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Abstract	  	  

This thesis aimed to describe how the ideological dividing line concerning the welfare state 

has changed between the two largest governmental parties in Sweden, the Social Democrats 

and the Moderaterna, during 1991 to 2010. The scientist Mark Blyth points out that ideas are 

important instruments for structural and institutional change by identifying ideas as weapons, 

blueprints and cognitive locks, which were being used in the theoretical framework. The 

empirical data was made by a qualitative analysis of the parliamentary speeches and debates 

from both parties held every year. The results shows that the budgetary law passed in 1997 

became a new institutional blueprint, which changed the political conditions for the Social 

Democrats. Furthermore, the results point to a change in the Moderaterna’s rhetoric 

concerning the welfare state to a more pragmatic view.   
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1.	  Introduktion	  
Sverige var under lång tid ett välkänt exempel på ett land med en offentlig finansierad och 

organiserad välfärd vars grundidé vilade på att välfärden skulle förebygga ojämlikhet, vilket 

resulterade i att socialpolitiken utformades som en medborgerlig rättighet. Under större delen 

av 1900-talet har detta välfärdsbygge varit en av de ideologiska hörnstenarna i 

Socialdemokratisk politik (Lindqvist, 1998:7). Det har under en längre tid pågått en 

omstrukturering av välfärdens organisering som har lett till en anpassning till en mer 

marknadsvänlig politik. Denna utveckling tog sin början under 80-talets nyliberala anda och 

växte sig starkare under 1990-talet, dels på grund av den ekonomiska krisen men även på 

grund av en del reformer som förändrade förutsättningarna för välfärdspolitiken (Andersson 

& Björkman, 2005:11).  För att förstå argument för ökad privatisering av offentlig sektor 

krävs en viss insikt i ett större idépolitiskt sammanhang i vilken debatten har uppstått och 

politiska beslut har fattats. Idéer om kraftigt minskat statligt ägande och inflytande över 

områden som vård, skola och omsorg kan delvis härledas till nyliberalismen där individens 

frihet, privat äganderätt och en fri ekonomisk marknad är ideologiska hörnstenar (Larsson, 

2010:139f). Sedan de borgerliga partierna tog hem segern 2006 har ytterligare reformer gjorts 

för att underlätta för en mer marknadsvänlig välfärdspolitik, där vinster i offentliga 

verksamheter varit en del av utvecklingen. I dagens välfärdsdebatt talar Socialdemokrater 

snarare om att formen på välfärden inte har någon betydelse. Det är snarare av vikt att ställa 

samma krav på både offentliga och privata vårdgivare (Agenda, 2012-08-26). Detta har bland 

annat givit upphov till frågor huruvida Socialdemokraterna numera accepterar vinster och 

privatiseringar i välfärden. Vidare har de även fått utstå kritik för att inte vara ett parti som har 

kunnat formulera en politik, eller identifiera ideologiska skiljelinjer för ett samhälle i 

förändring, på grund av den ideologiska vilsenhet de drabbats av (Bjereld, 2010). Detta har 

skett samtidigt som svensk politik fått uppleva en förändring hos Moderaterna som 2006 

utnämnde sig till ”Sveriges enda arbetarparti” (Moderaterna, 2010). Ett högerparti som 

tidigare profilerade sig med låga skatter och individuell frihet, valde nu att istället lyfta fram 

den skattefinansierade välfärdens styrkor och närmade sig därmed den politiska mittfåran 

(Ljungren, 2006:173). Även denna tendens väckte en rad debatter om huruvida Moderaterna 

numera var ett ideologiskt förändrat parti eller om det enbart var deras retoriska strategi som 

förändrades (Ibid. 248). Vad är det som har hänt med de ursprungliga ideologiska 

skiljelinjerna mellan privat och offentligt? Är detta tendenser på att Socialdemokratiska 

grundidéer om välfärdsstaten fått ge vika för en politik för ökad frihet och 

marknadslösningar? Eller är det så att Moderaternas politik har blivit mer välfärdsvänlig? 
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Statsvetaren Mark Blyth belyser att en stor del av forskningen har lagt krutet på de 

ekonomiska förklaringsmekanismerna, som till exempel ökad kapital rörlighet, för att få svar 

på frågor gällande politisk förändring och systemskiften. Men att vikten av idéer har blivit 

förbisedda eller har använts som sekundära förklaringar (Blyth, 2001:1). Enligt Blyth kan 

idéer lämna spår i politiken som gör det möjligt att förstå de politiska mekanismerna idag, 

som han benämner som en ”spårbundenhet av idéer” (2001:24).  Forskaren Kristina Boréus 

konstaterade redan under 1990-talet att de skett en ideologisk förskjutning åt höger i 

välfärdsdebatten (1994:173). Trots denna högerförskjutning och en politik med mer nyliberala 

inslag, rådde det fortfarande tydliga skiljelinjer i 1990-talets välfärdsdebatt. Dåvarande 

statsminister Carl Bildt gjorde klart att han ville göra människor: ”… myndiga i också valet av 

sin välfärd” genom att ge dem större frihet i sin vardag (Carl Bildt, Regeringsförklaringen, 

prot. 1991/92:7). Dåvarande partiledaren Ingvar Carlsson stod fast vid att han skulle bekämpa 

”dogmatiska privatiseringar” på samtliga plan (Ingvar Carlsson, prot. 1991/92:128). I en tid 

när det flitigt diskuteras huruvida riskkapitalbolag och vinster hör hemma inom välfärden blir 

det intressant att studera hur denna spårbundenhet har utvecklats.  Utifrån de senaste 

decenniernas utveckling kommer jag ta avstamp i: hur de ideologiska skiljelinjerna gällande 

idéerna om en minskad offentlig välfärd har förändrats i riksdagsdebatten från 1990 fram till 

2010, mellan socialdemokrater och moderater.     

  

1.2.	  Disposition	  	  
Uppsatsen börjar med en inledning där problemområde och forskningsfråga diskuteras. 

Därefter presenteras syfte och de preciserade frågeställningar som ligger till grund för 

uppsatsen. I nästföljande kapitel presenteras viktiga teoretiska utgångspunkter för uppsatsen. 

Därefter diskuteras valet av metod och material, i detta kapitel operationaliseras även det 

teoretiska ramverket som ligger till grund för det empiriska materialet. I efterföljande kapitel 

presenteras analysen och avslutas med en sammanfattning av denna. Slutligen, diskuteras 

analysen och syftet i relation till det teoretiska ramverket i en slutsats.      

 

1.3.	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Uppsatsen utgår ifrån att de ideologiska skiljelinjerna kring synen på hur välfärden ska 

organiseras, har förändrats för respektive parti. Syftet blir således att beskriva hur dessa har 

förändrats över tid i riksdagsdebatten med stöd utifrån presenterade teorier.    

Detta kommer att göras med hjälp av följande preciserade frågeställningar som kommer att 

ligga till grund för analysen.  
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i) Hur har synen på välfärdens organisering förändrats över tid i riksdagsdebatten 

mellan Socialdemokrater och Moderater?  

ii) Hur har argumenten kring välfärdens organisering förändrats över tid i 

riksdagsdebatten mellan Socialdemokrater och Moderater? 

2.	  Teoretiska	  utgångspunkter	  	  
I detta avsnitt presenteras en definition av idéer och ideologier, därefter presenteras en 

definition av de ideologiska skiljelinjerna. Slutligen redogörs även synen på hur idéer 

förändras genom en redogörelse av Blyths idémässiga ramverk utifrån idéer som vapen, 

institutionell design och en låsning.  

2.1	  Idéer	  som	  utgångspunkt	  
För att kunna få grepp om och förstå hur idéer förändras och påverkar aktörerna är det 

väsentligt att först få en förståelse för begreppet idé och vad det innebär. En ”idé” är 

mångfacetterad och det kan dels vara ett värdeomdöme, eller en idé om hur samhället och 

världen fungerar (Boréus, 1994:72). Det är även en av hörnstenarna i en ”ideologi” som kan 

definieras som ...”en samling av idéer som rör samhället och politiken” (Bergström & 

Boréus, 2009,150). Blyth definierar idéer på ett liknande vis genom att argumentera för att 

kollektivt hållna idéer hjälper till att forma det politiska och ekonomiska klimatet i vårt 

samhälle (Blyth et. Al, 2010:3). Detta innebär att en ideologi kan ses som ett aggregat av 

idéer om hur verkligheten är beskaffad, en normativ föreställning om hur man bör handla och 

specifika mål om hur man når dit. Vidare formas även politiskt handlande utefter detta 

idélandskap. Herbert Tingsten har utvecklat tre olika beståndsdelar vid studiet av ideologier, 

som blir väsentliga för idé- och ideologiforskning. För det första är det värdepremisser, som 

innehåller ett partis grundläggande syn på människan och samhället och specifika 

förhållningssätt till ideologiska begrepp som frihet och rättvisa (Bergström & Boréus, 

2009:151) Det innebär att förhållningssättet till frihet och rättvisa kan te sig olika hos 

socialdemokraterna och moderaterna, eftersom de härrör från olika ideologier. 

     För det andra är det verklighetsomdömen som inkluderar partiets uppfattning om hur 

världen ter sig, partierna tar då utgångspunkt i respektive ideologis värdegrund för att förklara 

samhällsutvecklingen.  

     Slutligen, styrs ideologier av rekommendationer som fungerar som en handlingsplan för att 

uppnå partiets syn på idealsamhället. (Demker, 1993:68; Bergström & Boréus, 2009:151).  
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Marie Demkers väljer i sin avhandling, I nationens intresse, att göra indelningen 

verklighetsbild – strategi –utopi. Även Demker utgår ifrån Tingstens beståndsdelar för att 

följa en partiideologis förändring genom att ställa frågor om hur världen är beskaffad utefter 

aktörernas världsbild, hur den bör vara samt hur aktörerna anser att man ska nå dit (Demker, 

1993:68). I denna uppsats har jag valt att kalla beståndsdelarna för problem, lösning och 

normativ motivering, vilka kommer att preciseras i nästa kapitel.  

