
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier - ISV 

Campus Norrköping 
 

 

Sebastian Persson 

Socialdemokratin och 
Arbetsmarknadspolitiken 

 
 
 

Kandidatuppsats - 15 poäng från  
Samhälls- och kulturanalysprogrammet 

 
ISRN: LiU-ISV/SKA-G--11/13--SE 

En idéanalys om Socialdemokraternas politik 
utifrån Valmanifest och Partiprogram från 

1990-2010 

 
 
 
 
 
 

Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping 



 

 
 
 Institution, Avdelning 

Department, Division 
Institutionen för samhälls- och 
välfärdsstudier 
Samhälls- och kulturanalys 

Datum 
17/10-11 
 

Språk 
Language 
 
__X_Svenska/Swedish 
 
____Engelska/English 

Rapporttyp 
Report category 
 
______AB-uppsats 
___X__C-uppsats 
______D-uppsats 
______Examensarbete 
______Licentiatavhandling 
______Övrig rapport 
 

ISRN 
LIU-ISV/SKA-G-11/13--SE 
 
Författare 
Sebastian Persson 
 
Handledare 
Anita Andersson 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se   
 
Titel  
Socialdemokratin och Arbetsmarknadspolitiken – En idéanalys om Socialdemokraternas politik utifrån Valmanifest 
och Partiprogram från 1990-2010, 
 
Social democracy and labor market policies – An analysis about the Swedish social democrats’ policy according to 
election Manifestos and party programs from 1990-2010, 
 
Sammanfattning 
Vårt samhälle präglas av demokrati och politik. Sveriges riksdag och regering styrs av politiska parti som, vart fjärde 
år, ställer upp på val för att få så många röster som möjligt från väljarna. Ett steg i detta är att partierna 
sammanställer valmanifest och partiprogram för att förmedla sina ställningstaganden och sin ideologi. Denna 
kandidatuppsats riktar in sig på just dessa valmanifest och partiprogram. En idéanalys genomförs på 
socialdemokraternas partiprogram och valmanifest, mellan 1990-2010, för att undersöka ideologi och 
ställningstaganden inom arbetsmarknadsfrågan. 
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Förord 
Så är jag slutligen klar med min utbildning. Denna uppsats markerar det sista jag gör på SKA-
programmet. Jag vill tacka Anita Andersson för hennes lysande handledning och vägledning 
genom uppsatsprocessen. Jag vill tacka mina kurskamrater för den underbara tiden här på 
programmet. Jag vill även tacka min underbara fästmö som stöttat mig och stått ut med mitt 
pluggande under denna hektiska tid. 
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Inledning 
Sverige betraktas av många som ett demokratiskt samhälle. Med demokrati menas att folket 
”styr”. I Sverige sker detta genom representativ demokrati, vilket innebär att folket väljer 
representanter som i sin tur fattar beslut gällande Sverige och dess samhälle. Representanterna 
som landets invånare väljer emellan förekommer i partier som för den politik de tycker är 
rimligast för att styra vårt land. Väljarna lägger således sin röst på det parti vars politik de stödjer.  
Därför sammanställer partierna en rad kampanjer och dokument för att propagera och förmedla 
sina åsikter till befolkningen. Till dessa propagerande dokument hör valmanifest och 
partiprogram. Partiprogram riktas främst till partiets egna medlemmar, men finns givetvis 
tillgängliga för hela befolkningen. Valmanifesten strävar dock till att förmedla partiets värderingar 
och ställningstaganden ut till folket och således potentiella väljare. I såväl manifesten som 
partiprogrammen framgår partiernas ställningstaganden i ett flertal olika politiska frågor. Det är 
denna övergripande princip som ligger till grund för den här studien. 
 
Den politiska fråga som jag valt att undersöka i denna studie angår den svenska 
arbetsmarknadspolitiken. Jag har valt detta område då de arbetsmarknadspolitiska diskussionerna 
varit väldigt aktuella under de senaste årtiondena, vilket kan tänkas bero på den globaliserade 
värld vi under denna tid kommit att leva i. En värld med högre konkurens på arbetsmarknaden, 
tack vare globaliseringens gränsöppnande för såväl arbetstagare som arbetsgivare. En värld i viss 
lågkonjunktur, vilket höjer värdet av arbete. En värld där politiken blir allt mer liberal och 
starkare förespråkar en arbetslinje.1  
 
Hur arbetsmarknaden ser ut påverkar även formandet av välfärden. Dessa två fenomen samspelar 
således på så sätt att politiska beslut som fattas gällande arbetsmarknaden har betydelse för hur 
välfärden sedan kommer att se ut.2 Exempel på detta är hur arbetslösa ska stöttas och tas hand 
om. Det är välfärdssamhället som, med sina resurser och tjänster, jobbar med de arbetslösa och 
det är givetvis situationen på arbetsmarknaden som avgör hur arbetslösheten ser ut. Då 
arbetsmarknadens situation, och därav välfärdssystemets utformning, under de senaste årtiondena 
varit tämligen aktuell att diskutera, i såväl övergripande media som inom politiken, förefaller sig 
detta samband intressant att ha i åtanke.  
 
Den arbetsmarknadspolitiska diskussionen har alltid varit omfattande och aktuell, likaså 
välfärdsfrågorna som den hänger samman med. Den politiska inriktning i Sverige som gjort detta 
till några av sina hjärtefrågor är den svenska socialdemokratin, i form av Socialdemokraterna.  
 

                                                 
1 A. Lavelle, The Death of Social Democracy, Ashgate (Hampshire 2008) s.144f  
2 J. Pierre & B. Rothstein (red.), Välfärdsstat i otakt, Liber Ekonomi (Malmö 2003)  s. 5f  
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Socialdemokratin i Sverige grundades under 1880-talet tillsammans med fackföreningarna och 
blev således en del av arbetarrörelsen i Sverige.3 Socialdemokraterna har under majoriteten av sin 
existens varit det enskilt största partiet i Sverige, när det kommer till stöd från väljarna. Det är på 
senare år som deras tillsynes tveklösa väljarstöd börjat falna.4 Förutom det faktum att 
Socialdemokraterna har arbetsmarknadspolitik och välfärdsfrågor nära om hjärtat har jag även 
valt att studera just dem tack vare deras storlek, i hopp om optimalt material, samt att det tappade 
stöd jag nämnde kanske kan vara en indikation om att det går att finna något intressant utifrån 
materialet. 
 
Hur ser då den svenska socialdemokratins arbetsmarknadspolitik ut? För att få veta det krävs 
användbart och analyserbart material, vilket leder oss tillbaka till de politiska dokument jag 
inledningsvis nämnde: valmanifest och partiprogram. Det är dessa dokument som utgör min 
studies material. Jag har valt detta material då det är det främsta skriftliga material genom vilken 
partierna förmedlar sina ställningstaganden till oss invånare, väljarna. Materialet har jag även 
avgränsat genom att rikta in mig på den tidsperiod jag ovan beskrev, ”de senaste årtiondena”. 
Detta innebär, mer konkret, 1990-2010. Jag har valt denna tidsperiod för min studie delvis på 
grund av den ovan nämnda företeelsen om ökad aktualitet angående arbetsmarknadspolitiska 
diskussioner. Vilka i sig också kan bero på den ökade arbetslösheten och mer ekonomiskt 
inriktade politik som började föras från 90-talet i och med att vi fick borgerlig regering i Sverige.5  
 

Syfte och Frågeställning 
Syftet med denna studie är att belysa den svenska socialdemokratins ställningstaganden i fråga om 
arbetsmarknadspolitik under tidsperioden 1990-2010, utifrån partiets valmanifest och 
partiprogram och med detta som utgångspunkt problematisera socialdemokratins syn på 
välfärdssamhället. 
 
Jag kommer utgå ifrån följande frågeställningar: 

- Vilka ideologiska värden synliggörs i partiets beskrivning av arbetsmarknadsfrågor? 
- Vilka förändringar alternativt konstanter kommer till uttryck, i såväl 

arbetsmarknadspolitiken som ideologin, under den studerade tidsperioden? 
- Vilka explicita och implicita motiv till partiets hållning om arbetsmarknadsfrågor återfinns 

i partiets valmanifest och partiprogram? 
- Vilken syn på välfärdssamhället målas upp utifrån det studerade materialet? 

 
 

                                                 
3 G. Ahrne & C. Roman & M. Franzén, Det sociala landskapet, Korpen (Göteborg 2003) s. 279 
4 Ibid. s. 280 
5 Ibid. s. 39 
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Tidigare forskning 
 
Det finns mycket och omfattande forskning angående politik och välfärd. Till den här studien har 
jag valt tre undersökningar rörande Socialdemokratin och dess politik. Dessa studier är av intresse 
tack vare både material, metod och fält såväl som studiernas övergripande syften då de innehar 
flera likheter med den här studien.  
 
Den första studien är genomförd av Jonas Anshelm, docent vid Tema teknik och Social 
förändring på Linköpings universitet. Hans studie, med titeln Socialdemokraterna och Miljöfrågan, 
innehåller flera likheter med min egen studie. Anshelms syfte var att undersöka 
Socialdemokraternas ideologiska utveckling i miljöfrågan från 1970-talet och framåt.6 Hans 
material var politiska dokument såsom partiets officiella miljömanifest, deras partiprogram, 
kongressprotokoll, riksdagsmotioner samt den interna debatten, vilken han återfunnit i diverse 
tidsskrifter.7 Anshelm beskriver inte sin metod nämnvärt, men man får utifrån syfte och material 
anta att han använt sig av någon form av text- idéanalys. Han kommer, kortfattat, fram till att 
Socialdemokraternas miljöideologi och program kan ses som ett uttryck för hur svårt, men 
nödvändigt, det har varit för Socialdemokraterna att sammanföra sin politik. Hur svårt, men 
nödvändigt det varit för dem att, med Anshelms egna ord, ”på miljöpolitikens område försöka 
harmoniera den för partiet så centrala tillväxtideologin med den lika centrala trygghetsideologin”.8 
Med detta menar han att det framgår utav hans material att Socialdemokraterna fått kämpa för att 
deras miljövärderingar ideologiskt ska stämma överens med deras hjärteideologier, vilka 
ställningstaganden som bäst följer deras ideologiska värderingar och hur dessa då ska formuleras 
och förmedlas inför såväl väljarna som partiet självt. Ett exempel på denna princip, enligt 
Anshelm, är hur Socialdemokraterna under 1980-talet, förändrat sitt perspektiv angående 
miljöpolitiken då från att först sagt sig se produktionsprocesser som det stora hotet bytte de 
istället till produkterna själva och att det var här som bekämpningen mot miljöförstöring skulle 
ske. Istället för att lägga tryck på produktionen, arbetarna, var det produkterna själva som skulle 
uppfylla ekologiska villkor, angående hur de transporterades, brukades och gjordes av med, 
exempelvis.9 
 
Nästa studie är skriven av statsvetaren Ashley Lavelle och är titulerad The Death of Social Democracy. 
Den syftar till att undersöka huruvida socialdemokratin, världen över, är död eller döende samt 
hur framtiden för socialdemokratin kan se ut. Detta gör Lavelle genom att belysa socialdemokrati 
från flera delar av världen, Australien, Storbritannien, Tyskland och Sverige.10   

                                                 
6 J. Anshelm, Socialdemokraterna och Miljöfrågan, Symposion (Stockholm 1995) s. 7 
7 Ibid. s. 8 
8 Ibid. s 179 f 
9 Ibid. s 170-173 
10 A. Lavelle, The Death of Social Democracy, Ashgate (Hampshire 2008) s.1 
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Studiens ”resultat” har kommit fram genom analys av så kallade ”case studies” från de fyra 
länderna. Materialet är intervjuer, observationer och texter ifrån dessa.11 Lavelles slutsatser, 
angående den svenska socialdemokratin, är att den genomgår en kris. Delvis på grund av mer 
liberal politik med förändrade värderingar, såsom ställningstagandet angående EU.12  Ytterligare 
faktorer till den socialdemokratiska ”krisen” ligger hos det stora ekonomiskt betingade tryck som 
satts på den svenska välfärdsstaten av såväl privatpersoner som företag, stor och ökad politisk 
konkurrens ifrån Alliansen. Slutligen säger Lavelle att om Socialdemokraterna fortsätter sin ”neo-
liberala” utveckling på så sätt som de hittills gjort kommer deras ”kris” att förvärras.13  
 
