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Abstract 

This study aims to investigate why the welfare states in the USA and Sweden differ to the 

extent that they do today. The essay has used a comparative analysis between the US and 

Sweden's political tools and conditions over the years to examine why welfare has developed 

differently to each other. Sweden is today one of the most extensive welfare state in the world 

while the US is the direct opposite. The purpose of this study is to find out the underlying 

causes that have affected the development of the respective countries welfare state. The 

results of the study show that the structure of the working class, the political structure of the 

state and the population's mix of ethnic originality are the three main variables that have had 

an impact on the development of welfare in the USA and Sweden. 
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1.0 Inledning 

Den svenska välfärdsmodellen har under en tid dragit uppmärksamhet över hela världen. 

Trots att den svenska välfärdsstaten har ställts inför många olika förslag som ämnar sig åt att 

försämra principerna av dess välfärdsmodell, har Sverige idag en av de mest utbyggda 

välfärdsstaterna i världen. Den svenska välfärden är mest betraktad för sitt utvidgade sociala 

skyddsnät, denna faktor i det svenska samhället omfattar hela befolkningen och tillförser de 

med generösa ersättningsnivåer, sjukvård som är helt och hållet gratis, barnbidrag samt lagar 

och regler som ska upprätthålla och bidra till en säker anställningstrygghet. I Gösta Esping-

Andersens berömda typologi av välfärds regimer under kapitalismen är Sverige det främsta 

exemplet på den socialdemokratiska modellen. För tjugo år sedan talade han ut om sin 

optimistiska anmärkning på systemet och menade att den svenska välfärdsstaten är fadern till 

en av de ledande hypoteserna för samtida välfärdsstatdebatt, samt att den parlamentariska 

klass mobiliseringen är ett viktigt medel för att uppnå de socialistiska idéerna angående 

jämlikhet, rättvisa, frihet och solidaritet. Detta är anledningen till att Sverige även idag är 

välkänt internationellt som ett lyckat exempel när det gäller utbyggnaden av en särskilt stor 

och omfattande välfärdsstat. 

 

USA är idag det land av de västerländska demokratierna som har ett underutvecklat 

välfärdssamhälle i jämförelse med Sverige. USA befinner sig nämligen helt och hållet på den 

andra sidan av välfärdsspektrumet där få signifikanta välfärdsprogram är implementerade i 

samhället. USA är ett välfärdssamhälle där medborgarna måste ta ansvar för individens eget 

ekonomiska välbefinnande, detta eftersom i USA är liberalismen den ideologi som är mest 

framträdande i landet. Betydelsen med denna ideologi är att staten inte ska ingripa allt för 

mycket i medborgarnas privatliv. På grund av detta spelar staten endast en liten roll för 

Amerikas välfärd. Det finns dock fortfarande välfärdelement i samhället vilket gör att 

befolkningen måste betala skatt, även om de är relativt låga. Denna låga omfördelningen av 

resurser till befolkningen har varit en stor anledning till att ojämlikhet och klasskillnad är ett 

stort problem för USA. (Alesina mfl., 2001)  

 

1.1 Syfte 

Sätter man USA och Sverige emot varandra och jämför deras välfärdssystem kan man tydligt 

se att de skiljer sig åt enormt. Sveriges välfärdsstat är organiserat på ett vis där staten tar en 

dynamisk roll för befolkningens finansiella välbefinnande, välfärdsstaten ser även till att 

medborgarna har gratis tillgång till sjukvård och övriga bidrag. USA å andra sidan är snarare 

motsatsen till Sveriges utbyggda välfärdsstat där staten endast har en liten influens på 

medborgarnas välbefinnande när det gäller ekonomi och sjukvård osv. Det är även viktigt att 

påpeka hur styrkan av välfärdsstaten i ett land påverkar jämlikheten och klasskillnaderna. 

Syftet med denna undersökning är att granska och jämföra utvecklingen av Sveriges och 

USA:s välfärdssamhällen och ta reda på varför de skiljer sig åt, samt hitta de bakomliggande 
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faktorerna som i sin tur har präglat välfärdens olika utveckling genom åren i USA och 

Sverige. För att komma till ett svar på denna fråga kommer en jämförelse att genomföras på 

uppbyggandet på respektive välfärdssystem. 

