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Kapitel 20. ” Den stränge fadern och 
den goda modern” : 
sociologiska perspektiv på 
den moderna svenska staten
Gunnar Olofsson 

Inledning
Ambitionen i kapitlet är att ge ett sociologiskt bidrag till förståelsen 
av den moderna svenska staten. Det perspektiv jag presenterar är 
avpassat till en västeuropeisk, främst skandinavisk verklighet. Det 
är inte ” staten”  i allmänhet eller den ” kapitalistiska staten”  som 
behandlas, även om jag fått idéer och inspiration från nutida teore
tiska debatter härom. (Se Flora & Heidenheimer 1981; Alber 1982; 
Brändes 1977; Poulantzas 1970 och 1978; de Brunhoff 1978; Dahl- 
kvist 1982; Jessop 1982; Offe 1984; Habermas 1975; Rokkan 1970; 
Tilly 1975; Elias 1982; Evans m.fl. 1985; Foucault 1987 för att 
nämna några olika infallsvinklar.) De exempel och data som redo
visas behandlar Sverige.

Debatten och forskningen om staten och den offentliga sektorn 
förs med utgångspunkt i en serie begrepp och motsatspar som 
hämtats från den politiska filosofin och olika traditioner och discip
liner inom samhällsvetenskapen. Dagens politiska och vetenskapli
ga debatt om ” Staten”  behärskas fortfarande av de tankesätt och 
de kategorier som vuxit fram under flera seklers utveckling.

Begreppsliga traditioner
a) Förhållandet mellan statens makt och individens frihet ses som 
en evig tvekamp. Thomas Hobbes såg på 1600-talet staten som det 
glupska odjuret, Leviathan, och lade betoningen på dess tvångs- 
makt. Individens underkastelse var maktens motpol. (Hobbes 
1968; Macpherson 1962). Rousseaus idé att staten kunde ses som 
en överenskommelse, som ett samhällsfördrag, var en mera idyllisk 
variation på stat/individ-temat. (Dahl 1980; Colletti 1972.) Idén att 
statens makt och individens frihet var varandra uteslutande utveck
lades i den liberala traditionen. Med Adam Smith och framväxten 
av den politiska ekonomin, som blev den första moderna samhälls
vetenskapen, fixerades tanken att individernas frihet att själva 
bestämma över sin verksamhet och sitt öde bäst förverkligades om
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statsmakten inte reglerade deras förehavanden. Härifrån utgår den 
tidiga liberalismens och nationalekonomins önskan om en liten och 
fredlig stat (den minimala nattväktarstaten). (Macpherson 1977; 
Smith 1970.)

I spåren av kapitalismens frambrytning från slutet av 1700-talet 
och de politiska revolutionerna i Amerika (1776) och Frankrike 
(1789) skapades en nära förbindelse mellan marknadssamhället, 
liberalismen som politisk kraft, den moderna samhällsvetenskapen, 
dvs. nationalekonomin, och borgerskapet som social kraft. Den 
moderna uppsättningen av statsuppfattningar utvecklades som re
aktioner eller varianter på den liberala huvudriktningen. (Hobs- 
bawm 1979; Kumar 1978; Nisbet 1967; Therborn 1976.)

Tanken om motsättningen mellan statens makt och individens 
frihet som ett nollsummespel är fortfarande livskraftig. Den fortle
ver som ett politiskt och filosofiskt grundtema. Inte minst erfaren
heterna av förtryck och diktaturer har givit den en politisk och 
existentiell innebörd. Det är den eviga berättelsen om den ensam
me individen som möter ett övermäktigt och obegripligt system. 
Underordningens, villkorlighetens, förtryckets och vanmaktens er
farenheter ges här ett teoretiskt uttryck. I detta perspektiv fram
hävs statsmaskineriets förtrycks- och tvångsmaktskaraktär, dess 
maktutövning över individerna, som påtvingar dem undersåtens 
eller den listige fixarens roller i kampen för respekt och över
levnad.

b) Uppdelningen mellan privat och offentligt får en ny innebörd, 
både rättsligt och samhällsteoretiskt. Successivt växer ett nytt be
grepp om samhället fram, ett begrepp där statens gränser mot den 
” privata”  sfären blir tydligare. Det offentliga blir något annat och 
mera än just det organisatoriskt statliga, det blir också formen för 
den nya politiska kulturen och för den offentliga opinionen. (Ha- 
bermas 1984.) Marknadens och ekonomins institutioner utvecklas 
efter andra lagar än staten, och samhället framstår gradvist alltmer 
uppdelat i skilda delar: staten, marknaden och det sociala livet. 
(Hegel 1981; Frankel 1983.)

c) Statens roll visavi marknaden som samhällssfär behandlas ut
förligt i kapitel 7. Det gäller förhållandet mellan marknad och 
politik men också frågan om marknad gentemot plan (marknads
ekonomi versus planhushållning) som ekonomiska former. Här kan 
t.ex. marknadens deklarerade frihet ställas mot byråkratins regle
ring, tvång och hävdade ineffektivitet. I dagens svenska verklighet 
är de sociologiska frågorna på denna punkt främst två. Dels ställs 
marknaden mot politiken/staten som fördelningsmekanism. Det
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reser viktiga frågor om den offentliga sektorns produktion av tjäns
ter, skattesystemets och socialpolitikens fördelnings- och omfördel- 
ningsmässiga verkningar. Dels ställs staten mot marknaden som typ 
av förnuft. Skall marknadens resultat och därur följande värdering
ar omstöpas av politikens och statens ingrepp? ” Näringslivet”  kon
trasteras mot politikerna/staten/byråkratin som samhällsformande 
skikt och intressen. Här behandlas den första punkten.

d) Sociologin växer fram som en reaktion mot den politiska 
filosofins och den politiska ekonomins samhällsteorier. Staten som 
den formella organisatoriska tvångsmakten ställs mot det de sociala 
förhållandena som det spontana och naturliga sociala livets forum. 
1800-talets teoretiker kallade detta för det ” borgerliga” eller ” civi
la” samhället. (Habermas 1984, Toqueville 1974). För sociologin 
var det kombinationen av det spontana sociala livet och statsmak
ten som var förutsättningen bakom marknadsekonomins tillsynes 
fritt svävande köpare och säljare, dvs. för den självständiga ekono
miska sfären. Detta gav ett dubbelt perspektiv på staten från den 
framväxande sociologins sida: dels var staten den formella tvångs
makten gentemot de naturliga sociala förhållandena, dels var sta
ten grundval och förutsättning för kombinationen av marknad och 
privat sfär, främst genom den rättsliga regleringen.

e) I det sena 1800-talets samhällsvetenskap aktualiseras ånyo 
synen på staten som förtrycksmekanism. Det sker dels genom en 
definition av staten som ordningsskapande tvångsmakt, t.ex. i Max 
Webers definition av staten utifrån dess monopol över våldsmed
len. (Weber 1987: kap IX .) Det sker också i den marxistiska tesen 
om staten som uttryck för klassherravälde, där staten blir ett instru
ment i borgerskapets händer. Via makten över staten tillgodoses 
borgerskapets intressen, i form av lagstiftning som skyddar och 
understödjer dess intressen, motverkar, förhindrar eller splittrar 
upp intressen och sammanhållning hos motstående krafter. (Bernt- 
son 1978, Brändes 1977, Poulantzas 1978, Jessop 1982.)

Historiska erfarenheter och politiska program
Till dessa europeiskt givna traditioner att analysera och beskriva 
staten kommer de historiska erfarenheterna av den faktiskt funge
rande svenska staten. Dess egenart och dess relativa grad av ” folk
lighet” i historisk mening behandlas i kapitel 2. Vi kan peka på de 
folkliga rörelsernas krav på en demokratisering av staten från 1800- 
talet och framåt; kampen för utvidgad rösträtt och parlamentarism, 
men också krav på att staten skulle svara för folkundervisning,
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arbetarskydd, nykterhet och socialpolitiska åtgärder. Ett annat 
viktigt stråk i den tidiga arbetarrörelsen var dess syn på staten som 
klassherravälde och tvångsmakt. Det sammanfattades i parollen 
om Sverige som det ” befästa fattighuset” , titeln från de unga 
socialdemokraternas berömda stridsskrift från 1913. (Höglund 
m.fl. 1913.)