Jag har slutligen använt mig av en tredje studie. Den är genomförd av statsvetaren Karl Loxbo 
och har titeln Bakom Socialdemokraternas beslut.  Syftet med hans avhandling var att ”förklara 
förändring och kontinuitet i den socialdemokratiska partiledningens motiveringar till beslut i 
pensionsfrågan på den parlamentariska arenan, på den partiinterna arenan och på väljararenan”.14 
Detta görs under tidsperioden från 1950-talet till och med 1990-talet.15 Dock skiljer sig hans 
studerade material från mitt eget material då Loxbo använt sig av intervjuer, offentliga 
utredningar, riksdagstryck och partistyrelseprotokoll.16 Han har använt sig av processpårning 
vilket kortfattat innebär att man ser över hur en viss process sett ut och utvecklats. I detta fall är 
det beslutsprocessen rörande pensionsfrågan som är aktuell. Då han studerat politiska budskap, 
argument och idéer har han benämnt sin huvudsakliga metod som idéanalys med förklarande 
ansats, det vill säga att han förklarar det som studerats och de slutsatser han kommer fram till. 17  
Vad kommer då Loxbo fram till? Kortfattat, kommer han fram till att det uppdrivna tempot på 
1990-talet påverkade möjligheterna för beslutsfattarna(socialdemokraternas partiledning) att söka 
stöd bland väljare och partimedlemmar för nya och omvälvande beslut, som påverkar 
medborgarnas levnadsvillkor. Vidare säger han att samhällsekonomins försämring i slutet av 
1980-talet tvingade partiledningen att förändra sin hållning i pensionsfrågan, Loxbos 
intresseområde, för att ”utöva parlamentariskt inflytande”. Det var dock inte tal om någon 
omfattande idéförändring.18 Loxbo menar fortsatt att rent pragmatiska resonemang om finansiella 
kostnader inte förekommit då Socialdemokraterna gått till val eller stakat ut riktlinjer för partiet 
under partikongresser. De har dock varit synliga i riksdag och regering. Detta ska således ha lett 
till att ”en spänning har uppstått mellan budskap i valkampanjer, retorik på partikongresser och 
beslut i riksdag och regering”. Han menar vidare på att partiet haft svårt att anpassa sig efter 
utlovad politik samt att partiledningen står för olika idéer och att de ”spelar skilda roller” i sina 

                                                 
11 Ibid. s. 3 
12 Ibid. s. 145-151 
13 Ibid. s. 167f 
14 K. Loxbo, Bakom Socialdemokraternas beslut, Växjö University press (Växjö 2007) s. 32 
15 Ibid. s. 32 
16 Ibid. s. 46 
17 Ibid. s. 40 
18 Ibid. s. 231 
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försök att samla partimedlemmarna, föra ut budskap till väljarna samt när de fattar beslut i 
riksdag och regering. Dessa roller har gradvis glidit isär, vilket lett till att partiledningens 
möjligheter att samla partiorganisation och väljare bakom sin politik har minskat under tidens 
gång. Dessa begränsningar, menar Loxbo, blir uppenbara när beslut är impopulära, vilket 
pensionsreformen på 90-talet var. Det finns två tänkbara utvägar ur ett sådant här politiskt 
dilemma anser Loxbo. Antingen en förnyelsedebatt med idéer som förändras eller särkoppling av 
den förda politikens budskap till väljare och partimedlemmar. Enligt Loxbo tycks den 
socialdemokratiska ledningen valt den senare vägen.19  
 
Det går att se hur ovanstående forskare kommit fram till en del övergripande likheter angående 
deras studiers slutsatser. De pekar alla på viss ambivalens gällande Socialdemokraterna och deras 
politik. Att deras ideologiska grund tillsynes skiftat något men att Socialdemokraterna trots detta 
vidbehåller sina ideologiska värden. Det är av intresse för mig att se huruvida detta framgår av 
mitt eget material eller om det inte står att utläsa därigenom. 

Material 
Det material som jag använt mig av är i huvudsak valmanifest och partiprogram från 
Socialdemokraterna. Jag har läst valmanifest från år 1991, 1994, 1998, 2002, 2006 samt 2010, vilka 
är valåren under min studerade tidsperiod och således de år som valmanifesten utgivits. Jag har 
även använt de partiprogram som Socialdemokraterna författat sedan 1990: ett sammanställt 
1990 och det för nuvarande gällande partiprogrammet från 2001. Ett valmanifest är ett politiskt 
propagerande dokument sammanställt av det aktuella partiet i fråga. De senare manifesten, i 
denna studie, är mellan 10-20 sidor i omfång och manifesten från tidigare år är något kortare. 
Manifesten är uppdelade efter vilket områdes värderingar som partiet vill förmedla. För att 
exemplifiera: Under rubriken rörande Miljö beskrivs Socialdemokraternas ställningstagande i 
miljöfrågan, under rubriken gällande Arbete återfinns Socialdemokraternas värderingar rörande 
arbetsmarknadspolitiken. Partiprogrammen syftar också till att förkunna Socialdemokraternas 
olika ställningstaganden i politiska frågor, detta på ideologisk grund. Partiprogram fastställs på 
partikongresser och har en viss förbestämd varaktighet, till skillnad från manifesten som förnyas 
till varje specifikt val. Programmen är större till omfång än manifesten, ett 20-tal sidor, men är 
uppdelade i kapitel på liknande sätt som manifesten. Jag har gått igenom det fullständiga 
materialet för att sedan kontextualisera de avsnitt jag funnit mest relevanta för min studie, 
avsnitten angående arbete. 
   
  

                                                 
19 Ibid. s. 232 
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Metod 
Den övergripande metod som jag använt mig av under analysen av mitt material är, vad 
statsvetaren Ludvig Beckman benämner som, idéanalys.20 Denna metod går ut på att studera samt 
analysera politik och politiska budskap och har framkommit till följd av det faktum att politiska 
idéer, ideologier och argument ständigt formulerats i debatter, tidskrifter, partiprogram, 
valmanifest, artiklar och i många fler instanser av våra samhällen. Dessa argument och idéer 
ligger, som säkert bekant, till grund för bland annat lagstiftningar, diskussioner om vad staten bör 
göra, människors egna värderingar och övertygelser samt samhällets utveckling i stort. Eftersom 
idéanalysens syfte överensstämmer med mitt eget syfte och fält samt att det material som 
metoden främst riktar in sig på att analysera är detsamma som jag själv har förefaller sig denna 
metod som lämplig för mig att använda.  
 
Idéanalys är en tämligen bred metod som innefattar en rad olika variationer och skolor. 
Begreppet idéanalys kan ses som ett samlingsnamn för dessa olika varianter, det är därav av stor 
vikt att välja den mest relevanta som bäst överensstämmer med det syfte och de frågeställningar 
som studien innefattar.21 Jag har använt mig av inslag ifrån två varianter av idéanalys. 
För det första av innehållslig idéanalys, vilket delvis har som syfte att söka klarhet i vad som sägs i 
det studerade politiska materialet. Några frågor som menas vara relevanta i denna inriktning är 
exempelvis: Hur argumenterar partiet i fråga om välfärdspolitiken? Vilka är huvudbegreppen i 
argumentationen? Vad ges de för betydelse?22 Dessa frågeställningar innehar likheter med mina 
egna och därför kommer den här aspekten av idéanalys att vara del av mitt analysarbete. 
För det andra har jag använt mig av beskrivande idéanalys, vilket innebär att forskaren beskriver 
exempelvis budskapet i politiska texter, men syftar till att uppvisa budskapet på ett nytt sätt. Ett 
sätt som kanske inte varit uppenbart i texten självt. Beskrivande idéanalys ämnar således att 
beskriva politiska texter och budskap och sedan påvisa textens innebörd och förmedla vad texten 
eller budskapet säger som inte konkret framgår eller går att utläsa av texten självt.23 Detta 
förefaller tämligen snarlikt med mitt eget syfte och tjänar därav som motivering till användandet 
av den här idéanalysaspekten. Innehållslig och beskrivande idéanalys går hand i hand och är således 
förenliga som analysmetod.   
   
 
 

                                                 
20 L. Beckman, Grundbok i idéanalys, Santérus (Stockholm 2005) s. 9 
21 Ibid. s.11 
22 G. Bergström & K. Boréus, Textens mening och makt, Studentlitteratur (Lund 2000) s. 154 ff 
23 L. Beckman, Grundbok i idéanalys, Santérus (Stockholm 2005) s. 48 f 
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Teori 
Som ytterligare redskap till min studie och analysen däri har jag använt mig av några teoretiska 
infallsvinklar. En teoretisering om välfärdssamhället samt en övergripande normativ politisk teori. 
Välfärdsteoretisering figurerar i min studie med grund av mitt syfte att se över 
Socialdemokraternas välfärdssyn. Därför presenterar jag här en teoretisk infallsvinkel om 
välfärdssamhället som jag ämnar se huruvida den överensstämmer med det perspektiv på 
välfärdssamhället Sverige som Socialdemokraterna har. Den normativa politiska teorin finns med 
i denna studie som dels ett övergripande tankesätt, då det är politik som är det studerade fältet 
här i fråga, samt att teorin tankesätt innehar likheter med de frågeställningar jag i syftet beskrivit. 
Teorierna har även ett visst samspel sinsemellan då välfärd och dess skapande, funktioner och 
allmänna existens är resultat av frågeställning som framförs i politisk teori. Dessa frågeställningar 
kommer jag snart ge exempel på, men jag inleder med välfärdsteorin jag valt. 
 

Välfärdssamhället 
Välfärdspolitiken i Sverige växte fram på grund av trygghetsproblemet under den senare hälften 
av 1800-talet. Trygghetsproblemet innebär helt enkelt problemet om vad man ska göra om man 
på grund av olika anledningar inte kan försörja sig själv eller sin familj.24 Frågan om välfärd och 
ett välfärdssamhälle, samt dess samspel med arbetsmarknadens utformning, är något som 
förknippats med socialdemokratin under lång tid, vilket är den grundläggande anledningen till att 
detta teoretiska perspektiv används här. Teorier och tankegångar angående välfärdssamhällets 
uppbyggnad, funktion, vara eller icke vara är många och omfattande. De perspektiv som jag tar 
till bruk i min studie kommer först och främst ifrån statsvetaren Bo Rothstein. Rothstein menar, 
till att börja med, att det som kännetecknar den svenska (och även nordiska) välfärdsstaten är 
generalitet. Det vill säga att statens resurser ska täcka hela befolkningen under alla dess olika 
livsskeden efter enhetliga regler.25 Detta var även den socialdemokratiska visionen under den 
svenska välfärdspolitikens första halva.26 Denna generella och enhetliga maktinstitution är dock 
svår att upprätthålla i ett allt mer liberalt riktat samhälle, menar Rothstein. 27 Medborgarnas krav 
på valfriheter och självbestämmande växer alltmer. 
 