 

Välfärd har länge varit mitt personliga intresse på grund av dess omfattande politiska 

betydelse den kan ha för nation och befolkning. Jämlikhet i ett samhälle är en viktig faktor 

enligt mig eftersom det för med sig många olika fördelar som främjar befolkningen i ett land. 

På grund av välfärdsstatens omfattning i Sverige exempelvis har medborgarna lika 

möjligheter och kan bättre bidra socialt och ekonomiskt till samhället för att öka tillväxten 

och välståndet i landet. 

 

1.2 Frågeställning 

I denna uppsats kommer jag att ha för översikt att undersöka de bakomliggande orsakerna till 

att USA:s och Sveriges välfärdsstater skiljt sig åt när det gäller utseendemässigt genom åren. 

Jag kommer därför att granska deras politiska olikheter och se vilka har haft signifikans till 

välfärdsstatens utveckling eller inte. Min frågeställning lyder således: 

  

Vilka är de bakomliggande orsakerna till de stora skiljaktigheterna av USA:s och Sveriges 

välfärdsstater?  

 

Nyckelord: Välfärdsstat, heterogenitet, homogenitet, jämlikhet, arbetarklassen  

 

1.3 Metod 

Denna undersökning kommer först och främst att vara uppbyggd som en komparativ studie 

där jag jämför USA:s och Sveriges utveckling angående dess välfärdsstater. För att detta 

skulle genomföras har jag baserat mitt arbete på en orsaksanalys där jag försöker hitta 

oberoende variabler som potentiellt har påverkat utvecklingen och uppbyggnaden av 

respektive välfärdsstat genom åren. Dessa faktorer består mestadels av mekanismer och 

verktyg som präglat båda länders politik under formningen av välfärdsstaten. Denna uppsats 

kommer sedan att behandla en litteraturs översiktsstudie, innebörden av detta är att jag har 

samlat in och granskat tidigare forskning och teorier som har utförts kring forskningsämnet 

för att bemöta frågeställningens syfte. Denna uppsats kommer endast att behandla litteratur 

som tar upp de absolut viktigaste tidpunkterna i välfärdsstaternas uppbyggnad för att få en 

klarare bild om den historiska kontexten av hur de utvecklades olika. Förutom det kommer 

uppsatsen helt enkelt att hålla sig till att vara en strukturerad teoriöversikt där jag endast 

analyserar teorier och tidigare forskning i olika litteraturer kring detta forskningsämne för att 

få ett svar på frågeställningen. Övrig information, exempelvis andra böcker, har även samlats 

in till relevans av uppsatsens problemformulering. I arbetets begynnelse användes först breda 

sökord för att samla in relevant forskning för att sedan hitta mer specifik information. Genom 
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den inhämtade forskningen kommer författaren sedan att ge ett svar till frågeställningen och 

uppfylla det huvudsakliga syftet med uppsatsen. 

 

1.4 Avgränsning 

I denna uppsats ämnar jag att endast undersöka de mest huvudsakliga utvecklingarna av 

USA:s och Sveriges välfärdsstater. Ländernas arbetarklass, stat och blandningen av etniska 

grupper i befolkningen är de tre huvudområdena som jag kommer att undersöka. I denna 

undersökning kommer jag även att granska de välfärdsprogram med mest politisk betydelse, 

dessa har då visats sig vara sjukvården och de flesta ekonomiska omfördelningarna. Dessa två 

välfärdsprogram tenderar att vara de viktigaste välfärds initiativen i en välfärdsstat på grund 

av att de är de mest dyraste att implementera och göra reformer kring.  

 

 

1.5 Definition av välfärdsstat 
Att definiera begreppet välfärdsstat är ingen enkel uppgift, begreppet välfärd betyder i sin 

helhet hälsan, lyckan samt den ekonomiska situationen hos en person eller en hel grupp av 

människor. Välfärdsstat betyder sedan hur staten kan reglera denna välfärd hos befolkningen. 

