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Förord 

Vi vill tack vår handledare Sverre Wide för sitt engagemang. 

Tack för allt stöd, alla tips och råd. Du har med din stora kunskap och intresse varit ett 

ovärderligt bollplank. Du har gett oss nya infallsvinklar och väckt hopp när vi varit nära att ge 

upp. Vi vill även tacka familj och vänner som visat förståelse genom denna process. 

  

  



Abstract 
The citizen is freer in a society that is perceived as open, but this leaves the individual to manage 

on the market by itself. When the liberation of the collective opens for the individuals to create 

their own welfare and the market thereby gaining greater influence in the individual's different 

lifeworld’s, we wonder if it can be seen in politics and, if so, how does the policy how does the 

policy respond to this development?   

 

We are looking for a comprehensive overall picture of modern sociology's view of 

individualization in order to use the driving forces and consumerism in a survey of how it is 

expressed in welfare policy. To see how individualization is expressed in welfare policy, we 

have used party platforms from Socialdemokraterna (the Social Democratic Party). Through 

the layout we have divided the work into two explanatory analysis parts, which we use to 

compile a result of the purpose of the work. The result clearly shows how the development 

towards individualization follows welfare policy developments, but since the policy has 

contributed to increased individualization, it will also focus on balancing the unfair social 

differences that become the consequences of an individualized society. 

  

Keywords: individualization, welfare policy, social democracy, work, family, 

politics, lifestyle, consumerism. 

  

  



Sammanfattning 

Medborgaren är friare i ett samhälle som framställs och uppfattas som öppet men individen 

utelämnas i och med detta allt mer till att självständigt klara sig på marknaden. När friställelsen 

från det kollektiva öppnar för individerna att skapa sin egen välfärd och marknaden därmed får 

större utrymme i individens olika livsvärldar, undrar vi om det kan ses i politiken och i så fall 

hur politiken svarar på denna utveckling? 

 

Vi söker efter en sammantagen helhetsbild av den moderna sociologins syn på individualisering 

för att använda drivkrafter och konsekvenser i en undersökning hur det yttrar sig inom 

välfärdspolitiken. För att se hur individualiseringen yttrar sig i välfärdspolitiken har vi använt 

oss av partiprogram från det Socialdemokratiska partiet. Vi har genom uppläggningen delat 

arbetet i två redogörande analysdelar som används för att sammanställa ett resultat av arbetets 

syfte. Det resultatet visar tydligt hur utvecklingen mot individualisering följer den 

välfärdspolitiska utvecklingen men att politiken sedan den bidragit till en ökad individualisering 

också kommer att inrikta sig på att utjämna de orättvisa sociala skillnader som blir 

konsekvenserna av ett individualiserat samhälle. 

 

Nyckelord: individualisering, välfärdspolitik, socialdemokrati, arbete, familj, 

politik, livsstil, konsumtion. 
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Inledning 
Vi moderna samhällsindivider känner oss fria och klasslösa när vi konsumerar och bedövar 

oss med lyxvaror eller annat krafs, mat och droger i sån utsträckning att det faktiskt ofta leder 

till ohälsa. Men är vår tillskrivna frihet genom individualiserande valfrihet bara ett sätt att 

undanhålla det förtryck vi utsätts för i det kapitalistiska systemet? Är vi alla individualister 

trots våra försök att förverkliga oss och anta identiteter som särskiljer sig, egentligen enbart 

en grå massa av allmänhet som inte har förmåga att organisera sig? 

  

“Keep you doped with religion, sex, and T.V. And you think you're so clever and classless and 

free But you're still fucking peasants as far as I can see” (John Lennon) 

  

Intresset för Sveriges samhällsutveckling kom till oss som studenter när vi i kursen 

Välfärdsstaten i sociologisk belysning öppnade upp tankegångar kring den välfärdsutveckling 

som skett där individen allt mer kommer att välja välfärdstjänster. Är alla dessa val frihet eller 

skapar de snarare stress, oro och otrygghet hos individerna som kanske inte har förmåga att ta 

till sig information och göra rationella val? Kommer alla val vi ställs inför att dra isär samhället 

då vi har olika förutsättningar att välja barnomsorg, skola till barnen, tandvård, pension, 

sjukvård, äldreomsorg till farmor etcetera? Var är helheten i samhällsutvecklingen när alla 

individer gör sina val på marknadsmässig grund, politiken kretsar kring marknad, tillväxt och 

arbete och till och med familjer väljs och fungerar på marknadslika sätt? När alla små delar i 

individens liv och samhällslivet avgränsas från varandra i celler som tycks oberoende av 

varandra fritt sväva omkring i en svåröverskådlig samhällsstruktur, kommer då individen att gå 

vilse i sin egen frihet? Organiseringen i dessa små enheter leder till en omkastning i relationen 

mål och medel där medlen riskerar att bli målet. När arbete tidigare sågs som en väg till frihet 

är nu arbete målet. För vad gör vi med en massa fritid om vi inte kan konsumera eller försörja 

oss? Protektionismen har smugit sig in i alla delar av livet och lämnar inget utrymme för ett 

gemensamt kollektivt samhällsmål eller ens en gemensam identitet till annat än att fungera på 

marknaden. Vi tar vår utgångspunkt i samhälleliga normer och värderingar kring 

konsumtionssamhället, ekonomiska framgångar i yrkeskategorier och effektivisering inom 

sociala sektorer. Vi tvingas belåna oss för att upprätthålla fasaden eller välja yrke efter status. 

Inskränkt ekonomisk effektivitet kommer att överskugga arbetet och bli till börda istället för 
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den hjälpande handen till nytta för individen att förverkliga sig. Kanske har vi dragit 

rationaliseringen till sin spets där ordspråket - ändamålen helgar medlen kan rättfärdiga 

samhällets sociala handlande. Vi har internaliserat förutsägbarheten, kontrollen, kalkyleringen 

och effektiviteten inom oss där alla handlingar är till för egen vinning, att nå målet. Vem har 

egentligen satt målet, är det vi själva? Möjligen grundar sig det målrationella handlandet i att 

samhället blivit sönderrationaliserat där vi glömt bort varför vi krigar oss till målsnöret. 

Vi är medvetna om att detta är stora och svåra frågor. Men det är menar vi också viktigt att 

försöka få en heltäckande bild av individualiseringens konsekvenser i samhället. Vi vet att hela 

detta frågekomplex är svårstuderat och inte helt enkelt att överblicka. Men för att få en djupare 

förståelse för hur samhällsutvecklingen påverkar oss och vårt sätt att organisera våra 

gemensamma angelägenheter vill vi göra ett försök. I det följande vill vi, inom de ramar som 

ett examensarbete medger, behandla några aspekter av dessa frågor. 

  

 1. Syfte, disposition och metod 
  
Syfte 

Vi vill med detta arbete undersöka hur moderniseringens individualisering har yttrat sig och 

påverkat samhällsutvecklingen genom att (1.) först se till individualiseringens drivkrafter och 

konsekvenser i allmänhet, och sedan (2.) se till om och hur det individualiserade mekanismerna 

har drivit på utvecklingen inom välfärdspolitiken i synnerhet. Vi vill undersöka den 

sociologiska argumentationen kring individualiseringens betydelse för den senmoderna 

samhällsutvecklingen för att identifiera framträdande fenomen och begrepp inom olika 

områden eller sfärer och sedan försöka relatera detta till politiken. Vi vill lyfta sfärerna familj, 

arbete, livsstil/konsumtion och politisk organisering för att vi anser dem centrala i den moderna 

individens samhällsliv. Sedan frågar vi: Går det att se individualiseringen så som den moderna 

sociologin beskriver den också mer specifikt i den välfärdspolitiska utvecklingen, och vilka 

uttryck tar den sig där i så fall? 

  

Disposition & metod 

Vi kommer först att analysera och systematiskt redogöra för framträdande senmoderna 

sociologiska teorier och begrepp gällande individualisering. I arbetets första del kommer vi 

använda oss av en rad olika teoretiker och forskare och vi har valt att presentera deras teorier, 

teser, perspektiv och resultat under ett antal rubriker som alla pekar ur centrala domäner i det 

sociala livet. Vår avsikt är inte att kritiskt granska, utan framförallt att återge dem. Vi kommer 

att behandla flera olika författare, men vårt fokus ligger på följande:  Ulrich Beck som skriver 

om risksamhället, Zygmunt Bauman om konsumtionssamhället, Anthony Giddens om det 
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reflexiva samhället, Alain Touraine om samhällsidentitet, Michael Allvin om arbetslivet, Laura 

Hartman om privatiseringar inom välfärden, Ivor Southwood om prekaritet, Jill Gutenfeldt & 

Ann- Katrine Witt om familjen. Vi är medvetna om att detta urval kan diskuteras men vi menar 

att författarna tillsammans ger en bild som åtminstone kan betraktas som i någon mån 

representativ för sociologin i stort. Naturligtvis kommer den bild som här ges inte vara träffande 

för alla människor eller sociala fenomen, men dess syfte är snarare att fånga den allmänna 

samhälleliga tendensen. Metoden blir här huvudsakligen deskriptiv, men med analytiska inslag. 

I arbetet kommer vi även att använda oss av vårt egna tidigare arbete från studier i ämnet.   

Arbetets andra del behandlar den moderna individualiseringen i relation till svensk politik. Vi 

har valt socialdemokratin som vårt undersökningsområde då den haft en central roll för 

välfärdsstatens utveckling i Sverige och då socialdemokratin i sig rymmer den intressanta 

frågan om individens förhållande till kollektivet. Här blir uppgiften att se till den historiska 

utvecklingen i det socialdemokratiska partiet för att diskutera hur den svenska välfärden med 

en särställning bland de socialdemokratiska välfärdsregimerna förhållit sig till, varit en del av, 

eller varit beroende av en större samhällelig individualisering. På så sätt vill vi även i denna del 

av arbetet skaffa oss en helhetsbild av hur partiets utvecklingstendenser hänger ihop med 

individualiseringen. Vi kommer att rikta in oss på att studera dokument i form av partiprogram 

och politiska program från 1960 till idag valåret 2018. Bryman (2008) menar att vilken kontext 

dokumentet skapades och av vem blir betydande i undersökningen (Bryman 2008:490ff). 

Därför måste vi förhålla oss till att kongress- och partiprogrammen är en visionär målsättning 

och inte alltid ett resultat som kan ses i förd politik, men dessa ideologiska riktningar för 

politiken menar vi ändå kan utgöra en grund för vår analys av socialdemokratins utveckling och 

att vi härigenom kan visa en rimlig bild. Vi ser en fördel med att använda socialdemokratin då 

det finns relativt mycket material att tillgå. En snabb sökning om övriga svenska partier visar 

att det inte finns samma gedigna sammanställningar av deras program. Genom att enbart 

använda oss av socialdemokratin som grund för uppsatsens syfte, att undersöka 

samhällsutveckling, kommer vi inte kunna ge en sann och rättvis bild då det kanske skulle vara 

av betydelse att belysa andra partiers bidrag för att få en mer nyanserad förståelse för 

samhällsutvecklingen. Trots det menar vi att Socialdemokraterna som ett stort parti vilket haft 

regeringsställning under större delen av undersökningsperioden blir meningsfullt att undersöka 

för arbetets syfte. Vi menar att partiets politiska målsättningar och deras ställning har genererat 

en politik med stort utrymme att driva reformer och därför är representativt för den 

välfärdspolitiska utvecklingen i Sverige.  Metoden blir också här att ge en deskriptiv 

redogörelse för partiprogrammen som vi använder i analysen. Genom vårt valda perspektiv 
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individualisering kommer partiprogrammen granskas och analyseras. Denna kartläggning gör 

vi för att se om vi kan hitta utmärkande drag och mönster att kategorisera under våra valda 

sfärer från del ett. Det schemat får utgöra teoretisk modell för vår analys. Arbetet avslutas med 

resultat och en diskussion om hur syftet med undersökningen uppfylldes. 

  

Genom uppsatsens upplägg med analytisk redogörelse har samarbete varit tätt, vi har genom 

hela arbetets gång diskuterat och reflekterat för att gemensamt sammanställa de analytiska 

sammanfattningarna, Marina Norrström har haft huvudansvaret för del 1 och Helen Rosenson 

för del 2 men vi vill ändå framhålla att samarbetet har skett genom hela arbetet. 
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Del 1 
Vi vill med den här delen av arbetet göra en ansats att brett förklara individualiseringens 

konsekvenser genom en djupare förståelse för hur individualiseringen yttrar sig i olika delar av 

det sociala samhällslivet.  

 

2. Det individualiserade arbetet 
Arbetet är en stor del av individens sociala liv och förändringar i det kommer att vara av 

betydelse för hela individens tillvaro. Arbetsmarknaden och arbetslivet har med det moderna 

samhällets växling till ett senmodernt samhälle gått från ett traditionellt industrisamhälle till 

ett ständigt vaket och uppkopplat servicesamhälle skapat en ny otrygghet hos individen. Det 

som Marx menade att industriarbetaren utsattes för och beskriver som det “temporära elände” 

(Southwood 2011:29) kom av arbetarens otrygghet i att ersättas av en maskin i den moderna 

produktionen. Idag kan vi se hur praktikarbete, projektanställningsformer, vikariat och 

bemanningslösningar skapat en hel klass för sig som utgörs av dem som lider under osäkra 

anställningsformer och därför inte kan planera sitt liv. Detta fenomen beskriver Southwood 

skapar en dubbel last och han kallar det prekaritet. Med osäkerheten kring ändligheten 

kommer också arbetsmarknadens nya krav där individen istället för samhället är central aktör, 

leda till ännu en känsla av otrygghet. Som sin egen lyckas smed måste individen i nästa led 

dölja den känslan för att vara konkurrenskraftig på den individualiserade arbetsmarknaden. 

(Southwood 2011: kap 2) 

  

Den ensamma arbetaren 
Rädslan för att bli arbetslös är inte av denna art katastrofer som kan avvärjas genom samlad 

kraft och motvärn. Fruktade katastrofer kan inte heller motverkas genom diskussion eller för 

den delen genom att utarbeta överenskommelser eller genomdriva åtgärder. Idag slår de 

skrämmande katastroferna till på måfå, katastrofen väljer sina offer med en egendomlig och 

nyckfull logik, “eller ingen logik alls” (Bauman 2002:35). Katastrofen sprider sig likt en 

sönderslagen kompass där navigeringen blir utslagen och kursen omöjlig att förutspå på vilket 

sätt och kraft den drabbar. (Bauman 2002:35ff) Bauman menar att “den nuvarande otryggheten 

är en mäktig individualiserande kraft” (Bauman 2002:35). En kraft som delar istället för att 

förena, otryggheten i att ingen vet vilken grupp denne tillhör från dag till dag och där den 

medborgerliga föreställningen om ett allmänintresse mattas alltmer ut och blir slutligen 

oförståelig (Southwood 2011). Vidare beskriver Bauman hur individen i ensamhet måste 

uthärda den skapade rädslan, fruktan och olägenheten, ingenting finns längre som förenar och 

sammanlänkar individer till det gemensamma. Att hålla den solidariska ståndpunkten vid liv 
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som rationell taktik är inte för dagens västerländska medborgare en lyckad strategi, istället krävs 

en ny livsstrategi, en helt annan än den som i de moderna samhällena så starkt sammanlänkade 

arbetarklassen genom fackförenings organisationer. (Bauman 2002:35) Mellan arbetare och 

arbetsgivare finns inte längre ett beroende eller band som verkar för lojalitet. Vi arbetar inte på 

samma plats från studenten till pension, och förväntas inte heller göra det då arbetet blivit 

tillfälligt. (Alvin m.fl. 2006: kap.1) Bauman beskriver att arbetsplatsen “upplevs som en 

campingplats, som man bara stannar några få nätter på och kan lämna när som helst om de 

bekvämligheter som erbjuds inte levereras” (Bauman 2002:36). I det senmoderna ligger det 

“flytande”, och “avreglerade” som en blöt filt över arbetslivet. För att göra en liknelse med 

relationer i det privata, då banden upplöses när behovet och beroendet inte längre finns, kan 

separationen som oberoendet mellan arbetet och kapitalet skapar, nedgradera individen. 

