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Abstract 

In this study, I have examined the previous Social Democratic government’s communication 
with the voters, focusing on its promises during election campaigns, and the presentation of 
achieved results. The theories used are the mandate- and sanction theory; the first focuses on 
voters comparing manifestos to find the most agreeable, whilst the latter concentrates on 
voters evaluation the work of the previous government, to either discharge or support it. For 
the sanction theory to work, voters must have the necessary information to evaluate the 
government in progress. The question is; did the previous government provide the voters with 
such information?   

This has been done through scrutinizing the Social Democrats’ election manifestos that was 
used between 1994 and 2006, to examine what the party promised to achieve in economics 
and the labor market. Furthermore, I have studied the official statistics, provided by 
Statistiska Centralbyrån, to see whether the government fulfilled these promises, and if they 
provide the voters with the results of these promises.  

The study shows that the Social Democrats displays a lack of result presentation to the voters; 
neither the promise that was fulfilled, nor the ones the party failed to achieve were properly 
accounted for. This makes it more difficult for voters to evaluate the government’s 
performance, which poses a threat to the representative democracy; voters must be able to 
assess the governments, so that they may execute sanctions and remove the government from 
office when unsatisfied.            

Keywords: Swedish politics, elections, mandate theory, sanction theory, communication, 
election manifesto.  



 

3

 
Innehåll  

Abstract 

1. Inledning                                     5 

1.1 Syfte och frågeställningar                                           6 

1.2 Teori                                                                                7      

1.3 Metod och material                                                                                          9 

                     1.3.1 Avgränsning                                                                                           9  

1.3.2 Materialproblem                             11  

1.3.3 Begreppsapparat                  12     

                             

2. Ekonomisk och arbetsmarknadspolitisk agenda                                               15                                                 

            2.1 Partiprogram              15  

2.1.1 Partiprogram 1990             15  

2.1.2 Partiprogram 2001                                                                               16 

            2.2 Vallöften                                   18 

             2.2.1 Valmanifest 1994 – Sverige kan. Bättre                                              18 

             2.2.2 Valmanifest 1998 - Med omtanke om framtiden                                 19  

2.2.3 Valmanifest 2002 - Tillsammans för trygghet och utveckling             20  

3. Arbetsmarknad och ekonomi i siffror, åren 1994-2006                                  23 

4. Information till väljarna                     30 

            4.1 Återrapportering              30 

             4.1.1 Valmanifest 2002             31 

             4.1.2 Valmanifest 2006             32 

5. Det demokratiska underskottet – slutsatser och diskussion         34 

            5.1 Sanktionsteorins fall                                  34 

            5.2 Att övervaka och rapportera            35  

           5.3 Varför förändra - och för vem?            38 

Sammanfattning              40  

Referenser               42 



 

4

 
Figurförteckning  

Figur 1.1 Representation som åsiktsöverensstämmelse och ansvarsutkrävande         8 

Figur 1.2 sanktions - och mandatteorin               8 

Figur 3.1 Arbetslöshet i procent av arbetskraften 1999-2005.                                      23 

Figur 3.2 Reguljär sysselsättning i procent av befolkningen 20-64 år, 1993-2005      25 

Figur 3.3 Andel reguljärt sysselsatta i åldern 20-64 år                                                  25 

Figur 3.4 Den offentliga sektorns finansiella sparande som andel av BNP                 26 

jämfört med saldomålet år 2000–2005, angivet i procent. 

Figur 3.5 Framskrivning av antalet helårsekvivalenter vid olika                                28 

antaganden om sysselsättningsgrad 

Figur 5.1 sanktions - och mandatteorin                                                                          34 

Figur 5.2 Den representativa demokratins signalsystem            37    



 

5

 
1. Inledning 

Inför ett riksdagsval skapar varje politiskt parti ett valmanifest, i vilket de presenterar sin 

politik och vad de avser att åstadkomma om de skulle lyckas nå regeringsställning. Förutom 

mer övergripande politiska ambitioner presenterar partierna ibland även mer konkreta och 

specifika vallöften, vilka kan inbegripa alltifrån sysselsättning och ekonomi till energi och 

miljö. Genom att väljarna läser valmanifesten skall de få en översikt av vad de kan förvänta 

sig av de olika partierna vid ett regeringsbildande och även kunna jämföra hur de olika 

partierna avser att styra landet. Stödet från en majoritet av väljarna ger sedan legitimitet till 

det vinnande partiets eller partiernas politiska agenda.  

Vid nästa riksdagsval fyra år senare har väljarna möjlighet att ta ställning till om de är nöjda 

med den sittande regeringens insatser. För att i sin tur kunna bedöma hur den sittande 

regeringen har skött sig under den gångna mandatperioden måste väljarna få tillräckligt med 

underlag för att kunna göra en sådan utvärdering. En viktig del av detta bedömningsunderlag 

bör rimligtvis behandla resultatet av regeringens utförda arbete och huruvida vallöftena från 

förra valet infriats eller inte. Detta är nödvändigt för att väljarna skall kunna ta ställning om de 

vill ge den sittande regeringen sitt stöd eller om de istället vill ge sitt förtroende till något 

annat parti. Röstar man på ett parti för vad det lovar att åstadkomma är det ju av högsta 

intresse att veta att partiet verkligen genomför sitt löfte om det når regeringsposition. Skulle 

partiet misslyckas med löftesuppfyllandet borde rimligtvis en redogörelse och förklaring för 

detta vara på sin plats. Är det exempelvis en minoritetsregerings som sitter, vilket har varit 

den vanligaste formen i Sverige sedan andra världskriget1, kan bristande stöd från riksdagen 

fälla regeringens förslag. Styr regeringen i samarbete med andra partier kan detta samarbete 

vara orsak till att vissa förslag inte genomförs. Huvudsaken är dock att regeringen redovisar 

om löftena blivit uppfyllda eller ej, så att väljarna kan utvärdera regeringens arbete.   

Det är valmanifesten som är fokus i denna studie, då detta är partiernas direkta 

kommunikation till väljarna inför ett riksdagsval. Det är i dessa dokument de politiska 

partierna presenterar sina löften och konkurrerar om väljarnas röster.2 Det är även i 

valmanifesten som regeringen har tillfälle att redovisa för väljarna vad man åstadkommit 

under den gångna mandatperioden och om tidigare vallöften infriats, så att väljarna lättare 

skall kunna utvärdera regeringens arbete. Det är den förra socialdemokratiska regeringens 

                                                

 

1 Petersson O. et al, Demokrati utan ansvar (2002:30) 
2 Ibid. (2002:17) 
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kommunikation med väljarna, via sina valmanifest, som denna studie avser att undersöka, för 

att se om premisserna för väljarnas ansvarsutkrävande funktion uppfylls.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka om den demokratiska processen i 

Sverige fungerar som avsett när det gäller väljarnas möjlighet att utkräva ansvar av den 

sittande regeringen. Den huvudsakliga frågeställningen är således:  

1. Fungerar den demokratiska processen i Sverige beträffande den ansvarsutkrävande 

funktionen; uppfylls premisserna för att väljarna skall kunna utvärdera den sittande 

regeringens förda politik inför riksdagsval, så att väljarna vid missnöje kan avsätta 

den?  

För att operationalisera denna frågeställning söker jag besvara tre delfrågor, som behandlar 

kommunikationen från regering till väljare beträffande den förda politiken och utlovad 

resultat. Dessa frågor används som verktyg för att slutligen kunna besvara den övergripande 

frågeställningen om väljarnas ansvarutkrävande funktion besvaras. Fokus ligger på den 

socialdemokratiska regeringens kommunikation med väljarna i riksdagsvalen mellan 1994-

2004. De tre delfrågorna som skall besvaras är:  

1. Vilka explicita, kvantifierbara vallöften har den socialdemokratiska regeringen gått till 

riksdagsval med, beträffande arbetsmarknad och ekonomi 1994, 1998 och 2002?  

2. Uppfyller regeringen dessa utlovade vallöften? 

3. Informerar socialdemokraterna väljarna om uppnådda resultat i nästkommande 

valmaterial? Förser regeringen väljarna med underlag för att underlätta deras 

bedömning av regeringens insatser under den gångna mandatperioden?   

Som synes i frågeställningarna söker jag inte besvara hur den socialdemokratiska regeringen 

försökt uppfylla sina vallöften utan fokuserar på hur återrapporteringen till väljarna kring 

vallöftenas resultat sett ut, för att se om premisserna för den ansvarsutkrävande funktionen i 

den demokratiska processen fungerar som avsett.  
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1.2 Teori 

Nedan presenteras de teorier som studien grundas på. Teorierna är hämtade ur 

Demokratirådets rapport år 2002 med titeln Demokrati utan ansvar och behandlar relationen 

mellan politikers löften och resultat, kontra väljarnas val. Båda teorierna, kallade 

mandatteorin och sanktionsteorin3, handlar om de olika aktörernas roller och ansvar och vilka 

krav som kan ställas på väljarna, politikerna och systemet före och efter ett val. I en väl 

fungerande representativ demokrati måste både mandat- och sanktionsteorin finnas och 

fungera eftersom både tillsättning och avsättning av de styrande är grundläggande i en 

demokrati: ”För att en demokrati skall kunna existera är det inte bara nödvändigt att landets 

medborgare kan utse sina representanter i fria och rättvisa val, utan att de även måste kunna 

ställa de valda politikerna och partierna till svars”4 Det är således lika viktigt att väljarna kan 

utkräva ansvar av sina representanter och avsätta dem som det är viktigt att kunna välja 

representanterna i fria val.  

Mandatteorin fokuserar på de löften och mål som de politiska partierna presenterar inför 

riksdagsval och som väljarna skall jämföra med sina egna åsikter. Väljarna förväntas även 

jämföra de olika valmanifesten sinsemellan. Utgångspunkten är väljarens egna preferenser, 

vilka skall matchas med den utlovade politik som passar väljaren bäst, eller snarare tilltalar 

dem mest. Kärnan i mandatteorin är således åsiktsöverensstämmelse.5 Det parti eller partier 

som efter valet bildar regering förväntas sedan följa den utlovade politiken, eftersom det är 

den politiska agenda väljarna givit sitt stöd.   

