emellan, i intressen om blommor och 
bakning till terrorism. Facebook är en diversehandel i sociala 
relationer och idéer i allt du kan tänka dig att dela med andra 

till

från

Facebook är en diversehandel i sociala 
relationer och idéer som förändrar 
samhällsstrukturen. Utvecklingen går väldigt 
fort och det framkommer tydligt att politiken 
har svårt att hålla jämn takt med utvecklingen. 
Sverige har tappat sin tätposition när det gäller 
digitalisering. Lagstiftning tar tid och politikers 
kompetens på området, inte minst när det 
gäller sociala medier, är generellt sett inte stor. 
Vart tar folkhemmet vägen i Facebook…

Av: Lotta Gröning

FOLKHEM
FACEBOOK
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och den förändrar samhällsstrukturen. Utvecklingen går 
väldigt fort och det framkommer tydligt att politiken har 
svårt att hålla jämn takt med utvecklingen. Sverige har tappat 
sin tätposition när det gäller digitalisering, lagstiftning tar 
tid, politikers kompetens på området och inte minst när det 
gäller sociala medier är generellt sett inte stor. Givetvis finns 
undantag. Barack Obama banade vägen på nätet i sin första 
presidentvalskampanj, Donald Trump twittrade sig till segern 
och i Sverige fanns Carl Bildt på sin tid som utrikesminister 
och hade över 250 000 följare på Twitter. 

I det här kapitlet ska jag analysera hur den social-
demokratiska politiken hanterar samhällsutvecklingen från 
det rationella industrisamhällets framväxt, till dagens snabba 
digitala utveckling. I det följande ska jag diskutera två tänkbara 
förklaringar till varför socialdemokratin har tappat sin ledande 
ställning och dess bristande förmåga att anpassa sig till tekniska 
och ekonomiska förändringar både lokalt och globalt. 

Analysen bygger på den socialdemokratiska ideologin och 
politiken såsom den skrivs i partiprogram, i program för sam-
hällsutveckling gällande näringslivet, i politiska reformer och 
intervjuer och tal från ansvariga politiska företrädare.

För det första finns en diskrepans mellan den snabba digi tala 
teknikutvecklingen och eftersläpning i den social demokratiska 
ideologin/programmet när det gäller välfärdsstatens och 
näringslivets utveckling. Det visar sig i en oförmåga att lösa 
problem, att hantera kriser och inte minst genom den ökande 
förtroendeklyftan till väljarna. Från folkrörelsedemokrati 
till Facebook har politikens demokratiska maktposition 
förändrats, vilket påverkar de politiska besluten. I detta 
avseende blir Joseph Schumpeters teori (1943) om kreativ 
förstörelse intressant. Politiska entreprenörer som konkurrerar 
med varandra över tid och som i det långa loppet riskerar att 
rasera ekonomin och förorsaka depressioner när en positiv 
utveckling vänds i en negativ.
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För det andra visar sig partiets oförmåga till förändringar 
i samhällets pågående kriser där de politiska lösningarna inte 
ger några bestående resultat. Det blir en lappa och laga politik 
som bygger på gamla lösningar och gamla idéer. Framför allt 
blir målet för partiet att behålla sin makt (Hinnfors, 2017). 
Någon analys om den snabba samhällsförändring som den 
digitala tekniken innebär finns inte i partiprogram och inte 
heller i handlingsprogram. Inte heller talar ledande politiker 
om de samhällsförändringar som digitaliseringen kommer att 
innebära på gott och på ont. Istället målas en bild upp av ett 
Sverige där folkhemsidyllen ska återställas, kollektivavtalen ska 
stärkas och den svenska modellen ska skapa full sysselsättning. 

Tekniken som förändrar samhället
Tiderna förändras. Ett helt nytt samhälle håller på att växa 
fram när digitalisering och ny teknik tar över. Inom ekonomisk 
teori talar de om industriella revolutioner eller teknoekono-
miska paradigmskiften. Det innebär att samhället ställs om 
med viss regelbundenhet, det gäller både ekonomisk logik och 
livsstil. Under efterkrigstiden nådde fordismen och löpande 
bandet sin kulmen. Det var ytterligare en industriell revolution 
där en utvecklingsfas sedan följdes av en ny. Vi kan också se en 
utveckling där historiska skeenden upprepas. Vi har gått från 
jordbrukssamhället där vi fick de demokratiska rättigheterna, 
till industrisamhället som gav oss de sociala rättigheterna och 
idag befinner vi oss i digitaliseringssamhället, eller enligt teo-
rin i den femte industriella revolutionen där en ny livsstil ska 
ta över och definiera både beteenden och samhällsnormer. Inte 
minst kommer den att påverka demokratin (Perez, 2002). 