Kapitalet går vinnande ur brytningen, med frihet att flytta verksamheten och har oändliga 

möjligheter till att välja fogligare och mer flexibla arbetare. Individen är fortfarande beroende 

av arbete vilket gör den underordnad kapitalets makt. (Bauman 2002: kap. 1) 

  

Flexibelt arbete 
Utvecklingen har gått mot mer flexibel organisering som dock tar sig uttryck i olika former 

inom olika branscher. Inom vissa organisationer ges ett större utrymme för arbetaren att själv 

styra arbetet som blir flexibelt genom förtroende. Med det ökade handlingsutrymmet kommer 

också ett ökat individuellt ansvar för att identifiera, planera och genomföra arbetet. Friheten 

kan komma av möjlighet att påverka arbetstiden eller att arbeta hemifrån. Eftersom traditionella 

regeluppsättningar som omgett arbetslivet inte gäller i det flexibla arbetssättet kommer 

regleringen ligga hos individen. Arbetaren får dra gränser för hur, när och vart arbetet ska 

bedrivas. (Allvin m.fl. 2006: kap. 4) Konsekvensen av den friheten individen erhåller blir en 

hopblandning av privatliv och arbetsliv och arbetet inkräktar på andra sfärer. Nya fenomen som 

att vobba, det vill säga att vårda sjukt barn samtidigt som arbete utförs hemifrån, bidrar till att 

skapa ett arbetsklimat där individen i stort sett alltid är tillgänglig för arbete. Å andra sidan kan 

den flexibla lösningen vara ett måste för att individen ska kunna arbeta. Till exempel kan det 

vara svårt för barnfamiljer att integrera arbetslivet med familjeliv under traditionella arbetstider. 

För en ensamstående förälder kan det flexibla arbetet vara nödvändigt. Eftersom samhället inte 

längre utgörs av en enda social struktur beror det på vilket perspektiv det flexibla arbetet utgår 

ifrån om det skall betraktas som frigörande eller stressande för individen. Ser vi på andra 

organisationer kommer flexibiliteten ta sig uttryck som en ökning av korttidsanställningar och 

nyttjande av bemanningsföretag.  (Allvin m.fl. 2006: kap. 4 & Southwood 2011) För individen 
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kommer denna konkurrensutsättning leda till otrygghet och stress, när tjänstemannen på 

kvällarna svarar på jobbmail framför tv:n för att arbetsplatskulturen kräver det, eller när 

vikarien tar med sig telefonen på toaletten för att alltid vara tillgänglig för arbete med kort 

varsel, får det sociala konsekvenser.   

 

Social kompetens 
Med förändrad produktion, ny teknologi, internationella utbyten, informations- och 

kommunikationskanaler kommer den enskilde individen tvingas förhålla sig till fler informella 

regler och normer för bedömning på en konkurrensutsatt marknad. De nya sociala mönstren 

som kommer av en arbetsmarknad i förändring gör att den som inte har medel att anpassa sig 

och följa med strömmen får svårt att etablera sig eller komma tillbaka efter att stått utanför 

arbetsmarknaden. Vi kan idag se hur social kompetens och ett stort socialt nätverk blir viktigare 

än arbetsmarknadsåtgärder för den enskilde individen. Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson 

& Lundberg (2006) behandlar de nya sociala kunskapskraven som kommer till arbetet i det 

senmoderna. Att fungera på arbetsplatsen eller ens få ett arbete kommer mer att handla om hur 

individen som aktör kan anpassa sig och ta plats i de relationer som finns på arbetsplatsen. För 

individen betyder det att den måste vara självmedveten och lyhörd för andra då det är 

förutsättning för att samspela. Att kunna spelreglerna blir viktigare för individen än den faktiska 

kompetensen inom arbetsområdet. (Alvin m.fl. 2006 & Southwood 2011) 

  

Kundfokus i konsumtionssamhället 
Det kapitalistiska systemet med sina snabba svängningar leder till krav på rationaliseringar där 

resurser till skillnad från den industriella arbetsdelningen maximeras om arbetet kan integreras 

och riktas direkt mot konsumenternas behov och preferenser. Konsumenterna blir fokus för 

serviceindustrin. Som konsekvens av detta kan arbetaren uppleva en alienation till det egna 

jaget då personliga attribut utnyttjas i produktionen av tjänster (Hochschild 2012 & Alvin m.fl. 

2006). Det är inte en materiell vara arbetaren skapar utan produkten eller servicen består av 

själva arbetet arbetaren utför. Det är den direkta kontakten genom möte och handlingar som 

avgör varans kvalitet och den kan inte massproduceras centralt. Service produceras där 

konsumtionen sker som en interaktion mellan producent och konsument där den senare 

bestämmer om den är god nog. På grund av kundbegreppets etablerande i arbetslivet kommer 

det även inom organisationerna finnas kunder och producenter. Den extrema arbetsdelning som 

blir följden gör den enskilda individen till en av marknadsmekanismerna. (Allvin 2006:110f)  
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 Sammanfattning 
Sammantaget får vi alltså följande bild av individualiseringen i arbetslivet: 

På en otrygg arbetsmarknad med krav på ökad flexibilitet hos arbetaren har istället individens 

egenskaper kommit att värderas och kollektiva viljor har urholkats med ett individorganiserat 

arbetsliv. Genom det nya arbetslivet som belönar genom materiellt, psykologiskt och socialt 

erkännande kan individen tillskriva sig egenskaper genom arbetet. Den som står utanför och 

den som inte klarar att prestera under dessa villkor kommer att bestraffas dubbelt. Dels genom 

att inte ha tillgång till försörjning och konsumtion, dels genom att fråntas det sociala stöd och 

sammanhang som ger ett psykologiskt och emotionellt skydd för individen. Vi hävdar att det 

moderna marknadsstyrda arbetslivet med kundfokus utgör en påfrestning för samhället och dess 

medborgare. För endast genom att arbeta kan individen bli en god medborgare som bidrar till 

samhället. Och individen som står utanför arbetsmarknaden kommer i större utsträckning att 

ses som en belastning för välfärdssamhället. Vi ser att arbetets betydelse alltså inte bara är 

ekonomisk utan också bestämmer hur medborgaren ska se sig själv och andra, som delar av 

helheten som ordnas i en hierarkisk struktur. Individualiseringen inom arbetslivet har splittrat 

arbetarklassen genom en hierarki inom yrkesgrupper, mellan dem och i utbildningssystemet. 

Det flexibla och otrygga arbetslivet kommer inte bara tvinga individen att arbeta mer och 

hårdare, självständigt med mindre avtalad reglering, verka självutlämnande och förfrämliga det 

inre känslolivet, utan också att leda till stressrelaterad ohälsa. Vi ser att arbete och positionering 

på arbetsmarknaden blir kärnan i hela individens sociala tillvaro. För när en livshändelse gör 

att individen inte längre kan definiera sig utefter arbetslivet kommer den kastas ut i ett sökande 

efter trygghet utan att ha resurser eller socialt stöd. Det gör att påfrestningen av och riskerna på 

marknaden blir ett problem som inte samhället klarar att hantera. Vi menar att individen blir 

ensam i sin kamp i ett marknadssamhälle som inte har utrymme för sjuka, arbetslösa och fattiga. 

3. Individualiseringen i familj och samliv 
Ännu i det moderna samhällets gryning kunde äktenskapet ses som en ekonomisk transaktion 

som inte ankom individen i annat än att denne fick finna sig i det val familjen gjort genom 

arrangerade giftermål. Äktenskapet kunde också ses som en ekonomisk uppgörelse mellan 

parterna där arbetsdelningen gav båda parter skydd på marknaden, kvinnan blev försörjd genom 

motprestationen att sköta hem och barn. När grundvalen för äktenskap senare kom att handla 

om kärlek mellan parterna, kommer också incitamentet att hålla ihop vara den emotionella 

tillfredsställelse som erhålls. (Giddens 1997: kap. 3) Tar kärleken slut finns inte heller mening 

att fortgå med förhållandet. Nu har individen frigjorts från de bojor äktenskapet normativt 
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utgjorde. Skilsmässostatistiken visar hur lätt det blivit att starta om i nya ombildade familjer. 

Släktskap å andra sidan är fortfarande i det moderna förpliktigande och inte lika tillåtande att 

bryta (Giddens 1997:111). Gutenfelt refererar till Beck & Beck Gernsheim (1995) som menar 

att det är av kärlek vi väljer att leva tillsammans men också av kärlek vi separerar (Gutenfelt 

2005: 121). Vi tänker oss att individen idag kan använda partnerskap för att bli fria tillsammans, 

och därmed uppnå en självständighet inom förhållandet. Här kommer skillnader i ansvar för 

försörjning och hushåll att påverka hur fri parterna upplever sig vara. Om ansvaret delas lika 

kommer även kvinnan kunna förvärvsarbeta i lika stor utsträckning och få friheten av en egen 

disponibel inkomst. Beroendebanden till partnern kommer upplösas och individualiseringen 

leder till ett mer jämlikt förhållande (Gutenfelt 2005: kap. 6).  

  
Familjeidealet 
Inom sociologin är familjen ett nätverk av högsta betydelse för att förstå förhållandet mellan 

individ och samhälle. Familj som begrepp är komplext och har en uppsjö av teorier. Talcott 

Parsons (1955) beskriver den utbildande funktion kärnfamiljen har i det sociala systemet redan 

i mitten av förra seklet. Föräldrarnas maktövertag och familjen struktur gör den bäst lämpad att 

socialisera och forma barnets vuxna identitet. Genom familjen kan individen få erkännande och 

känslomässiga behov tillgodosedda på ett sätt som inte är möjligt i andra sociala former. 

(Gutenfelt 2005:102) Med nya familjebildningar kommer familjen kunna ses som en socio-

ekonomisk institution och som en ideologisk enhet mot allt annat där sociala, moraliska och 

kulturella värden göra den till ideal. Familjen är enligt Michèle Barret och Mary McIntosh som 

framgår i The Anti-Social Family (1991) inte biologiskt eller naturligt till annat än att den 

uppstår som en social konstruktion genom reproduktionen. Att hävda att familjer är konstanta 

och lika i alla samhällen skulle vara en grav överdrift men det essentiella synsättet gör att 

familjen kan ses som en ideologi. (Gutenfelt 2005:102) 

 

 Föränderliga familjer 
Touraine (2002) citerar Louis Roussel och benämner de utökade-. kärn-, ensamstående-, 

ombildade-, och homosexuella familjer som den “föränderliga familjen” (Tuoraine 2002:59) 

och beskriver vidare hur samhället idag gärna beskrivs som tolerant. Touraine förtydligar att 

det kan låta angenämt men att det även suddar ut de samhälleliga värderingarna och normerna 

som tidigare sammanfogat kollektivet. Detta är en förutsättning för att en samexistens ska vara 

möjlig mellan skilda kulturella beteenden och sociala organisationer inom alla samhälleliga 

områden. Dessa föränderliga familjekonstellationer har formats och bildats genom 

samboförhållanden eller äktenskap och har i allt snabbare takt normativt uppgraderats till 
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jämställt den traditionella kärnfamiljen. Skiftande familjekonstellationer har genom lagar och 

seder tidigare definierats i institutionella termer men kan idag i den senmoderna tiden beskrivas 

och bedömas utanför de traditionella ramarna. Idag beskrivs istället familjeenheten och dess 

individer som en kommunikativ enhet där var och ens rättigheter ska tillgodoses och där dennes 

personliga intressen ska beaktas. Individen ska alltså “formas till ett subjekt och leva därefter”. 

(Touraine 2002:60) 

 

Den odödliga familjen 
När det kommer till individualiseringen handlar frihet genom försörjning, självständighet och 

självidentitet inte om individ utan om familjen. Familjeidealet som gör att allt socialt liv utgår 

från den strukturen gör också att den som inte håller ihop i den för andra utestängande enheten 

inte kommer åtnjuta den emotionella och ekonomiska vinning den ger och betraktas som 

ensamma. Å andra sidan kommer den isolering familjeenheten medför utestänga andra former 

av organisering för intimitet, omtanke och ekonomisk trygghet. Produktionen som anpassats 

till familjen producerar också den moraliskt konservativa bilden av att all annan form av social 

gemenskap inte kan utgöra samma skydd för individen. (Gutenfelt 2005: kap. 6) För att 

individen ska frigöras från dessa normer om hur samhällslivet ska organiseras måste familjen 

helt upphöra och utplånas från det kollektiva medvetandet om den. Ur askan skulle det då kunna 

uppstå nya sätt att organisera sig för emotionell tillfredsställelse. Detta skulle vara omöjligt och 

därför kommer alla utvecklingar av familjen följa gamla mönster om än i ny tappning. Även 

om den senmoderna familjen genom individualiseringen antagit nya former, där tvång, 

könsroller och ojämlikhet inte kan spåras i samma utsträckning som tidigare, menar vi att 

familjens innebörd hänger kvar. Individualiseringen som gett ett mer jämlikt förhållande mellan 

mannen och kvinnan i familjen kommer att vara en bidragande orsak till att det idag finns ett 

stort spektrum av ombildade familjer som ändå råder under gamla strukturer. 

  
Tillsammans i otryggheten 
I det senmoderna kommer kärleksidealet från den gamla kärnfamiljen att hänga kvar. Om 

individualiseringen kan sägas splittra parterna genom att frigöra dem från traditionella mönster 

kommer den även att föra dem samman då avsaknaden av sådana strukturer gör att individen 

suktar efter det intima som nära relationer ger. I en smältdeg av frihet, arbete, familj och kärlek 

kommer individen försöka hitta nya samlevnadsformer där partnerskap och familjeliv blir 

centrala trots att de styckas upp för att bli något nytt. Gutenfelt (2005) hänvisar till Hage och 

Powers tillämpning av George Herbert Meads teori om jagets utveckling i det sociala, och lyfter 

hur samhällets utveckling också leder till en utveckling av den generaliserande andre (Gutenfelt 
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2005:106). Flexibilitet och kreativitet kommer att krävas av individen som reflexivt måste 

anpassa självet till en utveckling av den generaliserande andre. Därför kommer 

individualiseringen ge ombildade familjer där individerna stapplande prövar nya 

rollövertaganden i avsaknaden av normer. Kärnfamiljen kommer fortfarande att ha en 

priviligierad särställning och andra former kommer vara andrahandsalternativ. 

  

Det rena förhållandet 
Det rena förhållandet är det som är rent från tvingande påverkan, det individen själv frågar efter. 