Rothstein menar dock att detta inte innebär slutet för välfärdsstaten men då det ställer mer 
individuellt betingade krav från många olika håll så kan de offentliga välfärdsinstitutionerna inte 
vidbehålla sin generalitetsaspekt utan måste övergå till mer autonoma institutioner.28 Den 
generella välfärdspolitiken blir alltså alltmer selektiv, vilket kan leda till att de 

                                                 
24 K. Åmark, Hundra år av välfärdspolitik, Boréa (Umeå 2005) s. 11 
25 B. Rothstein, Vad bör staten göra?, SNS Förlag (Stockholm 2010) s. 30 
26 K. Åmark, Hundra år av välfärdspolitik, Boréa (Umeå 2005) s.82 f 
27 B. Rothstein, Vad bör staten göra?, SNS Förlag (Stockholm 2010) s. 267 
28 Ibid. s. 270 
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arbetsmarknadspolitiska frågorna alltmer hamnar i spänningsfältet mellan den generella och den 
selektiva välfärden, mellan det kollektiva och det individuella. Ska man hjälpa hela befolkningen 
utifrån enhetliga regler eller ska man hjälpa enskilda individer utefter individuella behov? 
Vidare menar Rothstein att välfärdsstaten, trots den genomgångna ”kris” som ovan nämndes, 
fortfarande står kvar. Dock har en av välfärdens grundtankar om ”det starka samhället” gått 
förlorad. Tankegången om ”det starka samhället” gick, i korta drag, ut på att välfärdssamhället, 
likt en välfärdspolitisk evighetsmaskin, skulle fortsätta och fortsätta att stärkas.  
Den processen har utmanats från en rad olika håll och instanser. Då samhället inte längre 
förändras och utvecklas som en enhetlig nationell välfärdsprocess går det inte längre att framställa 
välfärdspolitiken som en grund till skapandet av nationell identitet. Därav kan man säga att 
välfärdspolitiken är i viss otakt.29 Man bör dock ha i åtanke att detta är Rothsteins egna tankar 
och då han, som vi alla är, också är ett politiskt subjekt finns risken att hans egna politiska åsikter 
finns i hans tolkningar och teorier. Detta är för övrigt ett dilemma som rör alla forskare som 
studerar politik. Jag kommer beskriva detta, utifrån min egen roll som forskare, i ett senare 
kapitel.  
 
Denna teoretiska infallsvinkel blir i min studie än mer relevant att inneha då jag vill se till 
huruvida man kan utläsa Socialdemokraternas välfärdssyn och om den i så fall överensstämmer 
med denna teori eller är parallellt föränderlig utmed den. Ser Socialdemokraternas välfärdssyn ut 
som Rothsteins eller inte?  
Teorier om välfärdssamhällets vara eller icke vara, så som beskrivet ovan, står även att finna hos 
Ingemar Lindberg. Lindberg har varit verksam i svensk välfärdsdebatt i över 30 år som utredare, 
statssekreterare och dylika befattningar. Teorin om den svenska välfärdsstatens generalitetsaspekt 
stöds även av honom och han menar ytterligare på att de viktigaste frågorna inom dagens 
välfärdsdiskussion ligger i välfärdens finansiering och resursfördelning, vilket är en följd utav 
individualiseringen som Rothstein också berör.30  
Han menar vidare att även om den generella välfärdsmodellen är effektiv så gäller den inte alla. 
För att välfärdspolitiken ska fortskrida krävs förändring, en anpassning, och däri ligger välfärdens 
finansiering som det största hotet för den svenska (nordiska) välfärdsmodellen.31 
 

Politisk Teori 
I mer normativ politisk teori är vanliga frågor exempelvis: Vad är rättvisa? Vad ska/får staten 
göra? Vilket styrelseskick är bäst? Samt fler dylika frågeställningar.32 Dessa frågor har sedan fött 
en rad olika grenar av politisk filosofi, allt från socialism till utilitarism eller libertarianism. Politisk 

                                                 
29 J. Pierre & B. Rothstein (red.), Välfärdsstat i otakt, Liber Ekonomi (Malmö 2003) s. 6 f 
30 I. Lindberg, Välfärdens idéer, Atlas (Stockholm 1999) s. 291 
31 Ibid. s. 321 ff 
32 R. Plant, Modernt politiskt tänkande, Daidalos (Göteborg 1993) s. 13 
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teori går dessutom ut på att utveckla och granska politiska argument om exempelvis hur politisk 
makt ska utövas och fördelas. Med politisk-teoretiska argument som grund kan även de politiska 
institutionerna och de faktiska politiska besluten värderas och kritiseras.33 Granskandet av 
politiska argument är en av de aspekter som framgår av mina frågeställningar. 
Just dessa teoretiska frågeställningar kommer figurera i min studie då jag kommer se till 
ideologiska värden hos Socialdemokraterna och att det då blir av intresse att se över 
teoretiseringar av vissa begrepp (ideologiska värden), eller vad staten bör göra i vissa frågor, som i 
mitt fall arbetsmarknaden.   
 
Mina två teoretiska infallsvinklar samspelar, som sagt, med varandra. Den politiska teorin ställer 
frågeställningar som exempelvis hur ett samhälle ska styras eller hur en stat bör se ut. Tankarna 
om välfärd och ett välfärdssamhälle är ”svar” på dessa frågor. I min studie tjänar välfärdsteorin 
som en grund att jämföra Socialdemokraternas välfärdssyn med. Socialdemokratin och dess 
värderingar kan också ses som ”svar” till den politiska teorins frågeställningar vilket, i mitt tycke, 
skänker ytterligare relevans till att den återfinns i denna studie. 

Tillvägagångssätt 
Innan jag övergår till analysen vill jag beskriva hur den konkreta arbetsprocessen sett ut och hur 
jag gått till väga i min studie. Jag kommer också redogöra för de ”verktyg” jag använt mig av. 
Först och främst samlade jag in det material jag beskrivit. Detta läste jag sedan igenom och 
började sedan kontextualisera den information jag ansåg relevant, kapitlen och rubrikerna 
angående arbetsmarknadspolitik. Utifrån detta material påbörjade jag sedan analysen. De redskap 
jag använt mig av under analysprocessen är tre till antalet. Först har vi givetvis den utvalda 
analysmetoden, som jag beskrev i ovanstående kapitel. Jag gallrade ut det relevanta ur materialet 
och utifrån den innehållsliga idéanalysen, samt mina egna frågeställningar, hämtade jag ut 
manifestens och partiprogrammens argument, huvudbegrepp, ställningstaganden, motiv till dessa 
och dylikt. I enlighet med min metod gjorde jag dessutom tolkningar av vad jag kunnat utläsa 
”mellan raderna” i den text jag läst. Därefter tillade jag den beskrivande aspekten och beskrev 
således mina ”upptäckter” från materialet i min analys. Efter det tolkade jag materialet, i den mån 
mitt syfte krävt, med mina teoretiska infallsvinklarna och den tidigare forskningen i åtanke. Allt 
detta generade jag sedan till min analys och utifrån denna skrev jag sedan mina slutsatser.  
 

Etik 
När man genomför en vetenskaplig forskningsstudie är det alltid av högsta vikt att som forskare 
förhålla sig till eventuella etiska överväganden och dilemman. I detta syfte finns Vetenskapsrådets 
fyra forskningsetiska principer34 som ska följas av alla forskare. Då denna studie inte berör några 

                                                 
33 L. Beckman & U. Mörkenstam (red.), Politisk teori, Liber (Malmö 2009) s. 8 
34 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf , 26/4-11, 16:14 
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informanter och då allt mitt forskningsmaterial är offentliga dokument förekommer inga etiska 
dilemman. 
 Då mitt forskningsområde är politik finns det givetvis ett etiskt övervägande angående min, dvs. 
forskarens, roll i studien. Om dennes egna politiska tillhörighet kan vinkla studiens analys och 
slutsatser. Jag är själv ett politiskt subjekt, med egen individuell politisk tillhörighet samt 
förförståelse angående den politiska arenan. För att undvika att min egen politiska subjektivitet 
kommer till uttryck i studien tar jag extra stöd av min metod. Kritiskt reflekterande samt egna 
tolkningar kommer givetvis att göras, men syftet i min studie ämnar, utefter metodens innebörd, 
inte till att ta någon ställning överhuvudtaget till om mina fynd, den förda politiken eller huruvida 
Socialdemokraternas ställningstaganden är rimliga eller rätt eller fel eller dylikt. 
  

Analys 
Härvid följer nu min analys. Jag kommer att börja med ett avsnitt om hur Socialdemokraterna 
talar om sin arbetsmarknadspolitik. Det vill säga, vilka ideologiska värden de använder sig av. 
Därefter följer ett avsnitt om vad de säger om sin arbetsmarknadspolitik. Jag kommer här att 
redogöra för vilka ställningstaganden de tagit i arbetsfrågan, utifrån manifesten och partiprogram. 
Sedan går jag vidare genom att belysa varför de tar dessa ställningstaganden, vilka motiv som går 
att utläsa ifrån materialet. Slutligen har jag ett avsnitt angående synen på välfärdssamhället. Där 
jag kommer presentera vilken välfärdssyn som går att utläsa att Socialdemokraterna har samt se 
över huruvida den liknar den välfärdssyn jag presenterade i teoriavsnittet. 
 

Arbetsmarknadspolitiken 
Arbetsmarknadspolitiken ska utformas för att trygga rätten till arbete åt alla, motverka 
diskriminering och könsuppdelning, stärka de svagares ställning i arbetslivet och öka den 
enskildes valfrihet.35 

Detta citat är hämtat från Socialdemokraternas partiprogram från 1990. Det beskriver, i mitt 
tycke, väldigt väl hur Socialdemokraterna formulerat sin övergripande arbetsmarknadspolitik 
under den tidsperiod jag studerat. Vad som framkommer här är att Socialdemokraterna tycker att 
alla ska ha rätt till arbete, att arbetsmarknaden ska vara rättvis och jämställd, att löntagarnas 
inflytande ska ökas och att alla ska få trygghet och frihet. Detta är ett väldigt övergripande och 
generellt citat, men jag ämnar i denna analys att gå in något djupare i Socialdemokraternas 
arbetsmarknadspolitik.  
 
För att få en djupare förståelse och syn till grunden för det som framgår av mitt material är det 
bra att ha en viss vetskap om arbetsmarknadssituationen för den tidsperiod jag studerat. Jag utgår 

                                                 
35 Socialdemokraternas partiprogram, 1990 
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här ifrån Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia, och hans bok Håller den svenska 
modellen?.  
Under 1970-talet och 1980-talet bedrevs en politik i Sverige vars främsta mål och syfte var att 
minska arbetslösheten i landet.36 Denna politik drevs av flera, främst Socialdemokratiska, 
regeringar. Under denna tidsperiod stod även flera västländer, däribland Sverige, i ekonomisk 
kris.37 Under slutet av 1980-talet medförde dock internationell konjunkturuppgång tillsammans 
med en kraftig nedskrivning av den svenska kronans värde att den svenska ekonomin började 
återhämta sig.38 Det blev således en högkonjunktur och den svenska arbetsmarknaden blomstrade 
för en tid. Arbetslösheten var i princip bortblåst, men ett ökande tryck för löneökningar tillkom. 
Den politik som fördes i denna högkonjunktur sågs inte ekonomiskt hållbar i längden.39 Det 
ledde till en ekonomisk överhettning som den dåvarande Socialdemokratiska regeringen inte 
klarade av att dämpa vilket i sin tur ledde till markant ökad arbetslöshet och minskad tillväxt.40 
Många åtgärder prövades för att ordna upp denna krissituation, diverse reformer och 
åtgärdspaket.  
Denna tämligen kaotiska tid ledde till både kris i den Socialdemokratiska ledningen samt 
konflikter mellan Socialdemokraterna och LO, främst angående hur deras förhållande och 
relation egentligen borde se ut. Allt detta ledde i sin tur till att Socialdemokraterna, efter lång tid 
vid makten, förlorade riksdagsvalet 1991.41  
 
Detta var en övergripande tillbakablick över arbetsmarknadspolitiken och Socialdemokraterna 
under de årtiondena, 1970- och 1980-talet, som föregick den tidsperiod jag i detta kapitel 
kommer redogöra för. Min analys kommer förvisso inte att vidröra några yttre samhälleliga 
faktorer eller omständigheter nämnvärt. Min analys bygger givetvis endast på det material jag 
studerat, Socialdemokraternas valmanifest och partiprogram från 1990-2010. 
 