Enligt sanktioneringsteorin åstadkoms väljarnas representation genom dess reaktion på den 

förda politiken och deras möjlighet att avsätta regeringen. Väljaren förväntas enligt denna 

teori bedöma regeringens insats retroaktivt. Regeringen fattar beslut som väljarna i nästa 

riksdagsval tar ställning till genom att antingen ge regeringspartiet fortsatt stöd eller rösta på 

något annat parti om de är missnöjda med resultatet. Kronologin är således omvänd gentemot 

mandatteorin; istället för att medborgarna godkänner politiken i förhand utkräver väljarna 

sanktioner i efterhand. Väljarnas roll är alltså att bedöma regeringens insats genom resultatet 

av dess politik, till exempel genom att jämföra regeringens förda politik med vallöftena den 

gav i förra valet. Det är alltså resultatpolitik som är kärnan i sanktionsteorin.6 

                                                

 

3 Petersson O. et al (2002:17ff) 
4 Choe Y, Valsystem och den representativa demokratin  (2003:53) 
5 Petersson O. et al (2002:17ff) 
6 Petersson O. et al (2002:21) 
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Figur 1.1 Representation som åsiktsöverensstämmelse och ansvarsutkrävande  

Politiker        

                        PROGRAM                                                BESLUT 

                                                                                           

                                                       MANDAT                                                       SANKTION 

Väljare                                      

                                                                                                                                       Tid  

Källa: Modifierad modell från Petersson O. et al (2002:18)  

Enligt författarna till Demokrati utan ansvar är både mandat- och sanktionsteorin nödvändiga 

för att den representativa demokratin skall fungera väl.7 Visserligen fordrar politik 

manöverutrymme men en regering skall ändå sträva efter att föra en politik som ligger så nära 

den legitimerade som möjligt. Annars går poängen med val förlorad och risken för 

maktmissbruk blir överhängande. Väljarna måste ha möjligheten att, om de anser att 

politikerna inte uppfyllt sina löften, kunna visa sitt missnöje genom att rösta bort den sittande 

regeringen i nästkommande val. Detta förutsätter att politikerna förser väljarna med tillräcklig 

information för att verkligen kunna bedöma regeringsinsatsen på ett korrekt sätt. Mandat- och 

sanktionsteorin kan också ställas upp i en matris beträffande de olika aktörer som ingår samt 

de olika krav som ställs på respektive aktör före och efter ett riksdagsval:  

Figur 1.2 sanktions - och mandatteorin 

Krav på: Före valet Efter valet 

Väljarna Jämföra egna åsikter med 

partiernas program   

Bevaka så ej löftesbrott sker samt 

utvärdera regerings förda politik 

från den förra mandatperioden 

Politikerna/regeringen Formulera program, presentera 

vallöften samt redovisa praktiska 

resultat 

Genomföra utlovad politik och 

uppfylla givna vallöften 

 

Källa: Modifierad modell från Petersson O. et al (2002:19) 

                                                

 

7 Petersson O. et al (2002:22) 
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Ovanstående matris är en kombination av mandatteorin och sanktionsteorin som har 

modifierats för att passa denna studie. De ändringar som gjorts är att exkludera systemets roll 

(i den ursprungliga matrisen är det väljarna, politikerna och systemet som undersöks) då detta 

inte står i direkt relation till uppsatsens syfte. Ursprungligen är teorierna uppställda var för 

sig, men de har sammanfogats till en matris i denna studie.  

1.3 Metod och material  

För att besvara den första frågeställningen utförs en innehållsanalys av socialdemokraternas 

valmanifest från åren 1994, 1998 och 2002. Med innehållsanalys avser jag min metod att ”på 

ett systematiskt sätt beskriva textinnehåll.”.8 Mer specifikt kommer analysen vara av det slag 

som Boréus & Bergström kallar kvalitativ textanalys9, det vill säga ”en textanalys där 

ingenting räknas eller mäts.”10 Jag syftar ju endast till att fastställa vilka löften som givits, inte 

räkna eller mäta antalet gånger de förekommer. Detta sker ju dock genom att systematiskt gå 

igenom textmaterialet och dokumentera vad jag finner.   

För att besvara den andra frågeställningen används en kvantitativ metod, då de funna 

vallöftena kommer att jämföras med Sveriges officiella statistik för att se om dessa uppfyllts. 

När någonting är kvantitativt betyder det att det kan ”räknas, anges i siffror eller termer som 

motsvarar siffror.”11 Slutligen görs ytterliggare en kvalitativ textanalys, denna gång för att se 

om socialdemokraterna redovisar resultatet av sina tidigare vallöften i nästkommande 

valmanifest.  

1.3.1 Avgränsning  

För att denna studie skall vara möjlig att genomföra måste dess undersökningsobjekt 

avgränsas då jag på grund av utrymmesmässiga skäl inte kan täcka allt inom detta ämne.12 Jag 

anser att uppsatsen i nuläget ligger inom ramen för vad en c-uppsats bör göra. Eftersom denna 

studie undersöker kommunikation mellan regeringsparti och väljare har jag valt att fokusera 

på det socialdemokratiska arbetarepartiet och dess senaste regeringsperiod 1994-2006. Mellan 

dessa år hade partiet obruten regeringsmakt vilket ger en kontinuitet i 

undersökningsmaterialet och möjliggör studerandet av partiets kommunikation med väljarna 

                                                

 

8 Bergström G & Boréus K, Textens mening och makt (2005:44) 
9 Ibid. (2005:44) 
10 Ibid. (2005:44) 
11 Ejvegård R, Vetenskaplig metod  (2003:36) 
12 Ibid. (2003:28) 
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under fyra riksdagsval i följd. Dock analyseras inte vallöftena från 2006 eftersom 

socialdemokraterna då förlorade regeringsställningen, varpå uppföljning av resultaten ej är 

möjlig att genomföra. Vidare kommer uppsatsen begränsas till ämnesområdena 

arbetsmarknad och ekonomi. Att jag valt dessa två områden beror på att de har legat i toppen 

på listan av de viktigaste frågorna för väljarnas partival under de valkampanjer som tilldragit 

sig under perioden.13 Arbetsmarknadspolitiken var dessutom ett av huvudskälen till 

socialdemokraternas förlust i riksdagsvalet 2006 enligt partiets egen valutredning.14   

Grunden för denna studie ligger i ett antal publicerade dokument från det socialdemokratiska 

arbetarpartiet. För att söka svar på första frågan om vilka vallöften regeringen givit studeras 

fyra av socialdemokraternas valmanifest: Sverige kan bättre (1994), Med omtanke om 

framtiden (1998), Tillsammans för trygghet och utveckling (2002) och Alla ska med (2006). 

Förutom dessa används även socialdemokraternas två partiprogram som varit gällande under 

den tidsperiod studien undersöker. Det första är från 1990 och det senaste antogs vid 

partikongress år 2001. Dessa dokument beskriver den ideologiska kärnan som den 

socialdemokratiska politiken vilar på och beskriver partiets grundläggande inställning till 

olika politiska sakområden, däribland åtgärder mot arbetslöshet, ökad sysselsättning och 

ekonomisk politik. Med hjälp av dessa partiprogram kan vi få en helhetsbild av den politik 

partiet avser att föra.  

För att besvara frågeställning 1 och 3 används de valmanifest socialdemokraterna arbetat fram 

till varje riksdagsval. Att jag valt att fokusera på valmanifesten är då detta är partiernas 

direkta kommunikation till väljarna; propositioner och andra dokument är visserligen 

tillgängliga för väljarna men är inte riktade till dem. För att kunna besvara fråga 2 är endast 

vallöften som anges i procent eller annan kvantifierbar information av intresse, då jag måste 

kunna jämföra löftena med den officiella statistiken för att se om de uppfylls. Statistiken 

kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB) som ansvarar för Sveriges officiella statistik. I 

fråga 3 undersöks återigen socialdemokraternas valmanifest, denna gång för att se om 

resultatet av föregående vals löften redovisas.   

                                                

 

13 Valu 2006: http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=56928 
14  Socialdemokraterna, Valet 2006 – valanalysgruppens slutrapport (2007:69) 
http://www.socialdemokraterna.se/upload/Rapporter/Valanalys/Slutrapport_valanalys_070329.pdf 

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=56928
http://www.socialdemokraterna.se/upload/Rapporter/Valanalys/Slutrapport_valanalys_070329.pdf
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Med explicita, kvantifierbara löften menar jag löften där någon form av siffra används för att 

beskriva det mål man avser att uppnå. Visserligen kan även mål angivna i termer av 

”höja/sänka” också räknas som kvantifierbara, men jag anser inte att de är tillräckligt tydliga 

för denna studie.  Med tydliga menar jag tydligt profilerade; att politiska partier vill ”höja” 

landets ekonomi och sysselsättning och ”sänka” dess arbetslöshet och brottslighet tror jag de 

flesta väljare tar för givet. Att ett parti säger att de vill sänka arbetslösheten räcker således inte 

för att får en väljare att rösta på just det partiet. Säger partiet däremot att det vill sänka 

arbetslösheten med X % är det en annan sak; nu kan väljarna jämföra de olika partiernas 

löften och se vilka som lovar ”bäst”. Partierna konkurrerar således om väljarnas röster genom 

sina löften, såsom mandatteorin föreslår.15 Ett annat skäl till att sifferlöften är att föredra är då 

detta ger sken av en tydligare politik; att få ned arbetslösheten med X % fodrar en långsiktig 

plan och politiska insatser, medan det mer opreciserade att ”sänka arbetslösheten” kan bli 

uppfyllt genom en svängning i konjunkturen, helt utan regeringens inblandning. Således är jag 

endast intresserad av löften som anges i siffror, andelar eller liknade.   

För att ge svar på frågan om regeringen uppfyller sina löften används statistik från SCB, som 

handhar Sveriges officiella statistik. Statistik gällande arbetslöshet och sysselsättning anges 

oftast som andel av arbetskraften. För att förenkla komparationer kommer även statistiken i 

denna studie gällande arbetslöshet och sysselsättning anges som andel av arbetskraften.   

1.3.2 Materialproblem  

Statistik kan användas till en rad olika saker som till exempel studier, tolkningar av olika 

fenomen etc. men det finns vissa faktorer att ta hänsyn till beträffande dess kvalitet. Officiell 

statistik har fyra kvalitetsfaktorer som måste uppfyllas: innehåll, tidsaspekt, tillförlitlighet och 

tillgänglighet.16 Att definitionerna av det som mäts är kända och fastställda hör till innehåll. 

Ändras definitionen av det som mäts kan statistiken påverkas kraftigt. Tidsaspekten, det vill 

säga hur gammal statistiken är spelar också in; nya siffror är att föredra framför gamla. En 

annan viktigt aspekt är statistikens jämförbarhet över tid, något som spelar stor roll för denna 

studie. Ändras till exempel definitionen av ”arbetslös” eller sättet man mäter antalet arbetslösa 

på, är arbetslöshetsstatistik från olika år inte jämförbara med varandra.  Tillförlitligheten är 

givetvis avgörande och olika faktorer såsom bortfall, urval och osäkerhet i källor etc. måste 

                                                

 

15 Petersson O. et al (2002:17ff) 
16 Ribe M, Statistik med kvalitet (1996:1)  
http://www.scb.se/Grupp/Klassrummet/_Dokument/Statistik_med_kvalitet.pdf  

http://www.scb.se/Grupp/Klassrummet/_Dokument/Statistik_med_kvalitet.pdf
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tas i beaktning. Statistikens tillgänglighet är också viktig på så sätt att den skall finnas att 

tillgå i en passande form, men även att källorna alltid skall anges för att möjliggöra kontroll.17    

En händelse som påverkar materialet som används i denna studie är att Statistiska 

centralbyrån ändrade definitionerna i sina arbetskraftsundersökningar (AKU) den 1 april 

2005. Skälet till denna omläggning är att statistiken skall EU anpassas. Detta innebär att 

statistik från före 1 april 2005 inte kan jämföras med senare statistik. Studiens resultat har 

dock ej påverkats av detta.  

1.3.3 Begreppsapparat  

Denna studie innehåller ett antal termer och begrepp som behöva definieras, särskilt då vissa 

av dem har olika innebörd beroende på när de används eller hur de mäts.   