Vad är då den nya ekonomin och it-samhället? Globalise-
ringen är drivkraften i en värld med fria och extremt snabba 
flöden av idéer, information och kapital. Genom digitalise-
ringen och den snabba tekniska utvecklingen har kostnaderna 
minskat för finansiella transaktioner och information. Inom 
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företagen har decentralisering ersatt toppstyrning. Förutsätt-
ningen för den nya ekonomin är väl fungerande kapital- och 
aktiemarknader där nya företag och entreprenörer kan finna 
riskkapital för att finansiera sin verksamhet. Marknadsekono-
min har fått en renässans ( Jonung, 2000).

En annan faktor i relationen mellan globalisering och pro-
duktivitet handlar om hur ökad handel leder till en snabbare 
spridning av ny teknik och innovation. Smarttelefonen är ett 
bra exempel på detta och hur snabbt den spreds över världen. 
När den fasta telefonen introducerades tog det 75 år för att den 
skulle nå 50 miljoner användare och radion behövde 38 år för 
att nå samma antal användare. Internet, däremot, behövde bara 
fyra år för att få 50 miljoner användare (Erixon, 2015, s ). Glo-
baliseringen har alltså varit särskilt viktig för att ny teknik ska 
kunna sprida sig snabbt mellan olika länder och marknader och 
Fredrik Erixon visar att det på lång sikt är hastigheten på tek-
niska förbättringar som sätter takten för hur rikare samhällen 
blir (Erixon, 2018).

Vi befinner oss mitt i ett nytt teknoekonomiskt paradigm-
skifte. De snabba förändringar som informations- och kom-
munikationsteknologin är att jämföra med andra stora 
genom brott såsom ångmaskinen och bilen. Men digitalise-
ringen innebär också att hela samhället ställs om för kunskap 
och tänkande. Kunskapen kan kopieras och spridas på mycket 
kort tid. Det ställer nya krav och nya lösningar på problemen. 
Inte minst har det stor betydelse hur effektiva utbildningar och 
lärosäten är för att anpassa sig till en ny verklighet (Brauner-
hjelm & Thulin 2000). Vad behöver dagens unga för färdighe-
ter för att platsa på arbetsmarknaden?

Teknik som verktyg i politiken
Tekniken som verktyg för förändring är något av mänsklig-
hetens signum och då i nära förening med kunskap och veten-
skap. Under arbetarrörelsens uppbyggnad och utformandet av 
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det socialdemokratiska partiet till ett idéparti som motarbe-
tade klassamhället, var kravet på demokrati tillsammans med 
teknik och förändring en grundpelare. Synen på produktions-
krafterna och näringslivets förändring har förändrats genom 
tiderna. Därvidlag är de socialdemokratiska partiprogrammen 
ett tidsdokument som från 1960 skrevs om vart femtonde år. 

Den socialdemokratiska politiken har alltid haft en för måga 
att anpassa sig till den tekniska utvecklingen och näringslivets 
förändring. I grunden handlade det om en kamp om makten 
över produktionskrafterna och rimliga villkor åt folket. Det 
är en strategi som det socialdemokratiska partiet sedan dess 
bildade låtit styra politiken för att förändra samhällen och ge 
människan nya utmaningar och nya ansvars områden. Den tidi-
ga arbetarrörelsens trodde på ett socialistiskt samhälle där pro-
duktionskrafterna med demokratiska medel skulle läggas i hela 
folkets händer. Men den ekonomiska demokratin fick vänta på 
genomförandet av allmän rösträtt och social rättvisa. 

När beslutet om den allmänna rösträttens genomförande 
var fattat i riksdagen år 1919, utvecklade social demokraterna 
sin politik. Partiet gick mot en mer socialistisk inriktning. I 
1920 års partiprogram nådde socialiseringskraven sin kulmen. 
Näringslivet skulle socialiseras med en planmässig hushållning. 
De nya kraven hade också en ideologisk/praktisk förklaring i 
den partisplittring som skedde 1917 och en allt starkare vän-
steropposition. Det är också mot den bakgrunden man måste 
betrakta inrättandet av socialiseringsnämnden 1920 som hade 
till uppgift att utreda frågan om industriell demokrati, trust-
kontroll och socialisering. 

Efter det så kallade Kosackvalet 1928 som innebar en stor 
förlust för socialdemokraterna sköts kraven på socialisering av 
näringslivet återigen på framtiden. 1932 i efterkrigsprogram-
met hade den planmässiga folkhushållningen blivit betydligt 
mer reformistisk och övergavs tillsvidare under mellankrigsti-
den (Gröning, 1988; Tingsten, 1941).