Å andra sidan är ibland inte staten den faktor som är ansvarig för människors välfärd, utan 

samhället i sig. Därför brukar många länder passa in vid begreppet välfärdssamhälle, i denna 

undersökning däremot, har detta begrepp ingen relevans. I denna uppsats kommer 

välfärdsstaten att tolkas som vilken regeringsformen där staten främjar och skyddar 

medborgarnas sociala och ekonomiska välbefinnande. (Esping Andersen, 1990, s, 37) 

 

1.6 Teorier och litteratur 

Detta forskningsområde har en ytterst omfattande mängd material och litteratur som 

behandlar uppsatsens problemformulering. Trots det har det fortfarande varit möjligt att 

urskilja litteratur som har varit mer relevant när det gäller teorier om välfärdsstatens uppkomst 

i Sverige och USA. I The Three Worlds of welfare Capitalism skisserar Esping Andersen 

(1990) en typologi av välfärdskapitalism i ett försök att klassificera västerländska 

välfärdsstater som tillhör tre “välfärdskapitalistiska världar”. Boken ämnar sig huvudsakligen 

åt att jämföra de västerländska välfärdsstaterna och försöker förstå varför och hur de skiljer 

sig åt. Esping Andersen kategoriserar de i tre olika välfärdsstatliga grupper, nämligen 

konservativ, liberal och socialdemokratisk välfärdsstat. De tre kategorierna präglas och 

påverkas av ett särskilt arbetsmarknadssystem och även av en särskild postindustriell 

sysselsättningsbana. I denna litteratur kan man koppla Sverige till den socialdemokratiska 

välfärdsstaten och USA till den liberala välfärdsstaten. Liberala regimer, kännetecknad av 

blygsam hjälp, riktar sig huvudsakligen till låginkomstmottagare. Denna regim enligt Esping 

Andersen uppmuntrar marknadslösning till sociala problem, detta görs passivt, genom att 

garantera ett minimum eller aktivt genom att direkt stödja privata välfärdssystem. Den 
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socialdemokratiska välfärdsstaten kännetecknas av ett universalistiskt system som främjar en 

jämn och hög standard. Staten lägger stora resurser på välfärdstjänster för att minska klyftan 

som skapas genom marknadsbaserad tillgång till välfärdstjänster, samt förebyggande 

socialisering av kostnaderna för vård av barn, äldre osv. Detta resulterar i ett engagemang 

som leder till stor socialtjänstbörda som också uppmanar för att minimera sociala problem, 

och därigenom anpassar systemets mål med välfärd och frigörelse. 

 

I denna uppsats hade jag tänkt använda mig av en rad andra teorier som har stor relevans inom 

välfärds litteraturen. I The Democratic class struggle skriven av Walter Korpi (1983) 

presenteras en teori som diskuterar välfärdsstatens utveckling och uppkomst, artikeln menar 

att den har en stark koppling till landets fackföreningar samt vilka politiska partier som 

uppstår i anknytning med dess roll i samhället. I helhet kunde arbetarklassen genom detta 

tillämpa och påverka ett mer omfattande välfärdssamhälle. Denna teori syftar till hur 

befolkningen genom demokratins verktyg kan reglera välfärdsstatens styrka i ett land. 

 

I Bo Rothsteins Den socialdemokratiska staten: reformer och förvaltning inom svensk 

arbetsmarknads- och skolpolitik (1986) granskas de statliga systemets påverkan på politiken i 

Sverige och vilken betydelse fackföreningarna och arbetarrörelsen haft för den svenska 

politiken genom åren. I sin avhandling undersöker han Sveriges partisystem och försöker 

komma till förklaringar till varför Socialdemokraterna gynnades av det svenska folket i en 70 

års period. Granskningen hävdar sedan att Sveriges proportionella valsystem samt dess 

flerpartisystem var en viktig faktor till varför Socialdemokraterna lättare kunde konkurrera i 

Sveriges politiska arena. Eftersom det finns många skillnader mellan USA:s och Sveriges stat 

är det viktigt här att undersöka vilken signifikans de har haft till utvecklingen av respektive 

välfärdsstat.   

 

När det sedan gäller material som behandlar välfärdsstatens uppbyggnad i USA kommer 

denna uppsats huvudsakligen att utgå från två teorier. I en bok som heter Why Americans hate 

welfare och är skriven av Martin Gillens (1999) presenteras en teori som ämnar sig åt att 

förklara hur och varför heterogena länder stödjer en omfattande välfärdspolitik jämfört med 

homogena länder. Forskningen som har gjorts här försöker besvara varför de nordiska 

länderna har betydligt mer omfördelning och mycket större välfärdsstater än USA. Denna 

teori fortsätter att klarlägga välfärdssamhällets uppbyggnad i USA i samband med USA:s 

klasspolitik och den amerikanska statens påverkan. Kort i Why Socialism failed in the United 

States hävdar Mark Lipset (2000) att en av socialismens misslyckande i USA är på grund av 

en försvagad lägre klasspolitisk makt, dvs deras förmåga att påverka lagstiftningsprocessen 

via organiserad kraft. 