Arbetskraft:

 

Oftast redovisas arbetslösheten angivet i procent av arbetskraften. Till 

arbetskraften räknas arbetsföra personer mellan 16-64 år som antingen är sysselsatta eller 

arbetslösa. Arbetskraften = sysselsatta + arbetslösa. Det relativa arbetskraftstalet anger 

andelen  personer som finns i  arbetskraften av befolkningen och som är mellan 16-64 år.18  

Arbetsmarknadspolitik:

 

hit räknas vanligtvis ”ekonomisk-politiska insatser som riktas direkt 

till arbetslösa (eller till personer som löper en stor risk att bli arbetslösa) med syfte att hjälpa 

dessa att erhålla ett arbete, en utbildningsplats, eller en ekonomisk ersättning under tiden som 

arbetslös.”19  

Arbetslös: som arbetslös betraktas den person som aktivt20 sökt arbete under referensveckan 

eller tre veckor före, det vill säga de senaste fyra veckorna. Vidare måste personen kunna ta 

ett arbete inom 14 dagar, räknat från referensveckans sista dag. Om en person står utan arbete 

men deltar i någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd räknas denna person inte som 

arbetslös. I den svenska definitionen av arbetslös räknas inte heller heltidsstuderande som sökt 

arbete och kan ta ett arbete inom 14 dagar, medan dessa klassas som arbetslösa i internationell 

statistik21  

                                                

 

17 Ibid (1996:1) 
18 Statistiska Centralbyrån: http://www.scb.se/templates/Standard____131803.asp 
19 Björklund A. et al,  Arbetsmarknaden (2000: 336) 
20 För definition av vad aktivt sökande innebär se bilaga   
21 Se bilaga  

http://www.scb.se/templates/Standard____131803.asp
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BNP:

 
(Bruttonationalprodukt) är det samlade värdet av alla de varor och tjänster som 

produceras i landets för användning till export, investeringar och konsumtion under en period, 

vanligtvis ett år eller ett kvartal.22  

Ej i arbetskraften:

 

Hit räknas personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa och omfattar 

till exempel pensionärer, hemarbetande, värnpliktiga, studerande utan arbete, och sjuka utan 

arbete.23   

Konjunkturcykel:

 

En konjunkturcykel kan förenklat ses som den tid det tar innan ekonomin 

passerat både en högkonjunktur och en lågkonjunktur. En normal konjunkturcykel brukar vara 

mellan 5-10 år.24  

Offentliga sektorns finansiella sparande: hit räknas den del av den disponibla bruttoinkomsten 

som inte konsumeras, transfereras eller används som bruttoinvestering.25  

Reguljär sysselsättning: hit räknas de personer mellan 20-64 år som är sysselsatta på den 

reguljära arbetsmarknaden, exklusive personer som är sysselsatta i konjunkturberoende 

arbetsmarknadspolitiska programmen.26  

Saldomålet

 

är ett budgetpolitiskt mål som är kopplat till EU:s krav i stabilitetspakten för de 

offentliga finanserna. Saldomålet är uppställt av riksdagen och innebär att den offentliga 

sektorns finansiella sparande skall uppgå till 2 procent av BNP i genomsnitt över en 

konjunkturcykel.27  

Öppen arbetslöshet:

 

hit räknas alla som söker arbete och som inte deltar någon 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd, eller konjunkturberoende program som det också kallas, under 

tiden. Detta är således den arbetslöshet som är synlig och inte är dold i någon åtgärd.28  

                                                

 

22 SCB, Offentlig ekonomi 2007 (2007:195) 
23 Ibid. http://www.scb.se/templates/Standard____131803.asp 
24 Finansdepartementet http://www.regeringen.se/sb/d/3914 
25 SCB, Offentlig ekonomi  (2007:56) 
26 Konjunkturinstitutet: 
http://www.konj.se/lagetisvenskekonomienoversikt/lagetisvenskekonomi/reguljarsysselsattningsgrad.4.165a3c2f
6d286f5347fff851.html 
27 SCB, Offentlig ekonomi  (2007:56f) 
28 Se bilaga  

http://www.scb.se/templates/Standard____131803.asp
http://www.regeringen.se/sb/d/3914
http://www.konj.se/lagetisvenskekonomienoversikt/lagetisvenskekonomi/reguljarsysselsattningsgrad.4.165a3c2f
6d286f5347fff851.html
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Under arbetets gång har vissa svårigheter uppstått på grund av olika definitioner av vissa 

begrepp. Exempelvis mäter SCB vanligtvis reguljär sysselsättning som sysselsatta personer 

mellan 16-64 år, medan socialdemokraternas räknar personer mellan 20-64 år. Detta har 

resulterat i flertalet feltolkningar innan jag insett att jag använt mig av fel diagram. Att mäta 

antalet arbetslösa kan också göras på olika sätt, givetvis med helt olika siffror som resultat. 

Stor noggrannhet har därför lagt på att kolla upp källorna till alla tabeller och diagram, samt 

vilken definition som använts och hur mätningen har utförts. Slutligen råder det oenighet om 

hur en konjunkturcykel egentligen mäts och definieras, vilket har orsakat svårigheter att finna 

tydliga svar på frågor angående de officiella finanserna. Detta har påverkat studiens resultat så 

till vida att den inte kan fastställa om socialdemokraterna uppfyller löftet om de officiella 

finansernas överskott eller ej.29 

                                                

 

29 Se kapitel 3.  
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2. Ekonomisk och arbetsmarknadspolitisk agenda  

I detta kapitel undersöks den arbetsmarknadspolitik som socialdemokraterna presenterat i sina 

valmanifest mellan 1994-2002. Syftet är att leta efter explicita vallöften av kvantifierbar 

natur, det vill säga utlovade resultat i form av siffror. Men först skall de två partiprogram som 

varit aktuella för socialdemokraterna under den undersökta perioden granskas för att förstå 

den grundläggande syn som präglar partiets politiska agenda på dessa områden.  

2.1 Partiprogram 

Nedan följer en redogörelse av socialdemokraternas syn på arbetslöshet och ekonomi så som 

de presenteras i deras partiprogram från 1990 och som fortfarande var det gällande vid 

riksdagsvalen 1994 och 1998. Sedan följer en granskning av partiprogrammet som antogs år 

2001, för att se om synsätten eller de politiska ambitionerna ändrats. Den situation som var 

rådande under mitten av 90-talet gällande Sveriges ekonomi och arbetsmarknad skiljde sig 

markant från den som var rådande i början av 2000-talet, varpå olikheter mellan de två 

partiprogrammen kan förekomma.    

2.1.1Partiprogram 1990  

Socialdemokraternas syn på arbetsmarknaden är tydlig; alla som kan och vill har rätten till ett 

meningsfullt arbete. Partiet menar att medborgarnas vilja att arbeta är Sveriges viktigaste 

tillgång och att ”full sysselsättning är god marknadsekonomi och produktiv politik”30. Vidare 

fastställer man att full sysselsättning i hela landet är socialdemokraternas mål och att man 

avser föra en arbetsmarknadspolitik som ”vägrar att lämna en arbetslös minoritet bakom 

sig”31 och som förordar produktivt arbete istället för passivt kontantstöd. Socialdemokraterna 

framhåller allas rätt till arbete som en förutsättning för vår fortsatta välfärd men man menar 

också att den fulla sysselsättningens politik har spelat en avgörande roll i främjandet av 

jämlikhet mellan individerna i samhället.32  

De grupper som visat sig oftare bli drabbade av arbetslöshet som till exempel ungdomar, 

långtidssjukskrivna och gamla, vill partiet rikta särskild uppmärksamhet och satsningar mot. 

Full sysselsättning är det slutgiltiga målet på grund av dess vikt för samhällsekonomin men 

                                                

 

30 Socialdemokraternas samlade partiprogram 1897-1990 (2001:137) 
31 Ibid. (2001:137) 
32 Ibid. (2001:139) 
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även ur ett rättvise- och frihetsperspektiv.33 När det gäller Sveriges ekonomi ligger stor fokus 

på vilka som har möjlighet att vara med och påverka och man motsätter sig den rådande 

maktkoncentrationen:  

Socialdemokratin vill sålunda ersätta den ekonomiska maktkoncentrationen i 

enskilda händer med en ordning, där varje människa har rätt att som 

medborgare, löntagare och konsument påverka produktionens inriktning och 

fördelning, produktionsapparatens utformning och arbetets villkor.34  

Vilken form av ekonomiskt system Sverige bör ha tas också upp för diskussion och man 

konstaterar att en kombination av planekonomi och marknadsekonomi är att föredra. Man 

menar att båda former har stora brister i renodlad form men att de går att kombinera för att 

komplettera varandras brister.35 Internationalisering av ekonomin i världen diskuteras också 

och man lyfter fram problemen med att allt multinationella företag och allt rörligare kapital 

försvagar fackrörelsernas möjligheter att försvara löntagarnas intressen. Sveriges drabbas 

också av minskat nationellt handlingsutrymme då regeringens, riksdagens och riksbankens 

mål i allt högre utsträckning påverkas av internationella krafter.36  

2.1.2 Partiprogram 2001 

Det partiprogram som är aktuellt idag skrevs år 2001. Partiets syn på arbetsmarknaden är i 

stora drag samma som i programmet från 1990, med några nya aspekter inkluderade. Precis 

som i det förra partiprogrammet är det fortfarande full sysselsättning som är ett av 

socialdemokraternas mest grundläggande mål och att partiets jämlikhetssträvan är beroende 

av att detta uppnås:   

Full sysselsättning är ett socialt likväl som ekonomiskt mål. Den gör alla delaktiga i 

skapandet av välfärden och hindrar arbetslöshetens utanförskap med de ojämlikheter och 

mänskliga skador den för med sig. Den stärker strävandena att bryta könsrollsmönster, 

etniska fördomar och diskriminering genom att bryta udden av de utsorteringsmekanismer, 

som på en svagare arbetsmarknad tar över hänsynen till kunnande och kompetens och 

sorterar bort människor på grund av kön, etnisk bakgrund, ålder eller funktionshinder. 37  

                                                

 

33 Ibid. (2001:157) 
34 Ibid. (2001:129) 
35 Ibid. (2001:130f) 
36 Ibid. (2001:121) 
37 Partiprogram för Socialdemokraterna (2001:26) 
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Här har jämställdhet mellan män och kvinnor fått en mer uttalad roll och även de problem 

med diskriminering som finns på arbetsmarknaden inkluderats. Dessa två aspekter omnämns 

visserligen i partiprogrammet från 1990 men inte lika uttalat som i det nya, vilket 

socialdemokraterna själva betonar i inledningen av programmet från 2001. Där skriver man 

att det nya programmet ”innebär också på många punkter en vidareutveckling och förnyelse 

av de tidigare programmen. En viktig sådan punkt är den vidgade jämlikhetsanalysen, som 

innefattar både klass, kön och etnicitet”38. Dessutom ägnas en stor del av inledningen till att 

beskriva globaliseringens påverkan på kapital, klass och arbetsmarknad, där man anser att det 

ökade kravet på yrkeskunnande som sker inom produktionen resulterar i att arbetarna återfår 

kontrollen över produktionen och kan således stärka sin ekonomiska position. Man varnar 

samtidigt för att redan utsatta grupper med svag anknytning till arbetsmarknaden riskerar att 

drabbas av ännu större utanförskap och motsättningar till kapitalet.39  

Hög internationell konkurrenskraft, stark produktion och en aktiv arbetsmarknad lyfts fram 

som grundläggande för en fortsatt ökad sysselsättning, ekonomi och välfärd. Full 

sysselsättning lyfts fram som både ett social och ett ekonomiskt mål. Vidare beskrivs partiets 

syn på den anställdes villkor, vilket man menar är grunden för ett bra arbetsliv, där man lyfter 

fram arbetarnas möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning som viktiga faktorer. 