I den välfärdsstatliga epoken sedan mellankrigstiden har en serie 
positiva statsmetaforer använts både i den politiska och vetenskap
liga debatten. Det politiska språkbruket lanserade begrepp som 
” folkhemmet”  (Per Albin Hansson på 20- och 30-talen), det ” star
ka samhället” (Tage Erlander på 50- och 60-talen), den ” gemen
samma sektorn” (Olof Palme på 70-talet). Ett begrepp som väl
färdsstaten, med sin engelska härkomst, stammande från andra 
världskrigets tid, användes främst som en positiv ideologisk katego
ri, men kan också ges mera beskrivande och analytisk karaktär. I 
det senare fallet som den typ av stat, vars huvudsakliga sysselsätt
ning faktiskt är välfärdspolitiska åtgärder. (Gough 1985.) Ett be
grepp som ” offentlig sektor” har dels ett tekniskt-ekonomiskt inne
håll, dvs. som en räkneenhet inom nationalräkenskaperna. Dels 
betonar det att något är offentligt i motsats till privat. De polemis
ka motpolerna bland begreppen -  t.ex. kommandostat, planhus
hållningstyr anni, bidragssamhälle, förmyndarsamhälle, skattestat 
och ofantlig sektor -  är omvända spegelbilder till de positiva stats- 
metaforerna.

Statens uppgift: förhindra det 
onda eller förverkliga det goda?
I de liberala, frihetliga och anarkistiska tankeformerna framstår 
staten som det glupska odjuret, en Leviathan som krossar indivi
dens ömtåliga och begärliga frihet.

Konservatismen har historiskt sett lagt stor vikt vid den fostrande 
och straffande staten, vars koncentrerade styrka är en förutsättning 
för ett harmoniskt samhälle. Statens uppgift var att undanröja inre 
och yttre hot, och säkra lag, ordning och egendom. En stat som 
växer utöver dessa gränser kan bli mindre skickad att säkra sina 
grundläggande uppgifter.

Arbetarrörelsen har genom sin historia varit delad i sin syn på 
staten. Å  ena sidan har radikaler och revolutionärer hävdat att 
statsmakten var ett instrument för de ekonomiskt dominerande 
klasserna, och som därför skulle krossas. Å  den andra har arbetar-
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partierna och fackföreningarna sökt påverka styrningen av stat och 
kommuner för att därigenom främja sina medlemmars intressen.

Allt tydligare, särskilt efter den politiska demokratins genom
brott och den allmänna rösträttens utbredning, har staten för soci
aldemokratin (och socialliberalismen) framstått som ett instrument 
för att ” förverkliga det goda” , och inte bara som ett medel för att 
” förhindra det onda” . Staten framstår alltmer som ett användbart 
instrument för att på olika sätt påverka samhället och fördelningen 
av ekonomiska resurser och sociala villkor. Inflytandet över staten, 
förmedlat av den politiska makten, blir sättet att planera och styra 
samhällets utveckling som helhet. Planerings- och statsoptimismen 
såg på den politiska makten från samhällsingenjörens horisont. På 
samma sätt som vetenskapen genom att behärska naturen har 
frambragt bättre villkor, så kunde ett medvetet behärskande av 
samhällsutvecklingen leda till bättre sociala villkor. Denna ” stats- 
optimism” var en i Europa brett omfattad politisk grundhållning 
från det andra världskrigets slut till mitten/slutet av 1970-talet, 
omfattande en ingreppsrepertoar från makroekonomisk styrning 
via finanspolitiken (och finansdepartementet) till fysisk planering 
av nya bostadsområden.

Kombinationen av keynesiansk ekonomisk politik och en ut
byggnad av den offentliga tjänsteproduktionen och socialförsäk
ringsinstitutionerna gav, i olika blandningar, de västeuropeiska 
samhällena deras särskilda drag. Sverige blev den kanske mest 
utpräglade och renodlade av de ” keynesianska välfärdsstaterna” 
när det gäller omfördelning och tjänsteproduktion, liksom ifråga 
om viktiga inslag i den ekonomiska politiken, t.ex. den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken (Offe 1984).

Den stat som den tidiga arbetarrörelsen bekämpade såg den som 
ett ” befäst fattighus” . Det var tydligt, för att använda en familje
bild, att staten sågs som den stränge och straffande fadern. Snart 
nog ändrades samhälls- och statsbilden till den välvilliga patriarka- 
lismens ” folkhem” , ett hem som tog hand om de sina. Efter det 
andra världskriget kom ” välfärdsstaten” som självbild och ideal, 
för att under de sista åren förskjutas till ” den gemensamma sek
torn” .

Efter hand minskar betydelsen av den stränge och straffande 
fadern och i stället växer den understödjande och hjälpande ” mo
derliga” välfärdsstaten. Förskjutningen i statens uppgifter kommer 
till tydligt uttryck i fördelningen av de offentliga utgifterna mellan 
olika områden, och i fördelningen av de offentligt anställda.
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Sociologin och staten
” Staten” är ett gigantiskt studieområde. Det står i centrum för flera 
samhällsvetenskaper, för statskunskap, juridik, nationalekonomi 
och sociologi. Vetenskapligt, politiskt och ideologiskt är det ett 
minerat fält. En framställning av stat och offentlig sektor i dagens 
Sverige berör oundvikligen en rad politiska och vetenskapliga de
batter. Vad är sociologins bidrag?

Staten sedd uppifrån -  nerifrån, inifrån -  utifrån
Statsvetenskapen och juridiken, och särskilt de grenar som handlar 
om förvaltningsmaskineriet, har en omfattande kunskap om hur 
staten och den offentliga sektorn fungerar som beslutsmaskineri, 
om samspelet mellan dess olika grenar etc. Deras kunskap om 
staten är ett kombinerat uppifrån/inifrån-perspektiv. Uppifrån, för 
att ” lagstiftaren”  tas som auktoritetens givna utgångspunkt. ” Lag
stiftaren” är antingen riksdagen, regeringen eller övriga myndighe
ter som utfärdar lagar, bindande regler och förordningar. ” Inifrån” 
därför att det är statens och förvaltningens egen verksamhet, hur 
lagstiftarens beslut översatts i praktisk maktutövning, som är för- 
valtningslärans föremål.

Sociologin har på det metodiska och innehållsliga planet i princip 
haft två skilda sätt att närma sig ” staten” . Det ena ser samhällen 
och stater som helheter, och jämför samhällsutvecklingen i olika 
skeden och under skilda förutsättningar. Det är sociologins stora 
perspektiv, vad som brukar kallas ” makrosociologi” . Främst är det 
historiskt jämförande studier som använder sig av detta utifrån/ 
uppifrån perspektiv. Den svenska statens säregna historia kontras
teras med andra erfarenheter. Varför skiljer sig staternas och de 
politiska systemens karaktär så kraftigt åt mellan östra och västra 
Europa, mellan Frankrike, Tyskland och England? Kan skillnader
na i statstyper och politisk struktur förklaras med skillnader i 
klassernas styrka, och konflikternas förlopp? Detta är centrala 
frågor i den makrosociologiska traditionen. En rad författare, från 
Toqueville, Marx och Weber, till efterkrigstida sociologer som 
t.ex. Barrington Moore (1971), Stein Rokkan (1970, 1987), Nicos 
Poulantzas (1970, 1978), Perry Anderson (1987) och Theda Skoc- 
pol (1979) har alla lämnat viktiga bidrag till förståelsen av staten 
och statsmakten i ett jämförande utifrån!uppifrån perspektiv.

Sociologins andra huvudperspektiv på staten är också det ut
ifrån, men då från det sociala livets och de sociala förhållandenas 
sfär, som i en mening ligger utanför statens räjong. Det är fråga om
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statens ingripande i de sociala förhållandena. Det ingripandet gäller 
såväl domstolar, fängelser, värnplikt, skatter, socialvård och obli
gatorisk skola, som museer, barnbidrag, naturparker, flygplatser 
och fyraårskontroller. Låt mig exemplifiera med svensk sociologi.

Staten i svensk sociologi
Bakgrunden till att sociologin tidigt under efterkrigstiden fick plats 
vid svenska universitetet var en förhoppning att ämnet skulle kun
na tjäna som reformvetenskap i välfärdsstatsbygget. Sociologin har 
ett förhållningssätt till staten, som gör att vi med fog kan se sociolo
gin som en ”statsvetenskap” . Det gäller sociologins roll som re
form- och planeringsvetenskap, som den reformerande politikens 
och byråkratins hjälpmedel. Ibland har samhällsvetenskapen, in
klusive sociologin, lyckats att omformulera ett socialt problem till 
ett ”reformobjekt” (Olofsson 1980). Upptagenheten av de sociala 
problemen och deras möjliga lösning har inte minst i Sverige varit 
ett avgörande inslag i den moderna sociologins framväxt, och det 
var ett av motiven för dess tillkomst som akademisk disciplin i 
Sverige.

En stor del av den faktiskt utövade svenska sociologin har analy
serat effekterna och konsekvenserna av statens och de offentliga 
organens ingripande i de sociala förhållandena. Det har gällt allt 
ifrån skolpolitiken och skolreformernas betydelse för den sociala 
sammansättningen och skolresultat bland eleverna (Arnman & 
Jönsson 1983), fängelsernas roll som straff- och anpassningsorgan 
(Bondesson 1974), socialvården och dess förhållande till klienterna 
(Sunesson 1981), etc. En del områden har efter hand utvecklats till 
egna specialområden. Kriminologin tar hand om brott/straff/fäng- 
else-komplexet, socialt arbete socialvårdens och socialtjänstens 
område, rättssociologin utvärdering av t.ex. lagstiftning (Wider
berg 1980).