Det lyder inte under traditionella ramar och hotas enbart av parternas förmåga att förenas och 

lösa problem knutna till det gemensamma reflexiva projekt relationen blir. Eftersom det rena 

förhållandet ständigt omvärderas och tar nya vägar kommer känslomässig tillfredsställelse, som 

gäller båda parterna och som balanseras så att båda ger och tar, vara kärnan för hur meningsfullt 

parterna finner det och hur länge det fortlever. Den reflexivitet som utvecklas i det rena 

förhållandet kommer också vara betydande för den individuella självidentiteten. Alla dessa 

relationer, rena eller inte, ordnas i det reflexiva projektet som självidentiteten är. Kärleken är 

inte i sig förpliktigande men genom att identifiera sig i en förpliktigande relation kan de 

inneboende faror i det rena förhållandet motas och vissa spänningar behöver inte leda till 

uppbrott. Förpliktelsen blir ett substitut för de yttre ramar den traditionella intima förbindelsen 

omgärdades av. Men förpliktelse kan inte skapas utan kräver en ömsesidig vilja att välja bort 

andra alternativ. (Giddens 1997:109ff) 

  

Behovet av gemenskap 
Den moderna människan kom med det alienerade arbetet där samhällsförändringen lösgjorde 

individen från påtvingat intima levnadssätt att söka efter den intimitet som kan kontrolleras och 

på egna villkor framträda. En stor del av sociala livet kom i stora opersonliga samhällsstrukturer 

ligga bortom individens kontroll vilket föder ett nytt behov av privatliv skiljt från den 

övergripande strukturen. Det individuella kravet på en frånkopplad förtrolig intimitet kan ses 

som en reaktion mot samhällsförändringen sammantaget med de psykologiska behoven som 

kan satisfieras genom täta band individer emellan. Giddens menar att det rena förhållandet är 

beroende av självets reflexivitet, därför blir jakten på intimitet för individen en central del av 

det moderna samlivet. Den individuella önskan efter intimitet är grunden i den psykologiska 

process där individerna väljer att förpliktiga sig i en gemensam livsstil (Giddens 1997: kap. 3). 

Intimitet är beroende av stabila självidentiteter för att inte leda till relationer fyllda av konflikter, 

eller övergå till konvenansförhållanden där parterna fortsätter vara bundna till varandra utan att 

vara förpliktigade till varandra. Det intima bandet individer emellan kan på grund av de 
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reflexiva egenskaper det rena förhållandet innebär, lösas upp och hotas, och det blir då 

individens val att reparera skadan eller att ta sig ur förhållandet. Om denna återförpliktelse till 

förhållandet inte sker kan det bero på att individen inte klarar att förplikta sig till 

självutveckling. Det får inte heller utvecklas ett beroendeband mellan parterna då det stör det 

fria valet det rena förhållandet bygger på. (Giddens 1997: kap. 6) Det kan tyckas som om många 

människor hänger ihop bara för att slippa ensamheten och därför kommer intimiteten fattas 

dem. Det leder paradoxalt till att vi i förhållandet oroas för att inte längre vara i förhållandet. 

För vad händer om individen hittar ett bättre alternativ, eller parten upptäcker att gräset är 

grönare på andra sidan. Det ligger då på individen som aktör och misslyckandet faller i det egna 

knät. De yttre ramar som förmoderna samhället satte upp för förhållandet genererade inte tillit 

per automatik, men de yttre ramarna utgjorde ändå en förpliktelse som garanterade stabilitet. 

Släktband och äktenskapsband var något individen kunde räkna med, men när dessa band 

förlorade betydelse i det senmoderna kommer det istället krävas intimitetens tillit för att 

upprätthålla personliga relationer. I frånvaro av yttre kriterier kommer öppenheten som påvisar 

intentionerna och förpliktelse skapa tillit, men förhållandet kräver också att parterna båda 

känner tillit mellan varandra (Giddens 1997: kap 6). Här måste individen utlämna sig och utsätta 

sig för trycket av den andre. Vad som kan lämnas ut blir individuellt och beroende av individens 

tidigare erfarenheter. Tilliten byggs under förhållandets gång på att parterna kan förvänta sig 

viss respons genom att den lärt känna partens personlighet. Här menar Giddens att 

kommunikation skapar intimitet och kan leda till tillit (Giddens 1997:116 ff). 

  

Bandet mellan föräldrar och barn kommer ha en särställning eftersom det bygger på en 

maktobalans åren innan barnets frigörelse. Barn är beroende av föräldrarna för sin överlevnad 

och utveckling genom socialisationen. När barnen växer upp kommer de att välja att genom 

plikt hålla kontakten eller att bygga en relation på bilateral reflexiv tillit där förälder och barn 

väljer att förplikta sig. I familjekonstellationer med bonusbarn, styvbarn, extra mammor och 

pappor etcetera kommer relationerna mellan icke blodsbundna att utvecklas som rena 

förhållanden eftersom det från början inte finns samma pliktbundna relationsmönster. (Giddens 

1997:121ff) 

 
Sammanfattning 

Vi kan idag se att kärleken är global och äktenskapet inte nödvändigtvis ett kontrakt mellan 

parterna på livstid. Relationer kan uppstå i olika former över hela världen då interaktionen med 

den nya tekniken inte är platsbunden. Här ser vi hur individen idag har möjlighet att surfa runt 
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i den digitala kärleksindustrin. Genom datingtjänster så som Tinder, Happy Pancake eller 

Elitsinglar kan individen utan fysiska möten utvärdera andras kärleksreklam. Därefter kan 

individen välja mellan många potentiella partners. Det stora spektrumet av valmöjligheter som 

innefattar relationer till andra, gör att det moderna samlevnadssättet och äktenskapet skiljer sig 

från tidigare strukturer, där nära relationer band individerna samman lokalt och under en längre 

tid. I det senmoderna samhället när individualiseringen omdanande familjen till något fritt och 

flyktigt kommer individen att i den friheten söka sig till det gemensamma “rena förhållandet” 

som bygger på ömsesidig tillit och förpliktelse. Familjen ses fortfarande som ideal men i den 

blir det viktigt att få vara fri och ha utrymme till självförverkligande. Klarar inte parterna att 

utveckla förhållandet reflexivt tillsammans finns det alltid en risk att investeringen i känslor 

och tid varit förgäves och att individen måste gå vidare för självutveckling. Dilemmat ligger i 

att individen i sin frihet att välja att gå, också utsätts för risken att bli lämnad. Hur fria 

individerna inom förhållandet är beror i stor utsträckning på om de får ta det utrymme och 

ansvar de önskar. Traditionella könsroller och familjemönster kan verka hämmande. Kvinnan 

som inte arbetar kan lika gärna ha valt det helt fritt, medan den man som till exempel vill bli 

hemma med barnen och ansvara för hushåll kanske ändå tvingas att arbeta. 

4. Politisk individualisering 
Det moderna samhällets omställning från ett industrisamhälle till det med tekniken förnyade 

kund och servicefokuserade samhället har gjort att politiken fått problem att samordna en politik 

kring kollektivet. Samhällsindividerna är inte mindre politiska men de politiska handlingarna 

har en ny organisering. För “Det finns ett obehagligt smolk av vanmakt i den söta mjölken av 

frihet som har frambringats genom individualiseringens tryck” (Bauman 2002:62). Det var i det 

individualiserade samhällets med dess lovordade garantier till makt och inflytande som friheten 

förväntades föra med sig människans förmåga att genuint bygga sin egen livsvärld och identitet.  

(Bauman 2002:62f) Bauman (2002) refererar till Richards Sennett som menar att det 

individualiserade samhället alstrar individer som desperat försöker att skapa kontakter i ett delat 

hat eller i en gemensam oro. Individen är inte längre i lika hög grad intresserad av det 

gemensamma och att förhandla för kollektivets bästa. Istället sluter sig individer samman i 

bräckliga kontakter likt intimiteter som när som helst kan upphöra. Tillfälliga gemenskaper där 

medlemmarnas nyckfulla och skilda känslor klyver det gemensamma målet. Den isolerade 

individen tillsammans med andra likasinnade med sina isolerade rädslor och farhågor blir 

tillslut vad Beck beskrivit som en ”ensamcell” (Bauman 2002:65). (ibid.) 
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Kollektiv individualisering 
“Människor blir friställda, söker frigörelse och fruktar otrygghet.” (Knoll 2005:133) En 

marknadsgrundad mikropolitik som verkar frigörande genom att inrikta sig på individ skulle 

vara vägen från gamla klasskillnader men skapade reellt bara nya klasser. För att individen ska 

få möjlighet att frigöra sig måste individen hitta nya kanaler som erkänner hen som aktör i sin 

egen livshistoria (Touriane 2002:85f). Den friställelse från tryggheten kollektivet gav, har för 

individen inneburit att underkasta sig en underordning och betalas genom andra 

beroendeställningar, men är förutsättning för frigörelsen. Frigörelseprocessen från den 

underordning som kommer av friställelsen ur traditionella kollektiva tvånget, måste handla om 

att organisera sig i andra kollektiv eftersom trygghet kräver gemenskap. (Knoll 2005: kap 7) 

Beck (1997) menar att utan skyddet av det gemensamma, står individen ensam att värdera och 

göra politiska val. Idag kan vi se att individer organiserar sig i politiska frågor och utför politiska 

handlingar i de privata sfärerna av livet. Det har enligt Giddens (1997) och Beck (1998) 

inneburit att individen till större del definierar och bestämmer sin egen livshistoria.  

  

Sub-organisering 
Beck (1998) ser den nya sub-politiken som ett sätt för individen att skydda sig från förlusten av 

de tryggande medborgerliga sociala rättigheterna och den ansvarsförskjutning som skett genom 

att politiken förvandlat problemen till personliga misslyckanden. Individualiseringen har i 

politiken lett till att den fria individen till större del måste ansvara för sin välfärd genom att ses 

som en reproduktionsenhet i den sociala livsvärlden. Genom mindre sub-grupper sluter sig 

individen för att göra politik av det som tidigare ansågs privat. (Beck 1998: kap 8) Valfrihet 

och flexibilitet blir styrande normer för den nya livsstilspolitiken. Att välja skola, utbildning, 

vård, arbete och föda bli ett sätt att forma sitt liv genom politisk handling. Men när denna sub-

politiska trend internaliseras av den stora massan kommer ett samhälle med stora 

löneskillnader, otrygghet och ett intrång i det privata att accepteras. Öppningen för det privata 

och privatiseringen i välfärden ger en omkastningen i förhållandet producent och konsument. 

Vi konsumerar vår välfärd och som kund kräver vi kvalitet och effektivitet. Det leder till att 

individen under ett ständigt flöde av information och teknologi tvingas värdera och välja och 

därför både distanseras och innesluts i sub-grupper. Samhället förlorar sitt kollektiva förnuft 

och klarar inte längre att samla sig i stora samhällsreformerande oppositionella frågor. 

 

Livspolitik 
Livspolitiken är som Giddens (1997) beskriver en politik som handlar om val, livsbeslut och 

livsstilar. Livspolitiken förutsätter en viss nivå av emancipatoriska krafter för att frigöras från 
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tidigare hierarkisk dominans och kulturell bundenhet. Emancipatorisk politik behandlar därför 

livsmöjligheterna så som det sociala livets frigörelse från sedernas och traditionernas fängsel. I 

det senmoderna samhället växer livspolitiken fram ur den emancipatoriska fokuserade politiken 

där ojämlikheter och förtryck kommit att bilda livspolitik eftersom existentiella frågor som rör 

det personliga blivit politik. Giddens menar att konstruerandet av moraliskt erkända livsformer 

främjar individens självförverkligande. I det senmoderna samhället måste självidentiteten följa 

det sociala livets oförutsedda och snabba förändringar som sker både lokalt och globalt, detta 

sker genom att självidentiteten hela tiden “måste skapas, förändras och bevaras reflexivt...”. 

(Giddens 1997:254) Touraines resonemang kring samhällsförändrande rörelse som han 

benämner societiala rörelser, det är tillika rörelser som ifrågasätter samhällets riktning. 

(Touraine 2002:132) Här menar Touraine att uppkomsten av de societiala rörelserna, eller som 

Beck kallar det sub-politisk organisering, är ett resultat av hotet mot en förlorad självidentitet. 

Individens sökande efter att vara en aktör beskriver Touraine som subjektet, ett subjekt som 

verkar utanför riksdag- och regeringsbyggnaderna men som påverkar politiken genom 

kollektiva aktioner som är direkt kopplade till att stärka, försvara och befästa individens frihet. 

(Touraine 2002:137)     

  
Individualiserad valfrihet och privatiseringar 

Privatiseringen av välfärdstjänster kommer av den individuella önskan att själv välja hur 

mycket och vilken välfärd individen vill ha. Att individen under ett gemensamt kontrollsystem 

förfogar över välfärdstjänster fodrar en välfungerande demokrati och rättsstat, men det kan som 

Hartman (2011) förtydligar vara svårt för individen att själv se konsekvenserna och 

följdproblemen av en ojämlik välfärd. Att ha ett samhälle med friska arbetsföra och välutbildade 

individer blir en kollektiv vinst för alla i samhället. Dessa värden som benämns som 

externaliteter. Hartman menar att det ligger ”i en externalitets natur att individen inte tar hänsyn 

till den när hon väljer” (Hartman 2011:271) välfärdstjänster. Hartman vill framhålla vikten av 

att ha välutbildad och friska människor i arbetskraften, först då kan tillväxt och välfärd åt 

kollektivet frambringas. Om människan i utsatta och kritiska livsskeden inte kan luta sig mot 

ett samhälleligt stöd kan konsekvenserna på längre sikt bli både kostsamma, moraliskt 

urlakande för individen men även för dennes omvärld. (Hartman 2011: 271f) 

  

Välfärdskunden 
Den individualiserade välfärden kan ses i utformningen av lagen om offentlig upphandling och 

lagen om valfrihet som gjorde att kommunernas verksamhet kom att konkurrensutsättas. Ett 

mer mångsidigt utbud av varor och tjänster skulle kunna erbjudas jämte värdet av valfrihet. 
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Närhet, flexibilitet och effektivitet genom minskad byråkrati skulle kunna vara andra 

individuella vinster. När individen kan välja bland välfärdstjänsterna blir kund-

/producentrelationen tydlig. Vi som konsumerar tjänsten vill ha valuta för pengarna (Allvin 

m.fl. 2006:111). Priset för valfriheten blir de kostnadsökningar för upphandling, kontroll och 

tillsyn av den privata marknaden, som också skulle kunna bli mindre effektiv i sig genom 

överkapacitet från ett ökat antal aktörer. Hartman (2011) menar att privata aktörer inom olika 

delar av välfärdssektorn inriktar sig på kundgrupper som är ekonomiskt resursstarka och på så 

sätt utestängs svagare grupper som istället endast har de offentliga alternativen till buds.   

Vinningen i ökade valfriheten kan även skifta demografiskt eller utmynna i att valfriheten 

endast tillkommer den som redan har resurser för att välja alternativa lösningar. (Hartman 2011: 

kap 8) 

 

Att välja eller inte välja, det är frågan... 
För individen som kund kan det vara en svårighet att hitta relevant och heltäckande information 

om dennes valmöjligheter. Hartman (2011) talar om en informationsasymmetri som begränsar 

funktionen på en fungerande kvasimarknad, det vill säga den avreglerade välfärdsmarknaden 

(Harman 2011:268). Det blir en fråga om social klass, kunskap och engagemang. För barn och 

äldre som har familjer som undersöker alternativ och värderar vilken lösning som passar just 

den individen bäst, kan det leda till bättre skola eller vård. Medan den som inte har resurser att 

sätta sig in det komplexa valsystem välfärden utgör kommer att få det som erbjuds genom den 

offentliga sektorn.  Vem tar ansvar för de individer som inte privata lösningar riktar sig till på 

grund av ett för lågt vinstintresse? Vad har de individerna för val? Eller vilket val går att göra 

när det inte finns plats i det alternativ du önskar? Här blir boendekommun och ekonomi en 

variabel för individen att förhålla sig till. Ska jag flytta för att få bättre vård eller plats inom 

barnomsorgen? Kunden tycks även värdera kontinuiteten där tillhörigheten till omsorgstjänster 

även kan bygga på lojalitet. Till exempel kan det ligga ett värde i att kunna följa med sin 

tandläkare till en ny praktik istället för att få en ny tilldelad på den gamla. 