    

Ideologiska värden 
 

Varje människa ska bemötas med respekt och aktning för vad hon gör. Därför strävar 
socialdemokratin efter att förverkliga drömmen om det goda arbetet. Det goda arbetet ger den 
enskilde möjlighet att känna gemenskap med andra. Det goda arbetet ger utrymme för egna 

                                                 
36 L. Magnusson, Håller den svenska modellen?, Norstedts Akademiska Förlag (Stockholm 2006) s. 16 
37 Ibid. s. 17-21 
38 Ibid. s. 22 
39 Ibid. s. 12  
40 Ibid. s. 23 
41 Ibid. s. 13-15 
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initiativ och erbjuder omväxling. Det ger tillfällen till förkovran och ansträngning, Det goda 
arbetet är oskadligt för människa och miljö.42  

 
 
Socialdemokraterna använder sig av den ideologiskt betingade frasen Det Goda Arbetet, när de 
talar om sin arbetsmarknadspolitik, under den studerade tidsperiod.  Frasen syftar på det ideal 
Socialdemokraterna strävar efter att individen ska uppleva i arbetslivet vilket Socialdemokraterna 
beskriver på följande sätt i sitt partiprogram från 1990: 

Det goda arbetet är oskadligt för människa och miljö. Men för att förverkliga drömmen om det 
goda arbetet måste orättvisorna i arbetslivet ständigt angripas. Stora ansträngningar måste 
göras för att återvinna arbetets glädje åt dem som har skadats eller slitits ut i arbetslivet. 
Orättvisorna i arbetslivet styr människors liv också utanför arbetsplatsen. Många betydande 
skillnader i arbetsvillkor kvarstår. Nya förutsättningar, som hotar jämlikheten, tillkommer. 
Därför vill socialdemokratin uthålligt verka för lika lön för likvärdigt arbete och för bättre 
arbetsvillkor. Därför söker socialdemokratin nya vägar för att vidga de arbetandes rättigheter. 

Det Goda Arbetet beskrivs sedan i materialet genom en rad ideologiska värden vilka jag ämnar 
redogöra för i detta avsnitt. Det är dock viktigt att vara medveten om att alla politiska parti 
använder sig av ideologiska värden och att flera av dessa kan vara desamma ord även om partierna 
i fråga tillhör skilda ideologier. Det är således ordets, det ideologiska värdets, innehåll som är av 
intresse. Alltså vilket innehåll som värdet fylls med av partiet i fråga. I detta kapitel kommer jag 
således redovisa för vilka ideologiska värden som är framträdande hos Socialdemokraterna samt 
vilket innebörd och innehåll som värdet i fråga fylls med. Jag börjar med ett talande citat:    
  

Frihet, jämlikhet och solidaritet utgör tillsammans grundvalen för det demokratiska samhället. 
På samma gång är det endast det demokratiska samhället, som kan förverkliga friheten, 
jämlikheten och solidariteten. Demokratin är själva grunden för socialdemokratins samhällssyn, 
och dess ideal måste prägla samhällslivet i hela dess omfattning – politiskt, ekonomiskt, socialt 
och kulturellt.43 

 
Detta citat står skrivet i Socialdemokraternas partiprogram från 2001. Här beskrivs de 
Socialdemokratiska ideologiska värdena som: Frihet, Jämlikhet och Solidaritet. Detta är de 
”typiska” Socialdemokratiska värdena och tillsammans med begreppen Rättvisa och Trygghet 
bildar de en grund av den Socialdemokratiska ideologin.44 Dessa värden är tämligen ”typiska” i 
den svenska politiska debatten överhuvudtaget och är inte alltför specifika för endast 
Socialdemokratin utan några av dem förekommer hos andra politiska partier också. Det är vilket 
innehåll värdena fylls med som gör att de skiljer sig åt mellan partierna. 
 

                                                 
42 Socialdemokraternas partiprogram, 1990 
43 Socialdemokraternas partiprogram, 2001 
44 S-B Ljunggren, Ideologier, Hjalmarsson & Högberg (Stockholm 2008) s. 148 
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De ideologiska värden jag själv funnit angående Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitik är 
följande: Rättvisa, Trygghet, Frihet, Solidaritet och Jämställdhet.  Dessa värden nämns ständigt 
inom Socialdemokraternas valmanifest och partiprogram angående arbete.  Värdena fylls med 
olika innebörder, vilka jag kommer redogöra för nedan. 
 
Innebörden för begreppet Rättvisa i detta fall ligger i att alla ska ha rätt till arbete, att löntagarna 
ska ha inflytande över sina arbetssituationer samt att ingen ska diskrimineras på arbetsmarknaden. 
”Alla som vill och kan arbeta ska också få jobb” skriver de i sitt valmanifest från 2006. Allas rätt 
till arbete och inflytande på arbetsmarknaden framkommer ett flertal gånger i allt mitt material. 

Vi vill ha ett Sverige i full sysselsättning där inkomstklyftorna minskar och girigheten trängs 
tillbaka.45 

Rättvisa går att knyta till värdet Jämställdhet då deras generella innebörder innehar likheter. 
Gällande Jämställdhet menar Socialdemokraterna att ingen diskriminering ska finnas på 
arbetsmarknaden samt att alla ska ha lika lön för lika arbete oavsett kön. Vilket kan utläsas av 
följande citat. 

Alla vinner på jämställdhet. Allt fler inser det självklara med jämställdhet mellan kvinnor och 
män. För socialdemokratin är "hela lönen och halva makten" mer än slagord. Rätten till arbete, 
en bra familjepolitik och en stark gemensam sektor är grunden för jämställdhet. Vi vill ha 
kvinnofrid: Arbetet med att motverka våld mot kvinnor måste intensifieras. En 
socialdemokratisk regering kommer att bedriva en politik som på alla områden fördjupar 
jämställdheten.46  

 
De ovanstående värdena går hand i hand med Trygghet som, i detta fall, går ut på att arbetstagarna 
ska känna trygghet ifrån diskriminering på arbetsplatsen. De ska också känna trygghet om de 
stöts ut från arbetsmarknaden. De ska exempelvis ha hjälp till rehabilitering och ekonomiskt stöd. 
I valmanifestet från 1994 finns ett kapitel vid namn ” Medborgarnas trygghet vid sjukdom, 
ålderdom, skada eller handikapp” som behandlar detta. Tryggheten för de som stötts ut från 
arbete pga. sjukdom och dylikt följer Socialdemokraternas politik under hela den studerade 
tidsperioden. Här följer ett citat om detta: 

Istället för att försämra de sjukskrivnas villkor vill vi stimulera de arbetsgivare som får ner 
sjuktalen, satsa på förebyggande folkhälsoarbete, stärka företagshälsovården och förbättra 
rehabiliteringen.47  

 Socialdemokraterna menar också på att trygghet ligger i eget inflytande på arbetsplatsen och att 
man som tillfälligt anställd, eller som anställd överhuvudtaget, ska känna mindre oro över sina 
anställningsvillkor. I valmanifestet 2002 finns även följande citat angående detta: 

Vi vill öka tryggheten för de tillfälligt anställda, öka den anställdes eget inflytande över 
arbetstidens förläggning och införa ett individuellt kompetenssparande. 

                                                 
45 Socialdemokraternas valmanifest, 2002 
46 Socialdemokraternas valmanifest, 1994 
47 Socialdemokraternas valmanifest, 2002 
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Solidaritet är nästa värde som uppkommer ur materialet. En huvuddefinition av begreppets 
innebörd för Socialdemokraterna är deras åberopande om samarbete mellan de olika parterna på 
arbetsmarknaden.  ”Villkoren på framtidens arbetsmarknad måste formas i samarbete mellan 
parterna på arbetsmarknaden” skriver de i valmanifestet från 1994. Detta samarbete mellan 
arbetsmarknadens parter är något som tas upp i hela materialet. Vilket kan utläsas av dessa citat: 

Villkoren på framtidens arbetsmarknad måste formas i samarbete mellan parterna på 
arbetsmarknaden. Det gäller formerna för lönebildningen, arbetsrätten, arbetstider och andra 
frågor som rör förhållandena mellan de anställda och företagen. Ett sådant samarbete måste 
utgå från en gemensam insikt om och förståelse för de nya förutsättningar som råder på 
arbetsmarknaden.48  

För oss är det självklart: Alla ska med. Alla har rätt att vara med och skapa något nytt 
tillsammans med andra, att behövas och känna sig behövd. Ingen är så stark att hon inte någon 
gång i livet behöver andras stöd – men ingen är heller så svag att hon inte har något att bidra 
med. Alla behövs.49  

Utöver allt detta tycker socialdemokratin att arbetsmarknaden ska präglas av frihet där löntagarna 
ska ha stort inflytande och självbestämmande över sina arbetsvillkor och dylikt. Exempel: 

 Den enskilde ska ges ökat självbestämmande över det egna arbetet.50  
 
Det går, utifrån detta, att utläsa att Socialdemokraterna talar om arbetsmarknadspolitiken genom 
att använda sig av en symbolisk fras som representerar det ideal de vill uppnå på 
arbetsmarknaden. Frasen är Det goda arbetet och denna fras fylls genomgående av ideologiska 
värden, såsom redovisat ovan. Det rör sig om Rättvisa, Trygghet, Jämställdhet, Frihet och Solidaritet. 
 

Konstans eller förändring?  
Jag kommer nu att gå in på Socialdemokraternas ställningstaganden inom 
arbetsmarknadspolitiken och redogöra, som i syftet beskrivet, om vilka konstanta och/eller 
föränderliga ställningstaganden som stått att finna i materialet, både angående sakfrågan i sig men 
även inom de ideologiska värdena. Jag börjar med att redogöra för det jag benämnt som 
konstanta ställningstaganden. Med detta menar jag värderingar och åsikter som varit desamma 
under min studerade tidsperiod. Det som jag benämner som föränderliga ställningstaganden är 
således de som på något sätt skiljer sig från år till år och dokument, manifest eller partiprogram, 
till dokument. Av strukturmässiga skäl har jag valt att göra denna redogörelse i kronologisk 
ordning efter årtal. 
 
 
 

                                                 
48 Socialdemokraternas valmanifest, 1998 
49 Socialdemokraternas valmanifest, 2006 
50 Socialdemokraternas partiprogram, 1990 
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Konstanta Ställningstaganden 
De ställningstaganden jag funnit som jag ser som konstanta kommer här att redogöras för. Först 
ut är partiprogrammet från 1990. Där Socialdemokraterna säger att alla har rätt till arbete och att 
ett mål är full sysselsättning. Begreppen frihet, jämlikhet och solidaritet figurerar här i form av 
Socialdemokraternas värderingar om att alla ska ha lika lön för lika arbete, att alla ska ha ökat 
inflytande och självbestämmande på sin arbetsplats. Ingen diskriminering ska få förekomma och 
den svagares ställning i arbetslivet ska förbättras samt att den enskilde individen ska få mer frihet. 
Att arbetsmiljön ska förbättras är också ett ställningstagande som framkommer här och som 
håller i sig under resten av mitt material. 

Socialdemokratins mål, full sysselsättning, gäller hela landet. Socialdemokratin står för en 
ekonomisk politik, som ska lägga grunden för den fulla sysselsättningen, och för en 
arbetsmarknadspolitik, som erbjuder produktivt arbete i stället för passivt kontantstöd. Det är 
en politik, som vägrar att lämna en arbetslös minoritet bakom sig. Det är i hög grad i 
arbetslivet, som begreppen frihet, jämlikhet och solidaritet får en verklig innebörd. Ett bra 
arbete ger förutsättningar för ett rikare liv även utanför arbetsplatsen. Därför måste även de 
som har rätt att dra sig tillbaka för att som pensionärer njuta arbetets frukter få uppmuntran att 
fortsätta i arbete, om de så önskar. Därför vill socialdemokratin uthålligt verka för lika lön för 
likvärdigt arbete och för bättre arbetsvillkor. 

Detta är några väldigt grundläggande ställningstaganden från Socialdemokratin angående 
arbetsmarknadspolitiken som efter 1990 års partiprogram finns med i resterande partiprogram 
och valmanifest. 
 Utöver dessa tillkommer det nya ställningstaganden som sedan efter att de uppdagats lever 
vidare till nästa manifest eller partiprogram i fråga. Dessa har jag också ansett passa in under 
kategorin konstanta ställningstaganden då de efter att först ha nämnts finns med i resten av 
manifesten och partiprogrammen och jag kommer nu att redogöra för även dem.  
 