Många sociologiska arbeten har utkommit som offentliga utred
ningar. Låginkomstutredningen 1967-72 dokumenterade hur de 
faktiska levnadsvillkoren (hälsa, bostadsförhållanden, konsum
tion), de ekonomiska resurserna (inkomst och förmögenhet), till
gång till utbildning och politisk kapacitet var fördelade i slutet av 
1960-talet. Härur växte levnadsnivåundersökningarna fram (Erik- 
son& Åberg 1984). Förskole-, familje- och prostitutionspolitiken 
har motiverats bl.a. utifrån Rita Liljeströms bidrag till skilda utred
ningar (Liljeström 1973, Ds 1980:9). Upptagenheten av universite
tens sociala selektion kom till uttryck i Gessers bidrag till U 68-
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utredningen (Gesser 1971).
Det är också fråga om statens och den offentliga sektorns bety

delse på ett mera grundläggande plan, där dess ingripande ändrar 
förutsättningarna för de sociala förhållandena på ett långsiktigt och 
djupgående sätt. Ett exempel är effekten av efterkrigstidens plane- 
ringsambitioner i stadsbyggande och bostadspolitik, som under
stödde både kärnfamiljens segertåg som familj ef orm och bilismen 
som kommunikationsform (Franzén & Sandstedt 1981). Ett annat 
är den inverkan som lagstiftning och statliga ingrepp haft för fack
föreningsrörelsens verksamhetsförutsättningar (Sunesson 1974).

Definition av ”stat”: 
empirisk avgränsning
Vad skall vi mena med ” stat” ? Låt oss börja med en empirisk 
avgränsning. ” Staten” omfattar i dagens Sverige de verksamheter 
som bedrivs inom kommuner, landsting, offentliga socialförsäk
ringsinstitutioner, i statliga och kommunala företag, och i statlig 
förvaltning. Tillsammantaget täcks dessa verksamheter av begrep
pet ” offentlig sektor” . I framställningen skall jag belysa tre frågor:

-  vad omfattar dagens stat och offentliga sektor: hur stor är den, 
hur får den sina pengar, hur många arbetar i den
-  vilka uppgifter har dagens stat, kommuner och offentliga sektor 
som helhet, och hur har dessa arbetsuppgifter vuxit fram över tiden
-  i vilka former och med vilka medel fungerar staten.

Staten som allmän/offentlig sfär
Vad är det som gör vissa aktiviteter och institutioner statliga och 
offentliga? Det är detsamma som att fråga vad det är som skiljer 
den ” offentliga”  sfären från den ”privata” . Den offentliga sfären är 
allmän (public, general). En betydelse av ” offentlig” är att styrning 
och förvaltning av de olika statliga aktiviteterna i princip sker 
under demokratisk kontroll. De offentliga organens verksamhet är 
underlagda ett demokratiskt politiskt inflytande via författning och 
förvaltningsrättsliga procedurer. Den offentliga, allmänna uppsik
ten och kontrollen sker via val till riksdag, kommuner och lands
ting. Dessa organ har som sin kanske viktigaste uppgift en årlig 
budgetprocedur där verksamheten, dess utgifter och intäkter disku
teras och beslutas. Beslut tas om vad som skall göras, hur det skall 
ske och hur det skall betalas.
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Inom ramen för fattade beslut och tillgängliga medel fungerar 
sedan förvaltning och tjänstemännen i stat, kommun, socialförsäk
ringsinstitutioner och statliga bolag självständigt. Det offentliga i 
den statliga och kommunala förvaltningen i Sverige poängteras av 
att underlag, handlingar och beslut i princip är tillgängliga för 
(oppositionens) politiker, journalister och medborgare i allmänhet. 
Det gäller inte försvar, säkerhetstjänst etc. Statens tillgänglighet är 
markant större i Sverige än t.ex. i många europeiska länder. Den 
offentliga och politiska sfären är för den skull inte genomskinlig. 
Det är t.ex. en stor skillnad mellan handlingars offentlighet i för
valtningen jämfört med aktiebolag. Den raskt ökande andel av 
kommunala och statliga uppgifter som läggs i aktiebolagsform 
minskar därigenom räckvidden av offentlighetsprincipen.

Den parlamentariska författningen, den demokratiska procedu
ren med val, budget och möjlighet att utöva kontroll och utkräva 
ansvar, ytterst efter principen en individ -  en röst, är de formella 
förutsättningar som reglerar den politiska processens och därmed 
också statens offentliga karaktär. Följer ur dessa vackra principer 
automatiskt en överblickbar samhällsordning som i sin utveckling 
följsamt uttrycker medborgarnas önskemål? Nej, självfallet inte.

Byråkratisk förvaltning och demokratisk 
styrning
Det kännetecknande för offentlig verksamhet är en kombination av 
den demokratiska styrprincipen, den valda exekutivens principiella 
överherradöme över de olika verksamhetsgrenarna, och den re- 
gelstyrda förvaltningen inom organen, dvs. den byråkratiska för
valtningen. Men dessa ingredienser kan blandas på olika sätt. Va
riationerna ifråga om både demokrati och byråkrati är stora. Det 
gäller om vi ser till olika stater, i nuet eller över tiden. Det finns 
gott om icke-demokratiska stater, där byråkratin är ansvarig inför 
den exekutiva statsmakten.

Också inom Sverige finns det stora variationer i utformningen av 
demokrati-byråkrati mellan olika delar i den offentliga sektorn. 
Postverket skiljer sig från UHÄ, Malmö allmänna sjukhus från 
daghemmet Sagostunden i Lunds norra utkant, stadsarkitektkonto
ret i Gislaved från Investeringsbanken när det gäller hur verksam
heten och dess förutsättningar regleras av en specifik kombination 
av byråkrati/demokrati. Den bestäms av verksamhetens art, den 
teknik som verket/myndigheten använder, personalens utbildning 
och typ av professionalism, och verksamhetens historiska rötter.
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Låt oss lägga ett historiskt perspektiv på de offentliga verksamhe
terna och företa en arkeologisk avskalning av olika historiska skikt i 
den nuvarande statens organisation.

Statens historiska skikt: 
från den stränge fadern till den 
goda modern
Den nuvarande svenska staten är annorlunda än den var för bara 
30-40 år sedan, för att inte tala om hur den var på stormaktstiden. 
De uppgifter som ligger i den statliga sfären, den andel av national
produkten som staten tar i anspråk, den andel av befolkningen som 
är sysselsatt eller försörjd i offentlig regi är mycket större idag än i 
tidigare epoker. Samtidigt är den stat vi ser idag en sammanfogning 
av statliga verksamhetsgrenar som tillkommit under olika epoker. 
Olika offentliga uppgifter och de verk och myndigheter som ansva
rar för dem representerar olika historiska skikt.

Arvet från den absoluta staten
Den civila och militära statsförvaltningen utgör också i sina moder
niserade former påminnelser om den stat som fanns före kapitalism 
och demokrati. Kungl. majts kansli och ämbetsverken är gamla, 
liksom länsförvaltningar, riksbank, regementen, domstolsväsen 
och straffsystem. Dessa grenar av staten går tillbaka till den absolu
ta statens epok, Gustaf Vasas, stormaktstidens och Axel Oxenstier
nas period. Nationalstatens grund läggs, lagen och språket ges en 
riksomfattande form och giltighet, och penningsystemet får stadga.

Den svenska statens rötter sträcker sig på vissa punkter ännu 
längre tillbaka. Den lokala och kyrkliga indelningen på lokal nivå, 
socknarna, har sitt ursprung långt nere i medeltiden. Som ett större 
överlevande och aktuellt komplex kan vi nöja oss med stormaktsti
den som baslinje.

Makt-, vålds- och militärstaten är den nuvarande statens ur
sprungliga kärna. I ett globalt perspektiv är det fortfarande natio
nalstatens vardagsklädsel. Parlamentarism, demokrati och väl
färdsstat är inte en oundviklig slutpunkt i länders sociala och poli
tiska utveckling. Fascismen och militärdiktaturerna besegrade un
der mellankrigstiden många gryende parlamentariska system 
(Tyskland, Italien, Polen, Estland, Spanien etc.). I Västeuropa har 
under efterkrigstiden antalet militärdiktaturer och fascistiska stater 
minskat drastiskt. Men militärkupper upplöste parlamentariska de
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mokratier i t.ex. Grekland (1967), liksom i Chile (1973). Idag 
spelar militär och säkerhetspolis en strategisk och avgörande roll i 
de flesta länder i Latinamerika, Afrika och Asien. I annorlunda 
former gäller det också för enpartistaterna i de s.k. socialistiska 
länderna.