När Ernst Wigforss författade 1944 års partiprogram 
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hade en planmässig folkhushållning ersatt socialismen. En 
planmässig folkhushållning syftade till att utnyttja samhällets 
produktiva tillgångar, att bereda den arbetsföra befolkningen 
tryggad sysselsättning. Socialpolitiken kopplades också in 
i löftet att tillförsäkra alla medborgare en levnadsstandard 
svarande mot det gemensamma arbetets avkastning (1944 års 
partiprogram). Planhushållning blev det avgörande medlet 
för att komma till rätta med kapitalismens inneboende 
kristendenser. Effektivitet och demokrati var medel som 
möjliggjorde att industrin kunde göras mer effektiv och 
den ekonomiska tillväxten stärkas. Det skulle också skapa 
förutsättningar för en utvidgad social reformverksamhet. Det 
intressanta är att kapitalismen började ses som ett instrument 
för ett välfärdsbygge och inte ett system som skulle krossas .

Men 1940-talets planhushållssträvanden blev ändå miss-
lyckade vilket bottnade i att industrin inte var intresserad av att 
delta i det arbetet istället kom det som har kallats för ”Harp-
sundsdemokratin” som innebar informella kontakter mellan 
stat, arbete och kapital. Statliga utredningar blev också en 
mötesplats för sådana korporativa kontakter. Så blev staten en 
arena för samförstånd med industrin istället för ett instrument 
att ändra maktförhållandena (Ekdahl, 2012).

När socialdemokraterna reviderade sitt partiprogram 1960 
präglades programmet starkt av Tage Erlanders politik. Det 
skulle inte råda för starka spänningar mellan den praktiska 
politiken och det ideologiska partiprogrammet. Dåtidens 
framtidsoptimism och snabba utveckling och stora framsteg 
präglade programmet. Nu var industrin och storföretagen en 
viktig samarbetspartner och del av socialdemokratins verktyg 
för tillväxt och välstånd. 

Det framväxande kapitalistiska samhället kunde utnyttja 
nya produktionsmedel och metoder, som vetenskap och teknik 
ställde till förfogande, för en mäktig ökning av produktionen. 
Inte bara det, den industriella utvecklingen hade också fört 
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ut kvinnorna på arbetsmarknaden. Nyckelordet är samver-
kan mellan industrin och socialdemokratin som vill skapa ett 
under lag för ett växande välstånd hos folket (SAP, 1960).

Tekniken och utvecklingsoptimismen hyllades. Den mo-
derna tekniken kräver en stark utbyggnad av produktionens 
grundvalar. Stora insatser krävdes av och genom samhället när 
det till exempel gällde att utnyttja atomkraften och andra en-
ergikällor. Den fortsatta industrialiseringen och samhällspla-
neringen ställde krav på bättre kommunikationer och ökade 
utbildnings möjligheter. Ledorden var solidaritet och samver-
kan. Socialdemokraterna skapade i praktiken en politik som 
skärpte makt- och ägandekoncentrationen i näringslivet. Det 
gav avkall på kravet om förstatligande liksom planhushåll-
ningsstrategin. Staten och näringslivet satt nu i samma båt. 
Saltsjöbadsavtalet hade befäst deras nära samverkan. Tekno-
logins utvecklingskraft och industrins stora vinster gav återbä-
ring i form av stora skatteintäkter och sociala reformer. Många 
av folkhemmets reformer tillkom under 60-talet och industrin 
fick stort svängrum. Under andra hälften av 1960-talet infördes 
en ”aktiv” industripolitik, en investeringsbank och ett industri-
departement infördes. Industrin skulle garanteras investerings-
medel samtidigt som staten skulle ha ett ökat inflytande över 
utvecklingen. Industrins före trädare fick erbjudande om att 
medverka till utformningen av den politiken. 

Krav på ekonomisk demokrati
Samtidigt som industrialiseringen och folkhemmets utveck-
ling accelererade och politikens och näringslivets samverkan 
bredde ut sig uppkom ett missnöje. Industrin gjorde stora vin-
ster och det ideologiska kravet på industriell demokrati och 
ekonomisk demokrati hade försvunnit. Fackförenings rörelsen 
ville ha större inflytande över företagen och framför allt vin-
sterna och de var övertygade om att de via avtalsvägen inte 
kunde åstadkomma industriell demokrati. Krav på att överge 
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samförståndslinjen restes. 1970-talet blev missnöjet och upp-
görelsernas årtionde mellan facket och partiet (Ekdahl, 2012).