     Skillnaden mellan ideologi och idé är hårfin och en tydlig distinktion mellan dessa görs 

sällan. Forskaren Sheri Berman antar hållningen att en ideologi innehåller en mängd 

komponenter som förklarar ”allt” inom ett samhälle och ger även rekommendationer på hela 

samhällsstrukturer. Detta kan göra det svårt att förstå aktörers politiska handlingar i en viss 

kontext eller inom ett visst begränsat politikerområde. Berman menar att ideologier inte ger 

aktörerna specifika riktlinjer för att lösa problem av mer vardaglig karaktär, därför väljs ett 

specifikt förhållningssätt till idéer som Berman kallar för programmatic beliefs. Detta kan ses 

som ett mellanting mellan en ideologi och en enskild fråga. Programmatic beliefs, har samma 

komponenter som en ideologi, men trossystemet ger inte heltäckande riktlinjer för hela 

samhället utan enbart för ett visst politikområde. Därmed kan en enskild idé studeras utifrån 

samma komponenter som för en ideologi men det begränsas enbart till ett specifikt 

politikerområde där aktörerna formulerar lösningar till just deras specifika politikerområdes 

utmaningar (Berman, 1998:19ff). Enligt Berman bör en analys som anlägger idémässiga 

ramverk ha tydligt identifierade idéer med en tydlig anknytning till politiska aktörer (Berman, 

1998:19). Således blir detta synsätt på idéer relevant för denna uppsats då jag valt att studera 

två partier med olika ideologiska utgångspunkter och därmed olika ideologiska skiljelinjer i 

synen på hur välfärden ska organiseras.   

	  

2.2	  De	  ideologiska	  skiljelinjerna	  och	  dess	  utgångspunkter	  	  
För att förstå de olika skiljelinjerna samt hur de har förändrats krävs en förståelse i partiernas 

verklighetsuppfattning och värdegrunder gällande välfärdsstatens utformning. Reidar Larsson 

redogör för ett antal huvudpunktur vid jämförelser av ideologier, dessa är bland annat 

ideologiernas syn på ekonomisk organisation och vilken typ av statsideal de har (Larsson, 

2010:21). I denna uppsats benämns dessa som syn på marknad och stat. Syftet här är inte att 

jämföra ideologier, men dessa huvudpunkter blir väsentliga, då partiernas syn på en utbyggd 

välfärd avspeglas just i relationen mellan marknad och stat. Som tidigare nämnt har 

socialdemokraterna och moderaterna olika ideologiska utgångspunkter.  
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     Moderaterna understryker att: ”När vi tar oss an samhällsproblem och strävar efter en 

bättre framtid gör vi det som en del av en lång idétradition inspirerad av liberalism och 

konservatism” (Moderaterna, 2011).	   I denna uppsats har de konservativa inslagen dock 

lämnats därhän eftersom det är den liberala synen på marknaden som är intressant för 

uppsatsen. Boréus har utifrån kända verk från bland andra Robert Nozick, Milton Friedman 

och James Buchanan skapat ett antal analysinstrument som tillsammans har fått definiera 

nyliberalismens kärna (1994:71f). Denna definition har även fått utgöra en av idealtyperna i 

uppsatsen. Det som Boréus kännetecknar som nyliberalismens kärna är att statens roll bör 

begränsas till rättsväsende försvar och ordningsmakt, det vill säga ska den vara mindre än den 

moderna välfärdsstaten. Marknaden och marknadsstyrning belyses i positiva ordalag, 

eftersom den både är kundvänlig och rationell, detta leder till både ökad konkurrens samt 

valfrihet. Även individen som utgångspunkt för politiken betonas snarare än kollektivet 

(Boréus, 1994:79ff).  

     Den klassiska socialdemokratin har fått utgöra en antites i kontrast till den nyliberala 

idealtypen. I uppsatsen använder jag mig dels av Boréus definition på den klassiska 

socialdemokratin samt Larssons definition på den ekonomiska organiseringen och statsidealet 

för reformsocialister. Boréus definierar den klassiska socialdemokratin genom att ”målet är 

en folklig kontroll över produktionsmedlen och strategin att nå dit i första hand en 

kombination av parlamentarisk och facklig verksamhet” (1994:101). Larsson menar att 

svenska reformister ville begränsa marknadens brister genom att styra den med hjälp av 

politiska medel (2010:89f). Sett till dessa definitioner står alltså den klassiska 

socialdemokratin för en stat som med politiska medel begränsar marknaden, därmed 

efterstävas även en välfärd som drivs i offentlig regi samt är offentligt finansierad med hjälp 

av skatter. Genom detta alternativ lindrar således staten de konsekvenser på 

fördelningspolitiken som annars skulle uppkomma om marknaden läts verka fritt.  

Sammanfattningsvis är det således en klassisk ideologisk konflikt på hur resurser ska 

omfördelas, som i uppsatsen representerar den ideologiska skiljelinjen.  
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Nedan har en idealtyp för de ideologiska skiljelinjerna utarbetats utefter de kriterier som 

redogjorts för ovan.   

	  

Idealtyp	  1. Syn på stat och marknad  

Åsikt  Nyliberalism Klassisk socialdemokrati  

Statssyn Statens roll bör begränsas, då den 
annars kränker individens frihet. 
Den är inte heller lämplig till att 
driva välfärden, då den är alltför 
ineffektiv och kostsam.  

En offentligt finansierad välfärd av 
skatter erbjuder trygghet och 
rättvisa för samtliga medborgare.  

Marknadssyn Marknaden är den styrform som 
bäst kan tillgodose individens rätt 
till valfrihet, mångfald samt en 
effektiv välfärd. 

Marknaden bör begränsas med 
politiska medel, då den är 
omoralisk och oförutsägbar. 

  

 

2.3	  Studiet	  av	  idéer	  vid	  förändringar	  	  
Blyth ser idéer som essentiella komponenter för förändring samt att idéer i sig är tillräckligt 

starka för att förklara institutionell förändring. Andra teoribildningar förnekar inte vikten av 

idéer för politisk förändring, men de har ofta förbisetts eller tagits för givna i forskningen 

(Blyth, 2002:12). Forskaren Peter Halls teori bygger på hur beslutsfattare arbetar inom vissa 

idémässiga ramverk, som ofta förbises och tas för givna av beslutsfattarna själva. Dessa idéer 

menar Hall ligger till grund för beslutsfattarnas problemformulering och ligger inbäddat i det 

politiska resonemang som beslutsfattare för. Detta idémässiga ramverk väljer han att kalla för 

policyparadigm. Dessa delas in i tre olika förändringsfaser. Första och 

andrahandsförändringar kan ses som ”naturliga” inslag till följd av att en viss policy 

förändras, men den förändrar inte hela den rådande politiska diskursen. Detta till skillnad från 

tredjehandsförändringar som förändrar de politiska förutsättningarna för den förda politiken 

som leder till en förändrad politisk diskurs (Hall, 1993:279). En ekonomisk politik är ofta 

sammanvävd med andra politikerområden som innebär att även dessa påverkas av ett sådant 

paradigmskifte. Detta innebär att det blir möjligt att se direkta effekter av ett paradigmskifte 

på ekonomin samt de indirekta effekterna på övriga områden. Vidare får samhällen som 

identifierar sig med en specifik samhällstyp som till exempel den svenska modellen1, normer 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Den svenska modellens breda betydelse har kommit att ifrågasättas och skapat en viss begreppsförvirring. Här 
har en allmän hållning till ordet anammats. Det vill säga att det ska finnas ett omfattande trygghetssystem och en 
aktiv arbetsmarknadspolitik med grundläggande regler utan att blanda sig i villkoren (Lindvall, 2004:150)      
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som är mer inbäddade i samhället. Processen att bryta dessa normer är därför lång och 

omfattande. Men över tid så kommer även dessa normer till slut att ge vika för de 

förändringar som krävs för att det tredje policyparadigmet ska ta vid (Lindvall, 2004:150).  

 Till skillnad från Hall menar Mark Blyth att istället för att beslutsfattare enbart arbetar inom 

omedvetna eller förgivettagna färdigställda idémässiga ramverk kan de även använda idéer 

som vapen för att skapa nya idémässiga ramverk vilka resulterar i nya institutioner som blir 

till en naturlig del i beslutsfattarnas politik. Blyth vidareutvecklar dessa policyparadigm 

genom att anlägga ytterligare dimensioner av idéer, som bygger på att de även fungerar som 

institutionella vapen och en institutionell design som slutligen blir en kognitiv låsning 

(2001:23), vilka förklaras nedan. 

 

2.3.1	  Idéer	  som	  vapen	  	  
Idéer som vapen kan även kännetecknas som en andrahandsförändring, där politiken 

formuleras inom rådande politiska diskurs, de som trycker på dessa förändringar är experter 

inom ett givet policyområde (Hall, 1993:277). Idéerna som dessa experter har, används som 

vapen för att dels påverka den allmänna opinionen men även de politiska aktörerna som leder 

den institutionella förändringen. Att se idéer som vapen är att se dem som ett medel för en 

ideologisk förändring i politiken. För att idéer ska kunna användas som vapen för förändring 

krävs det att den politiska diskursen är mottaglig för sådana förändringar. Enligt Blyth kan ett 

sådant ”gynnsamt förhållande” vara en ekonomisk kris som skapar en osäkerhet kring de 

rådande institutionerna. Genom en ekonomisk kris kan till exempel partier dels argumentera 

för sina lösningar som en ”medicin” på krisen, det vill säga används ideologiska lösningar 

som ett vapen för att legitimera sin politik. Men idéerna kan även användas som ett vapen för 

att definiera vad som är roten till krisen, därmed kan den upplevda osäkerheten som råder 

bland partierna kring krisen lösas. Den blir då en strukturell konstruktion baserat på de idéer 

som identifierat krisen (Blyth, 2002:10). Därmed är 1990 en intressant startpunkt för 

uppsatsen eftersom den kan sägas vara representativt för ett så kallat ”gynnsamt förhållande, 

då det var året innan kronkrisen drabbade Sverige. Enligt Blyth är det väsentligt att först 

precisera de omständigheter som gör att strukturerna ibland råder över aktörerna, det vill säga 

att först karlägga idéstrukturerna och sedan undersöka den förda politiken vari idéer verkar 

som vapen (Blyth, 2002:40). Idéerna används alltså som vapen för att ifrågasätta 

trovärdigheten hos staten som garant för välfärden. (Blyth, 2001:17).  
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2.3.2	  Institutionell	  design	  
När idéer ses som institutionella ritningar innebär det att idéerna kan förklara varför den nya 

institutionen har tagit just den form den har gjort som en reaktion mot till exempel en 

ekonomisk kris. Detta är något som enbart en strukturell förklaring inte kan erbjuda, utan den 

förklarar enbart varför en institutionell balans rubbas. Enligt Blyth ger idéerna en ”hjälp” till 

att konstruera nya institutioner som kan lösa de upplevda problem som finns med de gamla. 