  
Individualiserad byråkrati 
Orsakerna till ett alltmer företagslogiskt och marknadsmekaniskt klimat inom den offentliga 

sektorn härleds till då New Public Management (NPM) implementerats i den svenska 

välfärdssektorn, och kan förklaras med omvälvande nyliberala tankemönster som under samma 

tidsperiod då prestationsrelaterade fördelnings- och belöningssystem fått fotfäste. Det 

personliga ansvaret och chefers ökade handlingsutrymme på alla nivåer i 

förvaltningsorganisationen accentueras för att på så sätt öka ansvarsutkrävandet. Inom NPM- 
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doktrinen beskrivs slutligen hur standardiserade mätmetoder samt produktionsstandarder gör 

att organisationen utsätts för effektivitetsmätningar, för att tidigare kontrollerats med grund i 

den kvalitetsbedömning som professionen besuttit. (Jonsson, Dellgran & Höjer 2015: kap. 1 & 

8) Den svenska välfärdssektorns förändrade organisering och styrfunktion är idag omdebatterad 

och den ideologiska frågeställningen om hur samhället ska organiseras väcker frågor om vart 

ansvaret ska läggas och vilken roll och uppgift staten, marknaden och individen har? NPM som 

förändringsverktyg har under lång tid utvecklats och utarbetats, genom förvaltningsstrukturens 

trögrörlighet med dess djupt rotade bopålar som grundpelare till regelverk, tjänster och rutiner 

har NPM kommit att bli djupt sammansmält i den offentliga förvaltningsstrukturen. (Jonsson 

m.fl. 2015:361ff) 

  

Den ensamma byråkraten 
Under lång tid NPM styrningssystem präglat och format politikens och tjänstemännens synsätt 

där verkligheten filtrerats och betraktats. Många av de förändringar som gjorts så som 

teknikintensiva- och personalinvesteringar i gransknings- och tillsynsmyndigheter samt 

kvalitetsregister är gedigna ekonomiska investeringar som därför inte bara kan skrotas. 

Konsekvenser som kan ses i efterdyningarna av införandet av NPM där målbilden för 

organisationsutvecklingen betonar behovet av att organisationer står i samklang med sina 

omgivningar och därför lägger stor vikt på betydelsen av legitimiteten kan ses i de försöken till 

att förändra kommunala och statliga myndigheter i en mer företagsliknande riktning. En så 

kallad beställare-/ utförarorganisation som medför att den traditionella offentliga sektorn i vissa 

fall blivit konkurrensutsatt och att individens valmöjligheter förändrats. De negativa 

konsekvenserna som pekas ut och kritiken som oftast framförs när NPM debatteras är att 

tjänstemannen drunknar i hens egna administrativa bördor. (Jonsson m.fl. 2015:361ff)  

  

New Public Management 
Upphovsmannen till NPM är förvaltningsforskaren Christopher Hood som i början av 1990-

talet klargjorde hur flertalet välfärdsområden inom den offentliga sektorn går mot en alltmer 

marknads- och företagslogik, förändrade spelregler på den globala arenan och den tekniska 

utvecklingen är faktorer som därför bidragit till att NPM har fått en stor genomslagskraft i den 

svenska förvaltningspolitiska debatten. I NPM- doktrinen ingår olika element som skiljer sig 

från tidigare uppsatta förhållningssätt för förvaltningens styre och organisering. De 

grundläggande antaganden inom NPM bygger på att offentlig förvaltning blir mer funktionell 

och effektivare då lednings– och styrinstrumenten används på samma sätt som inom 

affärsdrivande företag. Särskiljningen från tidigare organisering inom förvaltningsenheter är då 
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tilltron till helhetstänkandet och enhetligheten istället ersätts och bryts ner till självstyrande 

ansvarsenheter där styret finns i den egna ”cellen”, allt för att öka verksamhetens styrbarhet. 

Vidare införs en marknadslogik där utkontraktering bidrar till en konkurrenskraftig verksamhet, 

genom införandet av privata alternativ med dess tillhörande management-koncept i fokus riktas 

arbetet mot en ökad effektivitet. Tidigare normer gällande den politiskt fastställda instans som 

ensam kvalitetssäkrare för budgettilldelning och servicens utformning ersätts istället med 

sparsamhet och disciplin i nyttjandet av resurser genom rationalisering. Ökad betoning på 

resursstyrning är istället incitament som ersätter tidigare förvaltningsdoktrinens normer där 

procedur- och regelstyrning varit kravet för att tillgodose förutsägbarheten. (Jonsson m.fl. 2015: 

kap. 8) 

  
Risksamhället 
Industrisamhället och klassamhället som Marx och Weber menade, handlar om hur 

samhälleliga resurser legitimt kunde fördelas orättvist medan det leder till sociala effekter. På 

samma sätt kommer risksamhället att handla om hur de risker och hot moderniseringen skapar 

ska fördelas socialt. (Beck 1998: Kap. 1) Eftersom det i det moderna samhället inte 

fördelningspolitiskt handlar om en konflikt i resurshanteringen från produktionen utan om att 

ringa in moderniseringskonsekvenserna och sprida vetenskapliga och tekniska risker, kommer 

en glidning från ett fokus på resurser i ett bristsamhälle till inriktning på risker i det moderna 

att ske. Kanske kan det tänkas att Miljöpartiet inte skulle haft en chans att ta sig in i Riksdagen 

eller komma till regeringsmakt om individerna i samhället ännu tänkte på att mätta sina barn. 

För vem bryr sig om ekologiska odlingar när barnen svälter? Fokusskiftet kommer av att 

välfärdsstatens borgade för medborgarnas juridiska, ekonomiska och sociala trygghet samt det 

ökande välståndet i samhället generellt. Nu kommer det istället handla om att precisera och 

bestämma vad som är inneboende risker med de rationaliserade produktionskrafter som i en 

explosionsartad fart otyglat fått härja under industrialismen och kapitalismen.  När samhället 

tack vare moderniseringen lärt sig att bemästra naturen, kommer denna process själv att bli en 

sak för det reflexiva samhället att rikta sig mot. (Beck 1998: Kap 1) Det gav till exempel upphov 

till den något udda alliansen mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet som i riksdagen krävde en 

avveckling istället för en utveckling av kärnkraften på 1970-talet. 

  

Riskpolitiken 
Vad kostar de teknologiska framstegen och hur påverkar de oss socialt, både kollektivt och 

individuellt? Hur mår vår planet och hur länge kan vi exploatera den, skövla skogar och försura 

vattendrag utan att det får en faktisk och direkt påverkan på samhälle, individ och natur? 
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Industrierna som byggt välfärden i västländerna har med den goda välståndsutvecklingen 

kommit undan med att förorena och hänsynslöst utnyttja tredje världens mindre upplysta och 

utvecklade samhällen. Handlandet både politiskt och socialt har utgått från begreppsmässig 

social orättvisa i klasser och skikt, för att landa i individualiseringen av samhället (Beck 

1998:40ff). När samhället inte längre brottas med fattigdom och svält kommer det bli svårare 

att blunda för vetskapen om vilket pris välfärden har i form av produktionens bieffekter och 

moderniseringsprocessen kommer att förlora legitimitet. När riskerna med produktionen utgör 

globala hot för civilisationen får det stora sociala och politiska konsekvenser där kategorier 

ställs mot varandra men samtidigt enade med varandra som utsatta för samma hot. Politiken 

kommer därmed att hamna i ett läge där medvetenheten om riskerna på ett samhälleligt plan 

gör att det blir politik av frågor som tidigare varit fria från politisk styrning. (Beck 1998: kap 

1) Genom paradoxen att välfärdsstaten får mindre politisk makt genom att trygga för sina 

medborgare kommer individen att erhålla mer makt i att göra politik av sina handlingar. 

Tillsammans med den teknologiska utvecklingen kommer det leda till att staten i mindre 

utsträckning genom interveringspolitik kan styra politiken. För trots att makten inom det 

politiska systemet är den samma kommer individerna ha ett större utrymme till motmakt genom 

social organisering i sub-grupper. Detta ska inte enligt Beck (1998) ses som ett politiskt 

misslyckande utan som “resultatet av en etablerad demokratisk välfärdsstat där medborgarna 

vet att bevaka sina intressen och rättigheter med hjälp av alla de medel för offentlig och rättslig 

kontroll och medbestämmande som står till förfogande” (Beck 1998:309). 

  

Mediernas makt 
Att det moderna samhället har en långtgående utveckling av arbetsdelning gör att det finns 

utrymme för ansvarsfrihet. Skapandet av risker kommer inte av enskilda aktörer som fritt härjar 

utan orsakerna ligger i det komplexa system som politik, ekonomi och vetenskap utgör. Med 

stöd av vetenskapen kan ekonomin fortsätta frodas och politiskt finns det inte kapacitet att svara 

för de följdeffekter ett kraftigt begränsat handlingsutrymme för industrin skulle leda till. (Beck: 

Kap 2) Inom riskforskningen menar man att makt ligger hos den som har defineringsauktoritet 

och därför kommer media att vara en central aktör. Daniel Levy (2018) beskriver i artikeln 

“Risk and the cosmopolitzation of solidaritis, i Journal of Risk resarch” att media inte 

bestämmer vad vi ska tycka, men om vad vi ska tycka. Marknadsberoende medier kan lockas 

att hellre sätta rubriker av sensations- eller katastrofkaraktär för att sälja lösnummer än att 

berätta om långsamma konsekvenser av vår globala miljöförstöring. Här kommer helhetsbilden 

att försvinna i alla orkanrubriker och översvämningsrubriker som är av en mer direkt 
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känsloframkallande natur. I och med att medierna lyckas spela på våra känslor kommer de 

också att förena oss i den känslan. Som nation sluter sub-grupper sig samman mot detta yttre 

hot som vi varken orsakat eller kan värja oss mot. Risken kan alltså verka solidariserande. (Levy 

2018) Vetskapen och kunskapen om moderniseringsriskerna gör att 

industrialiseringsutvecklingen förlorar sin legitimitet och skapar politisk debatt. En kolgruva 

blir inget direkt problem för en enskild individ i det individuella sociala livet, men när risken 

med dem gör att individen förstår hur den påverkar klimatet i stort och därmed hens liv kommer 

det också att leda till ett politiskt ställningstagande. Individen kan helt ignorera risken och fortgå 

med livet hyfsat opåverkad av kolgruvor men undkommer inte de långtgående konsekvenserna. 

Alternativt göra politiska handlingar genom medvetandegörandet. 

 
Sammanfattning 

När ett kollektiv möter fara eller orättvisa sluter det sig mot en gemensam fiende, när faran är 

över och välstånd garanteras kommer kollektivet verka hämmande och upplösningen av det kan 

leda till en friställelse. Detta öppnar upp för individualiserande frågor som på många sätt kan 

tyckas samhällskritiska. Istället för att enas mot en stor orättvisa kommer individen söka 

trygghet i att organisera sig mot den egna orättvisan. Frigörelseprocessen kommer för individen 

bli att välja i vilka frågor hen ska organisera sig och på så sätt blir det en livspolitik. Förändrad 

styrning och effektiviseringar ser vi som ett svar på denna uppkomst av samhällskritiska 

ståndpunkter en god välfärd fört med sig. När det finns ett fungerande samhälle med relativt 

små skillnader kommer politiken främst att handla om hur det går att lösa de problem som 

kommer av marknaden, inte några försök att ytterligare bygga samhället. Decentraliseringen 

visar också hur närhet och påverkan från individen ses som ett värde och att det efterfrågas både 

politiskt och kollektivt. Marknaden har kommit att styra politiken eftersom den gjort intrång i 

alla individens livsvärldar. När vi blev kunder i välfärden kom marknadskrafterna att leta sig in 

i hushållen genom val av barn- och äldreomsorg, skola och vård. Det gör att samhället blir 

ojämlikt då alla inte har samma resurser att göra val. Informationen vägs mot individens 

situation gällande socialklass, kunskap och engagemang där också demografiska aspekter måste 

beaktas och gör att alla inte får samma valuta för pengarna. Medierna blir en makt i att 

bestämma hur saker framställs och kan spela an på individernas emotioner för att skapa en 

kollektiv känsla för nationen att organisera sig kring. Det mediala utrymmet kan också skapa 

sub-grupper genom mindre livspolitiksfrågor. 
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5. Livsstil och konsumtion 
Det moderna samhällets institutioner har genom sin anpassning till och utveckling av de 

samtida sociala ordningarna dynamiskt både förändrat och förändrats av samhällets individer. 

Den individuella reflexiviteten som syftar till hur individen uppfattar, förhåller sig och skapar 

det individuella jaget idag visar hur det senmoderna samhällets individualisering ser ut. Självet 

får sin identitet i det individen är medveten om och är till skillnad från objekt något som skapas 

och omskapas genom reflexiva handlingar. Individualitet ska inte sägas vara modernitetens 

drivkraft men likväl kommer den starka betoningen på individ genom den individuella 

reflexiviteten att påverka också de sociala institutioner som samhället utgör och därför bli en 

arena för individen att förverkliga sig på. (Giddens 1997:44 ff) Eftersom samhället utgörs av 

individer kommer det att utvecklas i takt med att det individuella självets reflexivt spränger 

gränser. När självet ses som individens ansvar som hen själv är ansvarig för att likt ett projekt 

skapa sin identitet och tillvaro kommer både dåtid och framtid vara betydande. Traditioner och 

rutiner får dock mindre betydelse när individen har utrymme att skapa sin tillvaro utifrån hur 

hen önskar att självförverkliga sig. Genom att ständigt och i alla delar av det sociala livet 

reflexivt värdera sitt handlande, tänkande och planerande är individen konstant medveten om 

och kan omvärdera sin egen identitet. Livsstil och val kommer därmed att bli centrala i det 

senmoderna sociala samhället. (Giddens 1997: kap 1) 

 
Självidentitet 

Vägarna till självförverkligande har breddats, blivit fler och jämnare vilket för individen 

resulterar i att modernitetens vardagsliv består av val. Senmodernitetens natur är flyktig och till 

skillnad från det traditionella samhället erbjuder dagens samhälle inte sedvänjor eller ramar 

som på ett tydligt sätt ger individen vägledning i vardagens val. Val som för många individer 

är svåröverskådliga och som hen inte klarar att förutspå konsekvenserna av. Livsstil blir därmed 

individens ramar som strukturellt bestämmer hur hen ska handla. (Giddens 1997:101) Det vill 

säga, det skapar den sociala ordning som förlorats i förlusten av tradition. Livsstilen väljs i 

större utsträckning än den går i arv och eftersom det först i moderniteten framträder en vardag 

fylld av möjliga val kommer livsstilen att bli ett nytt fenomen som inte kan spåras till det 

traditionella samhället. Ändå liknar de rutiner och vanor livsstilen erbjuder på samma sätt för 

individen den identitet som det traditionella samhället gjorde med sina seder och vanor. I 

ruinerna av det traditionella blir livsstilen den stomme individen förankrar sitt handlande i. 