 

I boken Why doesn’t the US have a European-style welfare state ställs frågan om varför de 

europeiska länderna är mycket generösare för de fattiga i förhållande till USA:s nivå av 

generositet. Likt Martin Gillens tidigare forskning tycks skillnaderna mellan USA och 

Europas välfärdsstater vara på grund av USA:s heterogenitet. Alesina m.fl påstår att 

fientligheten mellan rasgrupperna i USA har gjort att omfördelningen till de fattiga, som är 

oproportionerligt afroamerikaner, har försvagats på grund av att väljare ser de fattiga som 
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bidragsfuskare. Denna litteratur tar också upp andra teoretiska punkter då exempelvis 

författarna hävdar att de amerikanska politiska institutionerna begränsade tillväxten av ett 

socialistiskt parti och mer allmänt begränsade de fattigas politiska kraft. Olika historiska 

utvecklingsstadier av USA:s välfärdsstat har också reflekterats kring vilket har gjort denna 

litteratur mer användbar.  

 

 

 

 

 

2.0 Komparativ undersökning av 

Välfärdsstaterna 

I detta kapitel kommer först en bakgrund att ges till uppbyggnaden av Sveriges och USA:s 

välfärdsstat. Respektive lands mest väsentliga välfärdsprogram kommer att behandlas, detta i 

syfte att ge läsaren en tydlig bild av den översiktliga orienteringen när det gäller Sveriges 

socialdemokratiska välfärdssystem och USA:s liberala välfärdssystem. Det huvudsakliga 

området av ländernas välfärdssystem som kommer att jämföras i detta kapitel är 

utsträckningen av de finansiella resurserna som länderna utnyttjar på deras välfärdsprogram. 

Arbetsmarknadsregleringarna när det gäller utformningen av skattesystemet kommer här 

också att jämföras, detta på grund av att undersöka graden av omfördelningen i länderna. 

Denna kunskap ska sedan klargöra för den tidigare forskning och teorier av utvecklingen av 

välfärdsstaterna, som kommer att granskas i de kommande avsnitten.  

 

2.1 Välfärdsstaten i USA 

 

 Bakgrundsinformationen som behandlar Sveriges och USA:s välfärdsstater börjar vid 1930-

talet då ungefär båda ländernas välfärdsprogram ursprungligen påbörjades. Ungefär vid denna 

tidpunkt fastställde USA sitt första välfärdsprogram “The social security act”, som etablerade 

ett system dels för att ge ekonomiskt stöd till pensionerade arbetare och tillförse bidrag till 

människor som råkat ut för industriella olyckor. Detta system riktade sig även till att införa 

arbetslöshetsförsäkring, stöd till beroende mödrar och barn samt till de blinda och fysiskt 

handikappade. “The social security act” skapades till följd av det omfattande lidandet vilket 

orsakades av den stora depressionen som tog plats i landet vid denna tidsperiod. Den stora 

depressionen ledde till en början många förslag till ett nationellt åldersförsäkringssystem. Den 

17 januari 1935 skickade president Franklin Roosevelt ut ett meddelande till kongressen och 
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frågade om en lagstiftning som skulle ge den amerikanska befolkningen social trygghet för 

första gången. Lagen som sedan infördes skapade en unik lösning med problemet när det 

gällde ålderspension i USA. Till skillnad från de nordiska länderna var den amerikanska 

sociala tryggheten direkt ansluten till bidrag i form av skatter på individens och arbetsgivarens 

löner snarare än direkt från statliga medel. Denna handling gav också resurser till att hjälpa 

barn, blinda och arbetslösa, detta så att staten också kunde införa yrkesutbildningsprogram 

och familjehälsoprogram. (Patterson, 2003, s, 37 – 40, 55)  

 

Detta lade grundstenarna för Amerikas välfärdsstat, resultatet av “the social security act” gav 

dock inte USA en tillräckligt omfattande välfärdsstat för att täcka hela landet. Dessa nya 

lagförslag som hade till mål att bekämpa fattigdomen från den stora depressionen saknade ett 

sjukförsäkringsprogram, men också en större form av omfördelning av befolkningens 

inkomster. 