Idéerna kan alltså både verka som en ”normativ” och vetenskaplig förklaring till de 

institutionella problemen som hjälper till att formulera de nya institutionerna (Blyth, 

2002:11).    

      En institutionell design verkar även som en förlängning på de idéer som har använts som 

vapen för att ifrågasätta de äldre institutionerna (Blyth, 2001:3f). Det finns även en acceptans 

bland aktörerna att de institutioner som ska designas som en lösning på krisen är baserade på 

de idéer som användes när de verkade som vapen. Utan acceptansen kan stabila institutioner 

inte formas. Sammanfattningsvis kan nya institutioner skapas genom att roten av problemet 

definieras och nya ”bättre” institutioner som får bukt med ”problemet” designas. Denna syn 

på idéer menar Blyth är en förutsättning för att förstå institutionell förändring eftersom den 

dels kan identifiera hur idéers effekter på samhället sett ut vid olika tidpunkter (Blyth, 

2002:11).  

2.3.3	  Idéer	  som	  kognitiva	  låsningar	  
Politiska förändringar studeras ofta ur ett historisk institutionellt perspektiv, det vill säga att 

en institution är ”låst” vid en viss typ av idéinnehåll och därmed blir vissa policyer 

reproducerade, detta kallas för institutionell spårbundenhet. Denna låsning resulterar i att de 

institutionella normerna är svårföränderliga och trots en eventuell uppkomst av nya idéer 

inom institutionen, upprätthålls gamla normer för att de ger utdelning av något slag. Blyth 

menar att det inte räcker med att se spårbundenheten enbart som något strukturellt, det vill 

säga att det bara är institutionen som ”låser sig” vid idéinnehållet. Spårbundenheten är även 

intellektuell, där även aktörernas tankar ”låser” sig kognitivt vid en specifik idé. En låsning 

blir då inte enbart något strukturellt utan den är även tankemässig (Blyth, 2001:4f). Att se 

idéer som en låsning menar Blyth, är att se dem som en ”intersubjektiv förståelse aktörer har 

om hur ekonomin är sammansatt och hur den bör verka (2002:41)2. Det vill säga har stora 

delar av samhället en likadan uppfattning om hur ekonomin fungerar, detta reflekterar i sin tur 

vilka beslut som fattas samt hur man resonerar kring ekonomiska beslut. Vidare menar Blyth 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Direktöversatt från engelska.  
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att det inte är helt lätt att bryta detta idémönster eftersom de har blivit så pass 

institutionaliserade och stabila över tid (2002:42). Således uppstår det även en spårbundenhet 

av idéer. Sammanfattningsvis kan sägas att de idéer som designade och formade nya 

institutioner har blivit naturliga och stabila inslag i politiken så att de inte längre ifrågasätts, 

utan snarare ses som en självklarhet på den politiska arenan. En annan anledning till att en 

låsning inte enbart ska ses som något strukturellt är att det gör analysen mer levande, eftersom 

strukturerna i sig inte kommer med färdiga instruktioner på hur de ska formas. Det är snarare 

aktörerna som, genom idéer har fått mallen till hur nya institutioner ska formas (Blyth, 

2002:26).   

  

3.	  Metod 
I följande kapitel ges en beskrivning av valet av metod och material, därefter följer en 

diskussion kring tillvägagångssättet av analysen samt en redogörelse för analysverktygen.  

 

3.1	  Metod	  och	  material	  
Då syftet med uppsatsen är att beskriva förändringen av hur en politisk idé har förändrats över 

tid, har en kvalitativ textanalys valts för uppsatsen (Esaiasson et. Al, 2010:237). Textanalyser 

finns i många former och då uppsatsen studerar just socialdemokraternas och moderaternas 

förändrade syn av en politisk idé lämpar sig en beskrivande idéanalys, då den intresserar sig 

för att systematisera materialet utifrån vissa kriterier eller komponenter (Beckman, 2005:49f). 

I detta fall Byths syn på idéer samt de komponenter som är utarbetade efter Demkers 

analysmatris. I denna uppsats blir dessa kriterier de som presenteras i uppsatsens 

tillvägagångssätt. Vidare är en idéanalys relevant eftersom den hjälper en att ta sig an texten 

ifrån olika perspektiv och därmed få fram centrala delar som kan säga något om den 

ideologiska förändring som skett (Bergström & Boréus, 2009:167). Alternativt hade en 

diskursanalys kunnat genomföras som används för att förklara hur verkligheten har 

konstruerats genom språk och idéer, men detta hade inte varit förenligt med syftet i uppsatsen 

då denna försöker förklara hur idéer reflekterar den faktiska verklighet som råder (Bergström 

& Boréus, 2009:305).   

 
För att tillgodose uppsatsens syfte har årtalen blivit indelade efter mandatperiod för att lättare 

kunna se skillnader och förändringar mellan perioderna. Vad gäller materialet har dels 

regeringsförklaringarna samt de inledningsanföranden som partiledarna håller i riksdagen 
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under den allmänpolitiska debatt som hålls varje höst valts för studien. Jag har valt att 

avgränsa mig till att undersöka socialdemokraternas och moderaternas debatt i denna fråga 

eftersom de har varit de största partierna under mandatperioderna mellan 1991-2010. 

Inledningsanförandena ger till skillnad från andra replikskiften i kammaren en mer 

sammantagen bild av partiets åsikter i olika frågor. Vidare är dessa inledningsanföranden 

förberedda och formen samt strukturen ser likadan ut år från år, vilket underlättar för en 

jämförelse över tid (Boréus, 1994). Eftersom en kvalitativ textanalys har valts görs inga 

generella slutsatser, utan de grundar sig på det empiriska materialet valt för denna uppsats 

(Esaiasson et. Al, 2010:105).   

	  

3.2	  Tillvägagångssätt	  	  
Uppsatsen beskriver debatten om en minskad offentlig välfärd genom att utgå från den 

förändring och utveckling som har skett i synen på välfärd mellan 1991-2010. För att 

tillgodose detta syfte blir en idealtypsanalys mest fruktbar. Idealtyper är inte ett mått på 

verkligheten utan ska snarare ses som en tankekonstruktion för att jämföra hur nära eller hur 

långt den idémässiga förändringen befinner sig ifrån idealtyperna (Demker, 1993:72). För att 

även kunna jämföra förändringen av de ideologiska skiljelinjerna mellan partierna har två 

idealtypiska tillstånd ställts mot varandra (Esaiasson et. Al, 2010:160). Detta innebär att en 

socialdemokratisk syn har ställts emot en nyliberal syn på stat och marknad (se idealtyp 1). 

Detta görs för att på så vis kunna utröna i vilken utsträckning en idé fått fäste samt hur 

skiljelinjerna mellan partierna har förändrats.   

      

Idealtyp	  2. Förändring av ideologiska skiljelinjer kring synen på välfärd 

 
 
 

 
Vapen (a)  
 

 
Institutionell  

Design (b) 

 

Låsning (c)  

 

Problem Central ideologisk 
konflikt mellan 
partierna (1) 

Ingen omstridd 
idékonflikt (1) 
 

Ingen konflikt, 
(1) 

Lösning  Ideologiskt skilda 
lösningar (2) 

Samma lösning (2) Samma lösning 
(2) 

Normativ motivering  
 

Olika 
motiveringar (3) 

Olika 
motiveringar (3) 

Status quo (3) 
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Ovanstående idealtyp beskriver hur idéernas problembild, lösning och normativa motivering 

förändras när idéerna verkar som vapen, institutionell design samt låsning. Under analysen 

har de karaktärsdrag som kan liknas vid till exempel en central ideologisk konflikt markerats 

med a1 och så vidare för att lättare kunna kartlägga förändringarna.  Nedan följer en detaljerad 

beskrivning av hur synen på marknad och stat förändras i de olika skeendena. 

 
Idealtyp	  3.1 Ideologiska skiljelinjer över idéer som vapen 

 Moderater  Socialdemokrater  

Problem  

 

 

Lösning  

 

 

Normativ motivering  

Central ideologisk konflikt mellan partierna 
 
 
 

Ideologiskt skilda lösningar 
 
 
 
 

Olika motiveringar 

 

Enligt Blyth är ”... kampen över nuvarande institutioner…” idéer vapen (2002:39). De gamla 

institutionerna som finns bygger på en viss sorts idéer, och när idéer används som vapen är 

det i syfte att påverka och skapa en ny institutionell ordning. I detta fall synen på staten som 

en garant för välfärden.  Enligt Blyth, definieras det som måste lösas vid en ekonomisk kris, 

som en del av själva problemet, snarare än en del av själva lösningen (Blyth, 2002:5).  Detta 

innebär i sin tur att det finns en central ideologisk konflikt mellan partierna. Det vill säga 

partierna kommer inte dela varandras problembild och för moderaterna innebär detta 

argument för en minskad välfärd på grund av ineffektivitet och ökade kostnader. För 

socialdemokraterna är problembilden den omvända, det vill säga att en självreglerande 

marknad leder till stora inkomst- och förmögenhetsskillnader som skapar stora ekonomiska 

klyftor.  Problemet används sedan som ett vapen för att argumentera för de lösningar som 

ligger i linje med de motiveringar som aktörerna har. Det vill säga kommer lösningarna på det 

uppfattade problemet antingen vara att privatisera delar av välfärden för ökad effektivitet och 

valfrihet, kontra en lösning som präglas av en utbyggd välfärd.  