Därför är livsstilen på sätt och vis tvingande för den reflexiva individen i dess rationella 

handlande då den ger en reell bakgrund till självidentiteten. (Giddens 1997: kap. 3) 
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Hipsters, finansvalpar, veganer, feminister och lattemorsor 
Livsstilen är kopplat till konsumtionen då många av de vanor den implicerar direkt bestäms av 

individens konsumerande av kläder, mat, nöjen, resor och så vidare. Vi kan i det sociala livet 

välja hur vi profilerar, framhäver och visar upp oss. “Därigenom blir även individen själv en 

vara, en bild och en symbol som väcker associationer och förmedlar ett budskap till 

omgivningen”. (Allvin m.fl. 2006:115) Konsumtionen kopplat till ekonomi fordrar en inkomst 

som tillåter bruket av de vanor livsstilens ramar sätter. Livsmöjligheterna blir därför för de allra 

flesta starkt kopplade till arbetet. Resurserna bestämmer hur individen har möjlighet att 

positionera sig med hjälp av livsstil och därför är alla val inte tillgängliga för alla. Valet av 

utbildning och arbete blir fundamentalt för livsmöjligheterna vilket visar på modernitetens 

komplicerade arbetsdelning där kompetens och utvecklingsmöjligheter är individens främsta 

resurs. Bourdieu (1986) har också visat på hur livsstilsval förutom det i arbetslivet, skapar 

skillnader och skiktar det moderna samhället (Giddens 1997:102.) Alberto Melucci kallar 

individerna som genom symboliska handlingar sluter sig i gemenskap för nuets nomader 

(Melucci 1991).   Livsstilen är ett ankare i verkligheten som erbjuder individen ett kluster av 

handlingsplaner och förhållningssätt vilka också indikerar vad individen inte kan hänge sig åt. 

Normativt påverkar de andra medlemmarna som delar livsstilen individen att upprätthålla den 

struktur som utgör livsstilen. Brottet med traditionen har gett en pluralisering av livsvärldarna 

där de sociala miljöerna tidigare med enkelhet av individen identifieras och kopplas till andra 

delar, och med individualiseringen omskapas till heterogena och segmenterade sociala arenor. 

Livsstilen knuten till en social arena beroende av handlingsmönster kommer avskiljas från 

övriga.  (Giddens 1997: kap 3) För individen blir konsekvensen att hen kommer känna 

främlingskap när hen av nödvändighet i vardagen beträder de arenor livsstilen inte erkänns eller 

respekteras. Eftersom individen i det moderna livet inte är avskärmad helt från andra kommer 

det genom arbete, skola, vård etcetera möta handlingsmönster som inte överensstämmer med 

det egna. De olika arenorna på vilka individen handlar kräver olika handlingsmönster efter den 

sociala kontexten. Den segmentella uppdelningen som individens praktiserande av sin livsstil i 

vardagslivet ger, blir den livsstilssektor som tids- och rumsbinder vissa beteenden och 

aktiviteter i avsnitt ur individens verklighet (Giddens 1997:101ff). Partnerskap, 

fritidsaktiviteter, arbetsrelationer kan utgöra sådana sektorer i vilka det på ett någorlunda 

standardiserat sätt finns repertoarer som bryggar över tid och ger individen en social ordning 

att förhålla sig till. Lattemorsorna är hemma med barnen medan finansvalparna jobbar för att 

försörja dem och deras konsumtion. Veganen klär sig i hampa och odlar på balkongen på 

fritiden men på arbetet kanske du bara kan se veganen i hens lunchval. 
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Livsstilsval 

Giddens menar att expertisen i det moderna reflexiva samhället inte kommer att ha dess 

självklara positioner som källa till evidens eftersom deras utsagor endast kan ses gällande tills 

något överbevisats. Den hjälp individen kan erhålla från experterna gällande sina vardagliga 

val består till stor del av konfliktfyllda motsättningar experter emellan. Metod eller diagnos 

kommer genom komplexa val av individen själv att bestämmas. Detta eftersom det moderna 

samhället är flyktigt och bistår med få vägvisare i individens livsval, för individen kan det 

upplevas otryggt och hen utelämnas till att själv ta ansvar för sin livssituation. (Giddens 1997: 

kap 3) Vi tänker att informationskanalerna som globalt gör att individer kan dela erfarenheter 

och söka råd ger ytterligare fler möjliga val och aspekter för individen att förhålla sig till.  I en 

studie av Davide Calenda & Albert Meijer (2011) om politisk individualisering visas hur data- 

och mobilanvändande påverkar hur frigjord individen kan bli från traditionell påverkan av 

familj och lokalsamhälle med den nya teknologin (Calenda & Meijer 2011:660–683). Idag kan 

vi se hur bloggare och så kallade ”influensers” levererar livsstilsmönster för andra att leva efter 

och att individen i sitt efterlevande bidrar till att göra marknad av den privata livsstilen. 

Bloggaren tjänar pengar på reklam, handeln tjänar pengar på individens konsumtion och 

individen får en biljett in i en gemenskap. Mediernas fragmenterade framställning av 

verkligheten sätter därtill upp formen för livsstilen och individens val i sociala situationer kan 

lyftas ut ur omvärlden för att presenteras i det Giddens genom Meyrowitz kallar “en situationell 

geografi” (Giddens 1997:105). Individen kan själv genom sociala medier ta del av eller lägga 

ut situationer med en direkt publik utan dess fysiska närvaro. Gränser för det traditionella 

bandet mellan publik och fysisk närhet suddas ut och nya samfund skapas oberoende av tid och 

rum. Här pratar Beck om att “vi lever ett slags rumsligt och socialt dubbelliv” (Beck 1998:215), 

när vi samtidigt är hemma i soffan och utgör en del av publiken i Allsång på Skansen eller delar 

upplevelserna av en nyhetsrapportering från en annan del av världen. 

 

Livsplanering 

Genom sin livshistoria kommer individen strategiskt att planera livet efter scheman som 

skisserar framtida skeden. Livsplaneringen revideras och förändras med utveckling i samhälle 

och individuellt av den reflexiva individen, för att organisera tiden så självförverkligandet 

rationellt ligger inom räckhåll. Planeringen kommer styra handlingarna och livsstilsvalet skapar 

institutionella gränser för individens handlingsutrymme. Giddens skriver om 

“livsplanskalendrar” (Giddens 1997:106) för även om planeringen inte sträcker sig över hela 

livet kommer självförverkligandet grundas i en tanke om milstolpar i det framtida livet. Hur 
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individen organiserar sitt liv kommer styras av val om partner, barn, boplats, arbete och så 

vidare i vilka alla delar individen reflexivt tar ställning. Individen kommer att i sitt planerande 

styras av det som anses vara det “normala” levnadssättet. För kvinnan betyder det att anpassa 

livet efter familjerytmen medan mannen enbart behöver inrikta sig på utbildning och arbetsliv. 

Beck menar att individualiseringen gör individen beroende av marknaden i alla livets sfärer, 

och att hur vi efter masskonsumtionens standardiserade sätt väljer att planera och tillskriva oss 

livsstil, leder till att vi egentligen är utsatta för extern styrning i det individualiserade. (Beck 

1998: kap. 5) Om vi tar medierna som exempel blir vi som konsumenter styrda i vårt handlande 

efter vad som visas, av vem och hur det framställs. Hur kön konstrueras är nära förbundet med 

hur kön framställs i media. Beck lyfter också hur det kan kopplas till “nya möjligheter till 

politisk kontroll och politiskt inflytande” (Beck 1998:215). 

  

Livsstilsval för alla, olika för alla 
För dem som inte har resurser kommer livsplaneringen att begränsas av tillgängliga 

livsmöjligheter och livsstilsval. Giddens skriver att enda motmakten till den förtryckande 

struktur livsmöjligheterna innebär är att stärka sina resurser för att hitta komplementära 

livsmöjligheter. För dem utan ekonomiska medel att genom konsumtion ingå i en 

livsstilsgemenskap kan särskilt karakteristiska livsstilsvanor bli ett kulturellt uttryck för 

motmakt mot den underordnade positionen individen innehar. (Giddens 1997: kap. 3) 

Konstruktionen av livsstil sträcker sig globalt och blir inte bara ett sätt för det köpstarka skiktet 

i samhället att definiera sig utan likväl ett viktigt medel för underprivilegierade att identifiera 

sig. De sociala villkor individen lever under bestämmer hur mycket som krävs för att reflexivt 

forma självidentiteten. Den utan medel är i större utsträckning begränsad i att välja nya 

handlingssätt, medan vetskapen och den generella uppfattningen att individen har ett val blir en 

tung börda som ytterligare läggs till den svagares last (Giddens 1997: kap 3). Här kan tänkas 

att den fattiga medelålders invandrarkvinnan utan utbildning har mindre resurser att konstruera 

en livsstil som i det moderna Sverige anses vara lyckad. Möjligen är kvinnans sociala kontext 

sådan att hon är lycklig enbart genom att vara fri och trygg. 

  
Sammanfattning 

Individens livsstil som inte ärvs utan väljs, har kommit att presenteras genom valda attribut som 

symboler och handlingar, visar tillhörighet och gemenskap i livsstilen. Vi kan genom nya 

medier välja vad och hur vi visar och framställer oss, vilket därigenom ger oss möjlighet att 

ingå i nätverk med likasinnade. Dessa symboler kommer främst av konsumtionen och 

konsumtionsvanor och därför menar vi att marknaden bestämmer möjligheterna till att välja sin 
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livsstil. Har du inte arbete och medel att köpa inträde till livsstilen kommer dina möjligheter 

begränsa valen. Möjligheter kan stärkas genom handlingar som att utbilda och positionera sig. 

Minoriteter kan genom gemenskapen skapa motstånd mot deras förtryckta ställning. Hur stort 

utrymme individen har att planera sitt liv beror på vilken ekonomisk och social trygghet den 

har. Livsstil blir ett sätt för individen att orientera sig i det sociala och skapar en social ordning 

som substitut för traditioner och rutiner. 

 

6. Avslutande diskussion 
Vi kan se att individualiseringen har gett upphov till ett rationellt handlande som baseras på att 

individen är en reflexiv varelse som både på ett kollektivt och ett individuellt plan utsätts för 

komplexa strukturer av valmöjligheter, dessa möjliga val påverkar den sociala världen genom 

progressiv reflexivitet och att både det nära och det övergripande påverkas av individuella 

handlingar vilka individen kan kontrollera. Den modern världen må exploatera individens 

handlingar genom en ny extern styrning genom konsumtion men den lämnar samtidigt nya 

vägar för individen att handla och orientera sig i den sociala världen. Även om det 

individualiserade samhället förfrämligar och fjärmar samhällsindividerna från varandra finns 

det en motreaktion mot det som verkar förtryckande i den sociala världen. Det senmoderna 

samhället som tudelat ger individen både handlingsmöjligheter och betydande återverkningar 

av dessa valhandlingar konstruerar nya aktiviteter och sociala gemenskaper. Genom att verka 

globalt och därmed vara svåra att kontrollera kan sådana gemenskaper ge upphov till 

verksamhet med konsekvenser ingen kan förutspå. Dessa sociala krafter har vi kunnat se i bland 

annat #metoo rörelsen som genom att viralt uppmärksamma sexuella trakasserier skapade 

debatt och erkände en stor grupp som utsatts för social orättvisa (samtidigt som den utpekade, 

rätt eller fel, många individer som förtryckare). #Metoo som med dess oanade spridning i 

västvärlden fått stora sociala konsekvenser är ett exempel på hur individuella handlingar i 

mikromiljön sammanflätas med den större strukturen som individen inte tycks kunna påverka. 

Genom ombildandet av det vardagliga i det begreppsmässiga tankesystemet kommer individen 

att hitta vägar som var oframkomliga tidigare. Ett annat exempel på hur vägar öppnas är hur 

familjen idag konstrueras. Med desintegrationen av den traditionella familjen tillkommer nya 

former av familjer med stark koppling till det rena förhållandet. Genom det särpräglade drag 

det fria valets äktenskap har kommer institutionens sociala miljö inte lägre omgärdas av 

betryggande normer, regler och villkor som är kända av alla att förhålla sig till. Det blir osäkert 

hur både individen och omgivningen ska förhålla sig vilket ökar benägenheten till 

försvarsställning och motreaktion. Det kan ges uttryck som skapandet av nya alternativa 
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strukturer för könsroller och familjebildning där individernas handlande blir källa för en 

omstrukturerande institutionell rekonstrueringsprocess. Nya familjer rekonstrueras ur minnet 

av den traditionella och ur relikerna stiger nya familjer obundna av tidigare arbetsfördelning 

eller könsroller. Inte heller ett avslutat äktenskap betyder att individen avskärmas från den 

tidigare sociala världen utan den inkorporeras med de nya och nätverken av dessa två bildar en 

helt ny enhet och bonusfamiljen, stjärnfamiljen eller vad vi väljer att kalla den får liv. Så 

avslutande för denna del av arbetet; individualiseringen är för individen både en vinst och en 

hämsko. Den vunna friheten betalas med otrygghet och liten hjälp i livsorienteringen. Men här 

verkar individen genom sitt sökande efter mönster lösa trygghetsbehovet med nya former av 

gemenskaper, dessa många gånger med hjälp av teknik och media som global sammanlänkning.  

Del 2 
Nedan kommer vi att analytiskt granska socialdemokratins partiprogram.  

 

7. Socialdemokraternas partiprogram- en analytisk 
sammanställning 
Frihet, jämlikhet och solidaritet är centrala värderingar och ideologiska ledord som följer 

socialdemokratin genom välfärdsvägens snåriga stigar. Genom tiderna med dess föränderliga 

krafter har partiet framhållit en stark tro till individen som arbetare, styrkan i att gemensamt 

med sina likställda föra kampen mot förtrycket och ojämlikheter som kom utav kapitalistiska 

maktstrukturer. Nedan följer en redogörelse för socialdemokratins partipolitiska riktning och 

ståndpunkter från 1960-talet till idag. 

  

1960 års partiprogram 

När den fackliga kampen resulterat i politik och lagstiftning som motverkar kapitalets dominans 

kommer maktbalansen väga över från ett fåtal kapitalägare till hela det folkliga kollektivet. Men 

samhället präglas fortfarande av orättvisa som genom en aktiv politik måste resultera en 

jämnare fördelning av egendom och inkomster. Frigörelsen från feodala och kapitalistiska 

strukturer kan endast ske om äganderätten och medbestämmande över produktionen tillfaller 

hela kollektivet. Så har skett genom en mer demokratiserande äganderätt med hjälp av stat, 

kommun och kooperativa företag. En utvecklad och generell socialpolitik framtagen på 

reformistisk och facklig väg har givit flertalet medborgare trygghet, bland annat eftersom den 

ekonomiska politiken inriktat målet mot full sysselsättning. Det vill säga den enskildes rätt till 

arbete för att bidra med sin insats till egen nytta men även för kollektivets vinst. 