 

Den andra mest väsentliga tidpunkten som vidareutvecklade USA:s välfärdsstat var följden av 

andra världskriget. Den fenomenala ekonomiska tillväxten som präglade landet efter andra 

världskriget satte ett tydligt stopp för den omfattande fattigdomen som spred sig över USA 

under 1930-talet. Krigets verkningar gav återgången till landets välstånd, och i 

efterkrigsperioden fastställde USA sin första position som världens rikaste land. Denna 

ekonomiska tillväxt ledde till stora ökningar i befolkningens ekonomiska välbefinnande och 

allt fler amerikaner ansåg sig själva mer en del av medelklassen. (Patterson, 2003, s, 55 - 57) 

Detta kommer att tas upp vidare i senare kapitel. En annan signifikant förändring i Amerikas 

välfärdsstat skedde år 1965, då president Lyndon B Johnson införde Medicaid. Detta 

välfärdsprogram skapades för att hjälpa till med medicinska kostnader och sjukvård för vissa 

personer med begränsad inkomst. Medicaid är idag Amerikas största finansieringskälla för 

medicinsk och hälsovårdstjänster för personer med låg inkomst. En stor anledning till att detta 

välfärdsprogram infördes var på grund av att återigen åtgärda fattigdomen i USA. I samband 

med detta bildades även Medicare som skapades i syfte att ge pensionerade billigare tillgång 

till sjukvård. (medicarerights.org, 2019) 

 

Tittar man på Amerikas välfärdsstat genom sin uppbyggnad kan man direkt tyda att USA inte 

har spenderat lika mycket pengar på välfärden i jämförelse med Sverige. Exempelvis under 

1999 låg Sveriges statliga kostnader på nästan 60 procent av Sveriges BNP, detta medan 

USA:s statliga kostnader vid detta år endast var 35 procent. Här är det även värt att påpeka att 

USA länge har varit är den största ekonomin i hela världen, nämligen 36 gånger större än 

Sverige. När det gäller den mest omfattande delen av välfärdsstaten i USA gick ungefär 13 

procent av landets BNP till barnbidrag, ekonomiskt stöd till arbetslösa och pensioner. USA 

spenderar sedan ungefär 16 procent av landets BNP på de sociala välfärdsprogrammen, i 

helhet är detta nästan hälften av vad Sverige spenderar på sin välfärd. (Alesina m.fl, 2001) 
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2.2 Välfärdsstaten i Sverige 

 

Precis som USA, uppstod de första byggstenarna av Sveriges välfärdsstat under 1930-talet till 

följd av den stora depressionen. Under uppbyggnaden av den svenska välfärden satt det 

socialdemokratiska partiet (SAP) i regeringen. Socialdemokraternas partiledare Per Albin 

Hansson hade en omfattande påverkan på det svenska samhällets utveckling i de kommande 

50 åren, men är mest känd för att ha skapat det så kallade folkhemmet. Sverige var under 

denna period långt ifrån det rika land som är känt till oss idag, och på grund av den stora 

depressionen som började i Sverige under 1920-talet var det svenska folket i stort behov av ett 

välfärdssystem. Eftersom högern både misslyckades med att skapa ett fungerande 

välfärdssystem och bilda en hållbar lösning på depressionen, detta ledde till att det 

socialdemokratiska partiet (SAP) återkom till makten. Per Albin Hansson som nu blev 

statsminister såg till att genomföra omfattande ekonomiska reformer, dessa reformer visade 

sig snabbt vara ytterst effektiva och ekonomin började återhämta sig. Hanssons politiska 

ambitioner ledde till införandet av en aktiv “samförståndspolitik” i syfte att jämna ut 

klasskillnader i samhället. Som beteckning på denna välfärdspolitik lyfte Per Albin Hansson 

fram begreppet “folkhemmet”, detta begrepp blev synonymen till den socialdemokratiska 

politiken fram till 1970-talet. (Åmark, 2005, s, 64 - 69) 

 

“Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till 

några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene 

ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke 

trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, 

hjälpsamhet. Tillämpat på det stora folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda 

nedbrytandet av alla ekonomiska och sociala skrankor, som nu skilja medborgarna i 

privilegierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, plundrare och plundrade.” (Åmark, 

2005, s, 65) 

 

Detta tal hölls av Per Albin Hansson kort innan depressionens utbrott och sammanfattade 

socialdemokratins samhällsutveckling som sedan präglade Sverige i 50 år. Under 1930-talet 

skapades arbetslöshetsförsäkringen och folkpensionssystemet av socialdemokraterna i 

ändamål att skapa en social trygghet hos befolkningen. Det är dock viktigt att påpeka att dessa 

två första välfärdsprogram hade signifikanta brister i början av dess utveckling. Till en början 

gällde inte arbetslöshetsförsäkringen alla svenska medborgare, utan endast de som hade ett 

arbete. Detta samtidigt som pensionssystemet endast gav bidrag till låg- och medelklassen. 