Väl medveten om den centrala roll som militär, polis och säker
hetstjänst spelar i dagens europeiska nationalstater kommer jag 
ändå inte i min framställning av den svenska staten att uppehålla 
mig vid dessa sidor. Men med den roll som militär och säkerhets
tjänst har i länder som Storbritannien, Italien och USA -  något 
som har tydliggjorts under 1970- och 80-talen -  så kan en samhälls
vetenskaplig och politisk förståelse av de moderna staterna inte 
bortse från detta slutna och mörka centrum. Statens monopol på 
legitim våldsmakt är efter Weber för sociologin ett särskiljande 
kännetecken vid definitionen av staten. I Sverige är denna del av 
staten av mindre uppenbar betydelse, delvis på grund av att Sverige 
är en småstat, landets geografiska läge, dess kulturella homogenitet 
etc. På grund av att detta skikt i staten är överlagrat av andra 
statsuppgifter, mera omfattande och i sina konsekvenser tydligare, 
så har framställningen koncentrerats till statens välfärdspolitiska 
skikt.

Staten som infrastrukturbyggare: 
de allmänna materiella produktions
betingelserna
Från mitten av 1800-talet växer successivt ett andra historiskt skikt 
av statens uppgifter och institutioner fram. Kommunikations- och 
samfärdselsleder byggs, alltifrån Göta Kanal till vägar, hamnar, 
järnvägar, telegraf och telefonnät. Gator och spårvägar, liksom 
gas- och elektricitetsverk, avloppssystem och vattenverk, etc., till
kommer i de snabbt växande städerna. Byggnadsstadgor utfärdas, 
brandkårer bildas. Detta andra skikt är infrastrukturbyggandet 
Det omfattar de offentliga och materiella förutsättningarna för 
urbanisering och industrialisering.

De stora affärsdrivande statliga verken -  SJ, Posten, Televerket, 
Vattenfall, Statens Vägverk, liksom senare Luftfartsverket är alla 
knutna till uppkomsten av de allmänna materiella produktionsbe
tingelserna. I kommunerna, och främst då städerna är det de tek
niska verken (vattenverk, gasverk, elverk, gatunät, byggnadsför- 
valtningar etc.) som utgör den infrastrukturbyggande delen av 
verksamheten. Under slutet av 1800-talet och en bra bit in på 1900-
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talet var det de anställda i dessa arbetsuppgifter som tillsammans 
med militärer och ämbetsmän dominerade bland de offentligt an
ställda. De ca hundratusen offentligt anställda kring 1890 fördelade 
sig efter arbetsuppgifter enligt tabell l. Ännu idag utgör dessa 
grupper en stor del av de offentligt anställda som helhet (jfr tabell 
2).

Tabell 20:1. Ungefärlig fördelning av de offentligt anställda 1890 (i 1000-tal).

Militärer, försvarsanställda 40
Affärsverken/infrastruktur 17
Präster, övriga inom kyrkan 6
Civila statliga ämbetsmän 7
Kommunala tjänstemän 5
Lärare 16
Hälso-, sjuk- och fattigvården 9

Sammanlagt ca 100

Källa: SCB 1985:9.

De statligt anställda fick, eller tillkämpade sig, löne- och anställ
ningsvillkor som blev ett mönster för andra grupper av löntagare. 
Det gällde sjuklön, pension, trygghet i anställningen etc. Via ” de 
uniformerade löntagarna” bland post, telegraf- och järnvägsan- 
ställda påverkade staten arbetsmarknaden i stort. Efterkrigstidens 
stora expansion bland offentligt anställda har varit mest dramatisk 
bland de kommunalt anställda, vars villkor dock legat närmare den 
privata arbetsmarknaden (Nilsson 1985).

Infrastrukturen är inte statlig eller offentlig av naturnödvändig
het. Variationerna i Europa är stora både om vi ser till den historis
ka framväxten och till dagens situation. Under 1980-talet har den 
långt gående överföringen av statliga/offentliga företag (t.ex. mot
svarigheten till Televerket) på privata händer i (det konservativt 
styrda) Storbritannien visat att gränsen mellan statligt/privat inte är 
självklar.

Samhällsteoretiskt har man visserligen länge tagit för givet att 
det kapitalistiska produktionssättet förutsätter en serie betingelser 
som inte är del av själva detta produktionssätt, dvs. underkastade 
marknadens krav och vinsttvånget. Det gäller rättsregler och rätts
system, penningsystemet, och en rad av produktionens allmänna 
förutsättningar, som kommunikationsleder, vetenskaplig grund
forskning etc. Men gränsen visar sig vara mera socialt och politiskt 
än tekniskt och ekonomiskt bestämd. Det blir än tydligare när vi
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kommer till de statsuppgifter och statsutgifter som hör till nästa 
skikt i den svenska statens tillblivelse.

Från socialpolitik till välfärdsstat
Det tredje skiktet i den nuvarande staten är det välfärdsstatliga. 
Modern samhällsvetenskap har många alternativa begrepp för att 
beskriva den nu förhärskande samhällsformen i Västeuropa -  sen
kapitalism (Mandel 1974), välfärdssamhälle, biandekonomi, indu
strisamhälle, monopolkapitalism (Baran & Sweezy 1966), välfärds- 
kapitalism (Korpi 1978), keynesiansk välfärdsstat (Offe 1984). Ut
trycket ” välfärdsstat”  är en blandning av ett ideologiskt och ett 
analytiskt och beskrivande uttryck (Mishra 1981). Ett samhälle kan 
beskrivas som ” välfärdsstat”  utifrån målsättningen att stat och 
kommuner skall säkra människors välfärd -  då är vi på den ideolo
giska och normativa avdelningen. ” Välfärdsstat” kan också ses som 
en markering av de uppgifter som staten rent faktiskt utövar, via 
lagstiftning, utgifter, och innehållet i offentlig verksamhet, för be
folkningens reproduktion i fråga om hälsa, försörjning, utbildning 
etc.

Tabell 20:2. Fördelning av de offentligt anställda 1970-1985 (i 1000-tal) efter arbets
uppgifter.

År 1970 1975 1980 1985

1. Allmänna off.tjänster: ■48 64 76 77
2. Rätts- & polisväsen, krim.vård 35 44 51 52
3. Försvaret 46 48 41 45
4. Utbildning & forskning 184 233 278 282
5. Hälso- & sjukvård 217 288 387 439
6. Socialvård, vård i allm. 162' 233 312 369
7. Kultur & fritid 20 34 43 45
8. Planering & strukturpolitik 47 54 64 63

Summa i förvaltning 806 1045 1300 1412

9. Anställda i affärsverk*) 
10. Anställda i elverk etc. 28 30

175
33

174
34

Källa: SCB, Nationalräkenskaperna. (*: SCB 1987:179.)

Utbildning är ett område som vanligen räknas in under ” välfärds
staten” . Historiskt kan det ses som en övergång mellan infrastruk
tur och välfärd, särskilt om utbildning och kvalifikation ses som en 
förutsättning för produktion och samhällsliv. I en bred definition av 
välfärdsstatliga åtgärder får även utbildningssystemet räknas in,
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vilket f .ö . är praxis i internationella jäm förelser.
Den tunga socialpolitiska kärnan i välfärdsstaten växer fram som 

institutionella svar på de problem som fattigdom, ålderdom och 
sjukdom, arbetsoförmåga och arbetslöshet skapar för individer och 
familjer. Hur skall dessa gruppers försörjning klaras när inte den 
egna arbetsförmågan står bi och kan ge en inkomst eller familjen 
inte längre kan klara en vidgad försörjningsbörda? (Alber 1982; 
Marklund 1982.)

Vi skall närmare behandla den svenska statens åtgärder i den 
välfärdsstatliga epoken. Staten kan påverka sociala förhållanden, 
levnadsomständigheter för befolkningen, och livsformen som hel
het på tre skilda sätt:

-  lagstiftning
-  (om)fördelning av pengar
-  produktion av tjänster

Lagstiftning som ingreppsform: 
arbetarskyddet som exempel
Genom lagstiftning kan förhållandet mellan individer, mellan indi
vider och företag, mellan individer och organisationer, mellan före
tag och statsmakt, mellan individ och stat etc. påverkas. Den mo
derna socialpolitiken föddes med lagstiftningen om arbetstid och 
arbetarskydd. England fick sin första viktiga arbetarskyddslag 
1833, Danmark 1873, Tyskland 1881 och Sverige 1889. (För en 
klassisk analys av området se Marx 1981:kap. 8.) Staten förbjöd 
användningen av vissa sätt att ordna produktionen i de nya fabri
kerna: maskinernas drivmekanismer skulle t.ex. byggas in, hante
ringen av farliga material regleras. Försumliga arbetsgivare kunde 
bötfällas. För att kontrollera efterlydnaden byggdes ett inspek- 
tionssystem upp. Den centrala myndigheten (Arbetarskyddsstyrel- 
sen) preciserar regler, beslutar om t.ex. gränsvärden, dvs. definie
rar när det skadliga officiellt godkänns som farligt, genom att sätta 
en nivå för utsläpp, buller, kyla, värme, halter av gaser etc. Inspek- 
tionsorganisationen skall förmedla regler och normer och beivra de 
värsta överträdelserna. Under senare år har vikten alltmer lagts på 
att i samförståndsanda och via förhandlingar om kommande änd
ringar i teknik och produktionsorganisation påverka den framtida 
utformningen av arbetsmiljön. (Hvid 1985; Moberg m.fl. 1982.)