(Socialdemokratiska partiprogrammet 1960:52f) 
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Vikten av ett jämlikt och solidariskt samhälle där kampen mot det kapitalistiska fåtalet ägare 

med makten i sina händer ska motverkas med en kollektiv gemensam strävan och samarbete 

för att stävja orättvisorna. Här framhålls att vägen mot likabehandling av alla medborgare 

oavsett kön sker genom delaktighet och är förutsättning för att mänskliga behov ska vara 

möjliga att tillfredsställas. Detta kan endast ske genom kollektiva insatser där individen med 

ökat välstånd och tryggheten därtill på ett förnuftigt sätt kan tillskaffa sig de resurser som 

genererar frihet i utbildning- och yrkesval. När istället konsumtion och de mänskliga behoven 

styrs av kapitalistiska krafter med konkurrens- och vinstintresse i blickfånget blir framgång och 

lycka i skenande fart en kapplöpning som fåtalet kan vinna. Ett samhälle präglat av 

konkurrensmentalitet där individen ska försöka tillgodose sig sina konsumtionsbehov kan även 

leda till ett själsligt misslyckande, ett misslyckande där kraven på prestige- och 

framgångstrycket blir så stort att individen istället lamslås och där isoleringen leder individerna 

allt längre bort från den gemensamma solidariska idealbilden. Därför grundas partiets 

ekonomiska politik på demokratiska grundbultar där koncentrationen av äganderätten ska 

bekämpas så att hela folket kan få möjlighet till inflytande och påverka produktionens inriktning 

och dess fördelning. (Socialdemokratiska partiprogrammet 1960:52ff) 

  

Ökat inflytande för arbetaren i arbetslivet där alla medarbetare behandlas jämlikt är partiets mål 

och detta sker när de produktiva tillgångarna förvaltas gemensamt. Den nya tekniska 

utvecklingens framsteg leder till innovativa och nya möjligheter som ska stödjas genom att 

stimulera och underlätta för företagen och den enskildes förutsättningar för trygghet i en alltmer 

föränderlig värld. Tekniska lösningar och konkurrens mellan olika företagsformer och företag 

kan i många fall frambringa effektiviseringar som genererar i ökad kvalité och ökad produktion. 

Utmaningen på det politiska planet blir då att den tekniska utvecklingen förutsätter 

specialisering, det vill säga arbeten som kräver ökad kunskap, vilket leder till en koncentration 

av stora företagsenheter som är angeläget att ställas under demokratisk kontroll. Partiet vill 

därför i varje enskilt fall pröva vilken form av nyskapande, ägande eller företagande som tjänar 

välfärden på bästa sätt. I partiets grundsatser förtydligas alltså att de ekonomiska 

verksamheterna måste “samordnas till en planmässig hushållning, om inte arbetskraft och 

materiella tillgångar ska gå till spillo i sysslolöshet” (Socialdemokratiska partiprogrammet 

1960:58) eller för den delen utmynna i en icke tillfredsställande produktionseffektivitet. 

Produktionen ska alltid inriktas på att uppfylla de mänskliga behoven där den enskildes egenart 

och uttrycksbehov kan forma självständiga, fria och skapande människor, denna strävan bör 
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därför inrikta sig på ungdomen. Med den ökade fritiden och levnadsstandarden kommer nya 

krav på bättre samhällsservice, utbildningsalternativ och kommunikationsmöjligheter som 

förutsätter gemensamma kraftsamlade insatser präglat av kollektiva samverkade idéer.  I det 

politiska programmet från samma tid framgår en rad praktiska ställningstaganden som 

exempelvis under punkt 25 (familjepolitik) där det framgår att “ökade samhällsinsatser för de 

ofullständiga familjerna” och att “Husmödrarnas arbetsbörda minskas genom rationalisering av 

hemarbete” (Socialdemokratiska partiprogrammet 1960:68). Även full sysselsättning ska 

reformistiskt skapa för den enskilde mening och trygghet. Genom inflytande och “respekt för 

den anställdes personliga integritet och människovärde” samt “skydd mot obefogade 

uppsägningar” (Socialdemokratiska partiprogrammet 1960:67) ska individen säkras en trygg 

anställning. Under samma tid växte socialdemokratiska partiets krav på allmän löneutjämning 

fram där “lika lön för lika arbete” (Socialdemokratiska partiprogrammet 1960:62) var en ny 

punkt som tillkommit i det politiska programmet. Under avsnittet i samma program framhålls 

att: “Socialförsäkringarna breder alla medborgares trygghet” (Socialdemokratiska 

partiprogrammet 1960:67) där skyddsnätet bygger på generella bidrag som ska trygga den 

enskilde under livets alla skeden. 

  
1975 års partiprogram 

I 1975-års program lyfts arbetsdemokratin som medel för utvecklingen av det ekonomiska livet. 

Tiden präglas av solidaritet- och frihetsrörelser vilka kan ses i framställningen av programmet. 

Kapitalismens avigsidor lyfts än mer i ljuset och knyts allt hårdare an till den marxistiska 

ideologiskt färgade socialismen, utan att för den delen byta riktning från den reformistiska 

traditionen inom svensk socialdemokrati. (Socialdemokratiska partiprogrammet 1975:73f) I 

programmet lyfts värderingarna: frihet, jämlikhet och solidaritet nu i egna stycken och partiets 

centrala idé om grunden till välfärden sker genom arbetet lyfts tidigt i programmets allmänna 

grundsatser. Att avlägsna sociala och ekonomiska hinder för frigörelse, förverkligandet av ett 

jämställt samhälle sker genom bortträngning av klasskillnader, såväl social, ekonomiska eller 

kulturella. Partiet framför även att jämlikheten uppstår då fördelningen så som tillgången på 

utbildning, och kulturella värden ges till kollektivet. Programmet visar även socialdemokratins 

återkommande grundåskådning där demokratin är en förutsättning och grunden till en ökad 

delaktighet och ansvarstagande genom att starka sociala rörelser ges möjlighet till organisering. 

Viljan att tillsammans förändra och utveckla ett samhälle där tillfredsställandet av både 

kollektiva- och individuella behov kan mötas. I programmet följer ett avsnitt om arbete, där det 

förtydligas att människans vilja till arbete är nationens viktigaste tillgång, arbetet bygger 
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välfärden mot en än mer skräddarsydd trygghet för kollektivets ökade mångfald och skilda 

behov. Vidare läggs större vikt på att framhålla den bristande sociala tryggheten och omsorgen 

som i nästa led visas i ojämlikheten mellan män och kvinnor i det sociala livet, i arbetet och i 

omsorgsansvaret för barnen. Därför ser vi hur partiet under det politiska programmets 23:e 

punkt klargör vikten av att “Samhällsservicen byggs ut för att ge män och kvinnor möjlighet att 

förena en god omvårdnad om barnen med förvärvsarbete och deltagande i samhällslivet.” 

(Socialdemokratiska partiprogrammet 1975:99) Här vill även partiet bygga 

föräldraförsäkringen och framdriva en familjelagstiftning och socialpolitik som är utformad och 

tar hänsyn till familjeenhetens alla parter som självständiga individer. Under punkt 21 beskriv 

även hur partiet gradvis vill förkorta arbetstiden till 30 arbetstimmar per vecka och att friheten 

till ledig tid, förläggning av utbildning och arbetstid ökar individens frihet (ibid). 

  

Vid arbetslöshet ska individen tryggas för inkomstbortfallet genom generella 

ersättningssystem, individen ska snabbt få hjälp med ny sysselsättning genom en aktiv 

arbetsmarknadspolitik med offentlig arbetsförmedling, motverkandet av diskriminering i 

arbetslivet samt stärka de svagaste ställning. Individens valfrihet på arbetsmarknaden ska 

främjas genom ökat utbud av arbetsmarknadsutbildningar för att underlätta en övergång till nya 

yrkesval, åtgärder som underlättar byte av bostadsort och arbetsbyte är även partiets visioner. 

(Socialdemokratiska partiprogrammet 1975:97f) I det politiska programmets 26 punkt 

preciseras hur sociala risker och otrygghet för utsatta grupper ska förebyggas genom principen 

frivillighet och delaktighet i utformandet av insatser och behandlingsalternativ 

(Socialdemokratiska partiprogrammet 1975:100). “Produktionen av varor och tjänster ska 

motsvara konsumenternas långsiktiga behov´” (Socialdemokratiska partiprogrammet 

1975:100) och följa en miljöinriktad hushållning där naturtillgångarna används med förnuft. Ett 

långsiktigt och förnuftigt konsumerande följs av att påverkan i form av reklam av varor och 

tjänster ska göras informativ och vara begränsad. Hela samhället styrs av informationskanaler 

i olika former, konsumenten normativa handlande har effekt på hur reklamen framställer varans 

eller tjänstens värde.  Politiken ska därför styra dessa krafter mot en rimlig producentpåverkan. 

(Socialdemokratiska partiprogrammet 1975:95) Vidare har ett nytt stycke lagts till som 

tydliggör socialdemokratins ställningstaganden till den internationella politiska arenan och 

sammarbetsorganisering mot världens fred. Här framhävs hur en gemensam helhetssyn genom 

internationellt samarbete är en förutsättning för att råda bot på ökad exploatering av 

naturresurser och röja fattigdom samt en skenande kapitalistisk produktion. Detta kan endast 

lösas gemensamt utanför nationsgränserna, där ömsesidig respekt krävs för att skapa en “rättvis 
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ekonomisk världsordning” (Socialdemokratiska partiprogrammet 1975:89).  Avslutningsvis 

framhävs i punkt 35 i det politiska programmet att medborgarens rätt till politiskt inflytande 

sker genom ökat medborgarinflytande i kommun- och landsting, detta möjliggörs i en nära 

kontakt mellan medborgaren och de förtroendevalda lokala politikerna (Socialdemokratiska 

partiprogrammet 1975:104). 

  
1990 års partiprogram 

I 1990 års politiska program tydliggörs varje politikområde i löpande text och blir därför mer 

utförligt förklarande. 1990 års partiprogram skiljer sig inte märkbart från 1975 års program 

men den hållbara och ekologiska prägeln är nytt från tidigare års framställda program. Som 

tillägg har miljöavsnittet fått större utrymme där det framhålls att “Exploateringen av mark, 

luft och vatten slår nu tillbaka” (Socialdemokratiska partiprogrammet 1990:133) efter 

årtionden präglat av miljöförstöring. 

 

Likt föregående program framhålls vikten av att genom internationell samverkan gemensamt ta 

sig an de världsliga problemen komna av globaliseringen. Miljöförstörelse, kapitalrörelser och 

finansiella kriser, omvärldskonflikter med flyktingströmmar som konsekvens blir en 

angelägenhet som inte nationsstaten ensam kan hantera. Det internationella samarbetet är en 

förutsättning för landets ekonomiska utveckling, som är beroende av en stabil världsekonomi 

och är en förutsättning för att möta svenska folkets ökade levnadsstandard. (Socialdemokratiska 

partiprogrammet 1990:144ff) Här kan vi se att partiet framför vikten av ett europeiskt samarbete 

innan inträdet till EU skedde. I partiprogrammet har kommun- och landstingpolitiken 

integrerats in i de allmänna grundsatserna, i det politiska programmet förtydligas även dess 

självstyrelse (Socialdemokratiska partiprogrammet 1990:148).  Stat och kommun ska ansvara 

för det sociala skyddsnätet, verksamheterna bör i huvudsak ”organiseras i statens, landstingens 

och kommunernas regi, inom den gemensamma sektorn.” (Socialdemokratiska 

partiprogrammet 1990:118) Den gemensamma offentliga sektorns arbete ska präglas av 

effektivitet, rättssäkert och ”vara öppna och serviceinriktade mot medborgaren” 

(Socialdemokratiska partiprogrammet 1990:149) 

 

Under avsnittet Framtidens utmaningar i partiprogrammets allmänna grundantaganden 

beskrivs hur paritet strategiskt vill försvara den politiska demokratin mot ytterlighetsriktningar. 

Trots ett rotat folkhemsideal måste reformarbetet fortgå mot ojämlikhet och orättvisor. 

Klasskillnaderna är inte längre lika påtagliga men likväl är socioekonomiska förutsättningar 
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styrande och riskerar att döma individen från uppväxt genom livet till sämre villkor avseende 

kulturella och materiella resurser. I den nya tiden har arbetarklassen splittrats då nya 

yrkeskategorier framträtt genom teknikens specialiserande arbetsdelning. En ny hierarki har 

framträtt i den stora gruppen lönearbetare där ökad kompetens är en förutsättning för ingång på 

arbetsmarknaden. (Socialdemokratiska partiprogrammet 1990:120) Skilda yrkesformer i 

privata- och offentliga sektorer samt olika företagsorganiseringar kräver en omformning av 

politiken och den fackliga organiseringen för att möta och tillfredsställa en allt mindre homogen 

klasstruktur. Här svarar partiet med att “aktivt arbeta för en utjämning” (Socialdemokratiska 

partiprogrammet 1990:120ff) genom fackligt och politiskt motverkande av nya ojämlikheter 

(ibid). 

 

Kvinnans arbetssituation lyfts som särskilt utsatt inom vård och omsorg samt 

löpandebandindustrin och här konstateras att yrkesskador som traditionellt sett drabbat män nu 

slår mot kvinnorna. (Socialdemokratiska partiprogrammet 1990:120) 

 

Sveriges utveckling mot en välfärdsstat ger ändå uttryck för centrala kapitalistiska drag som 

leder till ojämn fördelning av resurser. På grundval av kapitalismens vinstintresse kommer 

makten i att fatta beslut som rör det allmännyttiga och enskilda individers livssituation tillfalla 

fåtalet ägare. Samtidigt försvårar internationaliseringen av kapitalet genom globala 

företagsstrukturer de fackliga organisationernas arbete för lönearbetarens intressen. 

(Socialdemokratiska partiprogrammet 1990:121) 

 
Sammanställning av 2000-talets partiprogram 

”Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv. Forma sin egen tillvaro 

efter egna önskningar och påverka det egna samhället. Denna frihet ska gälla alla. Därför är 

jämlikhet frihetens förutsättning.” (Socialdemokratiska partiprogrammet 2013:4) 

 

Efter genomläsning av 2001, 2013 och 2017 års partiprogram finner vi stora likheter i materialet 

och kommer därför att presentera centrala ståndpunkter under samma avsnitt.  De gemensamma 

riktlinjer som framhålls i programmen under de senaste 17 åren är ökad hänsyn till naturen för 

vår egen överlevnad. Klimatkrisen och miljöförstöringen är framträdande risker som måste 

bemästras tillsammans. (Socialdemokratiska partiprogrammet 2001:32f) 

 

Socialdemokratins grundläggande samhällssyn “är att individen formas av sin omgivning.” 

(Socialdemokratiska partiprogrammet 2013:18) Den solidariska tanken ska möta och förenas 
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med individens egennytta och på så sätt stärka en kollektiv gemenskap. (Socialdemokratiska 

partiprogrammet 2013:19) Här belyser partiprogrammet (2013) hur den individualiserade 

medborgaren i allt större utsträckning kommit att ses som ansvarig för sin egen situation trots 

att det många gånger handlar om en utsatthet som egentligen bör ses som ett samhällsproblem. 

Vidare behandlas hur individens kalkylerande handlande kommer att ge ett konkurrensbeteende 

och att helheten i samhället ligger dolt bakom egennyttan. 