     När idéer verkar som vapen är de en resurs för de förändringar som krävs för en ny 

institutionell ordning. Dock har dessa idéer ännu inte blivit en naturlig del i samtliga aktörers 

verklighetsuppfattning eller problemdefinition, varför det finns ideologiska skiljelinjer om 

vad som är ett problem och vad den ”rätta” lösningen är. 
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     De olika normativa motiveringarna som präglas av ideologiska värden som är centrala för 

socialdemokraterna (rättvisa) samt moderaterna (frihet).  

	  

Idealtyp	  3.2 Ideologiska skiljelinjer över idéer som en institutionell design 

 Moderater Socialdemokrater 

Problem  

 

 

Lösning 

 

 

Normativ motivering 

Ingen omstridd idékonflikt 
 
 
 

Olika lösningar 
 
 
 
 

Olika motiveringar 

 

När idéer verkar som en institutionell design bygger det på de ifrågasättanden av de gamla 

institutionerna som skedde när idéer verkade som vapen. Det vill säga att föreslagna reformer 

bör ligga i linje med de nya idéer som håller på att institutionaliseras. Idéerna erbjuder här en 

”mall” för vilken form och innehåll politiken bör ha. Båda partier bör i detta skede dela en 

liknande problembild, det vill säga att en omfattande välfärdsstat är kostsam och att 

prioriteringen måste ligga i att kontrollera dessa kostnader (Blyth, 2002:40).  Fortfarande kan 

olika lösningar erbjudas, men eftersom en ny institution håller på att formas bör det finnas ett 

större inslag av pragmatism eftersom idén även erbjuder en mall på hur problemet bör lösas. 

Från socialdemokraterna bör det innebära att ideologiska lösningar blir sekundära och 

pragmatismen blir mer central. Moderaterna förespråkar även här marknadsorienterade 

lösningar. De normativa motiveringar för lösningarna som argumenteras följer partiets 

normativa syn på stat och marknad. För moderaterna innebär detta att marknadslösningar blir 

ett medel för att uppnå valfrihet för individen. För socialdemokraterna ligger snarare den 

normativa motiveringen i att hävda en omfördelning av resurser för att nå ett rättvisst 

samhälle.  
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Idealtyp	  3.3 Ideologiska skiljelinjer över idéer som en kognitiv låsning 

 
Nedan följer en redogörelse för hur idéer kan verka som kognitiva låsningar. Detta sätt att se 

på idéer förklarar hur dem över tid kan institutionaliseras och bli en allmän norm som 

aktörerna varken ifrågasätter samt ser som självklar. Ingen idékonflikt syftar alltså på att 

privatiseringen är numera en allmänt vedertagen norm som inte längre är omstridd.  

Då den grundläggande idén om konkurrensutsättning och privatisering har blivit ett 

”naturligt” inslag i politiken är även lösningarna konsistenta med dessa idéer. Samma 

lösningar syftar även på att idén om en minskad offentlig välfärd omfattas av båda partier så 

till den grad att det nästan inte går att urskilja några skillnader i organiseringen av den. Den 

normativa motivering som uppfattas i en kognitiv låsning befinner sig alltså i ett politiskt 

vakuum, status quo, de klassiska skiljelinjerna är otydliga och det råder ingen tydlig 

motsättning mellan ideologierna vad gäller rättvisa kontra valfrihet. Viktigt att nämna här är 

att det fortfarande kan finnas olika normativa motiveringar som följer partiets grundläggande 

ideologi eftersom det är två olika partier. Men det väsentliga är att motiveringarna antingen är 

otydliga eller så ges de inte lika mycket plats i debatten som förut.   

4.	  Analys	  
I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen med hjälp av de utarbetade idealtyper 

som redogjordes för i kapitel tre. Materialet analyseras utefter komponenterna problem, orsak 

och normativ motivering för att kunna fasställa vilken roll idén har spelat i den 

kontexten/mandatperioden.  

4.1	  Mandatperiod	  1991-‐1993	  
Problem 

Komponenter Moderater  Socialdemokrater  

Problem  

 

 

Lösning  

 

 

Normativ motivering 

Ingen idékonflikt 

 

 

Samma lösning 

 

 

Status quo 
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Vid 1991 års val gjorde Socialdemokraterna sitt sämsta val sedan 20-talet. De efterträddes av 

en borgerlig fyrpartiregering med Carl Bildt i spetsen. Mandatperioden mellan 1991- 1993 

präglas av en stark ekonomisk fokus i debatten. Sveriges ekonomi har tagit en vändning från 

en snabb välfärds- och välståndsutveckling under en lång period, till en utslagning av 

arbetsplatser, starkt sjunkande investeringar i näringslivet, en minskande produktion av varor 

och tjänster och minskade statsfinanser. Det konstateras att tillväxten är en ”avgörande fråga 

för Sveriges framtid” (Prot. 1991/92:6, regeringsförklaring, Carl Bildt). Det övergripande 

målet för den nya regeringen är att utveckla och förbättra tillväxten i Sverige. Tillväxtkrisens 

konsekvenser förtydligas med att om inte den går att bromsa kommer hela 1990-talet att 

präglas av hög arbetslöshet med: ”allt större svårigheter att finansiera också angelägna 

offentliga åtaganden” (Prot. 1991/92:6, Regeringsförklaring, Carl Bildt). Det som 

problematiseras är alltså att tillväxten inte har varit av högsta prioritet och har således 

försvagats, fortsätter detta kommer det inte heller finnas tillräckliga medel för att upprätthålla 

en välfärd och dylikt.     

     Efter kronkrisen 1992 präglas partiledardebatten av ett samförstånd kring de två 

blocköverskridande krispaketen, statsminister Carl Bildt påtalar vikten av att inleda: ”en 

dialog för att se vilka möjligheter till samsyn och samförstånd som finns” (Prot. 1992/93:6, 

Partiledardebatt, Carl Bildt, anf. 4, ). Denna anda av samförstånd går även att finna hos 

socialdemokraterna där dem betonar vikten av samförstånd med ”hänsyn till landet och till 

enskilda människor” (Prot. 1992/93:6, Partiledardebatt, Ingvar Carlsson, anf. 8). Det råder 

alltså liknande uppfattningar om krisens omfattning, dock råder det delade uppfattningar om 

krisens orsaker som är en central del i partiernas resonerande kring en problemformulering. 

Regeringen hänvisar till krisen dels som en kombination av en ”struktur- finans- och 

konjunkturskris där:  
Dagens svårigheter är i första hand resultatet av missgrepp under lång tid som inte kan göras 

ogjorda och vars konsekvenser inte längre kan skjutas på framtiden (Prot. 1993/94:2, 

Regeringsförklaring, Carl Bildt. Min kursivering).  

 

Strukturkrisen används av regeringen i detta avseende som ett vapen, eftersom ”missgreppen” 

implicit kan tolkas som ett resultat av en socialdemokratiskt förd politik. Regeringen 

använder därefter idén av att krisen skulle bero på en socialdemokratisk politik, det vill säga 

ta ut höga skatter som inte stimulerar tillväxt och ha en så pass omfattande välfärd som är 

ineffektiv, som ett vapen för att argumentera för sin politik. Därmed kan detta tolkas som ett 

utryck för en ”gynnsam förutsättning” för att skapa osäkerhet kring välfärdsstatens omfång 



	   18	  

(Blyth, 2002:10). Socialdemokraterna å andra sidan pekar snarare på regeringens motvilja till 

ett blocköverskridande samarbete under en längre tid som en av de största orsakerna till 

krisens upptrappning. Där finns även en underton hos socialdemokraterna om att den 

borgerliga regeringen: ”… låtit den svenska ekonomin driva vind för våg, en regering som 

tappat kontrollen över både budgetunderskott och arbetslösheten” (Prot. 1993/94:6, 

Partiledardebatt, Ingvar Carlsson, anf. 1).  

En problematisering av vikt, är välfärdsstatens utformning och vilka konsekvenser det får som 

kan härledas till en idealtypisk moderat syn på staten.  
Men ändå fyller den nuvarande organisationen inte de krav som måste ställas på en fungerande 

sjukvård. Köerna är för långa. Sjukvårdens organisation präglas i alltför hög grad av 

centralplanering, tröghet och byråkrati (Prot. 1991/92:6, Regeringsförklaring, Carl Bildt)  

Den centrala problembilden som moderaterna påvisar är alltså ett bristande förhållningssätt 

till tillväxten samt att den nuvarande utformningen av välfärden resulterat i en ineffektiv 

organisering. Socialdemokraterna ställer sig däremot kritiska till Bildtregeringens 

skattesänkningar och delar inte den problembild presenterad av moderaterna gällande 

välfärdens utformning. De problematiserar snarare vilka som kommer att subventionera 

skattesänkningarna samt hur detta kommer att påverka samhället (Prot. 1991/92:8, 

Partiledardebatt, Ingvar Carlsson Anf. 1). Fortsättningsvis råder det även en kritik av den 

tilltro som moderaterna hyser för marknaden som det bästa medlet för att öka tillväxten.  
De allra flesta föreställde sig väl att aktiemarknaden skulle hälsa en borgerlig regering med 

glädje och att aktiekurserna skulle gå upp, detta speciellt som den borgerliga regeringen lovat ut 

stora gåvor till aktieägarna. Men börsen uppvisar tvärtom en djup misstro. (Prot. 1991/92:8, 

Partiledardebatt, Ingvar Carlsson, anf. 1).  

Socialdemokraterna problematiserar dels moderaternas tilltro till marknaden och vilka det är 

som egentligen kommer att tjäna på moderaternas tilltänkta skattesänkningar. Det vill säga 

förs ett resonemang på klassiskt socialdemokratiska grunder. Respektive parti delar alltså inte 

varandras problematisering, utan den ligger i linje med respektive ideologi vilket motsvarar 

idealtypen om en central ideologisk konflikt mellan partierna (a1).   