Hur arbetsmiljön och lagstiftningen ser ut, och hur regleringen 
faktiskt sätts i verket skiljer sig kraftigt åt mellan olika länder.
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Ibland, som i Skandinavien, är det fråga om samförstånd i ett 
kraftfält där polerna utgörs av myndigheter, fackföreningar och 
arbetsgivare. Ibland spelar den offentliga myndigheten roll som 
aktör. Ibland kan huvudvikten ligga på en orientering mot regle
ring av skador via böter, avgifter och försäkringar (England). (Kel
man 1981; Hvid 1985.)

Arbetarskyddet är ett exempel på styrning och påverkan genom 
rättsregler. Genom lagstiftning, och sanktioner knutna till den, 
regleras och t.o.m. förbjuds vissa handlingar och förhållanden. 
Exemplet visar tre aspekter av rättslig reglering.

För det första drar en lag eller förordning en gräns mellan tillåtna 
och förbjudna handlingar och förhållanden. Det förbjudna, eller 
negativa, definieras, och sanktioner knyts till det. De privata rätts
subjektens möjlighet att ingå överenskommelser som åsidosätter 
lagens regler inskränks. Den begränsningen sker utifrån ett samhäl
leligt accepterat antagande att reglerna ” förhindrar onda följder” .

För det andra kan lagar och regler styra förhållanden i den 
privata sfären och på marknaderna, t.ex. arbetsmarknaden, och 
inom produktionen. Genom att kombinera tvingande regler och en 
kontrollinstans, med domstol och strafförfarande som yttersta 
maktmedel, kan önskade förändringar genomdrivas med en liten 
insats av pengar och personal. Rättslig styrning finns med i alla 
former för offentlig verksamhet. I detta exempel ser vi det i ren 
form, med en liten insats av personal. Det är inte här kopplat till att 
pengar skall ges ut, vilket är fallet med de stora socialpolitiska 
programmen, t.ex. pensioner.

För det tredje upprättar arbetarskyddslagarna, i likhet med an
nan rättslig reglering, nya kraft- och maktförhållanden mellan ak
törerna på arbetsmarknaden och parterna i produktionen. Nya 
rättigheter skapas och nya strids- och förhandlingsformer föds. Att 
ändra det rättsliga regelverket kan påverka de samhälleliga förhål
landena.

Att ta och ge: skatter, bidrag och 
socialförsäkringar
Beskrivningen av Sverige som ett ” fattighus” , befäst eller ej, ut
trycker en historisk verklighet. Att det var staten som ansvarade 
för de verkliga fattighusen symboliserar en viktig funktion i europe
iska samhällen. Försörjningen av de fattiga, av överskottsbefolk
ningen, av dem som föll vid sidan av släktens, familjens eller 
kyrkans nät, definierades som en offentlig uppgift. Fattigvården
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var i Sverige socknens och från slutet av 1860-talet kommunernas 
angelägenhet, i praktiken deras viktigaste.

Fattiggården eller fattigstugan var en anstalt för de som var 
gamla och fattiga. Den bilden levde länge kvar kring de svenska 
ålderdomshemmen. För min egen morfar (f. 1873) var det ännu på 
1950-talet en självklar identitet mellan ålderdomshem och fattig
gård.

Ur 1800-talets arsenal av vapen och insatser mot den fattiga 
överskottsbefolkningen (fästning för lösdriveri, tvångsenrollering i 
krigsmakten, tiggeri, välgörenhet, emigration etc.) växte i indust
rialiseringens och urbaniseringens kölvatten nya former fram. För
sörjningens problem delades efter hand upp efter orsaker. Ålder
dom, arbetslöshet och sjukdom behandlades som särskilda pro
blem. Utifrån dem organiserades former för hjälp och understöd 
som tog fasta på det särskilda. Till ålderdomen svarar pensionen; 
till sjukdom både upprättandet av sjukhus och sjukförsäkringar för 
att betala läkararvoden och medicin samt för att täcka bortfallet av 
inkomst; och till arbetslösheten svarade nödhjälpsarbeten och ar
betslöshetsförsäkringar. (Alber 1982.)

På så sätt kunde fattigdomsproblemet till en del lösas som en rad 
delproblem. Det skedde bl.a. i socialförsäkringens form. Mest 
spridda var de frivilliga sjukkassorna. De var också enklast ur en 
ren försäkringssynpunkt, eftersom de kunde balansera över en kort 
period, t.ex. ett år. Sjukdomars variationer följer heller inte kon
junkturerna som är fallet med arbetslösheten. Här krävs en fonde- 
ring eller annan form av långsiktigt ekonomiskt beräknande. Ar
betslöshetskassor blir en ekonomiskt bräckligare konstruktion än 
t.ex. sjukkassor. De som har störst behov är också de som har 
minst resurser att betala avgifter. Än mer komplicerad blir situatio
nen för pensionskassorna, som förutsätter en mycket lång inbetal- 
ningstid, en långsiktig fondering etc. Den mest spridda folkliga 
socialförsäkringen var i Sverige sjukförsäkringarna.

Den behovsprövade socialpolitiken
Den sista utvägen för de riktigt och akut fattiga var den kommunala 
fattighjälpen. Det var en behovsprövad tilldelning av kläder, bräns
le, mat och även pengar. Fattigvårdens understöd, och senare 
socialbidragen blev den sista utvägen. En viktig skiljelinje inom 
socialpolitiken om vilken form som undanröjandet av fattigdom 
skulle ta sig har gått mellan individuella behovsprövade bidrag å 
ena sidan, och allmänna, generellt verkande, oftast kontantutbeta-
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lade, förmåner. Denna skiljelinje finns dels mellan olika länder, 
vars socialpolitiska system kan vara mer eller mindre inriktade på 
behovsprövning eller generella åtgärder, dels inom varje land. De 
skandinaviska länderna, inklusive Sverige, har i internationell jäm
förelse en stor omfattning av generellt verkande socialpolitiska 
åtgärder (folkpensioner, sjukförsäkringar, barnbidrag etc.). Län
der som Storbritannien har fortfarande en hög andel av sina social
politiska utgifter i den individuellt utmätta behovsprövade hjälpen 
(Supplementary benefits, ung. motsvarande socialbidragen).

Men de behovsprövade bidragen, som är de mest utpräglade 
fattighjälpsinsatserna lever kvar i dagens Sverige. Vi har där först 
och främst socialbidragen, vars ökning och fördelning fortfarande 
används som ett mått på fattigdomens tillväxt och fördelning i 1980- 
talets Sverige. Därutöver finns bostadsbidragen som tillkommit för 
att ge låginkomstfamiljer med barn råd att bo rymligt. Bostadsbi
dragen är inkomstprövade. Genom att både socialbidragen och 
bostadsbidragen är inkomstprövade är de i sin verkan starkt riktade 
till de fattiga grupperna. Det betyder att de verkar starkt omförde
lande mellan olika inkomstgrupper, och i den meningen är social
politiskt mycket effektiva. Men samtidigt är de alltid i det politiska 
sökarljuset: finns det inte bland mottagarna sådana som egentligen 
inte skall ha några bidrag, dvs. fuskare och bedragare? Misstänk
samheten och den svaga legitimiteten är de riktade fattigbidragens 
oundvikliga skugga.

Den generella socialpolitiken
Motpolen till den behovsprövade utminuteringen av försörj nings- 
hjälp till de fattiga är de generellt inriktade åtgärderna. Det är de 
allmänna socialförsäkringarna av typen barnbidrag, sjukförsäkring 
och folkpensioner. Det gäller produktion av tjänster som är all
mänt tillgängliga (främst sjukvård). Idag ligger socialförsäkringar
na till övervägande del i offentlig regi, och förvaltas via försäkrings
kassorna. De finansieras via avgifter som tas ut som löneskatter för 
anställda (och egenavgifter för egensysselsatta).

Den största offentliga utgiftsposten är pensionerna. Den första 
generella lagen om ålderdomsförsäkring kom 1913. Den bestod då 
av två delar. Dels en allmän ålderdomsförsäkring, som byggde på 
att man betalade in avgifter. Dels ett pensionstillägg för de sämst 
ställda åldringarna, vilket var den betydelsefulla delen. Folkpensio
nen fick sin moderna utformning 1948 genom en ny lag. Idag är 
folkpensionen inte -  som den var från början -  konstruerad som en
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socialförsäkring, så att varje person får ut vad han/hon har betalt 
in. Pension tilldelas efter ålder, om man är bosatt i landet, och efter 
medborgarskap (om man som svensk flyttat utomlands). Fram till 
1974 betalades avgiften som en del av skatten (folkpensionsavgift) 
av den skattskyldige själv. Därefter betalas den som indirekt skatt, 
i form av arbetsgivaravgift på lönesumman (f.n. på ca 10 procent).