Strax efter välfärdsreformen ansåg det svenska folket att folkpension inte gav 

tillfredsställande bidrag till de pensionerade. En stor anledning till detta var att arbetarklassen 

alltid fick de lägsta ekonomiska bidragen när de gick i pension. Detta ledde till nästa viktiga 

utveckling i Sveriges välfärdsstat då allmän tjänstepension röstades igenom år 1957 i form av 

ATP. ATP verkade som en expansion till folkpensionen och fungerade genom att tillförse 

pensionerade med uppskjutna löner för dess arbete istället för traditionella bidrag. (Åmark, 

2005, s, 69 - 75) 
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Efter andra världskriget präglades även Sverige av en stadig ekonomisk tillväxt, denna tillväxt 

var särskilt stark i Sverige på grund av att Sverige var en av de neutrala länderna i kriget. 

Sveriges industrier var en stor faktor till landets ekonomiska utveckling vilket ledde till att de 

statliga överskotten nu kunde användas på en expansion av välfärdsstaten. Många nya 

välfärdslagar infördes, två viktiga exempel var “fyra veckors semester” lagen och allmän 

arbetstidsförkortning till 40 timmar i veckan. Vid denna tidpunkt gjordes sedan en ytterst 

omfattande insats på bostadsbyggandet i Sverige som kom att kallas för “miljonprogrammet”. 

Miljonprogrammet visade sig vara ett synnerligt ekonomiskt krävande välfärdsprogram vilket 

gjorde att redan vid 1960-talet så spenderade Sverige nästan 30 procent av BNP:n på 

välfärdsstaten. (Alesina m.fl., 2001) 

 

I dagens läge har i princip hela svenska befolkningen tillgång till gratis hälso- och sjukvård. 

När det gäller sjukförsäkringssystemet har även svenska medborgare rätt till ersättning vid 

sjukdom och andra olycksfall för nästan 80 procent av individens lön. Familjer med barn 

under 16 år får barnbidrag, när ett barn sedan börjar gymnasiet får hen studiebidrag tills hen 

har gått ut gymnasiet. De människorna med oförmåga att försörja sig själva har också rätt till 

ekonomiskt bidrag, nämligen det så kallade socialbidraget. Alla dessa bidrag ämnar till att 

bekämpa fattigdom och skapa social trygghet. På grund av Sveriges omfattande 

välfärdsprogram utgör de statliga utgifterna ungefär 60 procent av Sveriges BNP. Jämfört 

med de andra europeiska länderna är detta en betydligt stor andel av BNP:n att spendera på 

välfärden. Tittar man endast på utgifterna av pensioner, barnbidrag och 

arbetslöshetsunderstöd motsvarar detta drygt 20 procent av BNP:n. (Alesina m.fl. 2001)  

 

2.3 Teorianalys introduktion 

I detta avsnitt kommer tre olika teoretiska områden att analyseras för att hitta varför USA:s 

och Sveriges välfärdsstater skiljer sig åt. Dessa tre teoretiska modeller lyder som följande; 

klassperspektiv, statens centralitet samt homogenitet och heterogenitet. Teorierna kommer 

först att beskrivas och förklaras, sedan analyseras i koppling till uppbyggnaden av respektive 

välfärdsstat. De presenterade teorierna kommer därefter att kombineras och fördjupas vidare i 

uppsatsens diskussionsavsnitt.   

 

 

2.4 Klassperspektiv; teorimodell 

 

I undersökningen kommer denna teorimodell främst att byggas på tre tidigare forskningar som 

genomförts på detta forskningsämne. Den förste av dessa är Gösta Esping Andersens 

betydande bok The Three worlds of welfare Capitalism (1990) som beskriver tre huvudtyper 

av välfärdsstater när det kommer till utvecklade kapitalistiska länder. Esping Andersens 

forskning ifrågasätter väletablerade teorier om skillnader av välfärdsstater och går in på djupet 
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på industrins och arbetarklassens påverkan av välfärdens expansion.  “The nations we study 

are all more or less similar with regard to all but the variable of working-class mobilization.” 