Detta menar man inte bara är för individens och jämställdhetens skull, utan stärker även 

ekonomin och konkurrenskraften hos företagen.40 Socialdemokraterna vill även att den 

anställde skall kunna påverka sin arbetstid.41  

En sak som skiljer detta partiprogram från det tidigare är det ekonomiska aspekten; man gör 

en tydlig gränsdragning mellan marknadsekonomi och kapitalism. Istället för som tidigare se 

marknadsekonomi som det stora hotet ser man mer till dess möjligheter. Det är kapitalismen 

som utpekas som den onda kraft som skall bekämpas.42 Inte heller motståndet mot privat 

ägande är längre lika hårt, snarare ser man det som en del av det marknadsekonomiska livet. 

Vad man däremot understryker är att ekonomin alltid skall underordnas demokratin; 

vinstintressen får inte gå före alla andra samhällsintressen och ensamt styra utveckling.43 Men 

                                                

 

38 Ibid. (2001:1)  
39 Ibid. (2001:7) 
40 Ibid. (2001:26f) 
41 Ibid. (2001:28) 
42 Ibid. (2001:4) 
43 Ibid. (2001:19) 
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man ser ändå behovet av marknadsekonomi för att trygga välfärden, så länge den hålls åtskiljd 

från kapitalismen:  

Marknaden behövs för den effektiva produktion som skapar och återskapar 

resurserna för välfärden. Kapitalism och marknadsekonomi ska hållas i sär. 

Marknadsekonomi är ett distributionssystem, där varor och tjänster byter ägare 

med pengar som bytesvärde. Kapitalism är ett maktsystem med förräntningen 

av kapital som överordnad norm.44  

Efter att ha granskat socialdemokraternas två senaste partiprogram kan det nu konstateras att 

partiets viktigaste politiska mål att uppnå inom arbetsmarknaden är full sysselsättning i hela 

landet samt att förbättra alla anställdas villkor och öka deras inflytande. Detta mål har varit 

gällande under hela perioden 1994-2006 som studeras i denna uppsats. Partiets ekonomisyn 

har under periodens gång förändrats en del och man är numera positivare till 

marknadsekonomi, förutsatt en ekonomisk politik som hindrar vinstintressen från att 

dominera över andra samhällsintressen. Man motsätter sig även en maktkoncentration av 

kapitalet till ett fåtal.   

2.2 Vallöften 

Till skillnad från ett partiprogram, som inte förnyas lika regelbundet, presenterar partierna ett 

nytt valmanifest inför varje riksdagsval. Det är i manifesten som partierna presenterar sina 

vallöften för väljarna; vad man avser att uträtta vid ett regeringsbildande. Det är i dessa 

dokument som denna studies första frågeställning skall sökas; vilka vallöften ha den 

socialdemokratiska regeringen gått till val med 1994, 1998 och 2002 om vad de lovar att 

uppnå inom Sveriges arbetsmarknad och ekonomi? Endast explicita, kvantifierbara vallöften 

är av intresse.  

2.2.1 Valmanifest 1994- Sverige kan. Bättre. 

I valmanifestet Sverige kan bättre från 1994 skriver socialdemokraterna att Sveriges befinner 

sig i en kris av såväl politiskt som ekonomiskt slag. Partiet säger att ”Vårat mål för de 

kommande fyra åren är att få igång tillväxten, minska arbetslösheten, skapa sunda 

                                                

 

44 Ibid. (2001:20) 
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statsfinanser och stabilisera statsskulden samt klara välfärden 

 
Får vi väljarnas förtroende 

kommer vi göra allt för att nå dessa mål”.45    

Manifestet fortsätter med en dyster beskrivning av Sveriges situation, om massarbetslöshet, en 

växande statsskuld och stort budgetunderskott. Man förklarar att detta leder till minskade 

skatteintäkterna varpå välfärden hotas; allt detta en ond cirkel som måste brytas. Lösningen 

partiet lyfter fram är att pressa ned arbetslösheten, vilket kan ske om ”vi får igång 

framtidsbyggandet, investeringarna, och får till stånd en uthållig tillväxt”.46 Detta skall uppnås 

genom förändringar inom fyra områden: att sänka företagsbeskattningen så att företag kan 

växa och ge fler jobb47, att förbättra löntagarnas rättigheter på arbetsplatsen48, att skapa 

trygghet för medborgarna vid sjukdom, ålderdom, skada och handikapp49, samt slutligen att 

arbeta för jämställdhet mellan män och kvinnor.50 Det konstateras också att det är i 

näringslivet som de flesta jobb måste skapas.51 Enligt den definition som används i denna 

studie finns inget explicit och kvantifierbart vallöfte i detta valmanifest. Socialdemokraterna 

lovar endast att arbetslösheten skall pressas ned och sysselsättningen öka och inte med hur 

mycket. Som tidigare angivet räcker detta alltså inte för att räknas som vallöfte i denna 

studie.52  

2.2.2 Valmanifest 1998 – Med omtanke om framtiden 

I valmanifestet inför 1998 års riksdagsval är det en positivare bild av Sveriges situation som 

framträder och socialdemokraterna skriver att vi kan ”möta 2000-talet med tillförsikt och 

optimism”.53 Under kapitlet med rubriken Vår politik för tillväxt och sysselsättning påträffas 

det första kvantifierbara uttalandet om arbetsmarknadsresultat. Här skriver partiet att ”Målet 

är full sysselsättning. Förutsättningarna är goda för att halvera den öppna arbetslösheten till 4 

procent år 2000. Därefter är målet full sysselsättning.”54 Arbetslöshetsmålet är dock inte 

formulerat som ett löfte utan snarare som en prognos. Lite senare i manifestet ändrar 

                                                

 

45 Socialdemokraternas valmanifest 1994, Sverige kan. Bättre. (1994:1)  
46 Ibid. (1994:3f) 
47 Ibid. (1994:10) 
48 Ibid. (1994:10) 
49 Ibid. (1994:12) 
50 Ibid. (1994:11) 
51 Ibid. (1994:13) 
52 Se avsnitt 1.2 Metod och material. 
53 Socialdemokraternas valmanifest 1998, Med omtanke om framtiden. s. 1 
54 Ibid. (1998:4) 
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socialdemokraterna formuleringen av detta till ett vallöfte: ”År 2000 skall den öppna55 

arbetslösheten vara högst 4 procent.”56  

Den nationella ekonomin lyfts fram som en avgörande beståndsdel i en lyckad arbetsmarknad; 

låga räntor och statsfinanser under kontroll är receptet på fortsatt framgång. En ny inflation 

skall bekämpas till varje pris, då man menar att den skulle leda till växande arbetslöshet och 

vidgade samhällsklyftor.57 Samtidigt förklarar socialdemokraterna att Sveriges hushåll 

kommer tvingas bära effekterna av den tidigare ekonomiska krisen under flera år framöver. 

Man förklarar att en av statens största utgifter är räntan på statsskulden och att Sveriges 

ekonomi måste förbättras avsevärt, annars tvingas nästa generation bära vårat ok.58 Man lovar 

att arbetslösheten skall sänkas till år 2000, men även att Sveriges ekonomi skall ha förbättrats: 

”Då skall överskottet i de offentliga finanserna vara 2 procent.”59 Samanlagt har 

socialdemokraterna således formulerat två explicita vallöften inom ekonomi och 

arbetsmarknad inför riksdagsvalet 1998.  

2.2.3 Valmanifest 2002 – Tillsammans för trygghet och utveckling 

Inför valet 2002, efter två mandatperioder i regeringsställning, är socialdemokraternas 

optimism något mindre än fyra år tidigare. Bland annat avslutas manifestets inledningsstycke 

med att ”Vi socialdemokrater är stolta över Sverige, men inte nöjda. Stora framgångar ligger 

bakom oss. Men de största utmaningarna ligger framför oss.”60 Under kapitlet Arbete och 

tillväxt skriver partiet att man vill ”förbättra villkoren för löntagare och de små företagen”61 

samt att ”År 2004 ska den reguljära62 sysselsättningen uppgå till 80 procent”.63 Vidare säger 

partiet att ”Sverige ska fortsätta att ha hög tillväxt, låg arbetslöshet och sunda statsfinanser. 

Därför ska de offentliga finanserna ha ett överskott på 2 procent av BNP64 i genomsnitt över 

en konjunkturcykel.”65  Här upprepas och preciseras alltså vallöftet från 1998 till att gälla per 

konjunkturcykel66. Partiet fastställer också att ”behovet av socialbidrag skall halveras mellan 

                                                

 

55 Se avsnitt 1.5 Begreppsapparat för definition. 
56 Socialdemokraternas valmanifest 1998 (1998:7) 
57 Ibid. (1998:4) 
58 Ibid. (1998:7) 
59 Ibid. (1998:7) 
60 Socialdemokraternas valmanifest 2002-2006, Tillsammans för trygghet och utveckling. s. 1 
61 Ibid. (2002: 1) 
62 Se avsnitt 1.5 Begreppsapparat för definition. 
63 Socialdemokraternas valmanifest 2002-2006 (2002: 4) 
64 Se avsnitt 1.5 Begreppsapparat för definition. 
65 Ibid. (2002:5) 
66 Se avsnitt 1.5 Begreppsapparat för definition. 
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1999 och 2004”.67 Slutligen lovar socialdemokraterna att samarbeta med alla inblandade 

parter för att ta itu med landets sjukskrivningar:  

Det är bara tillsammans – anställda, arbetsgivare, fackliga organisationer, 

myndigheter, folkvalda – som vi kan lyckas att nå målet att senast till år 2008 

halvera sjukskrivningarna. 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.68  

Detta löfte lovar socialdemokraterna att infrias till 2008, vilket gör att uppföljning och 

utvärdering av detta löfte inte är möjligt att genomför. Det hade dessutom inte varit möjligt att 

följa arbetet med detta vallöfte då socialdemokraterna förlorade regeringsställningen 2006. 

Med anledning av detta har jag valt att inte ta med detta vallöfte i kommande undersökningar. 

I riksdagsvalet 2002 formulerar socialdemokraterna således tre explicita vallöften inom de 

områden uppsatsen studerar.   

Då socialdemokraterna förlorar regeringsmakten i riksdagsvalet 2006 har valmanifest från 

detta år exkluderats i denna del; det går ju varken att kontrollera resultatet eller följa upp 

redovisningen inför väljarna. Visserligen kan det vara av intresse att se hur vallöftena ser ut 

det året partiet förlorar valet eftersom vi vet hur de sett ut de år partiet segrat, men då detta 

inte ligger direkt i linje med uppsatsens syfte har jag valt att inte ta med detta.   