Fram till 1950-talet var sjukkassorna självstyrande folkliga orga
nisationer. De fungerade under statlig uppsikt. Nu är sjukförsäk
ringen obligatorisk och en del av den offentliga sektorn. Sjukför
säkringens avgifter betraktas som en skatt, och utbetalningen som 
en offentlig transferering (överföring av pengar). Avgifterna tas ut 
som arbetsgivaravgifter, f.n. med ca 10 procent av lönesumman. 
Ersättningen är knuten till (löne)inkomsten och utgår som en andel 
av denna.

Sedan 1960 finns ett offentligt administrerat tilläggspensionssys- 
tem, ATP. Statligt anställda var redan dessförinnan säkrade en 
pension, vars nivå bestämdes av inkomsten. Likaledes var många 
tjänstemän garanterade en tilläggspension via SPP (Svenska Perso
nal Pensionskassan) vartill de och deras arbetsgivare betalat avgif
ter. Under 1960- och 1970-talen växte betydelsen av ATP som 
pensionssystem snabbt. Avgifterna till ATP betalades in av arbets
givarna som en procentdel av lönesumman. Från början var utbe
talningarna små, vilket betydde att fonderna inom ATP snabbt 
växte. Pensionsfondernas storlek och inriktning var ett centralt 
politiskt tema, och den möjlighet till styrning av kreditmarknaden 
som pensionsfonderna gav, var hett omstridd och bekämpad. Vid 
1980-talets mitt har utbetalningarna blivit omfattande, och avgifts- 
inbetalningarna har stabiliserats. ATP-fondernas betydelse för ut
låning, t.ex. till bostadsbyggandet, har kulminerat.

Samtidigt har den privata och avtalsmässiga delen av pensions
systemet kraftigt vuxit i fråga om tjänstepensioner. Det är en 
snabbt expanderande bransch och växande grupper av befolkning
en kommer i framtiden att få sin försörjning under ålderdomen från 
ett flertal olika pensionssystem (folkpension, ATP, tjänstepensio
ner, privat tecknade pensioner).

Arbetslöshetsförsäkringen har en speciell konstruktion i Sverige 
(i likhet med Danmark, Finland och Belgien, men olik andra 
europeiska länder). Till övervägande del finansieras arbetslöshets
försäkringen av statliga bidrag, medan den praktiska förvaltningen 
av medlen ligger i händerna på erkända arbetslöshetskassor, knut
na till fackföreningarna. Medlemmarna i arbetslöshetskassorna be
talar avgifter för försäkringen, och ersättningen är knuten till in
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komsten, dock med ett (lågt) tak för ersättningen. I praktiken är 
arbetslöshetskassan en del av den fackliga organisationen.

Via socialförsäkringarna, främst pensionerna, omfördelas stora 
summor. Omflyttningen av konsumtionsförmåga via bidrag och 
socialförsäkringar omfattar i dagens svenska samhälle ca 173 mil
jarder kronor år 1986, då bruttonationalprodukten uppgick till 934 
miljarder kronor (SCB, Nationalräkenskaperna 1986).

Pensionerna svarar för den största omfördelningen, den som sker 
mellan generationer. Övriga större socialpolitiska program är om
fördelande inom livscykeln (barnbidrag), eller mellan sjuka/friska 
(sjukförsäkring etc.). Mellan de fattiga och befolkningen som hel
het är det främst socialbidrag och bostadsbidrag som fungerar 
omfördelande.

Skattesystemet
Statens drivmedel är skatterna -  alla stater är ju i strikt mening 
skattestater. Fram till början av 1900-talet kom merparten av den 
svenska statens skatteinkomster från egendomsskatter (främst jord 
och fastigheter), och från konsumtionsskatter (tullar, acciser, skatt 
på sprit etc.). Under 1900-talet har allt större vikt lagts vid skatt på 
inkomster. Från 1960 fick Sverige en allmän varuskatt, föregångare 
till den nuvarande momsen. (Rodriguez 1980.) Därefter har varu- 
och konsumtionsskatterna ökat i betydelse. Fördelningen av den 
offentliga sektorns inkomster sedan 1950-talet framgår av tabell 3.

I Sverige är skatterna totalt sett höga i en internationell jämförel
se (om vi ser t.ex. till den andel av bruttonationalprodukten, BNP, 
som tas in som skatter och avgifter). Den är för närvarande ca 69 
procent. En stor del -  173 miljarder 1986 -  av dessa sociala avgifter 
och en del av skatterna återvänder sedan till hushåll och individer 
som pensioner, sjuklöner och barnbidrag, och bildar grund för den 
privata konsumtionen.

Vid jämförelser med andra länder som har en lägre andel av 
BNP som tas in i form av skatter och socialförsäkringsavgifter 
tillkommer att i dessa länder räknas utgifter för pensioner, sjukför
säkringar antingen som privat sparande eller som privat konsum
tion. Klassifikationen av t.ex. pensions- och sjukförsäkringsavgif
terna som skatter förstorar omfånget av skattetrycket i Sverige. 
Den faktiska offentliga konsumtionen, dvs. det som ges ut som 
löner, inköp av material etc., omfattade 1986 32 procent av BNP. 
Denna andel har ökat i mindre takt än transfereringarna under de 
sista decennierna.
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Tabell 20:3. Några huvudgrupper i den offentliga sektorns intäkter (skatter och
avgifter) 1950-1986. Miljarder kronor, löpande priser.

År 1950 1960 1970 1975 1980 1986

Indirekta
skatter 2,4 7,2 21,8 64,0 71,3 163,3

Direkta
skatter
varav:
statligt
kommunalt

3,7 10,8 35,0

17.5
17.5

64,0

31,3
32,7

113,9

38,0
75,9

205,8

67,7
136,2

Socialförsäk
ringsavgifter 0,4 2,6 13,1 25,8 74,6 124,5

Totala
inkomster 7,8 24,1 83,2 157,4 307,5 593

Källa: SCB, Nationalräkenskaperna plus SCB 1985.

Skatterna och avgifterna i Sverige är av flera olika typer. De 
praktiskt viktigaste skattekällorna är inkomster från arbete respek
tive konsumtion.

a) Alla löneutgifter, inkl. företagarnas egna inkomster, åsätts 
socialförsäkringsavgifter (jfr ovan). På lönesumman tas för närva
rande ca 37 procent ut som sociala avgifter i form av en indirekt 
lönesummeskatt.

b) På de utbetalade lönerna, minus avdrag av olika slag (resor, 
ränteavdrag för hus, etc.), betalas sedan inkomstskatt. Den är 
delad i fyra delar med var sin mottagare: kommunalskatt till kom
munen, landstingsskatt till landstinget (sjuk- och hälsovård), för
samlingsskatt (till den kyrkliga församlingen) och statsskatt. De tre 
första kan för skattebetalaren betraktas som en enhet. Det är en 
proportionell skatt, och utgår som en procentandel av den beskatt
ningsbara inkomsten. Den skiljer sig kraftigt åt mellan olika kom
muner: hög i norrländska fattigkommuner och problemkommuner 
i Stockholms periferi, medan den är låg för höginkomsttagarna i 
Djursholm och Lidingö.

Statsskatten är däremot progressiv. Ju högre beskattningsbar 
inkomst, ju större andel betalas i skatt. Inkomst på arbete beskat
tas i genomsnitt högre än andra sorters intäkter, som t.ex. realisa
tionsvinster på aktieförsäljningar, arv, etc.

c) Skatten på konsumtion har vuxit snabbt. Historiskt sett har 
punktskatter varit en viktig intäktskälla (på salt, på lyxvaror, på 
sprit etc.). Punktskatter har också använts för att påverka konsum- 
tionsmönstret (spritskatterna är återigen ett klassiskt exempel).
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Den nu dominerande konsumtionsskatten är den allmänna mervär
desskatten (momsen), som beskattar det ny tillagda värdet i varje 
produktionsled, men som till sist bärs av den slutlige köparen av en 
vara eller tjänst. Den vanligaste momssatsen är idag (1988) 19 
procent av varupriset -  dvs. var femte krona som lämnar börsen 
hamnar hos Kronan. Många andra länder har flera olika momssat
ser, och varor som böcker, mat, barnkläder har ofta lägre eller 
ingen skatt. I Sverige gäller en lägre skattesats för t.ex. byggnads
verksamhet och restaurangnotor.

d) Förmögenhet och egendom beskattas i Sverige också i sin 
egenskap av förmögenhet, och inte bara utifrån sin avkastning. 
Kvantitativt betyder det föga, men har en politisk och symbolisk 
betydelse.