      

Lösning 

En förändrad syn på den ekonomiska politiken förespråkas av moderaterna som en lösning på 

en alltmer stagnerande ekonomi. 
En klar och entydig omläggning av kursen i den ekonomiska politiken är därför nödvändig. 

Avgörande är en ny syn på enskilt ägande, enskilt företagande och enskilt sparande (Prot. 

1991/92:6, Regeringsförklaring Carl Bildt).  
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Individens centrala roll, kan ses som ett utryck för en ideologisk svängning till en mer 

nyliberal politik. Denna omsvängning anser moderaterna vara nödvändig för att få fart på 

tillväxten tillsammans med en återhållsam politik med offentliga utgifter. Så länge staten 

fortfarande har det yttersta ansvaret när det gäller den offentliga kontrollen finns det ingen 

anledning till att själva produktionen behöver åligga staten, den kan likväl skötas av andra 

aktörer. De enskilda initiativen skapar även incitament till företagsamhet som behövs för att 

tillväxten ska öka. De välfärdsreformer som Bildt anser nödvändiga för att åter få ekonomin i 

rullning reflekterar den nya synen på den ekonomiska politiken, genom att enskilda initiativ 

uppmuntras.  
Därmed uppmuntras också enskilda initiativ och alternativ. Det ger större möjligheter särskilt 

för de många kvinnor som arbetar inom vård, omsorg och utbildning. Det är detta som är 

valfrihetsrevolutionen i välfärdspolitiken (Prot. 1991/92:6, Regeringsförklaring Carl Bildt, min 

kursivering) 

  

I Socialdemokraternas anförande från samma år ifrågasätts hur de nya reformerna kommer att 

påverka ”… vanliga människors ekonomi.” (Prot. 1991/92:8 Partiledardebatt, Ingvar 

Carlsson, anf. 1).  
Ett besked om att löntagarna skall få det sämre fick inte plats i regeringsförklaringen. Men 

regeringen förutsätter att det finns så gott om plats i en vanlig löntagares hushållsbudget att en 

familj kan avstå från 5 000-6 000 kr. till kapitalägare och aktieägare. Det säger någonting om 

den nya regeringens värderingar. (Prot. 1991/92:8, partiledardebatt, Ingvar Carlsson, anf. 1. 

Min kursivering).  

Det finns en ideologisk ton i att den borgerliga regeringens värderingar enbart gynnar de som 

redan har finansiella medel samt att förändringarna leder till ökade klyftor i samhället, 

eftersom förändringarna drabbar ”vanliga människor”. Uttalandet påvisar att 

socialdemokraterna inte delar moderaternas syn på att sänkta skatter skulle vara en lösning för 

att stimulera tillväxten, snarare ser de en fortsatt utbyggd välfärd som en lösning. Dessa 

resonemang påvisar att respektive parti även erbjuder ideologiskt skilda lösningar (a2).  

 

Normativ motivering      

 Sammantaget från Bildtregeringens mandatperiod finns en tilltro till att ett minskat 

skattetryck och en omorganisering av välfärden ska leda till en stimulering av tillväxten. 

Vidare leder möjligheten till olika driftsformer samt etableringsfrihet inom sjukvård och 

offentlig omsorg till den valfrihet som gör det möjligt för patienter och familjer att påverka 

sin vardag. Samtidigt vitaliseras och effektiviseras den offentliga sektorn genom dessa 
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förändringar. (Prot. 1991/92:6, Regeringsförklaring, Carl Bildt). Socialdemokraternas 

anförande pekar snarare på motsatta tendenser, där just den ”vanliga människan” och de 

orättvisor som drabbar henne är centrala. Alltså finns det även i den normativa motiveringen 

tendenser som pekar mot olika normativa motiveringar (a3). Tendenserna i mandatperioden 

mellan 1991-1993 kan härledas till att debatten har använts som vapen.  

	  

4.2	  Mandatperiod	  1994-‐1998	  
Problem 

Kronkrisen kom att förändra det institutionella beslutsfattandet kring budgetprocessen som 

kom att innebära att den så kallade rambeslutsmodellen infördes med ett treårigt budgettak, 

vars syfte var att kunna få en långsiktig överblick över de offentliga finanserna (SOU 

2000:61, s. 222). Även om bestämmelserna kring budgetprocessen inte tillämpades förrän 

1997, fanns det en liknande problemsyn hos moderaterna och socialdemokraterna till krisen 

och det finansiella läget i landet. Även om moderaterna kritiserade socialdemokraterna för att 

inte ta tillräckliga krafttag mot stagnationen, förordade båda partier kraftiga besparingar på de 

offentliga utgifterna, och där rådde en liknande problemsyn kring effekterna av en stigande 

arbetslöshet, låg tillväxt och dess konsekvenser för välfärden. Det problematiserades av 

regeringen på följande vis: 
Det är arbetslösheten som är det stora slöseriet, mänskligt och socialt, men även 

samhällsekonomiskt och statsfinansiellt. Den avgörande förstärkningen av statsfinanserna måste 

därför komma till stånd genom ökad tillväxt och bättre sysselsättning. Arbetslösheten skär som 

en kniv genom svenska välfärdssamhället” (Prot. 1994/95:2, Regeringsförklaringen, Ingvar 

Carlsson)  
 

Moderaterna formulerade sig på liknande vis genom att deklarera: 
Risken är då att i stället för den/…/expansion under 1990-talet istället hamnar i stagnation och 

inflation och därmed inte kan ta oss ur den långtidsarbetslöshet som då kommer att bli ett socialt 

gissel och ett socialt gift mitt i vårt samhälle (Prot. 1994/95:11, Partiledardebatt, Carl Bildt, anf. 

1).  

Den nya institutionella budgetförändringen vid denna tid, kan ses som ett utryck för hur en ny 

institutionell design formulerades som ett resultat av kronkrisen. Det finns alltså ingen 

omstridd idékonflikt mellan partierna gällande krisens effekter samt att det som var tvunget att 

prioriteras var tillväxten (b1).   
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 Lösning    

Åren efter kronkrisen präglas regeringspolitiken av en krismedvetenhet och pragmatism 

gällande de offentliga utgifterna. Det centrala målet för statsfinanserna är fortfarande 

”stabilitet och tillväxt” (Prot. 1996/97:2, Regeringsförklaringen, Göran Persson). De 

fördelningspolitiska reformer som dryftas under dessa år var beroende på hur det finansiella 

läget såg ut.  
I takt med att arbetslösheten sjunker och statsfinanserna stärks kan utrymme skapas för åtgärder som 

förbättrar inkomstfördelningen utan att budgetsaneringen äventyras (Prot. 1996/97:2, 

Regeringsförklaring, Göran Persson).  

När statsfinanserna väl var tryggade skulle de reformer och lösningar som socialdemokraterna 

erbjöd vara till förmån för att trygga och utveckla den offentliga välfärden, det vill säga vård, 

skola och omsorg. 
Regeringen vill utveckla välfärdens kärna. Därför skall nya resurser i första hand tillföras skolan, 

vården och omsorgen om barn och äldre. /…/ När utrymme finns skall de som har burit tyngst 

bördor i saneringen av de gemensamma finanserna stå främst (Prot. 1997/98:2, Regeringsförklaring, 

Göran Persson)  

Detta kan tolkas som att fördelningspolitiska lösningar fortfarande är starkt grundade på 

socialdemokraternas syn om en utbyggd välfärd, men först när det finanspolitiska läget 

tillåter.  

      

Den kritik som riktades från moderaternas sida när det gäller socialdemokraternas politik efter 

maktskiftet 1994 är framför allt den ”återställarpolitik” från den ”valfrihetsrevolution i 

välfärden” som regeringen Bildt hade infört (Prot. 1994/95:11, Partiledardebatt, Carl Bildt 

anf. 1). Bland annat så avskaffades skolpengsystemet, vidare infördes aldrig det 

vårdnadsbidrag som den borgerliga regeringen hade beslutat om. Fortsättningsvis avskaffades 

husläkarreformen av Socialdemokraterna på samma grunder som Moderaterna hade när de 

först införde den, det vill säga: ”onödig byråkrati och centrala regleringar” (Prot. 1994/95:2, 

Regeringsförklaringen, Ingvar Carlsson ).  Regeringen Bildt införde husläkarreformen för att 

motverka ”den centralplanering, tröghet och byråkrati” de ansåg att sjukvårdens 

organisering led av (Prot. 1991/92:6, Regeringsförklaringen 1991). Detta kan tolkas som att 

där trots en delad problemsyn på den ekonomiska politiken, fortfarande finns en skild syn på 

välfärdslösningar. Moderaternas centrala lösningar handlade alltså vid denna tid om 

”strukturella reformer” som inte har den ”ideologiska utgångspunkten att företagare är 

kapitalister som skall bekämpas” (Prot. 1996/97:12, Partiledardebatt, Lars Tobisson, anf. 1). 

Moderaterna förordar alltså fortfarande strukturförändringar genom privata initiativ och 
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skattesänkningar för att nå ökad tillväxt och sysselsättning. Det är det huvudsakliga innehållet 

i deras politiska budskap under dessa år.  
Det finns inte en enda studie av svensk ekonomi som inte rekommenderar sänkta skatter för arbete 

och för företagande. De höga skatterna är ett direkt och tydligt hot mot den framtida välfärden och 

den framtida sysselsättningen (Prot. 1997/98:12, partiledardebatt, Carl Bildt, anf. 1).   

Det som är centralt för denna tid är att socialdemokraterna var tvungna att anpassa sin 

omfördelningspolitik till förmån för den nya institutionella förändringen som kom på grund 

av rambeslutsmodellen. Sammantaget kan detta tolkas som att den institutionella designen har 

präglat även hur reformerna har utformats. Det vill säga i grund och botten finns det olika 

strukturella lösningar på problemet, men för socialdemokratins del innebär det att de varit 

tvungna att anpassa sin politik till ett mer konjunkturkänsligt läge som en förlängning på de 

idéer som användes när de verkade som vapen. Således presenterar partierna under denna 

mandatperiod olika lösningar(b2).     