Trycket blev så stort att socialdemokraterna tog beslutet att 
göra avsteg från Saltsjöbadsavtalet och påbörjade diskussioner 
om att införa löntagarfonder. Socialdemokraterna förlorade 
makten vid valet 1976, det var många orsaker som spelade in. 
Olof Palme hade börjat ifrågasätta den rationella politiken 
men han svängde också vänster i 1975 års partiprogram, och 
började tala om den demokratiska socialismen. Han påverka-
des av kritiken från fackföreningsrörelsen men han var också 
adelsmannen som hela tiden fick bekräfta att han var en riktig 
socialdemokrat. Olof Palmes popularitet inom rörelsen byggde 
på att han återförde socialdemokraterna till sitt ideologiska ur-
sprung. Det finns en ideologiskt tydlig koppling mellan 1920 
års partiprogram och det som Palme ansvarade för 1975. Båda 
dessa partiprogram tryckte starkt på socialismen och gick inte 
hem i det breda folklagret. 1928 gjorde socialdemokraterna ett 
katastrofval i det så kallade ”kosackvalet”. 

Med 1975 års partiprogram förändras den socialdemo-
kratiska politiken. Olof Palme skrev själv stora stycken av 
programmet och det föregicks av en grundlig diskussion 
inom arbetarrörelsen. Olof Palmes ideologisering byggde 
på den ekonomiska demokratin. Förmodligen tog han in-
tryck av 68-rörelsen som hade radikaliserat samhället. Det 
var mycket i programmet som förändrades och riktlinjerna 
för en ekonomisk demokrati utstakades. Partiprogrammet 
innehåller en mängd nya krav som alltid var i relation till med-
borgarens intressen och statens roll. När det gäller näringslivet 
är förändringen tydlig åtminstone på papperet. Ernst Wig-
forss funktionssocialistiska begrepp fördjupades. Den demo-
kratiska socialismen ställde nya krav: Medborgarrätt går före 
äganderätt, naturtillgångarna ska vara i statens ägo, kraven på 
rationalisering inom jordbruket ökades ytterligare. Industri 
och hantverk, handel och samfärdsel skulle utvecklas med 
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hänsyn till medborgarnas behov av arbete, varor och tjänster. 
Andra krav på näringslivet i partiprogrammet var:

Samhälleliga åtgärder för etablering och utbyggnad av kol-
lektivt ägda företag. Ökat samarbete mellan samhället och 
folkrörelseföretag för näringslivets utveckling. Branschut-
veckling under samhällets ledning. (SAP 1975, paragraf 14)

Dessutom stadgades i partiprogrammet att:

Den tekniska utvecklingen underordnas medborgarnas in-
tressen. I detta syfte svarar samhället för planeringen av de 
samlade forsknings och utvecklingsinsatserna. (SAP 1975, 
paragraf 32)

Brytningstider
1976 förlorade partiet makten för första gången sedan 1936, 
då semesterregeringen med Axel Pehrsson Bramstorp styrde 
landet under några månader. Socialdemokratins framgångs-
saga byggde på en strategi som utarbetades från partiets första 
år som utgick ifrån att demokratin skulle genomsyra samhället 
via allmän rösträtt, sociala rättigheter och ekonomisk demo-
krati. Arbetarklassretoriken tonades ner samtidigt som nya 
samhällsgrupper bjöds in i familjen. 1911års partiprogram 
talar om de undertryckta klasserna, vilket också kongressen tog 
beslut om. Småfolket blev ett begrepp som användes i kontak-
ten med väljarna. 

Industrialiseringen som partiet visserligen såg som ett kapi-
talistiskt påfund blev genom Saltsjöbadsavtalen och det nära 
samarbetet med näringslivet en möjlighet till politiska refor-
mer och rättvisepolitik. Stora företagsvinster och utbyggnad 
av välfärdssamhället gick hand i hand. Stora statliga satsningar 
som gynnade snilleindustrin som ASEA, LM Eriksson, SKF 
och AGA och företagen betalade sina skatter och skrev på kol-
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lektivavtalen och sa ja till fackligt inflytande och medbestäm-
mande. Staten och kapitalet satt i samma båt. 

Historikern Klas Åmark (1993) har analyserat socialdemo-
kratin som redskap för de stora kollektiven. Han utgår från 
SKF och andra industrier i Katrineholm och metallarbetarna 
där. Under perioden 1952 till 1955 utförde Torgny Segerstedt 
och Agne Lundqvist en av de första stora sociologiska under-
sökningarna i Sverige, ”Människan i Industrisamhället”. De in-
tervjuade arbetarna på SKF, LM Eriksson och Pump Separator 
i Katrineholm De fick bland annat frågan vilken klass tillhör 
du? Drygt 80 procent svarade att de tillhörde arbetarklassen 
och över hälften av tjänstemännen ansåg också att de tillhörde 
arbetarklassen. På frågan vilken klass som hade makten i sam-
hället svarade hälften av både tjänstemän och arbetare att det 
var arbetarklassen som hade makten. 