Skattesystemets utformning påverkar fördelningen av inkomster 
och förmögenheter. Betraktar vi skatter, transfereringar och bidrag 
som ett komplext omfördelningssystem, så visar gjorda studier att 
det är de offentliga utgifterna snarare än skattesystemet som verkar 
utjämnande. (Gustafsson 1987.)

Skatterna är statens och den offentliga sektorns grundläggande 
intäktskälla. Staten kan därutöver låna pengar, som i ett senare 
skede måste betalas tillbaka. Den kan beslagta tillgångar (expro
priation eller konfiskation), men de medlen har inte använts i 
Sverige i modern tid. De har använts vid större politiska och sociala 
omvälvningar, alltifrån Karl XI:s reduktion 1680 till 1900-talets 
socialistiska revolutioner. Vidare kan staten med lagstiftning förfo
ga över människors arbetstid utan ersättning (värnplikten är det 
viktigaste exemplet). Men i huvudsak är det skatterna som gör 
statens aktivitet möjlig.

Den offentliga sektorn som producent av 
tjänster
Låt oss härmed gå vidare till den offentliga sektorns andra huvud
sakliga användning av sina intäkter, det som används i förvaltning 
och för produktion av tjänster. Förvaltningen och upprätthållandet 
av de äldre historiska skikten i staten (rättsväsen, centraladmini
stration, infrastruktur etc.) kräver fortsatt en stor andel. Men ex
pansionen under 1900-talet har främst de offentliga tjänsterna stått 
för, och då främst inom sjukvård, social sektor, undervisning etc. I 
tabell 4 visas användningen av den offentliga sektorns konsumtion, 
fördelad efter typ av uppgifter. Det är fortfarande de välfärdsstatli-

605



Tabell 20:4. Den offentliga sektorns utgifter 1970-1985, fördelade efter några hu
vudtyper. Miljarder kronor, löpande priser.

År 1970 1975 1980 1985

1. Ällm. förvaltning 2,7 5,9 12,4 20,9
2. Rätts-& polisväsen 2,1 3,9 7,4 10,6
3. Försvar 5,7 9,7 16,0 22,5
4. Näringslivets främjande 1,9 3,7 7,5 11,8
5. Utbildning 9,3 15,8 31,6 46,5
6. Hälso-& sjukvård 8,3 17,6 38,5 62,0
7. Socialvård och annan vård 4,2 9,9 . 27,2 46,8
8. Kultur & rekreation 1,8 4,0 8,2 13,0
Totalt 37,2 72,4 153,2 239,6

Källa: SCB, Nationalräkenskaperna.

ga grenarna i tjänsteproduktionen som växer snabbast under tiden 
1970-1985.

Ser vi den offentliga sektorn ur ett fördelningsperspektiv, vilket 
sociologer och ekonomer ofta gör, så är betydelsen av transfere
ringarna uppenbar. Men också produktionen av tjänster i exempel
vis undervisning och sjukvård betyder här mycket. Finansieringen 
av de offentliga tjänsterna sker via skatter. Konsumtionen av de 
offentliga tjänsterna inom t.ex. sjukvården är inte beroende av 
individuell betalningsförmåga, utan bestäms mera av behov. Den 
offentliga organiseringen av sjukvården i Sverige har lett till ett 
system av hög kvalitet, och inte flera parallella system av olika 
kvalitet, med var sina sociala skikt som bas (som i t.ex. USA). 
Sjukvården betalas i proportion till inkomst, men kan utnyttjas 
efter behov. Sociologiskt innebär det offentliga hälso- och sjuk
vårdssystemets faktiska monopol att den klassmässiga och sociala 
skiktningen bara marginellt slår igenom på detta område av tjäns
teproduktionen.

Den offentliga sektorn som arbetsgivare
Stat, kommun och landsting är arbetsgivare för en stor del av 
landets löntagare. Antalet anställda i offentliga sektorn eller mera 
precist den andel av antalet arbetstimmar som utförs där är ett bra 
mått på den offentliga sektorns omfång och betydelse för ett sam
hälle (jfr Lybeck 1984). 1985 utfördes 28 procent av alla arbetade 
timmar i Sverige (jfr tabell 5) i den offentliga sektorn. Än större var
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den offentliga sektorns andel av alla sysselsatta, nämligen 33 pro
cent (jfr tabell 5, se även Furåker 1987). Skillnaden ligger i en 
större andel deltidsarbete i offenlig sektor, i sin tur kopplat till en 
större andel kvinnor. Det är kommunerna som har svarat för den 
stora och snabba expansionen. Den svenska välfärdsstaten är ovan
ligt lokal, dvs. kommunal.
De offentligt anställda kan delas in efter de funktioner de utför:
-  det klassiska byråkratiska arbetet (förvaltning, försvar, skatte
indrivning etc.),

Tabell 20:5. Sysselsättningen i Sverige 1970-1985. Antal personer (i 1000-tal) och 
antal arbetade timmar (miljoner) efter sektor. Nationalräkenskapsdata.

År 1970 1975 1980 1985 Förändring 
i procent 1970-85

Sektor:
1. Industri:
a) anställda
b) timmar

1004
1751

1005
1618

943
1411

862
1293

-1 4 ,1 %
-2 6 ,2 %

2. Offentlig 
förvaltning:
a) anställda
b) timmar

806
1186

1045
1405

1300
1635

1413
1790

+ 7 5 ,2 %  
+50,9 %

3. Summa 
anställda:
a) antal
b) timmar

3483
5668

3725
5574

3 877 
5436

3922
5589

+  12,6%  
-  1 ,4 %

4. Andel i 
offentlig 
sektor (2/3):
a) anställda
b) timmar

20,6 %  
18,5 %

25,5 %  
22,7 %

30.7 %
26.8 %

32,7 %  
28,4 %

Källa: SCB, Nationalräkenskaper 1970-1985, appendix 5, tab. 5.1, 5.4, 5.8.

-  om de bemannar infrastruktur (post, järnväg, flygplatser etc.),
-  om de deltar i välfärdsstatens tjänsteproduktion inom utbildning, 
sjukvård, sociala tjänster för barntillsyn och åldringsvård etc. Ta
bell 4 redovisar utvecklingen under efterkrigstiden (se ovan).

Soldaten, stinsen, skolläraren, sjuksköterskan 
och socialsekreteraren: 
typbilder av de offentligt anställda
I olika epoker har det varit olika arbetsuppgifter, och därmed olika
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grupper av anställda som har tecknat bilden av staten och senare av 
den offenliga sektorn som helhet. Den första epokens typiske un
derordnade funktionär var soldaten. Militär och försvarsmakten 
var den tunga utgiftsposten. Motsvarande i den infrastrukturbyg
gande staten var stinsen, stationskarlen, och för att ta ett kvinnligt 
yrke, växeltelefonisten. Den tredje perioden, som omfattar tiden 
från de välfärdsstatliga arrangemangens början till nutid, kan på 
samma sätt tydliggöras utifrån sina typiska grupper av offentligt 
anställda. Den första fasens sinnebild är (folk)skolläraren. I en 
andra expansionsfas växer sjuk-, hälso- och socialvårdens andel av 
de anställda väldigt. Nu är det fråga om sjuksköterskor och i 
synnerhet sjukvårdsbiträden, men också socialsekreterare. En tred
je och hittills sista utvecklingsfas har inneburit en fortsatt expan
sion av antalet anställda i (sjuk)vården. Ett nytt och snabbt växan
de inslag i den offentliga sysselsättningen under denna period har 
varit framkomsten av förskolan och åldringsvården, liksom organi
seringen av fritiden. Förskolläraren och fritidsledaren får symboli
sera denna utveckling.

Dessa olika skikt, båda av funktioner och bland de statsanställ
da, finns fortfarande kvar, med sina olika uppgifter, arbetsformer, 
politiska hållningar, och historiska traditioner. Tabellmaterialet 
ovan visar att merparten av de offentligt anställda nu utför välfärds
statliga funktioner.

Stat, marknad, familj
Staten har, som vi såg ovan, analyserats på skilda sätt. Staten ställs 
mot marknaden, staten mot individen, staten och dess makt knyts 
till samhällsklasserna, stater ställs mot varandra i ett geopolitiskt 
kraftfält etc. Den offentliga sektorns omfattning och inriktning i 
Sverige har ibland setts som den förverkligade socialdemokratin, 
ett förverkligande som skett med stort stöd från andra politiska 
krafter. Skeendet liksom resultatet kan analyseras ur perspektivet 
att allt större delar av Samhället lagts under Politiken, underför
stått demokratins och arbetarrörelsens inflytande, och inte bara 
lyder Marknadens lagar och intressen. (Esping-Andersen 1985.)