Sammanfattningsvis har den socialdemokratiska regeringen formulerat och gått till val med 

fyra löften mellan 1994-2004 om vilka resultat de skall uppnå inom svensk ekonomi och 

arbetsmarknad. Dessa löften är att:  

1. År 2000 skall den öppna arbetslösheten vara högst 4 procent. 

2. År 2004 ska den reguljära sysselsättningen uppgå till 80 procent. 

3. År 2000 skall de offentliga finanserna ha ett överskott på 2 procent av BNP i 

genomsnitt över en konjunkturcykel. 

4. Behovet av socialbidrag skall halveras mellan 1999 och 2004.  

                                                

 

67 Ibid. (2002:5) 
68 Ibid. (2002:5) 



 

22

 
Samtliga löften är explicita och kvantifierbara, samt har en tidsangivelse när det skall vara 

genomförda. Detta kommer att underlätta för det kommande arbetet med att följa upp 

resultaten av dessa löften samt undersöka huruvida den förra regeringen presenterade 

resultaten av dessa vallöften för väljarna inför nästkommande riksdagsval. Det är dock viktigt 

att observera vad som faktiskt lovas i vallöftena; det rör sig till exempel om den öppna 

arbetslösheten och den reguljära sysselsättningen. Överskottsmålet i de offentliga finanserna 

nämndes första gången i valmanifestet från 1998 men fick än med en mer specifik definition i 

valmanifestet 2002.     
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3. Arbetsmarknad och ekonomi i siffror, åren 1994-2006                            

I detta kapitel skall studiens tredje frågeställning besvaras; om den socialdemokratiska 

regeringen uppfyller sina vallöften. Detta skall ske genom att granska den officiella 

statistiken, som tillhandahålls av SCB. Orsaken till att detta undersöks är för att kunna se 

huruvida regeringens resultatredovisning, som undersöks i härnäst, stämmer överens med den 

officiella statistik som finns publicerad.  

Arbetslöshetsmålet var 4 procent och skulle vara uppnått till år 2000. Den graf som finns att 

hämta på SCB:s hemsida rörande arbetslösheten i Sverige visar följande:   

Figur 3.1 Arbetslöshet i procent av arbetskraften 1999-2005.  

 

  Källa: Statistika Centralbyrån69  

Det är dock svårt att utläsa ur denna graf huruvida socialdemokraterna uppfyllde detta vallöfte 

i tid. Någonstans vid årsskiftet mellan 2000-2001 låg arbetslösheten kring 4-procents nivå 

men exakt när går ej att se. Svaret får istället sökas i den textsammanställning av 

arbetsmarknadsstatistiken från åren 1976-2004 som SCB har publicerat.   

Enligt den tabell som SCB redovisar i detta dokument låg arbetslösheten för år 2000 på 4,7 

procent.70 Däremot sjönk den till 4 procent år 2001 och förblev så låg även 2002, för att stiga 

                                                

 

69 Tabellen finns på: http://www.scb.se/templates/tableOrChart____23324.asp 
70 Statistiska Centralbyrån, Sysselsättning och arbetslöshet 1976-2004 (2005:15) 
http://www.scb.se/statistik/AM/AM0401/Sysselsattning_och_arbetsloshet_1975-2004.pdf 

http://www.scb.se/templates/tableOrChart____23324.asp
http://www.scb.se/statistik/AM/AM0401/Sysselsattning_och_arbetsloshet_1975-2004.pdf
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något 2003. Dessa siffror visar dock endast snittet för varje år. Läser man tabellen med 

statistiken månad för månad visar den att 4 procent nåddes i oktober 2000 och sjönk till och 

med under denna nivå i november (3,9 procent) och december (3,7 procent).71 Alltså lyckades 

socialdemokraterna infria sitt vallöfte om att sänka den öppna arbetslösheten till 4 procent till 

år 2000.   

Det andra vallöftet tillkom inför riksdagsvalet 2002 och handlade om att öka den reguljära 

sysselsättningen till 80 procent till år 2004. Följande graf presenteras i ett pressmeddelande 

från SCB och visar hur den reguljära sysselsättningen har sett ut under perioden 1993-2005.  

Figur 3.2 Reguljär sysselsättning i procent av befolkningen 20-64 år, 1993-2005  

 

Källa: Statistika Centralbyrån, AKU februari 2005.72  

Som tabellen visar steg den reguljära sysselsättningen inte till 80 procent under år 2004 och 

socialdemokraterna lyckades alltså inte infria vallöftet. Partiet presenterar själva sitt 

                                                

 

71 Ibid. (2005:16) 
72 Tabellen finns på: 
http://www.scb.se/statistik/AM/AM0401/2005M02/Diagram%20regulj%C3%A4rt%20sysselsatta.pdf  

http://www.scb.se/statistik/AM/AM0401/2005M02/Diagram%20regulj%C3%A4rt%20sysselsatta.pdf
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misslyckade på regeringens hemsida i oktober 2006, där man skriver att ”regeringens mål att 

80 procent av befolkningen i åldern 20-64 år skall ha reguljär sysselsättning har ännu inte 

nåtts. Det saknas fortfarande ett par procentenheter för att målet skall vara uppfyllt.”73 Man 

illustrerar även detta med följande graf:  

Figur 3.3 Andel reguljärt sysselsatta i åldern 20-64 år 

  

Källa: Regeringskansliet (2006)74  

Nästa löfte att undersöka handlar om målet med 2 procents överskott av BNP i de offentliga 

finanserna, beräknat över en konjunkturcykel, som skulle vara uppnått år 2000. SCB ger 

årligen ut en rapport om Sveriges offentliga finanser. I rapporten publiceras följande graf över 

de offentliga finansernas överkott under de senaste åren:        

                                                

 

73 Regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/6507;jsessionid=aTrbYg-T2Q44 
74 Ibid. 

http://www.regeringen.se/sb/d/6507;jsessionid=aTrbYg-T2Q44
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Figur 3.4 Den offentliga sektorns finansiella sparande som andel av BNP jämfört med saldomålet år 2000–

2005, angivet i procent. 

  

Källa: SCB, Nationalräkenskaperna75   

År 2000 låg det officiella överskottet väl över den fastställda nivån på 2 procent. Dock gäller 

regeringens löfte inte årsvis, utan det genomsnittliga överskottet beräknat över en 

konjunkturcykel. Detta gör att målet kan nås trots att överskottet varierar för olika år. Detta 

övervägs också av regeringen vid varje års budgetplanering, vilket man förklarar på följande 

sätt:  

Med utgångspunkt från det övergripande målet regeringen i 

budgetpropositionen preciserade överskottsmål för nästkommande budgetår. 

Det preciserade överskottsmålet bestäms med hänsyn till konjunkturläge och 

resursutnyttjande i svensk ekonomi. Det innebär att det finansiella sparandet 

kan variera mellan åren. Ett lägre sparande i en lågkonjunktur kan bidra till att 

mildra konjunktursvackan. Det omvända gäller i ett konjunkturläge med högt 

resursutnyttjande. Ett högre offentligt sparande dämpar då risken för 

överhettning.76  

Således utvärderar regeringen den rådande ekonomiska situationen varje år i förhållande till 

det övergripande målet på 2 procents överskott av BNP. Enligt regeringens egen prognos för 

                                                

 

75 SCB, Offentlig ekonomi 2007 (2007:57) 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OE0903_2007A01_BR_OE06SA0701.pdf 
76 Proposition 2004/05:1, Budgetpropositionen för 2005 (2004:23) 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/97/44/5780efa4.pdf 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OE0903_2007A01_BR_OE06SA0701.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/97/44/5780efa4.pdf
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åren 2000-2007 ”uppgår det genomsnittliga överskottet till 1,4 procent av BNP.”77 Dock anser 

regeringen inte att detta kan räknas som en normal konjunktionscykel eftersom BNP-gapet i 

genomsnitt har varit negativt.78 Det faktiska genomsnittet för 2000–2003 uppgick till ca 2 

procent av BNP79, varpå regeringen konstaterar att ”det övergripande överskottsmålet på 2 

procent av BNP över en konjunkturcykel ligger fast.” 80  

I Riksrevisionens undersökning Regeringens uppföljning av överskottsmålet (RiR 2006:27) 

konstaterar man att det är svårt att utifrån regeringens årsredovisning fastställa om resultatet 

är i linje med överskottsmålet. Man riktar även kritik mot regeringens redovisning då man 

anser att den inte redovisar resultaten på ett sätt som överensstämmer med målet:  

Den offentliga sektorns finansiella sparande utvärderas endast i förhållande till 

det årliga överskottsmålet. Uppföljningen av det övergripande målet att 

överskottet ska uppgå till 2 procent av BNP i genomsnitt över en 

konjunkturcykel inskränker sig till ett konstaterande att det genomsnittliga 

överskottet 2000–2006 uppgår till 2,0 procent av BNP inklusive sparandet i 

premiepensionssystemet. Huruvida denna period sammanfaller med en 

konjunkturcykel anges inte.81  

Det går alltså inte att avgöra huruvida den socialdemokratiska regeringen lyckades genomföra 

sitt ekonomiska vallöfte, då det inte finns ett entydigt svar på om en konjunkturcykel ännu har 

passerat eller ej.  

Det sista vallöftet som undersöks gäller ett halverade av antalet socialbidragsberoende från 

1999 till 2004. I regeringes budgetproposition 2001/02:1 konstaterar man att målet med att 

halvera socialbidragsberoendet mellan 1999-2004 skall följas upp årligen med en rapport om 

arbetets utveckling.82 I 2005 års budgetproposition skriver regeringen att ”Målet om en 

                                                

 

77 Proposition 2004/05:1, Budgetpropositionen för 2005 (2004:103) 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/97/44/5780efa4.pdf 
78 Finansutskottet, Finansutskottets betänkande 2004/05:FiU1 - Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna 
(2005:95) http://www.riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spc=obj&guid=0b5591eb-8580-46f0-ba92-
18dbcdfd755f 
79 Proposition 2004/05:1, Budgetpropositionen för 2005 (2004:98) 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/97/44/5780efa4.pdf 
80 Proposition 2004/05:1 (2004:99) 
81 Riksrevisorerna, Granskning av Årsredovisning för staten 2006, RiR 2007:13 (2007:13) 
http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/OpenDocument____556.aspx?documentid=6734  
82 Proposition 2001/02:1, bilaga 3 Avstämning av målet om en halvering av antalet socialbidragsberoende 
mellan åren 1999 och 2004 (2000:24) http://www.regeringen.se/content/1/c4/31/36/02b67e74.pdf  

http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/97/44/5780efa4.pdf
http://www.riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spc=obj&guid=0b5591eb-8580-46f0-ba92-
18dbcdfd755f
http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/97/44/5780efa4.pdf
http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/OpenDocument____556.aspx?documentid=6734
http://www.regeringen.se/content/1/c4/31/36/02b67e74.pdf
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halvering av antalet socialbidragsberoende har inte uppnåtts till 2004. Målet kvarstår och ska 

uppfyllas så snart som möjligt.”83 Vidare skriver regeringen att man var på god väg att 

uppfylla målet men den låga sysselsättningsutvecklingen bromsade minskningen av antal 

socialbidragsberoende personer. Nedanstående diagram visar utveckling från 1990 och 

framåt:  

Figur 3.5 Framskrivning av antalet helårsekvivalenter vid olika antaganden om sysselsättningsgrad 

 

Källa: SCB, Finansdepartementets beräkningar84  

Under perioden 1999-2004 minskade beroendet av socialbidrag med ca 24 procent.85 Då 

regeringens mål var att sänka den med 50 procent lyckades man alltså inte uppfylla detta 

vallöfte.  