I valmanifestet från 1991 framgår, utöver de ovannämnda, även ett ställningstagande om att rikta 
in sig på förbättrad utbildning för att höja kompetens på arbetsmarknaden. Dessutom 
framkommer viljan om ökade rehabiliteringsmöjligheter vilket sedan fortsätter framgå i 
resterande material. Detta framkommer ur citaten nedan. 

Nu genomförs omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder med huvudinriktning på 
utbildning.  

Ökningen av utgifterna för arbetsskadeförsäkring, förtidspensionering och 
arbetslöshetsförsäkring ska mötas främst genom att öka möjligheterna till rehabilitering och 
arbete, inte genom försämrade villkor och ökade klyftor. 

 I 1994 års manifest tillkommer även en ny ställning som gäller företagande och entreprenörskap.  

Företagen måste växa och bli fler. Småföretagens villkor måste förbättras, inte minst genom 
ökad tillgång till riskkapital. Företagsbeskattningen bör sänkas. 

Socialdemokraterna förmedlar här hur de både vill främja nya företag och att de redan 
existerande ska växa och bli fler. Hur detta ska uppnås menar de är genom minskat krångel i 
uppstartandet av nya företag samt att de ska ha tillgång till större riskkapital och sänkta skatter.  
De vill dessutom, med detta, underlätta expansion och nyanställningar hos företagen. 
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Vi vill underlätta för företag att expandera och nyanställa. Stödet till nyanställningar måste 
göras riktat, så att det verkligen leder till nyanställningar. 

 Ökat företagande är givetvis ett steg i ledet att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen 
och företagens och entreprenörskapens främjande sitter därav sedan kvar i efterkommande 
material. 
 
Allt detta lever vidare i 1998 års valmanifest, varav jag inte funnit något bidragande från detta 
manifest för detta kapitel. 
 
Vi går vidare till partiprogrammet från 2001. Här fortsätter de redan givna ställningstagandena att 
figurera. Socialdemokraterna skriver, utöver detta, här om vikten av starkt konkurrenskraftigt 
produktionsliv som grund till fortsatt tillväxt på arbetsmarknaden. Vikten av 
kompetensutveckling samt sjukförsäkring för att hjälpa de människor som hamnat utanför arbete 
på grund av skador och sjukdomar att hitta tillbaka till arbetslivet. Stimulation av forskning och 
utbildning fortsätter att belysas samt främjandet av företagandet och entreprenörskapet. Att 
förbättra arbetsmiljön är också ett konstant ställningstagande som här återfinns.  

  En stark ekonomi och ett starkt produktionsliv med hög internationell konkurrenskraft är 
grunden för en fortsatt god utveckling av sysselsättning, reallöner och social välfärd. En aktiv 
arbetsmarknadspolitik gör det lättare för arbetslösa att hitta nya jobb och för arbetsgivare att få 
personal med den kompetens de behöver. Sjukförsäkringen ger människor råd att sköta sin 
hälsa och det minskar utslagningen ur arbetslivet. 

  Reglerna för företagsamheten ska vara tydliga och överskådliga. Forsknings- och 
utvecklingsarbete ska stimuleras. Nyföretagande och entreprenörskap ska främjas och 
kooperativ företagsamhet ska stimuleras 

Gällande 2000-talets valmanifest står sig de ovannämnda ställningstagandena, de är ju konstanta 
trots allt. 2002 läggs lite mer fokus på integration av invandrare i arbetslivet samt företagandet 
och att man vill stärka de branscher där Sverige ligger i framkant. 2006 är fokus större på att 
minska arbetslösheten som helhet istället. Med en stark fullgod arbetslöshetsförsäkring till 
majoriteten av löntagarna som ett av ställningstagandena där. 
 
2010 års valmanifest är inte enbart Socialdemokraternas utan det sammanställdes av den nya 
Rödgröna alliansen, bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Dock 
finns de Socialdemokratiska ställningstagandena i arbetsfrågan med här också. Investera i 
företagande med bättre villkor för småföretag, storsatsningar på utbildning och förbättrad 
arbetslöshetsförsäkring är de stora ställningstagandena här. Utbildning benämns som ”Nyckeln 
till framtidens jobb och konkurrenskraft”.51 Varav de Rödgröna i detta manifest förespråkar stora 
investeringar i utbildning exempelvis genom att bygga ut högskolan, yrkesutbildningar och 
vuxenutbildningar. Arbetslöshetsförsäkringen vill de, som sagt, fortsätta förbättra enligt detta 
manifest och A-kassan ska vara frivillig och solidariskt finansierad. Utöver detta framkommer 

                                                 
51 De Rödgrönas valmanifest, 2010 
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givetvis även här ställningstagandena om minska arbetslöshet, ökat inflytande på 
arbetsmarknaden och förbättrande av arbetsmiljöer.  
 
Det var de konstanta ställningstagandena jag lyckats utläsa av mitt material. Man kan ställa sig 
frågan hur det kommer sig att det finns så omfattande konstans hos de ställningstaganden som 
Socialdemokraterna förmedlar i sina valmanifest och partiprogram. Händer det inget på dessa 
områden? Är det därför de ständigt måste upprepa somliga värderingar? Några exempel på detta 
är att det står i vartenda av mina studerade dokument att Socialdemokraterna vill förbättra 
arbetsmiljön. Detsamma gäller ställningen ”Vi vill minska arbetslösheten.” Blir inte arbetsmiljön 
bättre överhuvudtaget? Minskar inte arbetslösheten alls? Är det av denna anledning som dessa 
ställningstaganden förblir konstanta. Jag tror själv att det finns en mer ideologiskt betingad grund 
till detta. Jag tror att det går ut på att det tillhör Socialdemokratins ideologi att alltid kämpa för att 
arbetarnas villkor förbättras. Arbetslösheten kan alltid sänkas lite mer, ända tills 
Socialdemokraterna uppnår sitt mål av full sysselsättning. Arbetsmiljön kan alltid förbättras, ända 
tills ingen längre blir skadad av sitt arbete eller vantrivs i den miljö man jobbar i. Dessa 
ställningstaganden kommer med stor sannolikhet att förbli konstanta till den dag då 
Socialdemokraternas idealiska samhälle fullkomligt uppstått. 
 
Det går även att utläsa hur de ideologiska värdena, från tidigare avsnitt, genomsyrar 
Socialdemokraterna sätt att tala om sin arbetsmarknadspolitik. Det är en ständig strävan efter 
trygghet¸ rättvisa, jämlikhet osv. som kommer till uttryck i materialet. De ideologiska värdenas 
innehåll håller sig, så vitt jag själv kan se, konstanta då de genomsyrande fylls med samma 
betydelser och innebörder under materialets gång.  
 
 
 
Föränderliga Ställningstaganden 
Även då Socialdemokraternas ställningstaganden är övergripande konstanta har jag även funnit 
föränderliga företeelser i det studerade materialet. Jag gör återigen en kronologisk genomgång 
och börjar därför med partiprogrammet från 1990. I detta program framkommer ett 
ställningstagande angående både pensionärer och ungdomar som inte nämns på samma sätt i de 
följande manifesten och programmet. Det står dels om att pensionärerna ska ha möjlighet att få 
återvända till arbetet om de så önskar samt att ungdomar under 20 år ska garanteras arbete eller 
utbildning. 

Därför måste även de som har rätt att dra sig tillbaka för att som pensionärer njuta arbetets 
frukter få uppmuntran att fortsätta i arbete, om de så önskar. 

Ungdomar under 20 år ska garanteras arbete eller utbildning. 

Vidare nämns ytterligare ett ställningstagande och en önskan om att arbetsdagen ska förkortas till 
6 timmar. 
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En allmän arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag är ett långsiktigt mål. 

 I 1991 års valmanifest nämns en önskan om stora investeringar i järnvägar, broar och vägar som 
ett led i att öka sysselsättningen. 

Vi har skapat ekonomiskt utrymme för omfattande investeringar i järnvägar, vägar och broar 
med stora effekter också för sysselsättningen. 

 1994 läggs istället ett hårt fokus på gruppen arbetslösa. Detta år skriver Socialdemokraterna att de 
arbetslösa ska ställas mot höga krav om att ta anvisade arbeten och sysselsättningar samt att de på 
heltid måste söka jobb, utbilda sig, rehabilitera sig eller utföra tillfälliga arbeten. 

Vi vill skapa fler möjligheter för de arbetslösa till aktiviteter. Arbetslösa ska på heltid vara 
engagerade i att söka jobb, utbilda sig, genomgå yrkesinriktad rehabilitering eller utföra ett 
tillfälligt arbete. 

 
 1994 lämnas gruppen pensionärer därhän och nämns inte nämnvärt i mitt material här. Däremot 
tas gruppen ungdomar upp igen, dock skrivs det här att det nya ställningstagandet är att de inte 
ska gå arbetslösa längre än 100 dagar. 

Ingenting är viktigare än att minska arbetslösheten bland de unga och att förhindra att de 
drabbas av långtidsarbetslöshet. Ett samhälle som inte kan erbjuda sina unga arbete bryts 
sönder. Vi vill förhindra att ungdomar ska gå arbetslösa mer än 100 dagar. 

 Socialdemokraterna tar dessutom, för första gången, detta år upp att de vill de statliga a-kassorna 
ska avskaffas och att frivilliga a-kassor ska ansvara för arbetslöshetsförsäkringen istället. 

Arbetslöshetsförsäkringen kan effektiviseras. De försämringar som gjorts av försäkringens 
arbetsvillkor upphävs, liksom begränsningen av ersättningsperiod. De frivilliga a-kassorna ska 
ansvara för försäkringen, de statliga a-kassorna avskaffas. Ersättningarna ska ge trygghet vid 
arbetslöshet och kombineras med höga krav på att de arbetslösa tar anvisade arbeten och deltar 
i utbildning eller rehabilitering. 

 
År 1998 kom nästa valmanifest. Förutom de redan åberopade konstanta ställningstagandena finns 
även här några föränderligheter. Först i detta manifest börjar gruppen invandrare att synas 
ordentligt. I detta fall säger Socialdemokraterna att de vill stödja invandrare som vill starta 
företag. De vill också lägga fokus på de mest utsatta förorterna för att minska arbetslöshet i dessa 
områden.  

Ökad framtidstro och fler kunder är framför allt viktigt för de små företagen. För att 
understödja denna utveckling vill vi öka samarbetet mellan näringslivet och högskolorna, 
minska krånglet för småföretagarna, göra det lättare att starta eget, stödja invandrare som är 
företagare och underlätta kapitaltillskott för framtidsinvesteringar. 

Samma områdesfokus gäller även glesbygden i detta manifest.  

Arbete åt alla är socialdemokratins viktigaste mål. För att nå det målet i hela landet krävs 
särskilda insatser i de värst drabbade regionerna: i glesbygden och i storstädernas mest utsatta 
områden. 
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1998 skriver Socialdemokraterna dessutom om hur de vill försöka få fler anställda i vård och 
omsorg vilket är områden som inte specificerats på detta sätt i föregående valmanifest.  

Att rekrytera en ny generation anställda till vården, skolan och omsorgen är en av framtidens 
stora utmaningar. På olika sätt måste arbete i skolor, på sjukhus och i äldrevården göras 
attraktivare. 

När vi rör oss in i 2000-talet, närmare bestämt partiprogrammet från 2001, skiftas fokus till 
föräldrar istället. Det skrivs i detta program hur Socialdemokraterna vill göra Sverige mer 
barnvänligt och att föräldrar ska kunna förena arbets- och familjeliv. 

Barnafödandet handlar om välfärd och livschanser. Det handlar också om framtiden och 
därmed den ekonomiska utvecklingen. Ett barnvänligt arbetsliv är centralt för att kvinnor och 
män ska kunna uppfylla sina livsmål när det gäller barn och föräldraskap. Socialdemokratin 
strävar efter ett barnvänligt samhälle. 

De som har barn måste kunna kombinera familje- och yrkesliv. 

 Sveriges turistnäring som jobbskapande medel tas också upp i detta program för en första gång. 

Turistnäringens ökande betydelse skapar många nya jobb. Allt detta innebär nya möjligheter att 
skapa större och mer varierade arbetsmarknader i alla regioner. 