Vid årsskiftet 1987/88 kommer sociologerna tillbaka till 
SKF i Katrineholm och denna gång var det Maktutredning-
en som gjorde undersökningen (Åmark, 1993). De ställde 
samma frågor som ställdes 1952. Denna gång är det hälften av 
metall arbetarna på Katrineholms fabriker som anser sig tillhö-
ra arbetarklassen, närmare 40 procent anser istället att de till-
hör någon form av medelklass. Svaret på frågan vem som har 
makten i samhället blev betydligt entydigare – metall arbetarna 
ansåg att överklassen hade makten. 

Tiderna hade varit goda, högkonjunkturer, en stark ekono-
mi hade bidragit till utbyggnaden av den offentliga sektorn. 
Men välfärdspolitiken förändrade Sveriges sociala och politis-
ka struktur. Samhället förändrades i rask takt, tjänsteindustrin 
gjorde stora framsteg och tjänstemännen tog över. 

Den nya socialdemokratin
När socialdemokraterna återkom till makten 1982 hade en ny 
era inträtt i det socialdemokratiska partiets historia. Mycket 
hade förändrats inte minst verkligheten. Problemen gentemot 
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näringslivet började på 70-talet och förändringen lyser i ge-
nom i 1975 års partiprogram där socialdemokratin försökte 
genomdriva den ekonomiska demokratin och började prata 
om den demokratiska socialismen. Beslutet att införa lönta-
garfonder blev ett tydligt avsteg från överenskommelsen med 
näringslivet. Debatten om löntagarfonder pågick från det att 
Rudolf Meidner 1975 presenterade sin rapport. Löntagarfon-
derna spelade en framträdande roll i tre valdebatter. 1982 års 
val präglades trots detta inte av löntagarfonderna. Den starka 
kritiken av LO/SAPs-förslag kan ha bidragit till att förslaget 
inte fick något genomslag. Att löntagarfonder blev aktuella för 
socialdemokratin kan beskrivas både i termer av ekonomiska 
och fördelningspolitiska problem och i termer av mål. De mål 
som i första hand varit aktuella i fonddebatten rör: Förmögen-
hetsfördelningen (och aktieägandets struktur), den solidariska 
lönepolitiken (och lönebildningen), inflytandet (maktsprid-
ning, löntagarinflytande) samt kapitalbildningen (sparandet, 
tillgången på riskkapital) (Öhman, 2016).

Med tredje vägens politik gjordes förändringar i politiken. 
Den traditionella industripolitiken förklarades vara död. 
Enligt (Ekdahl, 2012) var den grundläggande strävan att öka 
inte bara industrins vinster utan även företagens makt över 
dem. Staten skulle skapa bästa möjliga villkor men avstå från 
varje ambition att styra och kontrollera det privata kapitalet.

Ambitionen var nu att lyckas med det tredje steget, som 
redan 1889 års arbetarrörelse pratade om i sina visioner, nämli-
gen den ekonomiska demokratin. Partiprogrammet 1990 sam-
manfattar på många sätt socialdemokratins ideologiska och 
politiska ambitioner under närmare 100 år av arbete. 

Från demokratiska utgångspunkter är det således bestämman-
derätten över produktionen och produktionsresultatets fördel-
ning, som är det centrala, inte äganderätten. (SAP, 1990).
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Partiet söker nya metoder för att kunna stärka det folkliga in-
flytandet över ekonomi och näringsliv. Partiet öppnar också 
för att hitta nya former av ägandestruktur i näringslivet för att 
minska den ekonomiska maktkoncentrationen. De avser sam-
hällsägda naturtillgångar, kreditinstitut eller enskilda företag. 

Därmed fullföljer arbetarrörelsen sin kamp för en genom-
gripande förändring av det svenska samhället, en kamp 
som inleddes med demokratiseringen av det politiska livet, 
fortsatte med den sociala utjämningen och nu i allt högre 
grad inriktas på demokratiseringen av det ekonomiska 
livet. (SAP, 1990).