Efter att ha följt upp resultaten av socialdemokraternas vallöften kan denna studie konstatera 

att den förra regeringen lyckades uppfylla sitt vallöfte från 1998 års riksdagsval om att sänka 

den öppna arbetslösheten till 4 procent till år 2000. Man lyckades dock inte uppfylla löftet om 

en reguljär sysselsättning på 80 procent till år 2004, eller att halvera socialbidragsberoendet 

mellan 1999-2004. Det går ej att fastställa om löftet med ett överskott i de officiella 

                                                                                                                                                        

  

83 Proposition 2005/06:1, bilaga 3 Avstämning av målet om en halvering av antalet socialbidragsberoende 
mellan åren 1999 och 2004 (2004:7)  http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/98/13/0bd91d6d.pdf 
84 Ibid. (2004:21)  
85 Ibid. (2004:7)  

http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/98/13/0bd91d6d.pdf


 

29

 
finanserna på 2 procent av BNP under en konjunktionscykel uppfyllts eller ej, då det är oklart 

om en hel konjunktionscykel har passerat.  

Nu kvarstår den sista frågan; redovisar partiet dessa resultat inför väljarna i de riksdagsval 

som följer efter att löftena skall vara infriade, så att väljarnas lättare kan utvärdera regeringens 

gångna mandatperiod?   
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4. Information till väljarna 

Både mandat- och sanktionsteorin behövs för att en representativ demokrati skall fungera väl; 

det är lika viktigt att väljarna kan välja sina företrädare i fria val som att de kan rösta på andra 

partier om de är missnöjda med den sittande regeringens arbete. Men för att sanktioner skall 

vara möjliga krävs att politikerna förser väljarna med tillräckligt med information, så att de 

kan bedöma regeringens utförda arbete på ett korrekt sätt. Vedung skriver följande om 

politikernas resultatinformation till väljarna:   

Anta att medborgarnas ombud, politikerna, efter löften i en valkampanj beslutar 

om en pensionsreform, som skall ge alla en ekonomiskt säker och anständig 

ålderdom. Efter en viss tid visar det sig att dessa mål inte uppfylls. Det måste 

vara utomordentligt värdefullt för väljarna att få reda på detta när de i nya val 

skall ta ställning till sina ombud och den förda politiken. 

Måluppfyllelseutvärdering tycks livsviktig i ett medborgerligt demokratiskt 

perspektiv.86   

Resultatredovisning till väljarna är alltså lika viktigt som själva vallöftena, om inte viktigare 

eftersom löften som inte hålls blott är tomma ord, eller som författarna uttrycker det i 

Demokrati utan ansvar: ”Regeringar ska bestraffas eller belönas för sina gärningar, inte för 

sina löften. Valda politiker ska agera, medan väljarna ska reagera.”87   

4.1 Återrapportering  

Nu kvarstår att undersöka om socialdemokraterna informerar väljarna om resultatet av deras 

politik inför nästa riksdagsval. Eftersom det är i valmanifesten partierna presenterar sina 

vallöften är det även där man kan förvänta sig att de skall redovisa den gångna 

mandatperiodens resultat och huruvida man uppfyllt sina vallöften eller inte.   

Då socialdemokraterna angivit en period eller ett år då de fyra löftena skall vara uppfyllda är 

det i valmanifestet som följer man kan vänta sig redovisning av resultatet. Arbetslöshetsmålet 

skall vara nått år 2000, varpå valmanifestet från 2002 genomsöks för att finna en 

resultatredovisning. Det är även i detta manifest som en redogörelse för de offentliga 

finansernas överskott bör finnas. De två sista löftena om sysselsättning och halverat 

                                                

 

86 Vedung E, Utvärdering i politik och förvaltning  (1998:54)  
87 Petersson O. et al (2002:54) 
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socialbidragsberoende skall båda vara uppnådda 2004, varpå valmanifestet 2006 är det som 

kommer studeras.  

4.1.1 Valmanifest 2002 

I inledningen av valmanifestet från 2002 skriver socialdemokraterna att: ”Vi har kommit långt 

med välfärden i Sverige – men inte tillräckligt långt. Trots de senaste årens framgångar – 

stark ekonomi, hög tillväxt, låg arbetslöshet – har känslan av otrygghet ökat.” 88 Här görs 

visserligen en positiv beskrivning av de senaste åren men det är inte tillbakablicken som är 

fokus utan istället det negativa som har börjat växa fram som är det centrala i stycket. Under 

kapitlet Arbete och tillväxt skriver socialdemokraterna att ”Sverige ska forstsätta ha hög 

tillväxt, låg arbetslöshet och sunda statsfinanser” 89 och att ”Vi vill forstsätta att framförallt 

förbättra villkoren för löntagarna och de små företagen.” 90 Detta kan betraktas som en slags 

redogörelse för den gångna perioden men det är varken utförligt eller särskilt specifikt 

beskrivet. Vallöftet från 1998 om att pressa ned arbetslösheten och dess resultat nämns inte 

alls, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att detta löfte faktiskt infriades. Ingen annan 

redovisning om arbetsmarknaden än ovanstående meningar görs i manifestet.   

Inte heller när det gäller överskottet i de offentliga finanserna gör socialdemokraterna något 

tydligt uttalande angående uppnått resultat. De enda som sägs är att Sverige ska fortsätta ha 

”hög tillväxt, låg arbetslöshet och sunda statsfinanser.”91 Att man skriver att vi skall fortsätta 

antyder att vi i rådande stund har sunda statsfinanser, men ingenting sägs om de 2 procenten. 

Istället för att i detalj redovisa för hur stort överskottet är bygger partiet vidare på det tidigare 

löftet och lägger till att det skall röra 2 procent av BNP i genomsnitt över en 

konjunkturcykel.92 

   

2002 års valmanifest innehåller således inte någon redovisning av resultaten av tidigare års 

vallöften. Varken arbetslösheten eller de officiella finanserna omnämns i några utförliga 

termer.   

                                                

 

88 Socialdemokraternas valmanifest 2002-2006 (2002:1) 
89 Ibid. (2002:4) 
90 Ibid. (2002:4) 
91 Ibid. (2002:5) 
92 Ibid. (2002:5) 
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4.1.2 Valmanifest 2006 

År 2002 lovade socialdemokraterna att öka den reguljära sysselsättningen till år 2004. I 

manifestet från 2006 skriver socialdemokraterna att:  

Sverige konkurrerar idag framgångsrikt med kunskap, trygghet och goda 

arbetsvillkor. Den höga tillväxten skapar många nya jobb varje arbetsdag. 

Priserna är stabila, räntorna låga och reallöneökningarna goda. Bryts den starka 

ekonomiska utvecklingen hotas jobben. Därför ska överskottsmål och utgiftstak 

försvaras. Därför kommer varje reform under den kommande mandatperioden 

att prövas mot vad samhällsekonomin tål och målet om full sysselsättning. 93  

Här beskrivs den rådande situationen dock utan någon egentlig tillbakablick. Det närmaste en 

resultatredovisning som står att finna är när man skriver att ”Med hög tillväxt och sjunkande 

arbetslöshet är vårt land ett tydligt bevis för att trygghet och rättvisa inte hämmar 

utvecklingen, tvärtom”.94 Om vallöftet med 80 procent reguljär sysselsättning som partiet 

inte lyckades uppfylla skrivs ingenting. Däremot nämner man överskottsmålet och skriver att 

det skall försvaras. Liksom i 2002 års manifest skrivs inget uttalat om den ekonomiska 

situationen och överskottsmålet, istället används formuleringar där det är underförstått att 

överskottsmålet har infriats. En intressant detalj är partiets uttalanden om den öppna 

arbetslösheten som görs i detta manifest:  

Arbete åt alla är socialdemokratins viktigaste mål. 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. Målet är full sysselsättning – något 

annat mål kan svensk arbetarrörelse aldrig ha.95  

Här omnämns målet med 4 procents öppen arbetslöshet från 1998 som skulle vara uppfyllt 

2000 och man skriver att man kommer pressa tillbaka arbetslösheten till denna nivå. Detta 

innebär att arbetslösheten tidigare varit nere i omnämnd nivå. Här sker återigen en 

underförstådd resultatredovisning. Vad som är anmärkningsvärd är att den kommer 4 år 

senare än väntat.   

                                                

 

93 Socialdemokraternas valmanifest 2006-2010 (2006:3) 
94 Ibid. (2006:3) 
95 Socialdemokraternas valmanifest 2006 (2006:3) 
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Efter att ha undersökt manifesten från 2002 och 2006 kan det konstateras att den 

socialdemokratiska regeringen uppvisar stora brister i sin redovisning till väljarna om de 

undersökta vallöftenas resultat. De gånger partiet gör något som överhuvudtaget kan liknas 

vid en resultatredovisning är dessa oerhört vaga och underförstådda. Inte på ett enda ställe 

finns ett tydligt uttalande om huruvida ett vallöfte uppfyllts eller ej. Dessutom sker flera av 

dessa implicita redovisningar flera år efter att de varit som mest aktuella.   
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5. Det demokratiska underskottet – slutsatser och diskussion 

Denna studie har undersökt kommunikationen från den socialdemokratiska regeringen som 

satt mellan åren 1994-2006 till väljarna angående vallöften samt huruvida tidigare vallöften 

infriats eller ej. Sanktionsteorin, som är en av de två teorier som ligger till grund för denna 

studie, ställer krav som politikerna måste uppfylla för att den representativa demokratin skall 

fungera väl. Dock visar studien att den förra regeringen brister i sin återrapportering till 

väljarna. I denna del kommer konsekvenserna av denna brist analyseras.  

5.1 Sanktionsteorins fall 

Enligt författarna till Demokrati utan ansvar behöver premisserna för både mandat- och 

sanktionsteorin uppfyllas för att den representativa demokratin skall fungera väl.96 En av 

dessa är kravet på att den sittande regeringen redovisar resultatet av sin förda politik för 

väljarna, något som den socialdemokratiska regeringens dessvärre inte uppfyller. Detta får 

även konsekvenser för teoriernas övriga premisser:   

Figur 5.1 sanktions - och mandatteorin 

Krav på: Före valet Efter valet 

Väljarna 1. Jämföra egna åsikter med 
partiernas program   

2. Bevaka så ej löftesbrott sker 
samt utvärdera regerings förda 
politik från den förra 
mandatperioden 

Politikerna/regeringen 3. Formulera program, presentera 
vallöften samt redovisa praktiska 
resultat 

4. Genomföra utlovad politik och 
uppfylla givna vallöften 

 

Källa: Modifierad modell från Petersson O. et al (2002:19)  

Då politikerna inte uppfyller redovisningskraven (3) försvåra detta för väljarna när de skall 

genomföra sina ansvarsområden; de kan varken bevaka om löftesbrott sker eller utvärdera den 

förda politiken (2). Informationen om regeringen uppfyller sina löften (4) når inte fram till 

väljarna på ett önskvärt sätt. Av ovanstående matris är det alltså endast första rutan som 

uppfylls. Att väljarna uppfyller mandatteorins krav på att jämföra de egna åsikterna med 

partiernas program (1) har tidigare undersökts och bekräftas av SNS Demokratiråd i 

Demokrati utan ansvar.97 Men dessvärre uppfylls alltså inte kraven för sanktionsteorins.  