Fokus för 2002 års valmanifest ligger hos utbildningsområdet. Utbildning leder till tillväxt och 
bättre arbetsmöjligheter menar Socialdemokraterna, vilket är varför utbildning nämns i mitt 
material. Vad de säger 2002 är att de markant vill öka möjligheterna för vidareutbildningar, korta 
utbildningar inom vård och omsorg, stärka kvalificerade yrkesutbildningar, satsa på 
distansutbildningar samt utveckla ett system för individuell kompetensutveckling.  

Större möjlighet till vidareutbildning behövs, inte minst för de som har den kortaste 
utbildningen i vård och omsorg. Den offentliga sektorn måste bli en mönsterarbetsgivare. öka 
anslagen till forskning och utbildning. Fler högskoleplatser behövs i hela landet. Hög kvalitet 
på all utbildning är målet. Vi vill stärka den kvalificerade yrkesutbildningen. Ytterligare någon 
eller några högskolor ska ges möjlighet att utvecklas till universitet och få bedriva 
forskarutbildning. Vi vill underlätta för studenter med barn. Vuxenutbildningen och ett system 
för individuell kompetensutveckling är viktiga inslag i ett livslångt lärande. Fortsatta satsningar 
på medicinsk och biovetenskaplig forskning behövs. Vi vill inrätta fler forskarskolor och ge 
unga forskare bättre möjligheter att verka. 

Utöver ett extra fokus på utbildning detta år nämns också att arbetsgivare ska stimuleras till att få 
ner sjuktalen och att företags- och folkhälsovård ska förbättras i steg av detta. Invandrarna och 
deras integration fortsätter också att figurera i detta manifest. 

Istället för att försämra de sjukskrivnas villkor vill vi stimulera de arbetsgivare som får ner 
sjuktalen, satsa på förebyggande folkhälsoarbete, stärka företagshälsovården och förbättra 
rehabiliteringen. 

Mångfalden är en tillgång vi ska ta tillvara. Segregationen måste brytas - i arbetsliv, utbildning, 
boende – och diskriminering trängas tillbaka. Rätten till det svenska språket är självklarhet för 
alla. Språket är avgörande för att komma in i arbetslivet och stå stark i föräldrarollen. Ökade 
arbetsmarknadspolitiska insatser ska göras för invandrare. 

De föränderliga ställningstaganden jag funnit i valmanifestet från 2006 är att Socialdemokraterna 
är att pressa tillbaka arbetslösheten till 4 procent. Att minska arbetslösheten är självfallet en 
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konstans i Socialdemokraternas, och alla andra partiers, politik. Det föränderliga ligger i att det 
finns en bestämd siffra i målet, vilket det inte gjort på samma sätt förut.  

Alla som vill och kan arbeta ska också kunna få ett jobb. Vi kommer att pressa tillbaka den 
öppna arbetslösheten till 4 procent under hösten. Därefter går vi vidare. 

 
Vidare skriver Socialdemokraterna här om a-kassan och denna gång handlar det om att de vill 
höja a-kassans högsta tak. Ökade lönebidrag, trygghetsanställningar och andra lönesubventioner 
är också något som inte benämnts i samma utsträckning som här i tidigare dokument. 

Vi vill höja det högsta taket i a-kassan så att det på årsnivå motsvarar ungefär 7,5 
prisbasbelopp. Därmed höjs taket med cirka 200 kronor per dag så att de allra flesta får ut 80 
procent av sin tidigare inkomst. 

Lönebidrag, trygghetsanställningar och andra lönesubventioner ska byggas ut. Vi vill att 
föreningslivet ska få del av fler lönebidrag. 

Slutligen har jag kvar de Rödgrönas valmanifest från 2010. De föränderliga ställningstaganden jag 
funnit här är bland annat att de Rödgröna vill ta bort hela arbetsgivaravgiften för den som 
anställer en ung arbetslös.  

Vi vill införa ett Ungdomsavdrag där hela arbetsgivaravgiften tas bort för den som anställer en 
ung arbetslös. 

De Rödgröna har även som mål här att alla ska ha en fullständig gymnasieexamen innan 25 års 
ålder. Det ligger således mycket fokus i att trygga ungdomars rätt till arbete i detta manifest.  

Vår långsiktiga ambition är att alla före 25 års ålder ska ha en fullständig gymnasieexamen. Idag 
drabbas unga särskilt hårt av att arbetsgivare kan stapla visstidsanställningar på varandra i 
åratal. Ungas rätt till trygga anställningar måste stärkas. 

Utöver detta vill de Rödgröna dessutom att Arbetsförmedlingen ska utvecklas till att även kunna 
hjälpa de som vill gå vidare i sitt arbetsliv och således bli mer av en Kompetensförmedling. 

Arbetsförmedlingen ska bättre kunna möta även dem som vill gå vidare i sitt yrkesliv och ska 
därför utvecklas till en Kompetensförmedling. 

 De vill vidare ordna fler anställda till välfärden och att alla som jobbar i offentligt finansierade 
verksamheter ska ha rätt till så kallat meddelarskydd.  

Utöver mer resurser och fler anställda i välfärden, behövs det också smartare sätt att utnyttja 
välfärdens resurser. Det gäller inte minst personalens kunskap och kompetens. Alla som jobbar 
i offentligt finansierade verksamheter ska ha rätt till meddelarskydd. 

Man ser utifrån detta material att de föränderliga ställningstagandena till stor del är föränderliga i 
den princip att gruppen som Socialdemokraterna fokuserar på skiftar från år till år. Ena året är det 
ungdomar och arbete som står i fokus, andra året är det arbetslösa och deras situation det största 
fokus ligger hos. Det handlar således mer om föränderligt gruppfokus än om föränderliga 
ställningstaganden. Jag tror att anledningen till detta helt enkelt ligger i hur den politiska debatten 
och diskussionen sett ut innan valet. Vilken grupp har diskuterats flitigast? Vilken grupp har varit 
mest aktuell i debatterna? Den grupp som varit högst debatterad och mest aktuell har således 
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blivit den grupp med mest fokus i valmanifesten, för att göra väljarna till viljes. För att se vilka 
anledningar som kan tänkas ligga bakom varför just en viss grupp blivit aktuell ett visst år krävs 
en betydligt mer omfattande studie än den här och ett fullständigt annorlunda material.  
 
Av intresse, utifrån den studerade tidsperioden, är också att invandrare och företag tar allt mer 
plats ju senare in i 1990-talet och 2000-talet vi kommer. En anledning till detta kan vara att 
invandring successivt ökat52 till Sverige och att ”gruppen invandrare” således växt och därav 
behöver ägnas mer uppmärksamhet. Socialdemokraternas ökade vilja att främja företagande ligger 
i de ökade ekonomiskt betingade krav som både Rothstein53 och Lavelle54 talar om. På grund av 
dess blir det nödvändigt för Socialdemokraterna, och även de övriga partierna, att anpassa sin 
politik utefter detta.  
 
Detta var förändring och konstans i Socialdemokraternas rent arbetsmarknadspolitiska 
ställningstaganden. Rent ideologiskt sett kan man utifrån mitt material se att de grundläggande 
ideologiska värdena står fasta och konstanta. Någon på något sätt extrem ideologisk förändring 
under denna tidsperiod går inte att uttryckligen påvisa genom detta material. Det finns dock de 
faktorer som stöder den mer liberala svängning som Lindberg55 och Lavelle56 nämner. Det 
ideologiska värdet frihet, som jag tidigare beskrev, är ett exempel på detta då detta värde fylls med 
olika innehåll vilket uppdagas genom att se på arbetsmarknadspolitiken över tid. 
Frihet, vilket utifrån materialet främst handlar om individuell frihet, är ett värde mer förknippat med 
liberal politik. Socialdemokraterna nämner begreppet ett stort antal gånger i mitt material och det 
handlar då om individuell frihet, inflytande och självbestämmande på arbetsmarknaden. 
Ytterligare exempel kan ses genom ställningstagandet att de offentliga a-kassorna ska avskaffas 
och arbetslöshetsförsäkringen ska skötas av frivillig a-kassa istället. Att dels detta begrepp 
anammats av Socialdemokraterna samt att de har ett större fokus på främjandet av företagande 
och konkurrenskraft tyder på att de tvingats anpassa sig utefter det globaliserade, liberala och 
kapitalistiska samhälle västvärlden utvecklas till.  
 

Motiv  
I detta avsnitt kommer jag ta upp de bakomliggande motiven till Socialdemokraternas 
ställningstaganden, utifrån den mån de varit möjliga att utläsa av materialet. Jag har delat upp de 
funna motiven i två kategorier: explicita respektive implicita motiv. Med explicita motiv menar jag 
de motiv som står direkt uttryckta i materialet, de är således Socialdemokraternas direkt 

                                                 
52 J. Järvenpää, Invandring och Demokrati, Reson Produktion (Göteborg 2002) s. 39 
53 B. Rothstein, Vad bör staten göra?, SNS Förlag (Stockholm 2010) s. 267  
54 A. Lavelle, The Death of Social Democracy, Ashgate (Hampshire 2008) s. 167  
55 I. Lindberg, Välfärdens idéer, Atlas (Stockholm 1999) s.321ff 
56 A. Lavelle, The Death of Social Democracy, Ashgate (Hampshire 2008) s. 168 
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framskrivna motiv till deras olika ställningstaganden. De implicita motiven är de motiv som går 
att utläsa av materialet, men inte på ett direkt uttryckt sätt. Dessa motiv återfinns ”bakom” 
formuleringar och ”mellan raderna” och det förekommer således en stor tolkningsfaktor 
angående dessa motiv.  
 
När man diskuterar vilka motiv som ligger till grund för Socialdemokraternas ställningar är det 
viktigt att ha i åtanke de faktorer som spelar in i ställningstagningsprocessen. Förutom de 
övergripande omständigheterna ute i samhället samt den politiska debatt som vid tillfället är 
aktuell finns det andra intressenter som bidrar till Socialdemokraternas ställningstaganden och 
motiven där bakom. I Socialdemokraternas fall är detta bland annat fackföreningar och framför 
allt LO, även om dennes inflytande hos Socialdemokraterna minskat med åren, som spelar en 
betydande roll.57  
 
Jag kommer nu redogöra för dessa explicita samt implicita motiv och precis som med 
Socialdemokraternas ställningstaganden så gör jag detta kronologiskt.  
 
I partiprogrammet från 1990 har jag hittat några direkt uttryckta, explicita, motiv till 
Socialdemokraternas ställningar. Först skriver de att där marknadens krafter fått en stor och 
betydelsefull roll för att tillgodose de behov konsumenterna har så uppstår det orättvisor, vilket 
det kan göra på grund av hur marknadsmekanismen fungerar. 

I en ekonomi, där marknadskrafterna har tilldelats en betydelsefull roll för att tillgodose 
konsumenternas behov, uppstår orättvisor, som kan härledas just ur marknadsmekanismernas 
sätt att fungera. 

Detta är hur Socialdemokraterna motiverar sina ställningstaganden angående ökat inflytande för 
löntagarna. En tolkning som kan göras av detta uttalande är att det är marknadens, 
”kapitalismens”, fel att orättvisor i arbetet uppstår, enligt Socialdemokraterna.  
Socialdemokraterna har dessutom, som tidigare beskrivet, krav på förkortad arbetstid i detta 
partiprogram. Det ställningstagandet motiverar de med att kravet balanseras mot behovet att 
undanröja och minska nedslitande arbetsmiljöförhållanden eller av förändrar arbetsorganisation. 
Detta tyder på att Socialdemokraterna således tycker att det finns alltför nedslitande 
arbetsmiljöer. 

En allmän arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag är ett långsiktigt mål. Kraven på 
kortare arbetstid balanseras mot behoven att undanröja nedslitande förhållanden i arbetsmiljön 
eller av förändrad arbetsorganisation 

 
Jag går vidare till valmanifestet från 1991. Här motiverar Socialdemokraterna sin ställning om att 
förbättra rehabilitets- och arbetsmöjligheterna för de som stötts ut från arbetslivet med att 
utgifter för arbetsskadeförsäkring, förtidspensionering och arbetslöshetsförsäkring hade ökat. 