Den svenska modellen
Socialdemokratins ideologiska utveckling visar på en stark 
kontinuitet på många områden i partiprogrammen. Idéer finns 
från de första programmen och Ernst Wigforss formuleringar 
från 1944 fanns till viss del ordagrant kvar i partiprogrammet 
1990. Även Olof Palme skrivningar från 1975 fanns kvar i 1990 
års program. Det handlar om kraven för varje människas rätt 
att som medborgare, löntagare och konsument och deras möj-
ligheter att påverka produktionens utformning och arbetets 
villkor. En av de frågor som diskuterades mest i debatten om 
1990 års partiprogram, var planhushållningen eller ”den plan-
mässiga hushållningen”, som det hette i 1975 års partiprogram. 
Skrivningarna i 1990 års partiprogram om plan och marknad 
är mer omfattande och nyanserade än i tidigare program med 
konkret diskussion om varför och när marknaden måste tyg-
las. I ägandefrågorna programfästs det funktionssocialistiska 
synsätt som socialdemokratin har praktiserat sedan partiet er-
övrade regeringsmakten: Medborgarrätt går före äganderätt, 
när viktiga medborgarintressen måste hävdas gentemot ägare 
av företag. Ingvar Carlsson införde begreppet ”medborgarrätt” 
vilket prioriteras framför socialiseringar (SAP, 1975, s. 104f ). 
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Men även om partiprogrammen stadgade den demokratiska 
socialismen och det funktionssocialistiska synsättet blev det i 
slutändan mer ord än handling. Flera forskare har analyserat 
problemet (Pontusson 1992). Pontusson påpekar att över-
gången mellan 1980-tal och 1990-tal innebar stora ompröv-
ningar för partiet genom produktivitetsproblem i industrin 
och inte minst svårigheter för fackföreningsrörelsen att enas 
om en gemensam linje som kunde användas i relation till före-
tagsvinster, löner och produktivitet. 

Det var också under den här tiden som socialdemokratin 
övergav keynesianismen till förmån för Milton Friedmans 
teorier om att låg inflation var viktigare än full sysselsättning 
(Lindvall, 2004). Jonas Hinnfors (2017) skriver också om 
detta i sin analys om hur socialdemokraterna gick från att vara 
ett reformparti på 1990-talet till ett lappa och laga parti. Hans 
huvudtes är att socialdemokraterna under folkhemsutbyggna-
den var ett parti som levererade stora välfärdsreformer men 
sedan med den ekonomiska krisen på 1990-talet ebbade refor-
merna ut. 1988 var det sista valet då partiet lovade nya refor-
mer men vid valet 1991 fanns ingenting kvar. 

Den ekonomiska krisen och systemskiftet i ekonomin tving-
ade ut socialdemokraterna på tunn is och välfärdsreformerna 
hade av partiet används för att hantera marknadsekonomin 
(Hinnfors, 2006). Samtidigt hade den tuffa retoriken gente-
mot näringslivet och förslaget om löntagarfonder bidragit till 
en sämre relation med näringslivet (Lindberg & Ljunggren 
2014). Samtidigt bör vi komma ihåg att socialdemokraterna 
ändå alltid förstått näringslivets villkor. Partiledningen pratade 
ideologi och politik med dubbla budskap. Det långa socialde-
mokratiska regeringsinnehavet skapade också en nära relation 
till SAF. 

Men det blev problem för socialdemokraterna att hitta sin 
plats i den nya ekonomin och de drivkrafter som förde utveck-
lingen framåt.
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Enligt Lars Jonung (2000) utgör den nya ekonomin en re-
volt mot den svenska modellen. Hela dess struktur med starkt 
centraliserad och politiserad statsapparat i symbios mellan en 
mäktig fackföreningsrörelse och storföretagen blev problema-
tisk. Lägg till reglerade finansmarknader, en avsomnad börs, 
höga skattetryck, konkurrenshämmande regleringar och ut-
jämnande inkomst-och förmögenhetsfördelningar. Det i sin 
tur förändrade näringslivet.

Det svenska it-undret var främst resultatet av tre omfattan-
de avregleringar enligt Jonung. Under senare hälften av 80-talet 
revs kreditmarknadskontrollerna, i början av 1990 talet fick ut-
länningar investera i den svenska aktiemarknaden och sist men 
inte minst avreglerades också telemarknaden när den statliga 
telemyndigheten avskaffades. Dessa avregleringar resulterade i 
en snabb tillväxt av den svenska it-sektorn.

Socialdemokraterna hade i alla år stöttat den svenska indu-
strin, gett dem stora order, utvecklat en anpassad forskningspo-
litik och inte minst anpassat skatterna till storföretag. Men när 
den nya ekonomin slog igenom fanns inte längre politiken där. 
Lars Jonung ger målande bild över den svenska modellens fall.

 
I den svenska modellen tillhörde LO-arbetaren, byråkraten 
och ombudsmannen hjältarnas krets. Arbetaren anställd på 
kollektivavtal, producerade den gamla ekonomins produkter 
vid det löpande bandet. Den offentligt anställde byråkraten 
administrerade en växande offentlig sektor. Ombudsmän 
och beslutsfattare inom den kooperativa strukturen och inom 
det politiska systemet förhandlade om och styrde över pro-
duktionsresultaten. (Jonung, 2000, s. 566 ).