                                                

 

96 Petersson O. et al (2002:22) 
97 Petersson O. et al (2002:66) 
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Underskott av återblickande och utvärdering av det förflutna tycks inte heller vara någonting 

som är speciellt utmärkande för just socialdemokraterna; när SNS Demokratiråd undersökte 

samtliga riksdagspartiers valmanifest från 1998 visade det sig att samtliga partier hellre 

fokuserar på löften om framtiden än att se tillbaka på den period som varit.  Mest 

framtidsfokus hade centerpartiet, med 93 % av innehållet fokuserat på framtiden, tätt följt av 

kristdemokraterna (92 %) och socialdemokraterna (87 %).98 Det verkar alltså inte alltid vara 

praxis bland våra politiska partier att redovisa om det förflutna i valmanifesten, utan istället 

ägnar man sig åt framtidstro och nya löften. Följderna av detta blir att väljarnas 

kontrollfunktion av de styrande begränsas. Om denna utveckling fortsätter kan det i slutändan 

komma att utgöra ett allvarligt hot mot demokratin eftersom väljarnas möjlighet att utkräva 

ansvar över de styrande eller avsätta dessa vid missnöje ger folket skydd mot förtryck. Det är 

således viktigt att sanktionsteorins premisser uppfylls och för att detta skall vara möjligt krävs 

det att väljarna verkligen ges underlag för att kunna utvärdera regeringens arbete.   

5.2 Att övervaka och rapportera 

Att som enskild person följa upp och utreda resultatet av en regerings vallöften är komplicerat 

och tidskrävande. Det är inte heller rimligt att det skall åligga väljarna att granska om en 

regering uppfyllt vad man lovat att göra, när man beaktar att regeringen i slutänden faktiskt 

sitter på uppdrag av väljarna. Det bästa vore alltså om regeringspartiet redovisade sina 

uppnådda resultat i valmanifesten. Men detta sker alltså inte. Man kan självklart invända mot 

idén om att det är regeringspartiet som skall ansvara för denna resultatredovisning, genom att 

hänvisa till den intressekonflikt som då uppstår. Om regeringen rapportera om sina egna 

resultat finns risk för att misslyckanden inte redovisas eller att fokus läggs på det man lyckats 

bra med. Kort sagt är inte en regering tillräckligt neutral och objektiv för att ensam ansvara 

för denna uppgift, men den bör likväl redovisa sina resultat. Regeringen kan dessutom gagnas 

av att förbättra sin redovisningspraxis till väljarna, då en redogörelse för gamla löftens resultat 

skulle stärka tron på att eventuella nya löften faktiskt kommer att infrias. Mitt förslag är 

därför att regeringspartier i framtiden bör inkludera en kort redogörelse i valmanifesten över 

tidigare löften och uppnådda resultat.  

Förutom valmanifesten, som endast partierna kan hållas ansvariga för, bör det även finnas 

någon annan mer utförlig form av resultatrapportering till väljarna om den sittande 
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regeringens förda arbete. Detta är dock inte någonting som regeringen, på grund av ovan 

nämnd subjektivitet, ensam bör ansvara över. Jag anser visserligen att regeringen skall vara 

ansvarig för att redovisa för sina resultat och löften, men det måste även finnas en mer 

objektiv granskare och rapportör av regeringen arbete. Frågan är hur denna information kan 

nå väljarna på bästa sätt; i vilket format och vem bör uppgiften åligga?   

Media 

I boken Gäster hos verkligheten förklarar Medieforskaren Jesper Strömbäck att ”om politik 

handlar om att välja, då krävs kommunikation både för att utforma valalternativen och för att 

de som ska välja ska kunna få information om valalternativen”.99 Hans konstaterar vidare att 

kommunikationen i dagens samhälle domineras av media. Svensk media fyller således en 

viktig roll i det politiska systemet. Frågan är om dess funktion som granskare av sittande 

regerings vallöften och resultat inför riksdagsval uppfyller de krav som denna studie 

eftersöker? I pressutredningen 1994 fastställer man att ”mediepolitiken borde inte ta sin 

utgångspunkt från mediernas betydelse inom det politiska systemet, utan från medborgarnas 

behov i en demokrati som den svenska.”100 Två uppgifter som åligger media är 

”informationsuppgiften; uppgiften att förse medborgarna med sådan information att de fritt 

och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor. Granskningsuppgiften; uppgiften att verka 

som självständiga aktörer och att granska de inflytelserika i samhället.”101 Det ligger således i 

medias uppdrag att förse väljarna med tillräckliga uppgifter för att kunna ta ställning i 

samhällsfrågor.  

Strömbäck hävdar dock att media, precis som de politiska partierna, är mer intresserade av att 

fokusera på framtida löften än att granska den förda politiken, särskilt inför stundande 

riksdagsval.102 Enligt Strömbäck ägnar sig majoriteten av mediekällorna dessutom åt att skapa 

dramatik genom att spekulera kring valets vinnare och förlorare, istället för att granska 

partiernas olika politik och frågor.103 Givet de uppgifter media förväntas uppfylla, kontra 

Strömbäcks bild av journalistiken under valrörelser, vore det önskvärt om svensk media i 

framtiden tog ett större ansvar för granskningen av vad den sittande regeringen faktiskt 

åstadkommit, snarare än att skapa dramaturgi.  

                                                

 

99 Strömbäck, J. Gäster hos verkligheten (2001:36) 
100 Hadenius, S. & Weibull, L. Massmedier (2005:37) 
101 Pressutredningen (1995) SOU 1995:37: Vårt dagliga blad – stöd till svensk dagspress (1995:159) 
102 Petersson O. et al (2002:94) 
103 Strömbäck, J. (2001:374ff) 
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Riksdag 

En av riksdagens främsta uppgifter är att kontinuerligt övervaka regeringens arbete. Därför 

borde kanske riksdagen också vara ansvarig för informationen till väljarna om vilka beslut 

som fattats och vad regeringen uträttar. Återrapportering och kontroll utövas i samliga led i 

den representativa demokratins process men brister när det gäller informationen till väljarna, 

vilket illustreras i figuren nedan:  

Figur 5.2 Den representativa demokratins signalsystem 
           
                        Val            Lagar, motioner och debatter    Förordningar, instruktioner 

                   
VÄLJARE           RIKSDAG             REGERING          MYNDIGHETER     

     
                                           Propositioner, skrivelser        Utredningar, årsredovisningar,                        
                                                                                           budgetunderlag    

Källa: Peterson O. et al (2002: 95)  

Med tanke på att riksdagen redan övervakar regeringen anser jag, i likhet med SNS 

Demokratiråd104, att riksdagen även borde ansvara för att sammanställa en övergripande 

rapport över regeringens utförda arbete. Denna rapport skulle skickas ut till alla Sveriges 

hushåll inför varje riksdagsval, men även finnas på skolor och bibliotek. Givetvis skulle 

rapporten vara kostnadsfri och gå att beställa. Visserligen ger riksdagen redan ut Riksdagens 

årsbok, vilken innehåller information över det gångna årets riksdagsarbete. Detta är dock en 

redogörelse enbart över riksdagens arbete, vilket inte är synonymt med regeringens arbete. 

Dessutom måste årsboken beställas, alternativt lånas på ett bibliotek, varpå jag anser att 

rapporten inte är lättillgänglig nog. Då årsboken, som namnet avslöjar, ges ut årligen måste 

väljarna gå igenom fyra årsböcker för att täcka en hel mandatperiod. Det material en väljare 
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måste gå igenom riskerar alltså att bli omfattande105, vilket kan drabba personer som av olika 

skäl har svårt för att tillgodogöra sig innehållet i större textmassor.  

5.3 Varför förändra - och för vem? 

Förutom själva problemet med informationsbristen till väljarna och hur det kan åtgärdas, 

kvarstår ytterligare en viktig fråga; varför bör detta åtgärdas, vem har att vinna på det? Att 

åtgärda problemet med den bristande kommunikationen kräver att förslaget stöds av såväl 

väljare som folkvalda. Ty om inte våra folkvalda politiker i regering och riksdag anser att de 

har att vinna på en förändring kommer den knappast att genomföras. Nedan argumenterar jag 

för att samtliga parter skulle tjäna på en förbättring av regeringens återrapporterande till 

väljarna.   

Väljarna gagnas givetvis av att få bättre information om regeringens arbete eftersom det 

underlättar för dem att sätta sig in i den politiska debatten, men även att ta ställning vid 

riksdagsvalen. Att detta även stärker väljarnas möjligheter att utöva sanktioner mot regeringen 

har, som tidigare diskuterats, även positiv påverkan på den demokratiska processen. Frågan är 

snarare varför de styrande skulle vilja förbättra informationen till väljarna; har inte de allt att 

vinna på att deras väljare har bristande insyn och kontroll över deras arbete? Jag vill här 

argumentera för motsatsen; ett regeringsparti skulle gagnas av att förbättra sin 

resultatredovisning för väljarna, särskilt beträffande tidigare löften eftersom detta sannolikt 

skulle stärka väljarnas tro på eventuella nya löften som ges. Har partiet lyckats uppfylla 

tidigare löften kan detta lyftas fram för att visa på duglighet och att man står för sina ord. Men 

även om man skulle misslyckas med att infria ett löfte kan man vinna förtroende på att ärligt 

redovisa för detta. Dessutom har man möjlighet att inkludera en kort förklaring av varför 

löftet inte infriats eller att man kanske är på god väg att infria det. Att redovisa för sina löften, 

oavsett om det hölls eller ej, måste ändå ses som bättre än att inte säga någonting alls om det 

uträttade arbetet. Den socialdemokratiska regeringen borde därför ha varit tydligare med att 

redovisa sina resultat och man borde framförallt visa att man infriade löftet med 4 procents 

öppen arbetslöshet då detta med stor sannolikhet skulle öka väljarnas tro på partiets duglighet 

som regering. Att även presentera resultatet av de vallöften man misslyckades att genomföra 

skulle dessutom kunna öka väljarnas förtroende för politikerna och det demokratiska 

systemet. Förtroendet för de styrande och för det politiska systemet har minskat under de 

                                                

 

105 Den senaste utgivna, Riksdagens årsbok 2005/06, innehåller 145 sidor. Det innebär i runda tal 500 sidor 
information som en väljare behöver läsa.  
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senaste decennierna och under perioden 1994-2002 har fler än 65 procent av de tillfrågade 

väljarna instämt i påståendena ”Partierna är bara intresserade av folks röster, men inte deras 

åsikter”106 och ”de som sitter i riksdagen och beslutar tar inte mycket hänsyn till vad vanligt 

folk tycker och tänker”107. Undantaget 2002, då denna trend stannade upp en aning, har 

förtroendet för de folkvalda således varit lågt under senaste åren.108 Att sittande regering 

förbättrar redovisning av sin politik för väljarna kan vara ett sätt att återvinna väljarnas 

förtroende på.   