   

Normativ motivering     

Den normativa motiveringen från Socialdemokratiskt håll är präglat av en optimistisk tro på 

framtiden och att den värsta krisen är över.  
Regeringens välfärdspolitiska mål är att livsvillkoren skall vara rättvisa och jämlika. Nu kan vi 

förskjuta fokus från försämringar till förbättringar, från uppoffringar till en rättvis fördelning, från 

konsolidering till byggandet av en bättre framtid (Prot. 1997/98:2, Regeringsförklaring, Göran 

Persson).  

 Motiveringarna bygger även på socialdemokratiska rättviseideal genom att understryka 

rättvisa och jämlikhet.  

 

Vad gäller Moderaternas motivering under denna tid, andas även den framtidstro och 

optimism för vad det nya millenniet ska bringa. Anförandet styrs även i vilken anda politiken 

bör formas för framtiden. 
Det är verkligen en ny tid med till stor del nya förutsättningar, nya möjligheter och nya utmaningar. 

Inte så att allt är förändrat men i alla fall tillräckligt för att det måste dominera diskussionen om vägar 

framåt för vårt land i en värld som öppnas upp för frihet, för demokrati, för den fria handeln och de 

fria ekonomierna (Prot. 1997/98:12, Partiledardebatt, Carl Bildt Anf.1).  

Enligt Moderaterna är alltså frihetsidealet centralt för Sveriges framtid, vilket bottnar i deras 

traditionella ideologiska värden. Sammanfattningsvis råder det olika normativa motiveringar 

under denna debattperiod (b3).  
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4.3	  Mandatperiod	  1998-‐2002	  
Problem 

Vid 1998 års val fick den Socialdemokratiska regeringen åter makten. De blev emellertid 

beroende av både Vänstern och Miljöpartiet och startade tillsammans med dem ett samarbete 

inom en rad politikområden såsom ekonomi, sysselsättning och dylikt.  
Välfärden får aldrig igen hotas av okontrollerade underskott i de offentliga finanserna. Därför ligger 

utgiftstaken fast. Målet om två procent i offentligt överskott under en konjunkturcykel hävdas (Prot. 

1999/2000:2, Regeringsförklaringen, Göran Persson).  
Sunda statsfinanser och en stabil ekonomi är av yttersta vikt för att ha en fungerande välfärd 

och det är även detta som speglas i regeringsförklaringen. 

 

Vad gäller Moderaterna kritiserar de Socialdemokraterna för att vara alldeles för naiva i sin 

verklighetsbeskrivning av det ekonomiska läget samt att alldeles för många människor inte är 

kapabla att försörja sig på sin arbetsinkomst.  
Var finns den stabila grunden för långsiktigt hög tillväxt, nya företag och nya jobb? 

Regeringsförklaringen och budgetpropositionen ger bilden av en regering som gläds åt den politiska 

makten men som står vilsen inför det långsiktiga vägvalet och saknar förmåga att genomföra det kort- 

siktigt nödvändiga (Prot. 1999/2000:12, Partiledardebatt, Bo Lundgren, anf. 1).  

Således betonar även moderaterna vikten av att tillväxten prioriteras men kritiserar 

Socialdemokraterna för att inte göra det tillräckligt. Detta tolkas som att det inte finns någon 

central konflikt mellan aktörerna (b1), då båda partier även här delar synen att ”sunda 

statsfinanser” måste prioriteras.  

 

Lösning    

Under denna mandatperiod diskuterades en nationell handlingsplan för hälso- och 

sjukvårdspolitiken samt hur man bäst skulle lösa organiseringen av sjukvården. Debatten som 

fördes i riksdagen skedde i ljuset av utförsäljningen av ett antal sjukhus i Stockholmsområdet 

under denna tid (Prot. 1999/2000:12, partiledardebatt, Göran Persson, anf. 3). Debatten 

mynnade sedan ut som i den så kallade stopplagen som innebar att akutsjukhus skulle drivas i 

offentlig regi och inte med vinst (SFS 2000:1440).   
Dock upplever ju vi det som ett systemskifte det som sker i Stockholm, där man säljer ut sjukhusen 

och låter marknadssamhället kliva in, där penningvärdet blir viktigare än människovärdet (Prot. 

1999/2000:12, partiledardebatt, Göran Persson, anf. 3).  

Socialdemokraterna menar här att marknadskrafterna kommer styra vinstintressen istället för 

att sätta vårdbehoven först, sålunda görs tolkningen att socialdemokraterna anser att sjukhus i 

offentlig regi är bättre eftersom vården blir styrande oavsett kostnad och som inte varit fallet 
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om vinstintressen hade fått råda. Därmed för Socialdemokraterna även denna mandatperiod 

ett resonemang om en offentligt finansierad välfärd, som bygger på en klassisk 

socialdemokratisk syn.  

 

Moderaternas resonemang i denna fråga återspeglas i deras frihetsbegrepp. 
Det viktiga är mångfalden, valfriheten och rätten. Vi ska ha en bra och fungerande sjukförsäkring där 

den som inga inkomster har, heller inget betalar och den som har stora inkomster betalar mycket. 

Man ska ha lika rätt till vård, men man ska ha rätten att välja utan köer (Prot. 1999/2000:12, 

partiledardebatt, Bo Lundgren, anf. 10, ).  

    Det som alltså är avgörande för en bra och fungerande vård, enligt moderaterna, är 

mångfalden och valfriheten eftersom dessa kriterier utgår ifrån individens bästa. Vidare menar 

moderaterna att genom att utnyttja olika driftsformer kan verksamheter bli mer flexibla till att 

släppa loss sin kreativitet och företagsamhet, därmed blir vården mer effektiv eftersom 

personal är mer nöjd med sin arbetssituation. Vidare för Moderaterna ett resonemang om 

mångfaldens fördelar inom vården.    
Att utnyttja olika driftsformer, att låta personalen ha olika arbetsgivare så att den mår bättre, trivs 

bättre och ger en bättre vård, det är det som borgerliga partier ägnar sig åt./…/ Den ekonomiska 

politik som vi moderater och de andra borgerliga partierna i riksdagen står för innebär högre tillväxt, 

större förutsättningar för välståndsökning, att man genom olika åtgärder släpper loss företagsamhet 

och skaparkraft (Prot. 1999/2000:12, partiledardebatt, Bo Lundgren, anf. 10).   

Sammantaget finns det även under denna mandatperiod olika lösningar hos partierna som 

bottnar i partiernas respektive syn på marknad och stat (b2).  
 

Normativ motivering   
Det utrymme som kan finnas för skattesänkningar när välfärden har tryggats skall främja rättvisa och 

jämlikhet (Prot. 1998/1999:2, Regeringsförklaring, Göran Persson).   
Socialdemokraternas centrala värdegrund vilar även denna mandatperiod på en traditionell 

föreställning om välutbyggd välfärd, därför görs betoningen på att om det finns ett utrymme 

för skattesänkningar efter resurser har lagts på välfärden ska de främja låginkomsttagare.  
Kraften ska inriktas på att öka tryggheten för alla och därmed människors frihet. Valet står inte 

mellan tillväxt och rättvisa. Vi är övertygade om att utveckling och jämlikhet är varandras 

förutsättningar. Utvecklingen blir starkare när alla ges möjlighet att bidra till den, och när alla 

får del av dess frukter (Prot. 2000/01:2, Regeringsförklaring, Göran Persson).  

Det finns en tendens till att förtydliga att tillväxt och rättvisa inte är varandras motsatser, utan 

de är varandras förutsättningar för en stark välfärd. Socialdemokratins strävan efter en 
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kombination av tillväxt och rättvisa i deras normativa motivering kan, tolkas som en 

förlängning av de institutionella idéer som rambeslutsmodellen bidrog med.  

 

Även moderaterna hade tydliga normativa motiveringar som följde deras ideologi, genom att 

argumentera för var ”skiljelinjerna” gick.  
Skiljelinjen är klar: Individen eller kollektivet, politiken eller valfriheten. Denna grundläggande 

skillnad i perspektiv får genomgripande konsekvenser för hur politiken formas. Oavsett hur skickliga 

konsulter Socialdemokraterna köper på den fria marknaden, kommer de aldrig ifrån att deras politik 

sätter systemen framför människan. Det får långtgående konsekvenser för synen på ekonomins 

funktionssätt och tillväxtens drivkraft (Prot. 1999/2000:12, partiledardebatt, Bo Lundgren, anf. 1).  

 Det finns alltså fortfarande tydliga skiljelinjer i hur partiernas normativa motiveringar ter sig. 

Moderaternas värdegrund ligger ännu starkt inbäddad i individens rätt till att fritt forma sitt liv 

och en åtskillnad mellan den politiskoffentliga och privata sfären. Vad gäller 

Socialdemokraterna finns det en skillnad från tidigare år som går att märka i 

socialdemokraternas betoning på tillväxt när rättvisebegreppet används, dock råder det 

ideologiskt sätt fortfarande olika normativa motiveringar under denna period (b3 ).  

 

4.4	  Mandatperiod	  2002-‐2006	  
Problem 

År 2002 vann socialdemokraterna åter valet med ett samarbete mellan vänsterpartiet och 

miljöpartiet. Målen för den ekonomiska politiken ligger fortfarande fast genom att de 

offentliga finanserna ska uppvisa överskott med det huvudsakliga målet att hålla tillbaka 

inflationen. Välfärdsfrågorna diskuteras även i denna regeringsförklaring i ljuset av 

konjunkturläget. Detta tolkas som en vidare utveckling på den förändring som 

rambeslutsmodellen förde med sig. Något som uppmärksammats i valdebatten och som 

särskilt tas upp i regeringsförklaringen är de höga sjukskrivningarna samt det ökade 

bidragsberoendet och vilka konsekvenser det får för välfärden (Prot. 2002/03:2, 

Regeringsförklaring, 2002). Denna syn lyfts även fram av moderaterna och en särskild 

betoning läggs vid vikten av en ”politik som gynnar arbete och välfärd”. Betoning läggs även 

här på tillväxt och konjunktur (Prot. 2002/03:12, partiledardebatt, Bo Lundgren, anf. 1). Alltså 

finns vid denna period ingen omstridd idékonflikt om vad som bör prioriteras (b1).  
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Lösning      

Något som märks i anförandena även denna period är en positiv bild av det politiska läget. 