  

Grunden till trygghet, frihet och välfärd sker genom arbetet, arbetet är för individen ett sätt att 

ingå i gemenskap och personlig utveckling (Socialdemokratiska partiprogrammet 2013:8). Den 

ekonomiska ordningen är för partiet en strävan mot individens delaktighet som arbetare, 

konsument och medborgare att påverka produktionens inriktning, detta sker via kunskap, 

engagemang och en rättvis fördelning av produktionsresultatet. Individualiseringen har här lagt 

på individen att handla och konsumera hållbart och kritiskt. (Socialdemokratiska 

partiprogrammet 2013:4 & 2017:11) För att leda makten genom det folkliga krävs en 

sammansättning av starka fackföreningar, fria sammanslutningar, miljörörelser, 

bildningsorganisationer, ideella- och kooperativa föreningar samt konsument- och folkrörelser 

(Socialdemokratiska partiprogrammet 2013:4). Alla är de centrala lagspelare för en hållbar 

samhällsutveckling. Digitaliseringen av offentliga myndigheter och verksamheter är en 

förutsättning för ökad tillgänglighet och service. I partiprogrammet från 2017 beskrivs hur 

partiet vill öka den statliga närvaron på lokal nivå där myndigheterna effektiviseras och 

kvalitetssäkras.  Detta innebär inte att de digitala lösningarna ska ta över mänskliga möten 

mellan individ och myndighet. (Socialdemokratiska partiprogrammet 2017:5) 

 

I 2017 års partiprogram framhåller partiet den svenska modellens grundläggande styrka med 

dess kollektivavtalsenliga löner och villkor. Alla ska arbeta för en välfärd för alla. Senaste årens 

omvärldsutveckling som har lett till att över 100 000 nyanlända med kort eller ingen utbildning 

ska ut på arbetsmarknaden innan år 2020, ställer krav på insatser för effektiv språkträning, 

utbildning, matchning och validering av dessa människors kunskaper. Den svenska modellen 

ska utvecklas för fler jobb och bättre villkor genom tryggare anställningar och fler vägar till 

arbete eller omställning. (Socialdemokratiska partiprogrammet 2017:9) 

  

Företagandet ska grundas på en förnuftig produktion där varor och tjänster ska möta tillgång 

och efterfrågan till medborgarnas nytta. Socialdemokratin beskriver hur de skiftande mänskliga 

behoven i dagens samhälle inte längre kan tillgodoses endast genom politiska beslut eller 



33 
 

marknadskrafter. Behoven ska istället tillgodoses med hjälp av en blandekonomi där marknad 

och samhällets åtgärder kombineras. Socialdemokraterna vill därför se “en effektiv offentlig 

sektor, ansvarsfulla företag, starka fackliga organisationer och medvetna, aktiva konsumenter” 

(Socialdemokratiska partiprogrammet 2017:11). 

  

I 2013 års partiprogram beskrivs hur utmaningarna för en framtida välfärd förutsätter att 

sammantaget arbetade timmar ökar. Arbetslösheten måste minskas och de som idag arbetar 

deltid måste få möjlighet att erbjudas en heltidstjänst. Kravet på ökade timmar ska inte utesluta 

kravet som partiet har på mer individuella möjligheter att själv påverka sin arbetstid. Här 

framhålls att en mer flexibel och anpassningsbar arbetstid genererar i förbättring för den 

enskildes skilda livssituationer där fler kan välja att jobba längre tid av sitt liv. 

(Socialdemokratiska partiprogrammet 2013:32) Här beskriver partiet hur vi nu ska arbeta mer 

och flexiblare vilket blir intressant i förhållande till partiprogrammet år 1975 då en arbetsvecka 

på 30 timmar var en målsättning. 

  

Socialdemokratin tydliggör i det senaste programmet från 2017 att den nuvarande 

föräldraförsäkringen måste moderniseras för att möta Sveriges alla olika familjer. Stjärn- och 

kärnfamiljer, ensamstående och “varannan vecka” familjer förutsätter en flexibel familjepolitik 

och en utvecklad barnomsorg så att de passar alla olika familjekonstellationer. 

(Socialdemokratiska partiprogrammet 2017:24) I samma program framförs även att Sverige ska 

”ha en sjukvård som håller en så hög kvalité att privata sjukförsäkringar inte behövs.” 

(Socialdemokratiska partiprogrammet 2017:26). Detta förutsätter att utbildad personal kan 

rekryteras och att kompetensen används på rätt sätt. Partiet menar att privata sjukförsäkringar 

”undergräver den svenska modellen och minskar på sikt viljan att betala skatt till det 

gemensamma” (Socialdemokratiska partiprogrammet 2017:26). 

  

I det svenska samhället kan vi idag se hur lön, möjligheten till inträde på arbetsmarknaden samt 

sysselsättningsnivån skiljer sig beroende på individens kulturella bakgrund, religiösa 

tillhörighet, kön och hudfärg. Socialdemokratins uppgift är därför att se detta förtryck ur ett 

helhetsperspektiv och i jämlikhetsarbetet se till att forma en politik som möjliggör “utbyte 

mellan människor med olika utgångspunkter och referensramar.” (Socialdemokratiska 

partiprogrammet 2017:13). Socialdemokratin vill leda en medveten kamp mot den rådande 

över- och underordningen som idag kan ses inom flertalet samhälleliga sfärer.  Förtryckande 

normer där det avvikande stämplas och där det normala privilegieras blir för individen 
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begränsande i möjligheten till delaktighet och gemenskap och skapar nya ojämna livsvillkor för 

olika grupper. (Socialdemokratiska partiprogrammet 2017:12) 

 
Utvalda punkter ur de socialdemokratiska politiska programmen från år 1960 till 2017. 

 Utmärkande punkter citerade direkt från 1960 års politiskt program (s.62-70): 
● Rättvis inkomst- och förmögenhetsfördelning. 

● Lika behandling oavsett samhällsställning, kön, ras eller språk. 

● Lika lön för lika arbete. Kvinnorna beredes full likställdhet med männen i fråga om 

utbildning, arbete och befodran. 

● Yrkesutbildning i skola och arbetsplatser göres tillgängliga för alla. 

● Det högre utbildningsväsendet utbygges i takt med det progressiva samhällets behov. 

● Ekonomiska hinder för utbildningen undanröjes. 

● Kultur- och nöjeslivets kommersialisering motarbetas. Radio och television hålles fria 

från enskilda aktörers vinstintresse. 

● Folkhushållningen organiseras för att uppnå ekonomisk demokrati, ökad produktion, 

full sysselsättning och rättvis fördelning. 

● Skattepolitiken utformas så att den skapar ekonomiskt utrymme för angelägna 

gemensamma behov och främjar god hushållning och effektivitet. 

● Beskattning anpassas efter bärkraft. Förmögenhetsskatt, arvsskatt och progressiv 

inkomstbeskattning är medel härför. 

● De anställda tillförsäkras medinflytande i enskilda och kollektiva företag. 

● Allas rätt till arbete. Arbetsmarknadspolitiken inriktar sig på rationell sysselsättning, 

underlätta företagens anpassning till förändringar i näringslivets struktur och i 

produktionsmetoderna samt bereda ny sysselsättning åt var och en som förlorar sitt 

arbete. Fritt val av arbete och utbildning i alla åldrar underlättas genom 

utbildningsåtgärder och annan hjälp till omflyttning. Yrkesvägledning och kostnadsfri 

arbetsförmedling. Åtgärder för att öka tillfällena till deltidsarbete. 

● 40 timmars arbetsvecka och semester med full lön för alla arbetstagare. 

● Socialförsäkring som bereder alla medborgare trygghet, då arbets- eller 

förvärvsförmågan nedsättes eller bortfaller samt vid försörjares frånfälle. 

Sjukförsäkring, yrkesskadeförsäkring, moderskapsförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, 

ålders-, invalid- och familjepensionering. 

● Aktiv familjepolitik. Ett barnvänligt samhälle med stöd åt barnfamiljerna. Husmödrars 

arbetsbörda minskas genom rationalisering av hemarbete. 

● Hälsobostäder åt alla. Bostadespolitiken inriktas på att bereda alla medborgare modernt 

utrustade och tillräckligt stora bostäder, att undanröja trångboddhet och sanera 

undermåliga bostäder. Bostadsförsörjningen stödes finansiellt så att goda bostäder blir 

tillgängliga även för hushåll med blygsamma inkomster. Hyreslagstiftning som tryggar 

de boende mot godtycklig uppsägning och oskäliga hyror. 

● Kropps- och mentalvården utbygges. 

● Plats för ungdomen i samhällsarbetet. skydd åt ungdomen i förvärvsarbetet och 

samhällsstöd till ungdomens organisationer. Ungdomsvård och förebyggande av 

ungdomsbrottslighet. Skapande och aktiv fritidsverksamhet för ungdom. Idrott och 

friluftsliv främjas. Mellanfolkliga kontakter och studier underlättas. 
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● Samhället ansvarar för energiförsörjningens planering och utveckling. Atomkraften 

utbygges under samhällets ledning 

  

Utmärkande punkter citerade direkt från 1975 års politiskt program (s. 90- 104): 
• Överflyttning av ansvar och befogenheter inom förvaltningen till kommunala och 

regionala organ. 

● Förtroendemannainflytande i offentlig verksamhet på alla nivåer. 

● Lättillgänglig och allsidig information om offentlig verksamhet. 

● I all den utsträckning detta är nödvändigt för tryggandet av försörjningsbehoven och 

hänsyn till miljön övertar samhället ägandet av energiproduktionen och 

energidistributionen. 

● Återbruk och återvinning av avfall. 

● Produktionen av varor och tjänster ska motsvara konsumenternas långsiktiga behov. 

● Konsumenterna organiserar sig för att ta till vara sina intressen. Samhällets 

konsumentpolitik utformas i nära samarbete med konsumentkooperationen. 

● Reklamen begränsas och görs informativ. 

● Prisövervakning och möjligheter till direkta ingrepp i prisbildningen för att skydda 

konsumenterna mot oskälig prissättning. 

● Boendedemokratin utvecklas. Hyresgästerna bereds möjlighet att påverka förvaltning, 

service, miljö och sanering i bostadsområdet. 

● Segregation på bostadsområdet motverkas. 

● Förhandlingsrätt och rätt till kollektivavtal. 

● Gradvis förkortning av arbetstid med sikte på 30 timmars arbetsvecka, 6 timmars 

arbetsdag. Semester med ersättning som ger möjlighet till god rekreation. Rätt till 

deltidsarbete och delpension för äldre löntagare. 

● Behoven av daghem och fritidshem, tillgodoses genom en lagfäst, planmässig 

utbyggnad. alla barn ska ha rätt till förskola. Samhällets ekonomiska stöd till familjer 

inriktas på barnen. 

● Invandrare bereds arbete, bostäder och social trygghet på samma villkor som svenska 

medborgare. Undervisning i och på det egna modersmålet i förskola och obligatorisk 

skola. 

● Rörlig pensionsålder som medger anpassning till individuella önskemål. 

● Socialvården utformas på grundval av principen för frivillighet, möjligheten till val av 

behandlingsalternativ och rätt till medverkan för dem som berörs av verksamheten. 

● Lika rätt för alla till hälso- och sjukvård genom samhällets försorg. 

● Privata sjukhem ersätts steg för steg med av samhället anordnade sjukhem. 

● Likvärdiga möjligheter till grundläggande utbildning och vidareutbildning för alla. 

insatser för elever med särskilda behov. Återkommande utbildning med växling mellan 

studier förvärvsarbete. Lagfäst rätt till ledighet för studier. 

● Självstyrelse med egen beskattningsrätt i kommuner och landsting. 

Medborgarinflytandet vidgas och fördjupas genom nya arbetsformer. Ökade kontakter 

mellan förtroendevalda och kommuninvånare.   
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Utmärkande förklarande tillägg i punkter citerade direkt från 1990 års politiska program 
(s.147-168): 

• Kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det innebär att 

ha ett arbete, som ger sådan lön, att var och en kan svara för sin egen försörjning livet 

igenom. Det innebär att dela ansvaret för att vårda barn och hem. Det innebär att delta 

i politiska, fackliga och andra gemensamma angelägenheter i arbete och samhälle. 

Socialdemokratin vill arbeta för jämställdhet mellan män och kvinnor. 

● Den kommunala självstyrelsen är en omistlig del av det svenska folkstyret. Den utövas 

av förtroendevalda med direkt ansvar inför kommuninvånarna i val. Självstyrelsen 

förutsätter egen beskattningsrätt. Skillnader i ekonomiska förutsättningar mellan 

kommunerna ska utjämnas. 

● De samhälleliga förvaltningarna ska stå under demokratisk kontroll och arbeta enligt 

offentlighetsprincipen. Verksamheten ska utgå från de lagar och beslut, som fattas av 

politiskt ansvariga organ och i sin tillämpning bygga på rättssäkerhet för den enskilde 

och respekt för den enskilda integriteten. Arbetet ska präglas av sakkunnighet och 

effektivitet. Språket ska vara enkelt och begripligt. Myndigheterna ska vara öppna och 

serviceinriktade mot medborgarna. 

● Skattesystemet, som konstrueras för att utjämna inkomster och förmögenheter, skapar 

utrymme för socialförsäkringar och sociala tjänster som vård, omsorg och utveckling. 

Dessa tjänster omfattar alla medborgare på lika villkor och fördelas efter behov, inte 

efter egen inkomst. 

● Kärnkraften avvecklas. 

● En allmän arbetstidsförkortning till sextimmars arbetsdag är ett långsiktigt mål. 

● Löntagarna ska ha rätt till lagfäst anställningstrygghet. 

● Samhällsinformation ska lämnas på olika språk. 

● Landets äldre ska erbjudas goda levnadsförhållanden. Alla har rätt till ekonomisk 

trygghet på ålderdomen. Detta förutsätter ett väl utbyggt samhälleligt pensionssystem. 

Pensionsåldern ska medge anpassning till individuella önskemål. Äldre löntagare har 

rätt till delpension. De äldre har rätt till trygg social omvårdnad och service. Detta 

förutsätter en utbyggd äldreomsorg liksom boendeformer, som kan erbjuda olika 

kombinationer av vård och service i enlighet med den enskildes önskemål och behov. 

De äldre ska själva och genom sina organisationer kunna påverka utformningen av de 

tjänster samhället erbjuder 

● Undervisningen ska på alla stadier vara så upplagd, att den främjar självständigt 

tänkande och samarbetsförmåga och grundlägger en demokratisk livssyn. Så väl 

undervisningen som skolans studie- och yrkesvägledning ska främja jämställdhet 

mellan könen och motverka klass- och könsbundna studie- och yrkesval. 

● Den enskilde ska i görligaste mån kunna välja, vilken vårdmottagning han eller hon vill 

vända sig till. 

● Alla invånare i landet omfattas av socialförsäkringssystemet. Kostnaderna för systemet 

bärs solidariskt av medborgarna genom kollektiv finansiering. 

● Socialdemokratin strävar efter att förverkliga det goda arbetet. Ny teknik ska utnyttjas 

för att avveckla monotona, riskfyllda eller hälsofarliga arbeten. 
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Utmärkande drag i 2000-talets program: 
Det vi kan utläsa av 2000-talets program Partiprogram för socialdemokraterna 2001, Ett 

program för förändring 2013, Trygghet i en ny tid 2017 är hur politiken strävar efter att svara 

på olika konsekvenser av globalisering och marknadskrafter. Programmen blir ett försvar av, 

och som beskriver hur det ska ske en utveckling av, den svenska modellen. Socialdemokratin 

beskriver sig som ett antikapitalistiskt parti och därför måste motarbeta vinstintresset som 

motverkar den samhälleliga nyttan. 

“Den renodlade kapitalismen ska hållas isär från marknadsekonomin. Den är marknadens destruktiva sida. 
Den betecknar ett maktsystem, där den som äger kapitalet ges rätten att bestämma över alla andra intressen, 
och där människors värde och rättigheter bestäms av deras ekonomiska lönsamhet. Detta maktsystem skapar 
ofrihet för alla andra än de stora kapitalägarna. Det skapar en ojämn fördelning, stora orättvisor och kraftiga 
sociala spänningar inom och mellan länder. Det leder till allvarlig exploatering av miljö och naturtillgångar. 

Därför är socialdemokratin ett antikapitalistiskt parti.”  (Ett program för förändring 2013:10) 

 

Vidare tycker vi oss se hur det utökade materialet försöker tala till läsaren och syftar till att 

behaga den heterogena massan potentiella väljare olika individer. Vi upplever att dessa senare 

program är mer personliga och av kampanjkarraktär, där partiet bygger sitt varumärke. 