Mina slutsatser är således att informationen till Sveriges väljare om regeringens arbete måste 

förbättras. Under de år som denna studie fokuserat på har inte väljarna fått tillfredställande 

information från den socialdemokratiska regeringen för att kunna utvärdera den förda 

politiken. Istället för att redovisa resultatet av gamla vallöften i valmanifesten har 

socialdemokraterna blickat mot framtiden och presenterat nya löften. Att partiet inte ens 

redogör för de vallöften man uppfyller ter sig märkligt då detta troligtvis skulle stärka 

väljarnas förtroende för partiet, samt öka tilltron till att man kommer att uppfylla de nya 

löftena man ger. Att ärligt redogöra för misslyckade vallöften kan också öka väljarnas 

förtroende för regeringen och ger även utrymme åt eventuella förklaringar om varför löften 

inte uppfyllts. Men att regeringen undviker att redogöra för sin förda politik försvårar för 

väljarna att bedöma regeringens arbete och därmed också väljarnas möjlighet att utöva 

sanktioner mot regeringen vid missnöje. Denna utveckling hotar att på sikt kunna skada hela 

den demokratiska processen, då det är lika viktigt för en demokrati att folket kan tillsätta de 

styrande som att de kan avsätta dem.109       

                                                

 

106 Holmberg & Oscarsson, Svenskt väljarbeteende (2002:183) 
http://www.valforskning.pol.gu.se/PDF/SCB%20Rapport%202002%20svenskt%20valjarbeteende.pdf 
107 Holmberg & Oscarsson (2002:183) 
108 Holmberg & Oscarsson (2002:183)  
109 Choe Y. (2003:53) 

http://www.valforskning.pol.gu.se/PDF/SCB%20Rapport%202002%20svenskt%20valjarbeteende.pdf


 

40

 
Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka om Sveriges väljare ges förutsättningarna för att 

kunna utkräva ansvar av regeringen och huruvida den demokaratiska processen fungerar i 

detta avseende. För att kunna besvara denna fråga används tre mer konkreta frågeställningar i 

vilka behandlar kommunikationen från regeringsparti till väljare inför stundande riksdagsval. 

Fokusen ligger på vallöften; hur formuleras vallöften och hur ser uppföljningen av resultatet 

ut i kommande val? Studien är begränsad till att undersöka den socialdemokratiska regering 

som satt mellan 1994-2006 och dess löften inom arbetsmarknadspolitiken under denna period. 

De grundläggande teorier som används heter mandat- och sanktionsteorin och handlar i 

korthet om att väljarna dels väljer parti efter åsiktsöverensstämmelse och dels bedömer den 

sittande regeringens gångna mandatperiod; anser väljarna att regeringen utfört ett dåligt arbete 

utövar väljarna sanktioner genom att rösta på ett annat parti. Följande tre frågeställningar skall 

besvaras för att slutligen kunna besvara den övergripande frågan om väljarnas möjlighet till 

ansvarsutkrävande:  

1. Vilka explicita, kvantifierbara vallöften har den socialdemokratiska regeringen gått till 

riksdagsval med, beträffande arbetsmarknad och ekonomi 1994, 1998 och 2002?  

2. Uppfyller regeringen dessa utlovade vallöften? 

3. Informerar socialdemokraterna väljarna om uppnådda resultat i nästkommande 

valmaterial? Förser regeringen väljarna med underlag för att underlätta deras 

bedömning av regeringens insatser under den gångna mandatperioden?  

Följande fyra explicita vallöften har påträffats: 

1. År 2000 skall den öppna arbetslösheten vara högst 4 procent. 

2. År 2004 ska den reguljära sysselsättningen uppgå till 80 procent. 

3. År 2000 skall de offentliga finanserna ha ett överskott på 2 procent av BNP i 

genomsnitt över en konjunkturcykel. 

4. Behovet av socialbidrag skall halveras mellan 1999 och 2004.  

Det första av dessa löften infriades i oktober 2002 men partiet misslyckades med att uppfylla 

löfte 2 och 4. Huruvida löfte 3 är infriat går ej att fastställa.   
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Dessvärre uppvisar den förra regeringen stora brister när det gäller återrapportering och 

uppföljning av dessa vallöften till väljarna i nästkommande val. Inte i något av de valmanifest 

som studerats ges ett tydligt svar på om tidigare löften är uppfyllda eller ej, endast 

underförstådda och vaga antydningar om detta. Denna brist är särskilt anmärkningsvärd i det 

fall socialdemokraterna infriade sitt löfte.  

Denna redovisningsbrist måste åtgärdas för att väljarna skall kunna bedöma den sittande 

regeringens utförda arbete på ett tillfredsställande sätt. Därför bör de svenska väljarna inför 

riksdagsval få en sammanfattande rapport över regeringens utförda arbete. Då en regering inte 

kan anses vara neutral bör riksdagen vara ansvarig för denna rapport. Dock är det rimligt att 

kräva att ett regeringsparti redovisar för tidigare vallöften i sina valmanifest.   

Att förbättra informationen från regeringen till väljarna om uppnådda resultat ligger i samtliga 

parters intresse. Väljarnas möjligheter att utöva kontroll genom sanktionsröstning förbättras, 

vilket stärker den demokratiska processen. Även våra folkvalda politiker skulle gagnas av att 

kommunikationen med väljarna förbättrades eftersom en tydligare informering kan motverka 

den misstro mot politiker som råder bland Sveriges väljarkår.     



 

42

 
Referenser  

Bergström, G. & Boréus, K. (2005). Textens mening och makt, Studentlitteratur, Lund.  

Björklund, A. et al. (2000).  Arbetsmarknaden, SNS Förlag, Kristianstad.  

Choe, Y. (2003). Valsystem och den representativa demokratin, Liber AB Lund.   

Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund,.  

Hadenius, S. & Weibull, L. (2005) Massmedier, Albert Bonniers Förlag, Falun.  

Lewin, L.(2002)  Bråka inte! Om vår tids demokratisyn. SNS Förlag, Kristianstad.  

Petersson, O. et al. (2002). Demokrati utan ansvar, SNS Förlag, Kristianstad.  

Strömbäck, J. (2001). Gäster hos verkligheten, Brutus Östlings Bokförlag Symposium, 

Stockholm/Stehag.  

Pressutredningen (1995) SOU 1995:37: Vårt dagliga blad – stöd till svensk dagspress, Fritze, 

Stockholm   

Vedung, E. (1998). Utvärdering i politik och förvaltning, Studentlitteratur, Lund.    

Övrigt tryckt material:  

Partiprogram för Socialdemokraterna, antaget vid partikongressen 2001.  

Socialdemokratierna (2001) Socialdemokraternas samlade partiprogram 1897-1990,  

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm.   

Socialdemokraternas valmanifest 1994, Sverige kan. Bättre. 



 

43

  
Socialdemokraternas valmanifest 1998, Med omtanke om framtiden.  

Socialdemokraternas valmanifest 2002-2006, Tillsammans för trygghet och utveckling.  

Socialdemokraternas valmanifest 2006-2010, Alla ska med.   

Elektroniska källor:  

Finansdepartementet:  

http://www.regeringen.se/sb/d/3914 (2007-08-05)  

Finansdepartementet, proposition 2000/01:100, Bilaga 5, Finans- och penningpolitiskt bokslut 

för 1990-talet: http://www.regeringen.se/content/1/c4/38/88/7522b3c4.pdf (2007-08-13)  

Finansutskottet, Finansutskottets betänkande 2004/05:FiU1 - Utgiftsramar och beräkning av 

statsinkomsterna (http://www.riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spc=obj&guid=0b5591eb-

8580-46f0-ba92-18dbcdfd755f  (2007-08-05)  

Holmberg, S. & Oscarsson, H. (2002). Svenskt väljarbeteende, 

http://www.valforskning.pol.gu.se/PDF/SCB%20Rapport%202002%20svenskt%20valjarbete

ende.pdf  (2007-07-20)  

Proposition 2001/02:1, bilaga 3 Avstämning av målet om en halvering av antalet 

socialbidragsberoende mellan åren 1999 och 2004  

http://www.regeringen.se/content/1/c4/31/36/02b67e74.pdf  (2007-08-06)  

Proposition 2004/05:1, Budgetpropositionen för 2005 (2004:23) 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/97/44/5780efa4.pdf  (2007-08-06)  

Proposition 2005/06:1, bilaga 3 Avstämning av målet om en halvering av antalet 

socialbidragsberoende mellan åren 1999 och 2004 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/98/13/0bd91d6d.pdf  (2007-08-06) 

http://www.regeringen.se/sb/d/3914
http://www.regeringen.se/content/1/c4/38/88/7522b3c4.pdf
http://www.riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spc=obj&guid=0b5591eb-
8580-46f0-ba92-18dbcdfd755f
http://www.valforskning.pol.gu.se/PDF/SCB%20Rapport%202002%20svenskt%20valjarbete
http://www.regeringen.se/content/1/c4/31/36/02b67e74.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/97/44/5780efa4.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/98/13/0bd91d6d.pdf


 

44

  
Ribe, M. (1996). Statistik med kvalitet. Välfärdsbulletinen nr 4, Statistiska Centralbyrån: 

http://www.scb.se/Grupp/Klassrummet/_Dokument/Statistik_med_kvalitet.pdf  (2007-07-05)  

Riksrevisorerna, Granskning av Årsredovisning för staten 2006, RiR 2007:13  

http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/OpenDocument____556.aspx?documentid=6734 

(2007-08-08)  

Socialdemokraterna, (2007) Valet 2006 – valanalysgruppens slutrapport 

http://www.socialdemokraterna.se/upload/Rapporter/Valanalys/Slutrapport_valanalys_07032

9.pdf  (2007-07-05)  

Statistiska Centralbyrån, (2007) Offentlig ekonomi 2007 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OE0903_2007A01_BR_OE06SA0701.pdf  (2007-08-07)    

Statistiska Centralbyrån, (2005) Sysselsättning och arbetslöshet 1976-2004 

http://www.scb.se/statistik/AM/AM0401/Sysselsattning_och_arbetsloshet_1975-2004.pdf 

(2007-07-07)  

Statistiska Centralbyrån: http://www.scb.se/templates/Standard____131803.asp, 2007-04-25  

(2007-07-07)  

Statistiska Centralbyrån: http://www.scb.se/templates/tableOrChart____23324.asp                         

(2007-07-07)  

Statistiska Centralbyrån: http://www.scb.se/statistik/AM/AM0401/2005M02/Diagram%20 

regulj%C3%A4rt%20sysselsatta.pdf 

(2007-07-08)  

Valu 2006: http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=56928 

(2007-07-06)    

http://www.scb.se/Grupp/Klassrummet/_Dokument/Statistik_med_kvalitet.pdf
http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/OpenDocument____556.aspx?documentid=6734
http://www.socialdemokraterna.se/upload/Rapporter/Valanalys/Slutrapport_valanalys_07032
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OE0903_2007A01_BR_OE06SA0701.pdf
http://www.scb.se/statistik/AM/AM0401/Sysselsattning_och_arbetsloshet_1975-2004.pdf
http://www.scb.se/templates/Standard____131803.asp
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____23324.asp
http://www.scb.se/statistik/AM/AM0401/2005M02/Diagram%20
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=56928