Det lyfts fram att ” vi får gå tillbaka till 1960-talet för att finna ett läge då Sverige mött en 

begynnande högkonjunktur i en liknande styrkeposition” (Prot. 2002/03:2, 

Regeringsförklaring, Göran Persson). Detta reflekterar även de reformer som föreslås under 

denna tid, även om reformerna fortfarande ska underordna sig det finanspolitiska läget är 

lösningarna mer ideologiskt förankrade. Det understryks till exempel att välfärden ska vara 

tillgänglig för alla och finansieras gemensamt av samhället. Samtidigt ska vården vara rättvis, 

det vill säga ska ingen kunna ”köpa sig vård” genom privata försäkringar. 
All offentlig sjukvård ska följa samma regler. Privata försäkringsbolagskunder ska inte få förtur 

till den vård som är gemensamt finansierad (Prot. 2002/03:4, Regeringsförklaring, Göran 

Persson).  

 

Hos moderaterna återkommer resonemanget om valfrihet och vikten av detta i lösningarna.  
De som utnyttjar välfärdstjänster ska ha rätt att välja mellan olika alternativ. Mångfald i utbudet 

av tjänster ska stimuleras (Prot. 2002/03:12, partiledardebatt, Bo Lundgren, anf. 1).   

Således erbjuder respektive parti även under denna period olika lösningar (b2).  

 

Normativ motivering  

     När det kommer till de normativa motiveringarna av partiernas förda politik under denna 

period är det från socialdemokratiskt håll en betoning på ”välfärdens kärna”, det vill säga 

vård, skola och omsorg. 
Få verktyg fördelar så effektivt samhällets resurser som den generella välfärden – lika för alla, 

fördelad efter behov, betalad efter förmåga. Därför ska sjukhus drivas utan privata 

vinstintressen. (Prot. 2004/05:3, Regeringsförklaring, Göran Persson). 

I likhet med argumentationen kring lösningarna ligger betoningen på att välfärden ska vara 

tillgänglig för hela samhället genom en rättvis fördelning. De håller sig alltså inom ramen för 

sin traditionella motivering.   

 

När det gäller moderaternas normativa motivering finns det traditionella frihetsperspektivet 

kvar i deras argumentation.  
Vi behöver rejäla skattesänkningar för vanligt folk. Det handlar om att människor ska få mer 

makt över sina egna liv. Det handlar om att människor ska få större möjlighet att påverka sin 

egen livssituation och sin egen tillvaro	   (Prot. 2004/05:13, partiledardebatt, Fredrik Reinfeldt, 

anf. 1).  
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Tonvikten läggs på skattesänkningar för ”vanligt folk”, det vill säga, löntagare i glesbyggd, 

metallarbetare, låginkomsttagare och så vidare (Prot. 2004/05:13, partiledardebatt, Fredrik 

Reinfeldt, anf. 1). Moderaterna utgår alltså från sin traditionella normativa motivering men 

lägger betoning på de samhällsklasser som traditionellt röstar på Socialdemokraterna.   
… mellan dem som vet att de alltid har ett jobb och dem som fastnar i utanförskap, - mellan dem 

som har tillräckligt mycket kvar av sin inkomst efter skatt för att kunna köpa en privat 

sjukförsäkring och få vård i tid och dem som måste stå kvar i vårdköerna /…/ Sänk 

inkomstskatten rejält för alla! (Prot. 2004/05:13, partiledardebatt, Fredrik Reinfeldt, anf. 5).   

Implicit kan detta tolkas som att Moderaterna talar om ett nytt slags klassamhälle mellan 

bidragstagare och dem som har ett arbete. Moderaterna argumenterar även för att det inte 

lönar sig att till exempel extrajobba för ensamstående mammor, eftersom de då förlorar vissa 

bidrag och skulle i slutändan förlora inkomster. Moderaterna kallar detta för ”… 

fattigdomsfällor i det svenska samhället…” (Prot. 2004/05:13, partiledardebatt, Fredrik 

Reinfeldt, anf. 10). Dessa anföranden pekar på en tvetydighet i moderaternas normativa 

motivering under denna tid, samma argument om skattesänkningar finns kvar, men skillnaden 

ligger i hur moderaterna använder både den socialdemokratiska väljarbasen och 

socialdemokratiska argument för att föra fram sin egen skattepolitik. Vidare tolkas det även 

som att det finns implicita antaganden hos Moderaterna att Socialdemokraterna har förbrukat 

sin roll som ett arbetarparti eftersom fattigdomsfällor i form av bidragsberoende har uppstått. 

Det råder fortfarande olika normativa motiveringar baserat på Socialdemokraternas och 

Moderaternas syn på välfärd och skatter (b3). Men tittar man på den retorik som förs gällande 

dessa frågor är skiljelinjerna otydligare än vad de varit tidigare mandatperioder vilket 

stämmer överens med status quo (det politiska vakuumet) (c3)  i dem kognitiva låsningen, 

således görs tolkningen b3/c3. 

 

4.5	  Mandatperiod	  2006-‐2010	  
Problem 

År 2006 fick Sverige en borgerlig koalitionsregering, som gick under namnet Allians för 

Sverige med folkpartiet, centern, kristdemokraterna och moderaterna. Med en ny regering 

tillkommer även en vilja att förändra det som varit och reformandan är central. I jämförelse 

med tidigare mandatperioder har frihetsbegreppet tonats ner och vikten av att ha en 

”solidariskt finansierad välfärd för alla” lyfts istället fram (Prot. 2006/07:6, Regeringsförklaring, 

Fredrik Reinfeldt). 
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Det måste också bli enklare att anställa. Höga skatter, krångliga regler och omfattande åtaganden 

gör att arbetsgivare drar sig för att anställa (Prot. 2006/07:6, Regeringsförklaring, Fredrik 

Reinfeldt).     

Det som står i fokus för reformarbetet är framförallt arbetsmarknadspolitiken och den så 

kallade arbetslinjen3. Även om önskemål på en mer omfattande välfärd har lyfts fram finns 

det i likhet med tidigare mandatperioder fortfarande kvar budskapet om sänkta skatter. 

Således bottnar problematiseringen fortfarande i en traditionell syn på en minskad stat (jfr sid 

8 eller se prot. 1998/99:12, partiledardebatt, 1998, Carl Bildt anf. 1). I likhet till 

Socialdemokraterna, när de satt i regeringsställning lägger även den nya regeringen tonvikt på 

att stimulera tillväxt samt att de offentliga finanserna ska uppvisa ett överskott (jfr s. 10).    
Det är av avgörande vikt att upprätthålla uthålliga offentliga finanser. Målet för finanspolitiken 

bör vara att minska den offentliga skuldsättningen (prot. 2006/07:6, Regeringsförklaring, Fredrik 

Reinfeldt). 
Hos socialdemokraterna märks ett naturligt missnöje av en valförlust och även en väntad 

kritik av den nya regeringens framtida politik och reformer. Men det går även att finna det 

återkommande resonemanget om det finanspolitiska läget av att föra en ”ansvarsfull politik”.  
Budgetsaneringen lade grunden till en stark ekonomi, och den bars av hela svenska folket efter 

år av misskötsel och försummelse	  (prot. 2006/07:08, partiledardebatt, Göran Persson, anf. 1). 

 

När det kommer till prioriteringen av statsfinanser och tonvikten på att reformer görs 

beroende på det finanspolitiska läget, finns det tendenser som pekar på att en ”intersubjektiv 

förståelse aktörer har om hur ekonomin är sammansatt och hur den bör verka (Blyth, 

2002:41) är nådd. När det gäller partiernas syn på en offentligt finansierad välfärd har även 

den närmat sig i jämförelse med tidigare mandatperioder. Alltså finns det ingen idékonflikt 

mellan partierna (c1).  

 

Lösning 

När debatten kommer in på hur välfärden bäst ska organiseras och hur de politiska 

lösningarna bäst ska utformas lyfts åter vikten av en offentlig välfärd.  
Vi vill att vår vård och omsorg även i framtiden ska vara solidariskt finansierad genom den skatt 

vi betalar och fördelas efter behov. Plånboken får aldrig styra rätten till vård. Vi vill samtidigt se 

en större mångfald inom vård och omsorg som ett led i arbetet med att ge patienter och 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Begreppets betydelse är omtvistat och har tidigare använts av socialdemokraterna för att argumentera för målet 
om full sysselsättning. Inför valet 2006 drev Allians för Sverige en politik som syftade till att prioritera 
arbetslinjen och det skulle vara ”lönsamt att arbeta, det vill säga att det ska ge mer att arbeta än att inte göra det 
(prot. 2006/07:6, regeringsförklaring, 2006).      
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omsorgstagare bästa möjliga vård och omsorg (Prot. 2007/08:2, Regeringsförklaring Fredrik 

Reinfeldt).  

Återigen lägger regeringen Reinfeldt tonvikten på att välfärden ska vara gemensamt 

finansierad men vidhåller, i likhet med tidigare, en önskan om en ökad mångfald. För att 

uppnå detta föreslås till exempel ett ”… fritt val inom äldreomsorgen” (Prot. 2007/08:2, 

Regeringsförklaring, Fredrik Reinfeldt).  I likhet med problembilden, har frihetsbegreppet i 

lösningarna blivit sekundärt och vikten av en offentlig sektor har lyfts fram även här. 

     Socialdemokraterna lämnar ingen alternativ lösning till hur välfärden ska organiseras 

under dessa år. De väljer istället att kritisera andra politikerområden som rör hanteringen av 

arbetslöshets- och socialförsäkringen samt andra arbetsmarknadspolitiska reformer (Prot. 

2007/08:11, partiledardebatt, Mona Sahlin anf. 1). Då frihetsbegreppet har blivit sekundärt i 

moderaternas argumentation, kan detta tolkas som att de har närmat sig den 

socialdemokratiska synen på välfärd såtillvida att socialdemokraterna inte ifrågasätter deras 

resonemang på den punkten. Då moderaternas syn på denna punkt varken ifrågasätts eller tas 

upp kan det tolkas som att förekomsten av mångfald i välfärden är något som har blivit ett 

”naturligt” inslag i politiken vilket betyder att även lösningarna är konsistenta med en 

kognitiv låsning (c2).  