Formuleringar som “Socialdemokratin är ett feministiskt parti” (Ett program för förändring 

2013:12) eller “Socialdemokraterna är ett antirasistiskt parti” (Ett program för förändring 

2013:13) tyder på att partiet vill profilera sig mot ytterligare dimensioner av frågor som 

jämlikhet, solidaritet och frihet. Vi ser det som ett svar på samhällets individualisering och 

individers politiska organisering i frågor som tidigare varit utom politiken. 

  



38 
 

8. Resultat 
  

Arbete 
Vi kan se att arbete och full sysselsättning återkommer i partiprogrammen från 60-talet och 

framåt. Från att i de tidiga programmen handla om att frigöra individen från det kapitalistiska 

systemet och göra kollektivet av individer till delägare av produktionsmedlen, kommer det med 

samhällsutvecklingen i de senare programmen att handla om hur rätten till arbete kan frigöra 

individen och vara till nytta för såväl individ som samhälle. De arbetsrättsliga kraven på en 

säker och bra arbetsmiljö har utvecklats i och med att samhället har gått från ett industrisamhälle 

till ett servicesamhälle och på grund av att stress i arbetslivet lyfts. Vi kan se hur arbetet blivit 

mer tillfälligt och att resurser läggs på omskolning, matchning och utbildning för att möta 

arbetsmarknadens föränderlighet och krav. När arbetsmarknaden genom en ökad specialisering 

splittrar arbetarkollektivet kommer otryggheten i att ha ett arbete leda till en ökad 

individualisering där det inte heller finns ett tydligt lojalitetsband mellan arbetsgivare och 

arbetare. Det vill Socialdemokraterna genom politiken stävja med en stark fackföreningsstrukur 

som bevakar individens intressen genom arbetarkollektivet.  Intressant är hur arbetet har 

kommit att utgöra en större del av individens liv från tidigare politiska krav på minskad arbetstid 

och mer fritid. Vi kan i partiprogrammen läsa hur arbetet ska organiseras flexibelt för att 

individen ska ha ett meningsfullt liv där barn och familjen inte ska utgöra hinder för 

förvärvsarbete. Kvinnor och män ska ha lika förutsättningar på arbetsmarknaden och 

jämställdhetspolitiken strävar efter lika lön för lika arbete. Det flexibla arbetslivet innebär rätt 

till heltidssysselsättning med rätt till individuella lösningar. Hur arbetslivet individualiserats 

och specialiserats framställs i förhållande till den nya tekniken inom produktionen och hur 

politiken måste underlätta för omställning och utbildning. Men samtidigt uppmärksammas hur 

individualiseringen splittrat kollektivet lönearbetare genom differentiering och att den 

heterogena gruppen måste skyddas genom politiken och facklig organisering. 

 

Produktionen ska verka för individens frigörelse och kreativitet. Genom arbetet kommer 

individens hela sociala tillvaro bestämmas och därför vill politiken verka för lika förutsättningar 

och möjligheter till positionering på arbetsmarknaden. Enligt partiprogrammen ska individen 

skyddas mot de risker som finns på marknaden eftersom utanförskap och otrygghet genom 

arbetslöshet i det individualiserade samhället ses som ett personligt problem men att det måste 

behandlas som ett strukturellt samhällsproblem. Solidariteten och det gemensamhetsskapande 

samhället måste stärkas mot de marknadskrafter som annars hotar skapa en ny fattigklass som 

det inte finns utrymme för i samhället. Partiprogrammen visar hur arbetet mot social skiktning 
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och orättvisa maktstrukturer blir allt viktigare ju längre individualiseringen av samhället tränger 

in i arbetslivet. 

  
Familj 
Vi kan i partiprogrammen läsa hur alla människors lika värde och okränkbarhet ska vara basen 

i förd politik. Det ska till riktade insatser för ensamstående föräldrar och redan i 1960 års 

program beskrivs att kvinnans eller husmoderns obetalda hemarbete måste rationaliseras för att 

minska hennes börda. Kvinnans rätt till arbete ska skyddas även sedan hon valt att bilda familj. 

I utvecklingar av programmet beskrivs vidare hur samhällsservicen ska bidra till att kvinnor 

och män ska kunna kombinera arbete och familjebildande. Föräldraförsäkringen ska utformas 

efter individerna i familjen och inte efter familjen som institution, och ska därför fungera för 

alla slags familjer. Det ekonomiska stödet riktas till barnet. Vidare ska föräldraförsäkringen 

verka jämställande då den ska delas lika mellan föräldrarna. Politiken svarar på utvecklingen 

av familjen genom tillägg i programmen, där det till exempel tillkommer formuleringar som 

ombildade stjärnfamiljer, vi tycker därför att politiken följer samhällsutvecklingen reflexivt. Vi 

ser individualiseringen i att programmen betraktar alla individer i familjen som fristående 

subjekt, genom att rikta försäkringar och stöd till den enskilde individen kan den själv välja hur 

den vill planera sitt liv. 

 

Äldres situation ska tryggas genom socialförsäkringssystemet och omsorgen ska inte ses som 

ett familjeansvar. Men vi menar att vilken omsorg individen väljer är tätt förbundet med 

livsmöjligheter och socioekonomiska förutsättningar och att familjen och vanor därför är 

centralt för hur dessa val ser ut. Familjens kunskap och engagemang kommer vara av vikt för 

att möta den nya organiseringen genom NPM och privatiseringar om individen inte själv kan 

välja, då menar vi barn och äldre. Vilken skola och vilken vård som individen får är beroende 

av valen även om partiprogrammen menar att den ska vara likställd i hela landet och för alla 

oavsett social situation. Regionala skillnader i valmöjligheter förekommer och därför leder 

individualiseringen till ett än mer skiktat och orättvist samhälle. Det försöker politiken svara på 

genom till exempel skatteutjämningar och riktade insatser till utsatta områden. 

 

Partiprogrammen visar hur samhällsservicen och det delade omsorgs- och försörjningsansvaret 

i den socialdemokratiska välfärdsregimen frigör individen från den tvingande struktur 

äktenskapet tidigare utgjort. Nu kan individen välja kärlek och relationer men är också fri att 

avsluta dem för att gå vidare.  
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Familjen, vilken form den än må vara i, utgör fortfarande idealet. Sociologin beskriver hur de 

nya familjekonstellationerna utgör ett nytt fenomen och i större utsträckning fritt från normer 

som utelämnar individen till att själv hitta nya vägar för gemenskapen och utrymme i den 

sociala världen. Otryggheten i att vara utbytbar i relationen som inte följer traditionella mönster 

lämnar individen naken och som aktör ansvarig för sin egen situation.  Vi menar att hur 

individualiseringen gjort oss ensamma i kollektivet också leder till att fler lever ensamma, men 

dessa individer organiserar sig på andra sätt för emotionell nytta på grund av den frigörelse 

välfärden bidragit till. 

  
Politisk individualisering 

I det heterogena samhället som genom individualiseringen och förändrade organisationsformer 

gjort medborgaren till välfärdskund står individen ensam i sina politiska val. Sociologin 

beskriver hur konsekvenserna av dessa individuella val blir att individen inte kan se resultatet 

av sitt handlande i den samhälleliga helheten. Det kommer därför inte finnas ett gemensamt 

samhälleligt förnuft som styr handlandet utan valen leder individen allt längre bort från det 

kollektiva gemensamma målen. När det inte längre finns stora politiska frågor som 

sammanlänkar medborgarna kommer individen istället att organisera sig och söka trygghet i 

dennes egna orättvisor. Här beskriver både sociologin och partiprogrammen en utveckling mot 

organisering i mindre frågor som miljö och ekologi, konsumtion, feminism, antirasism. Här blir 

det i de politiska programmen tydligt att partiet vill profileras sig mot så många sub-grupper 

som möjligt för att på så sätt anpassa sitt varumärke till flertalet väljare. Denna sub-politiska 

organisering binder samman individerna mindre celler som påverkar politiken i samhället. Den 

uppdelning av kollektivet det ger kommer försvaga massan ur ett maktperspektiv och de 

politiska programmen framhåller vikten av det gemensamma löntagarintresset som måste 

skyddas genom facklig organisering. Men det är också ett uttryck för individualiseringen att 

rikta blicken mot privata områden och göra politik av dessa då grundtryggheten garanteras av 

välfärdsstaten. I de politiska programmen framkommer att politiken måste möta individers 

olika behov och för att möjliggöra detta krävs en sammansättning och öppenhet för 

grupperingar som bedriver livspolitik. 

 

I partiprogrammen framgår det att politiken successivt i olika grad kommit att konkurrensutsatts 

för att erbjuda individen större valmöjligheter gällande välfärdstjänster.  Sociologin beskriver 

konsekvensen av förändrad styrning och organisering på lokal och regional nivå som 

samhällsskiktande. Individualiseringen lägger här på individen ansvaret för sin välfärd vilket 
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kan upplevas stressande och otryggt i det moderna samhället utan tydliga 

konsekvensbeskrivningar av det egna handlandet. De kollektiva effektivitetsvinsterna måste 

ställas mot individualiseringens tendens att dra isär samhället och skapa nya klasser som 

splittrar kollektivet.  

 

Inom sociologin beskrivs hur mediernas rapportering bestämmer vad som blir frågor för 

individen att forma sitt politiska handlande efter. Vi tycker att politikens senare utveckling 

möter det med att innefatta nya politikområden under sina ledord solidaritet, jämlikhet och 

frihet. De mer detaljerade och samhällsbeskrivande programmen från 2000-talet tar upp 

individualiseringens konsekvenser och formar politiken att motverka skillnader för att förena 

kollektivet under de stora övergripande målen. Vi kan också se att riskrapportering gör att 

gemenskapen förstärk och att kollektivet sluter upp mot gemensamma hot. Det kan handla om 

miljö och flyktingkriser som på olika sätt sedan politiken tvingas föra debatt kring. 

 
Livsstil och konsumtion 

Livsstil och konsumtion kopplas i partiprogrammen till förvärvsarbetet och genom sitt politiska 

mål om full sysselsättning eller ersättningar vid inkomstbortfall ska alla individer ges möjlighet 

att handla och konsumera kritiskt och hållbart. Det ställs krav på produktionen att producera 

varor som samhällets individer efterfrågar. Genom sina klimatpolitiska mål vill partiet genom 

kunskap om klimatpåverkan att individen aktivt ska göra val utifrån egna förutsättningar. Det 

politiska försöker här förena det kollektiva med att individen själv genom sin konsumtion och 

livsstil förenar sig i olika handlingssätt, på samma sätt som sociologin beskriver det. Vi kan 

också se ett förändrat förhållningssätt inom vissa områden gällande kollektivt ägande och 

privatiseringar. Där det i tidiga program var av stor vikt att ägandet tillföll hela kollektivet ser 

vi i de senare att partiet “nöjer sig” med insyn och medbestämmande. Partiets inställning till 

atomkraftens utbyggnad och avveckling har också följt samhällsutvecklingen och opinionen. 

Marknaden som trängt in i alla livsområden påverkar individens möjligheter till livsstilsval. 

Politiken tar upp det i senare program och lägger in det under allas rätt till arbete. Arbetet som 

ska frigöra individen att konsumera sig till gemenskapsband genom livsstil. Genom arbetet och 

förvärvsinkomsten blir individens friställd kollektivet men kommer enligt sociologin då söka 

intimitet och tryggheten i att välja andra gemenskaper. Dessa organiseringar skapar andra 

beroendeförhållanden men är en del av frigörelseprocessen då den ger individen trygghet i en 

social ordning att förhålla sig till. Hur stort utrymme för identitetsskapande individen har 

bestäms av resurser och livsmöjligheter vilka i sin tur bestäms av marknaden. Politiken strävar 

därför efter att utjämna fördelningen av risker och resurser. Detta är ett grundläggande element 
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inom socialdemokratin och vi anser att det är fundamentalt för hur individen tillåts 

självförverkliga sig. 

 

Ser vi till politikens senare riktning mot segregation kan det vara ett svar på hur nya kulturer 

växer fram som organiseringar mot den underordning förortens ungdomar utsätts för. Tilläggen 

om invandring och den segregering som sker kan ses som ett försök att hålla ihop kollektivet 

från partiets sida. Vi tycker att försök till återskapandet av kollektivet syns hela tiden genom 

utvecklingen av partiets politik. Hur politiken inkluderar och lyfter betydelsen av fler sub-

grupper för att förena dem under kollektivet genom arbete och sysselsättning. 

 
9. Analys av resultat 
Detta arbetet har krävt en omfattande inläsning av litteratur och partiprogram. Under vägens 

gång har vi ramlat in på sidospår som är viktiga och intressanta men som vi tvingats utelämnats 

med tanke på arbetets ramar. Vi har tagit oss an stora och svåra frågor men vi tycker, trots att 

all kunskap som erhållits av detta arbete inte framkommer i den slutliga produkten, att vi kan 

presentera en samlad om än förenklad bild av individualiseringen ur ett modernt sociologiskt 

perspektiv. Valet av Socialdemokraternas partiprogram för att undersöka individualiseringens 

effekter på välfärdspolitiken tycker vi har bidragit med en djupare förståelse för hur samhället 

reflexivt formas av och med samhällsindividerna. För att återknyta till arbetets syfte som var 

att se individualiseringen i välfärdsutvecklingen vill vi säga att: 

 

Vi anser att den tidiga socialdemokratin bidragit till individualisering och att den senare 

försöker möta resultatet av individualiserade fria medborgare. Vi tycker oss se en utveckling 

där partiet genom sin politik strävar efter att skapa nya gemenskapsband i en fragmenterad 

väljarkår. Att partiet genom den tidiga politiken bidragit välfärdsstatens etablerande har lett till 

individualisering av kollektivet som den senare politiken måste bemöta genom att återskapa 

kollektivet. Arbetet med att reproducera tanken om kollektiv nytta leder till att partiet måste 

fånga alla aspekter av livspolitik samtidigt med globala utmaningar och därför blir den politiska 

debatten inriktad på både katastrofpolitik och mindre identitetspolitiska frågor. Som väljare 

kommer vi att förenas i försvar mot yttre hot och i den politik som kommer av sub-

gruppsorganiseringen men i den splittrade väljarkåren blir det problematiskt att tillfredsställa 

alla differentierade behov. Vi drar slutsatsen att individualiseringen ger individen mer politisk 

makt och skapar nya vägar för politiskt inflytande och kontroll. Men samtidigt som marknaden 

tränger in i alla livssfärer kommer individen bli en slav under konsumtion och livsstil. Den 
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ansvarsförskjutning som genom individualiseringen flyttat fokus från stat till individ gällande 

den egna livssituationen har skapat klyftor i samhället. Den som inte har resurser att positionera 

sig i samhället får själv ansvara för sitt misslyckande. Kapitalismen ser ut att vinna kampen 

eller åtminstone ha ett rejält överläge mot socialistiska värden. Den socialdemokratiska 

politiken med sitt jämställdhetsideal måste som försvar mot denna marknadsdominans i 

individens liv fortsätta sitt fördelningspolitiska arbete. Men som vi ser det kommer 

individualiseringen att hindra nya samhällsreformerande utvecklingar i välfärden.  

 

Så till sist; Våra erfarenheter säger att de mediala strömmarna likt luften vi andas är något vi 

genomsyras av och som vi inte kan leva och handla utan. Vi lever i ett ständigt uppkopplat 

samhälle där informationen, nyttig som onyttig alltid för individens blir ett forum att sortera i.  

Frihet genom val och åter val, mäktar vi med att göra dem på ett rationellt och vettigt sätt? 

Hinner vi sätta oss in i detaljerna som gör helheten? Och hur blir det med det kollektiva 

förnuftet? Det undrar vi verkligen men lämnar för nu och skickar stafettpinnen vidare... 
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