Men som Lars Jonung också skriver; hjältarna i den nya eko-
nomin är några helt andra. Här finns riskkapitalisten, företa-
garen/entreprenören och uppfinnaren – alla med nätverk över 
nationsgränserna ( Jonung, 2000).
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It-sektorn står dessutom utanför den svenska arbetsmark-
nadens traditionella regleringar och fackliga aktiviteter. Bara 
var fjärde svenskt it-företag med fler än fem anställda har kol-
lektivavtal, enligt arbetsgivarorganisationen it- och telekom-
företagen inom Almega och det är betydligt mer sällsynt med 
kollektivtal bland små bolag (Sveriges Radio, 2015).

Tidningen Arbetet (2015) granskade också 50 bolag som 
finns på Computer Swedens lista över snabbväxande svenska 
it-bolag 2014, och av dem hade bara fyra kollektivavtal.

Två frågor uppkommer: Dels politikens tröghet – varför 
tar det så lång tid att fatta politiska beslut som stimulerar till-
växten? Dels politikens kompetens – hur kommer det sig att 
Sverige som nation tappar marknadsandelar i den digitala ut-
vecklingen? 

Mycket tyder på att entreprenörerna i den nya ekonomin 
har sämre förutsättningar än den traditionella svenska indu-
strin. Enligt professor Magnus Henrekson (2014) beaktades 
inte alls entreprenörerna i 1990-års stora skattereform. Hen-
rekson menar att skatten är utformad för passiva ägare, vilket 
gör att kapital stannar i fonder och mogna börsbolag i stället 
för att placeras i nya och växande företag. Skattepolitiken har 
därför misslyckats med Sveriges främsta näringspolitiska utma-
ning, framväxten av snabbt växande företag. 

Professor Bo Dahlbom som varit rådgivare åt regeringen 
och suttit i Digitaliseringskommissionen pekar på politikens 
tröghet. Han säger i en intervju:

Det är inte så svårt att se hur det fungerar, men borde vi 
inte ha mer genomtänkta strategier för hur vi ska hantera 
dessa utmaningar på lite längre sikt? De gamla ideologier-
na, liberalismen, konservatismen, socialismen, hjälpte oss 
att begripa och förhålla oss till modernisering och industri-
alisering. Frågan är hur väl de hjälper oss möta en accelere-
rande globalisering, (Dahlbom, 2017).
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Den digitala utvecklingen går snabbt och kräver snabbhet och 
hör inte ihop med en trög politisk apparat. Just trögheten i po-
litiken ser Bo Dahlbom som det största hotet mot Sverige. 

En förklaring till den tröga statsapparaten och därmed de 
långsamma politiska besluten bottnar också i centraliseringen 
av den politiska organisationen. Det finns ingen sammanhål-
lande ansvarig för digitaliseringen i regeringen. Stefan Löf-
ven har inte det ansvaret och dessa frågor hanteras inte av det 
Innovationsråd som statsministern tillsatte. I Tyskland till ex-
empel, som kommit längst i EU, har Angela Merkel ansvaret 
för den politiska strategin gällande den digitala utveckling-
en. Redan 2013 drog Tyskland upp riktlinjerna för ”Industri 
4.0”och 2014 satsade regeringen mer än två miljarder på pro-
jektet. 

4.0 står för den fjärde industriella revolutionen, efter ång-
maskinen, elektriciteten och elektroniken inträder industrin i 
en ny era där allt i produktionskedjan är smart och uppkopp-
lat. Vid industrimässan i Hannover 2013 sa Angela Merkel 
att det är bråttom. Tyskland är som Sverige beroende av sin 
tillverkande industri och detta är ett framtidsprojekt, menade 
Merkel (Ny teknik, 2013).

2016 kunde den svenska regeringen presentera sin version 
av ”Industri 4.0”. Näringsminister Mikael Damberg kon-
staterade att Sverige ska bli bäst i världen på Smart industri 
och strategin pekar ut fyra utmaningar. Digitalisering av in-
dustrin är ett fokusområde. De övriga tre är en mer hållbar 
produktion, en ökad kompetens bland arbetskraften samt 
innovationskraft, vilket innebär mer satsning på forskning 
som gynnar företags utveckling. 2017 kom en uppföljning, 
handlingsplan 2, för ”Industri 4.0” med 37 nya åtgärder. Bland 
annat ett industrikliv där företag som minskar utsläppen av 
växthus gaser får stora konkurrensfördelar, ett kunskapslyft, 
satsning på yrkes program, ett robotlyft och ett nationellt test-
center för el fordon. 
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Men det gick/går trögt för Sverige. 2018 ligger Sverige 
tredje sist av alla OECD-länder. Enligt ICT Development 
index 2017 låg Sverige totalt på elfte plats, efter att så sent som 
2009 legat etta (ICT Development index).