Avslutningsvis vill jag visa ett sätt att analysera staten (och den 
offentliga sektorn som helhet) som anknyter till en sociologisk 
tradition att se samhällsutvecklingen som ett samspel mellan stat, 
marknad och familj. Den offentliga sektorn som helhet (” Staten” ) 
ses i samband med å ena sidan Marknaden (och här innefattas 
arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, komsumtionsvarumarkna-
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den etc.) och å ena sidan Familjen (som varande ramen om var
dagslivet och reproduktionen).

Detta sätt att föreställa sig samhällets sammanhang uttrycks som 
ett förhållande mellan samhälleliga sfärer, eller som en uppsättning 
samhälleliga regleringsprinciper, där Familjen, Marknaden och 
Staten är de tre centrala institutionerna. Till dem hör de tre huvud
sakliga sätt att fördela samhällets värden: ömsesidighet (reciproci- 
tet), utbyte och omfördelning (redistribution). (Polanyi 1968; He- 
gel 1981; Frankel 1983; Lindblom 1977.)

Samhällsvetare talar om skillanden mellan ” privat”  och ” offent
lig”  sfär som om de vore enkelt avgränsbara, som vore samhället 
likt ett äpple som kan delas i två bitar, där knivens snitt avgör vad 
som hör till vad. Ekonomer talar t.ex. om att den växande offentli
ga sektorn ” tränger undan” den privata, att det råder konkurrens 
eller t.o.m. ett nollsummeförhållande dem emellan. De menar då 
att den offentliga sektorn växer för snabbt, underförstått att det 
skadar tillväxt och välstånd. Ett sociologiskt samhällsbegrepp arbe
tar inte med givna konstanter (som vore gränsen mellan privat/ 
offenligt given). Det utgår inte från att institutionerna staten/mark
naden/familjen har en för alltid given omfattning och inriktning, 
där varje förändring i förhållande dem emellan framstår som an
tingen en progressiv utveckling (som marknadens tillväxt) eller ett 
syndafall (familjens allt mindre roll).

Stat, arbetsmarknad och tillväxt
Låt oss ta ett exempel. I den ” svenska modellen”  spelar den 
tillväxtorienterade offentliga politiken en viktig roll. Arbetsmark
nadspolitiken, med dess betoning på ekonomisk och yrkesmässig 
rörlighet, den ” solidariska lönepolitiken” med minskningen av lö- 
neklyftorna som mål, och bostadspolitiken, med en stark tillväxt av 
bostadsbyggandet i de expansiva regionerna, löper samman i en 
särskild utvecklingsmodell: ekonomisk tillväxt, snabb industrialise
ring, omfattande men kontrollerad urbanisering. Den ” svenska 
modellen”  utformas som ett samspel mellan staten och de politiska 
ingreppen å ena sidan, och ekonomin, t.ex. arbets- och bostads
marknadernas förändring.

Denna strukturomvandling har inte bara omfördelat arbetstillfäl
len, livschanser och förmögenheter mellan olika samhällsgrupper, 
regioner och näringar. Den har i kraft av själva sin omfattning och 
radikalitet förändrat också befolkningens vardagsliv på en rad om
råden (miljonprogrammets förorter, småhusområdenas nya värld
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etc.). Bosättningsmönster, arbetsdelning i familjen, arbetsmarkna
den, och den offentliga sektorns tillväxt binds ihop.

Staten och kvinnornas förvärvsfrekvens
Låt oss som ett andra exempel ta det kvinnliga förvärvsarbetet. Det 
ökade kraftigt mellan 1960 och 1980 i Sverige, från 50 procent till 
74 procent. I Tyskland var andelen rätt konstant. 1960 var den 49 
procent, 1980 var den 50 procent. Kan statliga åtgärder förklara 
denna skillnad?

Skattesystemet i Tyskland behandlar familjen som en enhet och 
tar hänsyn till familjernas försörjningsbörda. Gifta kan t.ex. dela 
familjeinkomsten och skatta för var sin hälft. Det är samhälleligt 
normalt och genomsnittligt att kvinnor med barn arbetar i hemmet, 
och hemmafrufamiljen är fortfarande möjlig. I Sverige är skattesys
temet utformat med individer som måttstock, och ” familjerabat- 
ten” är liten. Hemmafrufamiljerna försvinner snabbt.

Däremot är en växande del av de svenska offentliga utgifterna 
anpassade till ett omfattande kvinnligt förvärvsarbete -  det gäller 
daghem, fritidshem etc. men också föräldraförsäkringen. Skatte
systemets inriktning, den offentliga sektorns tjänsteproduktion, 
den höga kvinnliga förvärvsintensiteten och den höga skattekvoten 
i Sverige hänger samman. Expansionen av offentliga tjänster ger 
många kvinnor jobb, dvs. kvinnor ges möjlighet till egen försörj
ning. Kombinationen av skatteregler, skattenivå och den offentliga 
sektorn som tjänsteproducent har i Sverige gjort växten i kvinnors 
förvärvsarbete både nödvändig och möjlig. Det finns i bäggge 
länder ett samspel mellan arbetsdelningen (på arbetsmarknaden), 
statens åtgärder och familjens och den privata reproduktionens 
nuvarande inriktning. Men förbindelsen mellan stat, marknad och 
familj utformas olika i Sverige och Tyskland. Och vi får därigenom 
också olika innebörd i vad stat, marknad och familjesfär är i sig 
själva.

Andra aspekter på den svenska staten
Det finns förstås många fler aspekter på den svenska staten och 
offentliga sektorn än dem jag behandlat i kapitlet. En del av dem 
kan formuleras som frågor eller kan fångas i ett antal bilder av 
staten.
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-  Den byråkratiska staten. Den klassiska ämbetsmannahållningen 
finns kvar, men utmanas alltmer av nya styrnings- och ledningsme- 
toder, främst sådana som hämtats från privata industrins (manage
mentfilosofier). AMS -  Arbetsmarknadsstyrelsen -  byggdes från 
början upp enligt en annan modell (” kaderförvaltning” -  Rothstein 
1986). Kriterierna på effektivitet i offentlig verksamhet hämtas nu 
alltmer från företagsekonomins värld. Belöningssystemen (ökade 
löneskillnader t.ex.) i privat industri ses som eftersträvansvärda. 
Vilka effekter kan olika sätt att modernisera och effektivisera den 
stora offentliga tjänsteproduktionen få: som modell för arbets
marknaden, för sektorns karaktär, för dess kostnadseffektivitet? 
Dessa frågor vidareutvecklas i kap. 22.

-  Skatte- och av dragsstaten. Vilka konsekvenser kan den höga 
skattenivån och skattesystemets utformning få? Marginaleffekter 
och utrymme för såväl en inofficiell (svart) som en informell ekono
mi. I hur hög grad motverkar skatteavdragen skattesystemets ut
jämnande ambitioner?

-  Den vilsna staten. Även om staten ser stor och stark ut verkar 
den oförmögen att hantera en del nya och besvärliga problem, t.ex. 
i fråga om miljön. Det kan också uttryckas som:

-  Den aktiva eller reaktiva staten. I hur hög utsträckning är statliga 
och offentliga åtgärder en reaktion på och ett försök att i efterhand 
bättra på konsekvenser som alstras av t.ex. arbetsmarknaden, ar
betsförhållanden och familjeförhållanden? Välfärdsstaten som 
städgumma för att ta en gammal bild. På vilka punkter kan staten 
vara föregripande? På vilka sätt är statligt och offentligt agerande -  
med de givna institutionella och byråkratiska formerna -  hämman
de för utvecklandet av nya svar och lösningar?

-  Kunskapsstaten. Staten är genom forskning och undervisning 
ramen om kunskapsutveckling. Men det är också inom staten som 
merparten av de högre utbildade finns. Av alla offentligt anställda 
hade 24 procent utbildning utöver gymnasiet mot ca 7 procent i den 
privata sektorn. 78 procent av alla med forskarutbildning fanns 
också där. (SCB 1985:139.) Vad betyder det för förhållandet mel
lan kunskap och makt?

-  Den feminina staten. 1984 var mindre än en fjärdedel av alla män 
offentligt anställda, men drygt hälften av alla kvinnor. (SCB 1985:
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138.) Vad betyder det för statens karaktär, för arbetsmarknaden 
och för den könsliga arbetsdelningen?

-  Den lokala staten. Den offentliga sektorn är i Sverige påtagligt 
lokal. Den styrs t.ex. av lokala politiker. Vilken betydelse har det 
för möjligheterna att kontrollera dess verksamhet, uppifrån såväl 
som nerifrån?

-  Den moraliserande och uppfostrande staten. Här tänker jag på 
det som går utöver skolan etc., krav på ändringar i beteende som 
sätts igenom med institutionella förändringar. Spritskatter, rökfri- 
hetsförordningar, hastighetsregler är klassiska exempel. Föräldra
försäkringens regler om föräldrapenningens fördelning mellan mo
der och fader uppfordrar till nya familjemönster. På vilka kanske 
nya sätt ingriper staten i fixeringen av det ” normala”  och ” önsk
värda” ?
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