(Esping Andersen, 1990, s, 29) 

 

Den andra tidigare forskningen denna teori bygger på är Walter Korpis bok om The 

democratic class struggle (1983) och syftar också likt Esping Andersens teori att 

välfärdsstatens omfattande intåg började i nationer där industrialismen skapade det så kallade 

“industriarbetarklassen”. Det är värt att påpeka att Esping Andersen och Walter Korpi arbetat 

tillsammans med många andra forskningar och kan vara influerade av varandras arbeten. 

Walter Korpis teori går dock mer ut på att industriarbetarklassen slöt sig samman i olika 

fackföreningar och blev inflytelserika inför staten och andra arbetsgivare. Teorin menar också 

att olika politiska partier bildades för att representera arbetarklassens intresse i koppling till 

fackföreningarna, detta på grund av arbetarklassens inflytande på själva arbetsmarknaden. De 

nya partierna som skapades hade visserligen sin väljarbas hos industriarbetarna, tillsammans 

med de nu stora industrifacken fanns det inget som kunde stoppa att dessa partier skulle bli 

framgångsrika i valen. I boken säger han att förekomsten av socialreformistiska socialistiska 

partier i regeringen kan ta med allmänhetens politik till arbetarnas intressen. Med denna 

hypotes menar han att arbetarpartierna tillsammans med fackföreningarna är den största 

faktorn till hur arbetarklassen garanterade inkomstfördelade välfärdsprogram vilket ses som 

den mest omfattande variabeln till uppkomsten av en stark välfärdsstat. (Korpi, 1983, s, 56 – 

67) 

 

 

 

2.5 Klassperspektiv; analys 

 

I detta kapitel kommer undersökningen att gå in på djupet när det gäller varför arbetarklassen 

i Sverige var mer omfattande än arbetarklassen i USA. Undersöker man arbetarklassen i USA 

under uppbyggnadens kurs av välfärdsstaten är det tydligt att utgöra att den var väldigt 

splittrad. En stor anledning till att arbetarklassen i USA inte hade en stor inflytande kraft på 

utvecklingen av välfärdsstaten var på grund av att de istället slöt sig samman av etnisk 

gemenskap. På grund av detta kunde inte USA:s arbetarklass anslutas i olika kategorier av 

yrken och på så sätt ha en inverkan på politiken. Detta ledde istället till att medelklassen växte 

sig större och mer inflytelserik än arbetarklassen redan efter USA:s ekonomiska tillväxt under 

efterkrigstiden. (Alesina m.fl, 2001)  

 

Sveriges samarbete mellan arbetarpartier och fackföreningar har i sista hand gjort att USA:s 

och Sveriges välfärdspolitik har stora olikheter. Sveriges omfattande välfärdsstat i dagens läge 

är för det mesta effekten av detta samarbete. I Hundra år av välfärdspolitik av Klas Åmark 

finns det ett citat i denna bok som sammanfattar denna relation väl: “En stark allians mellan 

de fackliga organisationerna och det socialdemokratiska arbetarpartiet är den viktigaste 

tillskyndaren inte bara av en generös välfärdsstat, utan också av en stark universalistisk, 
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medborgarbaserad, solidarisk, omfördelande och service orienterad karaktär” (2005). 

Socialdemokraterna tillträde i makten vid 1930-talet och hade stora planer att gynna 

arbetarklassen på olika sätt. Partiets största mål var att skapa trygghet hos befolkningen, detta 

gjordes genom bildandet av flera olika välfärdsprogram samt insatsen att förstärka 

arbetarklassens ställning mot marknaden. Denna institutionalisering av välfärdsstaten ledde 

sedan till att Socialdemokraternas politik präglade de andra borgerliga partierna vilket 

förstärkte Socialdemokraternas politiska position ytterligare.  