                                                 
57 G. Ahrne & C. Roman & M. Franzén, Det sociala landskapet, Korpen (Göteborg 2003) s. 280 
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Ökningen av utgifterna för arbetsskadeförsäkring, förtidspensionering och 
arbetslöshetsförsäkring ska mötas främst genom att öka möjligheterna till rehabilitering och 
arbete, inte genom försämrade villkor och ökade klyftor. 

1994 års valmanifest är tämligen välmotiverat. I detta valmanifest skriver Socialdemokraterna om 
sin vilja att driva den generella välfärdspolitik som de förespråkar. De motiverar detta med sin 
vilja att föra Sverige ur den ekonomiska kris vi då befann oss i. En kris som, menar de, ställer 
höga krav på ökad hushållning med offentliga utgifter, vilket ska kunna lösas med generell 
välfärdspolitik. 

Ett nytt samarbete för att klara jobben och välfärden. Att föra vårt land ur den ekonomiska 
krisen kräver allas medverkan. 

Den generella välfärdspolitiken är inte bara rättvis, den är också ekonomiskt effektiv och kan 
förenas med de krav den ekonomiska krisen ställer på ökad hushållning med offentliga utgifter. 

 Vidare motiverar Socialdemokraterna sin ställning om löntagarnas ökade inflytande med att 
arbetsrättens område försämrats av konfrontationen med just löntagarna. Företagen ska ha folk 
med rätt kompetens säger de också 1994 och detta motiveras med att det finns en risk för 
löneinflation.  

De försämringar på arbetsrättens område som genomförts i konfrontation med löntagarna 
upphävs. 

Företagen måste kunna ha tillgång till personal med rätt kompetens. I annat fall ökar riskerna 
för löneinflation. 

De vill ta arbetsmarknadspolitiken i en nya riktning, skriver de, och detta motiveras i sin tur av 
det faktum att över 600 000 individer under denna tidsperiod går arbetslösa. 1994 är också det år 
då Socialdemokraterna skrev att de vill ändra på arbetslöshetsförsäkringen och a-kassorna, detta 
motiveras i enkelhet av att de tycker sig sett försämringar på dessa områden. 

När över 600 000 personer är arbetslösa krävs en ny inriktning av arbetsmarknadspolitiken. 

Arbetslöshetsförsäkringen kan effektiviseras. De försämringar som gjorts av försäkringens 
arbetsvillkor upphävs, liksom begränsningen av ersättningsperiod. 

 
Jag håller mig kvar vid 1994s valmanifest, då jag hittat några mer implicita motiv i detta manifest. 
 ”Vårt land har inte råd med ryckighet och kortsiktighet i politiken. Sverige behöver stabilitet och 
långsiktighet.” Detta citat motiverar de flesta av socialdemokraternas värderingar detta år. Det 
kan dessutom tolkas som att de anser sin egen politik mer stabil och långsiktigt tänkande än 
övriga partier.  ”Arbetsmarknadens parter måste ta ansvar…” Kan ses som fortsatt motiv till 
Socialdemokraternas viljan om ökat samarbete mellan arbetsmarknadens parter samt ökat 
inflytande för arbetarna. Citatet kan vidare tolkas som att Socialdemokraterna inte tycker att 
arbetsmarknadens parter i nuläget tar sitt ansvar ordentligt. 
 ”Sverige behöver inte bara nyinvesteringar i byggnader, maskiner och utrustning.” Detta ser jag 
som ytterligare motiv till att investera mer i mänsklig kompetensutveckling. Socialdemokraterna 
kan ha tyckt att det investerats för mycket i ”omänskligheter” istället. 
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 ”Ett samhälle som inte kan erbjuda sina unga arbete bryts sönder.” Detta sista citat tolkar jag 
som motiv till Socialdemokraternas arbetspolitik för ungdomar samt att de tyckt att samhället 
varit för dåliga i att ge sina ungdomar jobb. 
 
Till skillnad från 1994s valmanifest har jag inte funnit några intresseväckande motiveringar i 
valmanifestet från 1998. 
 
Från partiprogrammet 2001 har jag funnit ett motiv för det nya inslag av familjer och barn som 
framkom i arbetsmarknadspolitiken här. Jag citerar: ” Barnafödandet handlar om välfärd och 
livschanser. Det handlar också om framtiden och därmed den ekonomiska utvecklingen. Ett 
barnvänligt arbetsliv är centralt för att kvinnor och män ska kunna uppfylla sina livsmål när det 
gäller barn och föräldraskap.”58 Detta citat är ett explicit motiv till det nya familjeinslaget i 2001 
års partiprogram. Här ser man inslag av de ideologiska värdena frihet och jämställdhet då de skriver 
hur både män och kvinnor ska kunna ha friheten att nå sina livsmål inom både arbete och 
familjeliv. Detta skulle medföra att arbetstagarna känner sig tryggare på arbetsmarknaden samt att 
barnafödandet kanske skulle öka, vilket ger fler framtida löntagare och arbetare. Vilket kan tolkas 
som en förhoppning från Socialdemokraternas sida.  
 
Valmanifestet 2002 erbjuder några implicita motiv som kan påvisa Socialdemokraternas syn på 
motståndarnas, högerpartiernas, politik. De skriver att de vill utveckla skatteutjämningen inte 
avveckla den. Att de uttryckligen tar upp det faktum att de inte vill avveckla den kan tyda på att 
de tycker att högersidan gör det. Samma tolkning gör jag då de skriver att vill förbättra de 
sjukskrivnas villkor inte försämra dem. 

Istället för att försämra de sjukskrivnas villkor vill vi stimulera de arbetsgivare som får ner 
sjuktalen, satsa på förebyggande folkhälsoarbete, stärka företagshälsovården och förbättra 
rehabiliteringen. 

Detta är typexempel på politisk retorik då politiska motiv ofta skapas i relation till en motpart. 
Den ”kontrastering” som används här framhåller Socialdemokraternas motiv som bättre än sina 
motståndares vilket, i deras förhoppning, förstärker dem och deras förtroende från väljarna. 
  
År 2006 skriver de att det ”ännu finns brister att rätta till i den svenska välfärdsmodellen”. Detta 
är ett explicit motiv för Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitik under detta år. Jag kommer 
att vidareutveckla detta citat och dess innebörd i ett senare kapitel, då välfärdssynen diskuteras. 
 
Slutligen har vi de Rödgrönas valmanifest från 2010. Här har jag funnit en explicit motivering till 
deras ökade fokus på ungdomsarbetslösheten, vilket är det faktum att de största ungdomskullarna 
sedan 1960-talet nu lämnar gymnasiet. De Rödgrönas ställning angående företagande motiveras 
explicit genom att det förekommer en ”en tuff internationell konkurrens”. Ett implicit motiv till 
                                                 
58 Socialdemokraternas partiprogram, 2001 
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ungdomsställningstaganden har jag också funnit då de skriver att de unga drabbas hårt av att 
arbetsgivare kan stapla visstidsanställningar. Här kan man se hur de Rödgröna inte håller med de 
möjligheter och den makt som arbetsgivare har ”fått” genom Alliansens politik. 

Vi vill göra det lättare att få fasta tjänster genom att lagstifta så att det blir svårare för 
arbetsgivare att stapla visstidsanställningar på varandra. Alla som arbetar i Sverige ska 
behandlas lika.59 

De säger även att en rödgrön regering kommer att stärka arbetsrätten i Sverige. 
 
Utifrån de tolkningar jag har gjort av de implicita motivens innebörd står det att utläsa kritik från 
Socialdemokraternas sida gentemot arbetsmarknadens parter, det vill säga företag, arbetsgivare 
och dylikt. Kritik ligger i att Socialdemokraterna inte tycker att parterna i fråga tar det ansvar som 
de bör göra angående löntagarnas villkor, deras arbetsmiljöer osv.. Det går också att se en kritisk 
sida till motståndarpartiernas värderingar och handlingar, vilket förvisso är föga överraskande, då 
Socialdemokraterna bland annat pekar på att de inte klarat av att sköta arbetsmarknadspolitiken 
på ett, enligt Socialdemokraterna, fullgott sätt. Trots detta finner man ställningstaganden 
(främjande av företagande…) och ideologiska värden (individuell frihet) hos Socialdemokraterna 
som kan liknas vid motståndarpartiernas egna värden och ställningstagande.60 Man finner också 
flertalet ställningstaganden angående ökat samarbete bland arbetsmarknadens parter samt att de 
ska få mer eget ansvar och möjligheter. Detta kan ses som motstridande den implicita kritik som 
jag funnit då Socialdemokraterna implicit kritiserat arbetsmarknadens parter samtidigt som de vill 
att de ska får ökat eget ansvar och andra större möjligheter för utveckling. Denna ”ambivalens” 
pekas det också på av Anshelm61 och Loxbo62 från tidigare forskning om Socialdemokraterna. 
 
Nära motiven ligger givetvis även de ideologiska värdena. Dessa värden kan ses som motiv nog 
då det är ett samhälle som uppfyller dessa värden som är Socialdemokraternas, och alla andra 
politiska rörelsers, slutgiltiga mål. Motiven är till grund för ställningstagande i vissa frågor och om 
dessa ställningstaganden förverkligas så uppfylls således det ideologiska värde som till frågan i 
fråga är förknippat.  
 
 
 
 

                                                 
59 De Rödgrönas valmanifest, 2010 
60 S-B. Ljunggren, Ideologier, Hjalmarsson & Högberg (Stockholm 2008) s. 23-27 
61 J. Anshelm, Socialdemokraterna och miljöfrågan, Symposion (Stockholm 2005) s. 179f 
62 K. Loxbo, Bakom Socialdemokraternas beslut, Växjö University Press (Växjö 2007) s. 230ff 
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Synen på Välfärdssamhället  
Välfärdssamhället Sverige växte fram under 1800-talet genom en rad olika faktorer. Dödligheten, 
mortaliteten, i Sverige sjönk kraftigt vilket ledde till att befolkningen ökade. Sverige 
demokratiserades mer och arbetar- och egnahemsrörelsen växte fram.63 Det var den svenska 
socialdemokratin som främst drev på tanken om välfärdssamhället Sverige och välfärdsfrågor har 
således figurerat som en hjärtefråga hos Socialdemokraterna.  
 
Jag kommer i detta avsnitt försöka förmedla vilket välfärdssyn som går att utläsa av 
Socialdemokraternas valmanifest och partiprogram, rörande frågan om arbetsmarknadspolitik, 
från 1990 till idag. 
 
Mot slutet av 90-talet, närmare bestämt i valmanifestet från 1998, hävdar Socialdemokraterna att 
välfärden växer på nytt. Ett möjligt tecken på att de själva sett att välfärden tidigare stagnerat. De 
fortsätter, i samma manifest, att tala om att kvalitén i välfärden kan fortsätta höjas. Hur de 
exempelvis det året, 1998, ser sig kunna betala löner till lärare, barnskötare och sjukvårdsbiträden 
med egna och inte lånade pengar. 
 

Välfärden växer på nytt. Genom de extra pengarna till kommuner och landsting ökar nu antalet 
anställda i vården, skolan och omsorgen. Kvaliteten i välfärden kan höjas. I år kan vi betala 
lärares, sjukvårdsbiträdens och barnskötares löner med egna – inte lånade – pengar. 

 
Det går av detta att utläsa att Socialdemokraterna under tidigt 1990-tal upplevt en viss nedgång i 
välfärden men att den nu, 1998, är på väg uppåt igen, mycket tack vare dem själva. 
 

Välfärden stärker samtidigt förutsättningarna för tillväxt. När fler får god utbildning och fler 
kan öka sin kompetens ökar ekonomins styrka.  