En förklaring till att Sverige halkar efter är den politiska 
organisationen. I den svenska regeringen är ansvaret för digi-
taliseringen uppdelad på fem ministrar samt det ansvar som 
statsminister Stefan Löfven har. 

Statsrådet Peter Eriksson, som har titeln digitaliserings-
minister, har omgett sig med ett Digitaliseringsråd. Det är 
också han som tagit fram regeringens strategi på området. 
Civil minister Ardalan Shekarabi ansvarar för den offentliga 
sektorn. Forskningen och utvecklingen av digitaliseringen 
ligger under forskningsminister Helene Hellmark Knutsson. 
Hon har tagit fram en strategi för sitt område. Handelsminister 
Ann Linde ansvarar för EU och internationell digitalisering. 

Slutligen har vi Mikael Damberg som är Innovations- och 
näringsminister. Regeringen har alltså en stuprörsorganisation 
och helheten tenderar att bli lidande. Det finns också en stats-
sekreterargrupp som har uppdraget med samordning. 

Den här politiska organisationen har sina rötter i 60-talets 
centraliseringsstrategi som sedan regering och riksdag än idag 
följer. Tron på centraliseringen finns också starkt inom EU. 

Just organisationens tröghet lyfter även professor Bo Dahl-
borg fram när han pratar om regeringens strategi. Bo Dahlborg 
var medlem it-rådet som regeringen Reinfeldt inrättade. 

Digitaliseringen påverkar också ekonomin; plattforms- och 
delningsekonomin flyttar fram sina positioner – även om dessa 
nämns i strategin så utlämnas själva grundtanken (Dahlborg, 
2017). 

Som exempel tas att en stor del av sjukvården skulle kunna 
läggas ut på medborgarna genom högre grad av digitalisering. 
Dit är det dock långt kvar. Regeringens nuvarande råd givare 
Darja Isaksson har också lyft fram trögheten i de politiska 
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systemen. Det är brist på struktur och den politiska sektorn har 
ett avgörande ansvar. 

Regeringen har också fått kritik från flera håll för digitalise-
ringsstrategin. Bo Dahlbom (2017) ifrågasätter om regeringen 
fokuserar på rätt saker. Regeringen och ansvarig minister Peter 
Eriksson har tagit fram en digitaliseringsstrategi med målsätt-
ningen att Sverige ska bli ledande i världen inom detta områ-
de. Fem områden lyfts fram som grundläggande; kompentens, 
trygghet, innovation, ledning och infrastruktur. 

Den socialdemokratiska politiken och dess parti program 
och strategiska dokument på 2000-talet utgår i stor ut-
sträckning från den ideologiska övertygelsen om att den 
svenska modellen ska föra Sverige in i framtiden. Det är också 
budskapet i tal och artiklar från regeringen och stats ministern. 
Digitaliseringen ska skapa full sysselsättning, starka fack-
föreningar och trygga kollektivavtal. Dessa budskap finns i 
den ekonomiska politiken, i alla dokument om digitalisering 
och inte minst i socialpolitiken. Däremot finns inga konkreta 
besked på hur detta ska genomföras (SAP, partiprogram 2001, 
2014, strategiprogram digitaliseringen).

Ideologiska käpphästar i en ny tid
Frågan som måste ställas är; hur ska den socialdemokratiska 
ledningen lyckas kombinera traditionell socialdemokratisk re-
formpolitik med den nya ekonomin och fria globala marknads-
krafter. Hur kan digitaliseringen uppfylla dessa politiska krav?

Tills vi får svar på den frågan är kontentan att det finns 
ett stort glapp mellan socialdemokratins ideologi och prak-
tiska politik i en verklighet som domineras av en globaliserad 
marknadsekonomi och en digital teknik som förändrar förut-
sättningar i samhället på alla områden. Inte minst vad gäller 
arbetsmarknad, företagande och utbildning. 

En avgörande fråga är varför tappar socialdemokratin 
kontakten med det nya näringslivet som styr den tekniska 
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utvecklingen och digitaliseringen? Vad hände på vägen från 
1960-talets hyllning av industrialiseringen, politikens sats-
ningar och stöd till den svenska snilleindustrin och stats-
apparatens anpassning till näringslivets organisatoriska 
tänkande till en digitaliseringspolitik som mest styrts av 
bredbandsutveckling. Sverige har halkat efter i digitaliserings-
arbetet på många områden. Skolan, sjukvården och den offent-
liga sektorn, industrin för att nämna några. Det är frågor som 
kräver djupare analys och mer forskning. 
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