 

Normativ motivering 

När det kommer till Moderaternas normativa motivering kring välfärdslösningarna finns det 

tendenser till ett nedtonat marknadsperspektiv.   
 Svaret på välfärdens utmaningar handlar inte om privat eller offentligt utan om kvalitet och att 

människors behov sätts före systemen (Prot. 2007/08:2, Regeringsförklaring, Fredrik Reinfeldt). 

De understryker alltså att det inte spelar någon roll hur välfärden organiseras utan de 

argumenterar för att välfärden ska kännetecknas av ”kvalitet, valfrihet och mångfald” (Prot. 

2007/08:2, Regeringsförklaring, Fredrik Reinfeldt). Valfrihetsbegreppet är fortfarande ett 

viktigt begrepp hos moderaterna men har fått ge vika för kvalitet istället.  

Vad gäller Socialdemokraternas normativa motivering är även kvalitet ett ledord vad gäller 

välfärden.  
Det är en politik för välfärd i förändring där hög kvalitet, valfrihet och effektivitet är 

självklarheter och inte större ojämlikhet (Prot. 2010/11:9, partiledardebatt, Mona Sahlin, Anf. 1).    
Det råder således ingen tydlig motsättning till Moderaternas motivering och båda partiers mål 

för välfärden är snarlik, även om Socialdemokraternas jämlikhetstanke omnämns. Det finns i 

argumentationen både ett förstärkt valfrihetsbegrepp, därmed blir skiljelinjerna i debatten inte 
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lika framträdande under denna period. Vilket gör att även den normativa motiveringen kan 

tolkas var konsistent med en kognitiv låsning (c3)     

 

4.6	  Sammanfattning	  av	  analys	  	  
Nedanstående tabell visar hur de ideologiska skiljelinjerna gällande synen på välfärd har 

förändrats mellan 1991-2010. 

Tabell	  1.	  	  
Mandatperiod Vapen 

 
 
Probl.   Lösn.  Motiv 
	  

Inst. Design 
 
 
Probl.   Lösn.  Motiv 
	  

Kognitiv Låsning 
 
 
Probl.   Lösn.  Motiv 
 

1991-1993 

1994-1998 

1998-2002 

2002-2006 

2006-2010 

a1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  a2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  a3	   	  
	  
b1	  	  	  	  	  	  	  	  	  b2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  b3	  

	  	  	  b1	  	  	  	  	  	  	  	  	  b2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  b3	  

	  b1	  	  	  	  	  	  	  	  b2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  b3/c3	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
c1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  c2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  c3	  

Kommentar: a1-Central ideologisk konflikt mellan partierna, a2-olika lösningar, a3- olika motiveringar, b1- Ingen 
central konflikt mellan partierna, b2- olika lösningar, b3- olika motiveringar, c1-ingen konflikt mellan aktörerna 
c2- liknande lösningar c3-liknande motiveringar.    
 
Enligt tabellen framgår att det 1991 fanns centrala skiljelinjer i debatten gällande välfärdens 

organisering som var representativt med partiernas ideologiska utgångspunkter. Det rådde 

även skilda synsätt på hur krisen hade uppstått samt hur den bäst skulle lösas. Samma 

tendenser uppvisas även i den normativa motiveringen, således kännetecknar mandatperioden 

mellan 1991-1993 att idén om en mer restriktiv välfärd användes som vapen i debatten för att 

lösa 1990-talskrisen. Övergår man att undersöka mandatperioden för 1994 kan vi konstatera 

att rambeslutsmodellen blev den nya institution som kom att forma politiken för efterföljande 

mandatperioder. Rambeslutsmodellen blir i detta fall resultatet av de idéer som utrycktes i 

föregående mandatperiod som vapen, för att kontrollera de offentliga utgifterna samt att få 

kontroll över krisen. Således blir rambeslutsmodellen ett utryck för den institutionella 

designen. Mandatperioden 1998 kännetecknas av optimism till att 1990-talskrisen har släppt 

och debatten som leder fram till stopplagen 2000 kommer upp på tapeten och tyder på att 

partiernas lösningar fortfarande präglas av partiernas respektive ideologiska utgångspunkter. 

Efter valet 2002 tar Moderaternas retorik en intressant vändning genom att hänvisa till en 
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Socialdemokratisk väljarbas i sitt partiledaranförande samt peka på den ”nyfattigdom som 

breder ut sig” (Prot. 2002/03:12, partiledardebatt anf. 1,) i form av alltfler bidragstagare och 

allt färre människor som försörjer sig på en arbetsinkomst. Detta kan sägas vara fröet till den 

kognitiva låsningen som kännetecknar mandatperioden från 2006 och framåt. Från 2006 finns 

där en tendens med avvikelse från partiernas traditionella utgångspunkter genom att 

Moderaterna lägger tonvikt på en ”solidariskt finansierad vård fördelad efter behov” (Prot. 

2006/07:2, Regeringsförklaring 2006), som tidigare har varit förknippad med 

Socialdemokratisk retorik. Vidare finns där heller ingen direkt motvikt när Moderaterna för 

en debatt om en välfärd med mångfald och valfrihet, som kan tolkas att det av 

Socialdemokraterna ses som ett naturligt inslag i politiken. Dessa tendenser är så att säga 

förenliga med en kognitiv låsning.      

 

5.	  Slutsats	  
Uppsatsen tog sin utgångspunkt i att beskriva hur de ideologiska skiljelinjerna gällande synen 

på välfärdens organisering mellan partierna har förändrats. Analysen har ämnat visa vikten av 

idéer för ideologisk förändring genom att se dem som vapen, institutionell design samt en 

kognitiv låsning. Den tog avstamp i den ekonomiska krisen i början på 1990-talet, där vi dels 

kunde se hur krisen användes som ett vapen av moderaterna för att argumentera för sin 

politik, genom att hävda att krisen berodde på missgrepp under lång tid i form av felaktiga 

prioriteringar. Vidare blev krisen även ett ”gynnsamt läge” för moderaterna för att skapa 

osäkerhet kring välfärdsstatens omfång och argumentera för sin politik (Blyth, 2002:10). En 

intressant fråga som uppkommer i detta samband är dels hur detta ”gynnsamma läge” kunnat 

uppstå eftersom det krävs att den politiska diskursen är mottaglig för dessa förändringar. För 

det första pekar Blyth på ekonomiska kriser i sig själv som ett ”gynnsamt läge” eftersom 

politiska partier då kan använda sin politik som en ”lösning” på krisen som Moderaterna 

gjorde i detta fall. Men jag skulle även vilja peka på en annan faktor av intresse, nämligen den 

ideologiska förskjutning åt höger i debatten, som konstaterades av Boréus i hennes 

avhandling (1994:173). Denna ideologiska förskjutning under 80-talet kan ses som en 

spårbundenhet av idéer som gjorde att nyliberala lösningar som minskad offentlig välfärd 

genom ökade privatiseringar av den fick genomslag. Vidare kan både denna ideologiska 

förskjutning och den strukturkris som den ekonomiska krisen förde med sig ses som en 

förlängning av de idéer som skapade en ny institutionell ordning i rambeslutsmodellen. Den 

kom i sin tur att förändra den ekonomiska politiken genom att samtliga politikerområden var 
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tvungna att anpassa sig efter det fastslagna budgettaket för att få kontroll över de offentliga 

utgifterna. Sett till den socialdemokratiska idealtypen i denna uppsats på en gemensam 

välfärd kan det hävdas att socialdemokraterna var tvungna att anpassa sin politik till ett mer 

konjunkturkänsligt läge eftersom det med rambeslutsmodellen nu blev tal om att begränsa 

offentliga utgifter även om det rörde välfärden. Till förmån för den nya institutionella 

designen (rambeslutsmodellen) blev Socialdemokraterna även tvungna att anpassa sin 

motivering till den förda politiken genom att understryka att tillväxt och rättvisa inte var 

motsättningar utan varandras förutsättningar för en fungerande välfärd. Efter mandatperioden 

2002 förändrades Moderaternas normativa motivering kring deras politik. Som analysen visar 

har de fortfarande kvar sin ursprungliga motivering som bottnar i Moderaternas idealtypiska 

syn på en minskad stat i form av lägre skatter och större valfrihet. Men denna mandatperiod 

visade även att Moderaterna började anta socialdemokratiska argument och hänvisa till en 

socialdemokratisk väljarbas för att nå ut med sin politik. Detta kan hävdas vara början på en 

kognitiv låsning genom att skiljelinjerna mellan partierna blev otydliga och till skillnad från 

tidigare mandatperioder fanns det heller ingen tydlig motsättning gällande välfärdens 

organisering. Denna kognitiva låsning fortsatte in i mandatperioden från 2006 och 

tydliggjorde den intersubjektiva förståelsen (Blyth, 2002:41) partierna har om ekonomins 

sammansättning och funktion.  Detta kan också ses som en spårbundenhet av idéer som kan 

knytas an till rambeslutsmodellen som grundar sig på idén om en minskad välfärdsstat, genom 

att samtliga partier formar sin politik efter denna modell. Vidare gav Socialdemokraterna 

ingen alternativ lösning till Moderaternas argumentation om hur välfärden bäst skulle 

organiseras. Analysen visar att detta dels skulle kunna bero på att Moderaternas 

argumentation i denna fråga har närmat sig den Socialdemokratiska. Det skulle också kunna 

hävdas att mantrat mångfald i vården har blivit så pass självklart att det inte råder några större 

meningsskiljaktigheter på den punkten, såtillvida att debatten flyttas över på andra politiska 

områden där det fortfarande finns tydligare skiljelinjer. Vi har således utifrån det empiriska 

materialet i analysen kunnat kartlägga hur förändringen av de ideologiska skiljelinjerna kring 

idén om en minskad välfärd har sett ut under en 20-årsperiod.   
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