Insikten om sambandet mellan ekonomisk styrka och välfärd ska styra politiken, och detta 
innebär krav på tillväxtens former. Tillväxtens syfte är ökad mänsklig välfärd och därför kan 
den inte få ske med metoder som undergräver mänsklig hälsa och livskvalitet, ödelägger miljö 
eller utarmar naturtillgångarna. Sådan tillväxt är inte tillväxt; de mänskliga, ekologiska och 
sociala kostnader den medför överstiger de vinster den kortsiktigt kan leda till. All tillväxt 
uppstår ur mänskliga insatser: av den tekniska utveckling som skapas av mänsklig 
uppfinningsrikedom, av de sociala system människor bygger upp för produktion och 
konsumtion, av det kapital som skapas ur detta och först och sist av det mänskliga arbete, som 
sätter kapital och teknik i verksamhet. Människors arbete är grunden för all välfärd och all 
kultur.  

Skattesystemet ska bidra till ett väl fungerande näringsliv och till en rättvis fördelning av de 
resurser produktionslivet skapar. Det ska utformas så att det premierar sunda ekonomiska 
beteenden, samtidigt som det tryggar möjligheterna att finansiera viktiga välfärdstjänster.64  

 

                                                 
63 K. Åmark, Hundra år av välfärdspolitik, Boréa (Umeå 2005) s. 23 
64 Socialdemokraternas partiprogram, 2001 
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I partiprogrammet från 2001, står det, som ovan citerat, att välfärden stärker förutsättningarna 
för tillväxt. Socialdemokraterna anser i detta partiprogram att insikten om sambandet mellan 
ekonomisk styrka och välfärd bör styra politiken, vilket innebär krav på hur tillväxten formas. 
Socialdemokraterna säger att tillväxten ämnar till att öka ”mänsklig” välfärd. De menar på att det 
är mänskliga insatser som ger tillväxt till ett samhälle. Den mänskliga uppfinningsrikedomen ska 
bidra till teknisk utveckling, människor skapar sociala system som ska bygga upp för produktion 
och konsumtion, det kapital som skapas av detta och slutligen det mänskliga arbetet som sätter 
teknik och kapital i funktion. ”Människors arbete är grunden för all välfärd och kultur.” Utöver 
hur arbete ska främja välfärden fortsätter Socialdemokraterna att förklara att de vill att 
skattesystemet ska utformas för att främja sunt ekonomiskt beteende och samtidigt kunna 
finansiera viktiga välfärdstjänster. Vilket ska göras genom en rättvis fördelning av de resurser som 
kommer från produktionslivet. Det förstnämnda stycket har en tämligen kapitalistisk klang då det 
trycker på ekonomins, produktionens samt konsumtionens vikt för välfärd och tillväxt, men de 
Socialdemokratiska ideologiska värdena syns sedan igenom då de understryker en rättvis 
fördelning av produktionens resurser till samhället.  
 
I valmanifestet från 2006 går att utläsa följande citat: 

Vi tror på den svenska välfärdsmodellen, men vi är inte nöjda med välfärden. Ännu finns 
brister att rätta till. Ännu skiljer klyftor människor åt i vårt land. Ingen orättvisa är större än 
den som går mellan den som har jobb och den som är arbetslös. Men också inflytande, hälsa, 
arbetsvillkor och ekonomiska förutsättningar är alltför ofta ojämnt fördelade. Den generella 
välfärden är ett effektivt sätt att omfördela samhällets resurser. Men välfärden är inte 
färdigbyggd. Välfärdens verksamheter måste klara att ständigt möta en ny tids behov.65 

Socialdemokraterna beskriver i detta manifest hur de ser att det fortfarande finns orättvisa klyftor 
som åtskiljer människor i vårt land. Den största orättvisan här är, enligt Socialdemokraterna, den 
mellan den arbetslösa och den som har arbete. Men det finns även orättvisor mellan hur 
välfärdsstatens resurser fördelas. Socialdemokraterna skriver ytterligare i detta manifest att 
lösningen på dessa orättvisor ligger i den generella välfärden. De menar på att det är en effektiv 
modell för att fördela resurserna i vårt samhälle. De skriver vidare att välfärden måste ständigt 
klara av att möta en ny tids behov. Just detta ligger väl an den teori jag tidigare nämnde. Rothstein 
skriver om de nya behoven och kraven välfärden möter och hur den måste anpassas utefter 
dem.66 Dock hävdar Socialdemokraterna på att den generella välfärdsmodellen fortfarande 
fungerar, vilket varken Rothsteins67 eller Ingemar Lindbergs68 teorier håller med om. 
 
 

                                                 
65 Socialdemokraternas valmanifest, 2006 
66 B. Rothstein, Vad bör staten göra?, SNS Förlag (Stockholm 2010) s. 267 
67 J. Pierre & B. Rothstein(red.), Välfärdsstat i otakt, Liber Ekonomi (Malmö 2003) s. 6f 
68 I. Lindberg, Välfärdens idéer, Atlas (Stockholm 1999) s. 321ff 
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Den Socialdemokratiska syn på välfärdssamhället som går att utläsa av mitt material och 
tidsperiod är således den att trots vissa nedgångar i välfärden så växer den nu på nytt. Trots att 
vissa orättvisor fortfarande finns och trots att det fortfarande finns brister att rätta till så ser 
Socialdemokraterna hur välfärden och tillväxten ökar och hur den generella välfärdsmodellen ses 
som den bästa välfärdsväg att gå. 
 
Det faktum att Socialdemokraterna hyllar den generella välfärden gör dock att deras välfärdssyn 
inte är densamma som i mina teoretiska infallsvinklar. Att välfärden skulle vara på något sätt 
utdöende framgår aldrig av materialet från Socialdemokraterna dock tillkännager de att 
välfärdssamhället förändrats på ett snarlikt sätt som Lindberg, Rothstein och Lavelle också anser. 
 
 

Slutdiskussion 
Jag har nu redogjort för de fynd jag funnit i mitt material och analyserat och reflekterat kring 
detta. Det är nu på sin plats för att sammanfatta de slutsatser jag kommit fram till. Utifrån 
Socialdemokraternas partiprogram och valmanifest från 1990-2010 har det gått att utläsa en hel 
del ideologiska värden, ställningstaganden och motiv. 
 
De ideologiska värden jag fann var Rättvisa, Trygghet, Frihet, Solidaritet och Jämställdhet. 
Värden som förutom att figurera i hur Socialdemokraterna talar om sin arbetsmarknadspolitik 
också är väl överensstämmande med deras övergripande ideologi. Det ligger dock en intressant 
diskussion kopplad till begreppet frihet vilket är ett värde mer förknippat till de liberala politiska 
ideologierna.69 Det betyder givetvis inte att Socialdemokraterna inte förespråkar frihet utan att 
Socialdemokratins grundideologi, vilken förespråkar solidaritet och kollektiv jämlikhet, blir 
”åsidosatt” då de talar om individuell frihet för den enskilde medborgaren. Jag tolkar dock att 
detta ligger i de samhällsförändringar som det talats om i både den tidigare forskningen jag 
presenterat och mina teoretiska infallsvinklar. Socialdemokraterna har anpassat sin ideologiska 
framställning för att bättre fungera i ett mer individualiserat och liberalt samhälle, såsom påvisat i 
min analys. 
 
Gällande de ställningstaganden Socialdemokraterna intagit i mitt material går det dock inte att 
utläsa någon stor ideologisk svängning, utan den framställda ideologin företer sig tämligen 
konstant genom hela materialet, med de huvudsakliga ställningstagandena i konstans. Det har 
dock gått att uppvisa en viss föränderlighet i ställningstagandena och värderingarna men det 
handlar till störst del om ett föränderligt ”gruppfokus” då olika ”gruppers” arbetssituation har 
olika mycket fokus från år till år. Detta föränderliga gruppfokus har, enligt min tolkning, sin 

                                                 
69 S-B. Ljunggren, Ideologier, Hjalmarsson & Högberg (Stockholm 2008) s. 23 
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grund i att det är olika gruppers situationer i samhället som är aktuella i den politiska debatten 
och att vilka grupper det handlar om skiftar från val till val på grund av samhälleliga faktorer och 
omständigheter som tidigare diskuterat. De ideologiska värdena erhåller även de en stor konstans, 
förutom där uppvisat. Den stora ”föränderligheten” ligger i värdet frihet, vilket fyllts av olika 
innebörder under materialets gång. Detta har jag tidigare diskuterat, men en ytterligare tolkning 
går att göra angående ordets rent semantiska betydelse, vilken är väldigt subjektiv och 
föränderliga beroende på sammanhanget ordet används i. Detta gäller dock de flesta ideologiska 
värdena, men det har, utifrån mitt material, varit mer påtagligt gällande detta specifika värde. 
 
De motiv jag funnit pekar på en viss kritik gentemot dels arbetsmarknadens parter men även mot 
den liberal-kapitalistiska ideologin. Vilket faller sig tämligen logiskt då detta är en ”motståndare” 
till Socialdemokratin. Denna sorts implicita kritik gentemot politiska motståndare är en väldigt 
vanlig typ av politisk retorik. Den ämnar till att, för väljarna, visa motståndarsidan som ”sämre” 
samt uppvisa den egna sidan som ”bättre”. Det är således inget exklusivt för Socialdemokraterna, 
utan det används av de flesta politiska aktörer. Denna kritiska ställning ter sig dock något 
”motsägelsefull” då Socialdemokraterna själva, i sina ställningstaganden, för en politik som lägger 
vikt på samarbete mellan alla parter på arbetsmarknaden samt på vikten av ökad produktion och 
konsumtion samt stärkt konkurrens på marknaden. Det går dock att göra tolkningen att även 
detta handlar om en anpassning till det nya ekonomiska tryck som tillkommit som följd av vår 
världs globalisering. Det behöver heller inte ses som ”motsägelsefullt” då man även kan tolka 
detta som en kritik mot arbetsmarknadens parter i följd av motståndarpolitikens effekt på dem 
och att Socialdemokraternas förespråkade ökade samarbete skulle förbättra 
arbetsmarknadssituationen.  
 
Om man ser till den syn på välfärdssamhället som uppdagas genom materialet går det att utläsa 
hur Socialdemokraterna sett att en viss nedgång i välfärden har skett, men att den har vänt och att 
välfärden kan frodas igen. De säger att välfärden möter många nya krav och behov och de hävdar 
att en generell välfärdspolitik är lösningen på de brister och orättvisor som fortfarande finns i 
välfärden. Denna syn är till viss del förenlig med den som jag presenterade i teoriavsnittet. Det är 
den i det aspekt att välfärden möter nya utmaningar och hot från ett förändrat samhälle, att 
välfärdspolitiken måste anpassa sig efter detta för att bibehålla fortsatt tillväxt och slutligen att 
den starka välfärden genomgått en viss ”kris” och nedgång. Det som inte överensstämmer mellan 
mina teoretiska infallsvinklar och Socialdemokraternas välfärdssyn ligger i vilken typ av 
välfärdspolitik som förefaller sig lämpligast. Socialdemokraterna säger att det är den generella 
välfärdspolitiken som är det medan teorierna, från Rothstein, inte fullt håller med om detta. Här 
ser vi däremot en stark vilja av Socialdemokraterna att bibehålla sina ideologiska grunder, i detta 
fall genom generell välfärdspolitik, men att de ändå sett hur vårt alltmer globaliserade samhälles nya 
krav lett ann för nya utmaningar gentemot välfärdstankarna. 
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Avslutningsvis skulle jag vilja poängtera att det skulle ha gått att genomföra en långt mer 
omfattande studie på detta område än den jag nu själv genomfört. Med ett bredare utbud och 
material och en syftesformulering som sträcker sig till fler aspekter och faktorer skulle det finnas 
väldigt mycket intressant att utläsa. Dock har jag, genom denna studie, uppdagat en del 
intressanta aspekter men på grund av studiens avgränsningar har det endast gått att vidröra dessa 
vid ytan. Huruvida Socialdemokratin kommer att falla eller resa sig. Huruvida välfärdssamhället 
kommer stärkas eller försvagas. Huruvida den arbetsmarknadspolitiska situationen kommer 
förändras nämnvärt eller inte. Huruvida den Socialdemokratiska grundideologin kommer skina 
upp eller blekna bort. Det är frågor som endast framtiden kan ge svar på. 
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