 

Denna vidsträckta välfärdsstat visade sig sedan vara den viktigaste sociala skapelsen när det 

gäller det specifika målet att dämpa social oro som orsakats genom klassisk ojämlikhet och är 

omsluten genom en marknadskapitalistisk ekonomi.(Esping Andersen, 1990, s, 28 - 29) 

Välfärdsstatens institutionella sammanställning har nämligen en ytterst stark inverkan på 

nivån av materiell ojämlikhet i ett samhälle, detta betyder att ju större välfärden är desto 

mindre är de sociala skillnaderna mellan de sociala grupperna. Innan medelklasskiftet tog 

plats i Sverige var det väldigt svårt för de borgerliga partierna att mobilisera väljare som 

kunde konkurrera med Socialdemokraterna, detta beror i största del på den 

socialdemokratiska välfärdsstatens universella natur. Innebörden av detta är att alla svenska 

medborgare oberoende av klass gynnas av välfärdsprogrammen på något sätt. De allmänna 

välfärdsprogrammen exempelvis skolan, sjukvård och pension har haft en stor prägel på de 

svenska medborgarna sedan 1930 vilket gjort att medborgarskapet blivit starkt socialt. 

Socialdemokraternas framgång orsakade Sveriges politiska skiljelinjer att flyttas åt vänster. 

Detta är även en anledning till att de borgerliga partierna under 2000-talet i Sverige valde att 

behålla en stark välfärdsstat i sin politik. (Korpi, 1983, s, 81 - 86) 

 

Denna teorimodell har även stor relevans för USA:s klasspolitik under utvecklingen av sin 

välfärdsstat, detta på grund av faktumet att USA hade stora sociala spänningar och konflikter 

mellan klasserna. Walter Korpis forskning bevisar att länder tenderar att utvecklas på detta vis 

när en omfattande materiell ojämlikhet existerar bland befolkningen jämfört med länder som 

har en stark välfärdsstat och lägre nivåer av ojämlikhet. Välfärdsstaten är trots allt den faktor 

som mest påverkar de ekonomiska skillnaderna hos medborgarskapet. Om sedan klasserna är 

splittrade på detta sätt, är det omöjligt för de sociala klasserna att förena sig och bilda starka 

fackföreningar likt Sverige. Omfördelningsområdet som omfattar alla välfärdsstater i världen 

organiseras från institutionens uppbyggnad. Frågan när det gäller en stark omfördelning har 

ofta gjort att medborgarna orienterat sig politiskt i grundval till klassintressen och identiteter. 

På motsvarande sätt, medan många medborgare i fattiga välfärdsstater som USA uppfattar sig 

själva som betydande av klassbaserad social spänning behöver de inte vända sig till det 

politiska systemet och be om omfördelnings reformer av socialpolitiken för att förhandla eller 

lösa dessa klasskonflikter. (Korpi, 1983, s, 87 - 94) 

 

USA:s välfärdsstat är inte endast annorlunda gentemot Sveriges, men den är också av en helt 

annan typ. Välfärdsstaten i USA har alltid varit en slags marginell “social policy” som på sätt 

och vis delar upp hela befolkningen i två kategorier, nämligen fattiga och icke fattiga. Istället 

för att vara en institutionell välfärdspolicy är USA nu istället ett land som där inga 

allomfattande välfärdsprogram finns överhuvudtaget. Välfärdsstatens fokus i USA är helt och 
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hållet att försöka försörja befolkningen som inte ligger över fattigdomsgränsen. Det vanliga 

problemet med en sådan policy är tydligt att se om man tittar på hur de fattiga kan 

brännmärkas som lata eftersom de inte behöver arbeta för att få en hållbar inkomst. Detta 

innebär att endast de fattiga gynnas medan resten av befolkningen inte får någon 

omfördelning alls, på grund av detta kommer det inte att uppstå stora väljargrupper som i sin 

tur kan förstärka en mer institutionell policy. Detta kommer att tas upp mer i senare kapitel. 

Här är det även viktigt att nämna begreppet “välfärdsbakslag” vilket innebär att majoriteten av 

en befolkning som inte omfattas av stöden som välfärdsstaten ger ut kan bli antagonistisk mot 

den minoriteten som faktiskt får stöd. (Korpi, 1983, s, 93 - 107)  

 

En annan författare som har forskat kring denna fråga är Marks Lipset i boken It didn’t 

happen here: Why Socialism failed in the united states (2000). Lipsets teori hävdar att i den 

institutionella politiska konflikten i USA och i andra moderna välfärdsstater tenderar de att 

ersätta mindre institutionaliserade och oorganiserad social konflikt. Det antas att detta inte är 

fallet dock i mindre omfattande välfärdsstater, exempelvis USA, än i starkare välfärdsstater. 

Relationen mellan fackföreningar och socialister, eller snarare bristen på detta i USA var 

enligt Lipset en grundläggande aspekt som förlamade förhoppningarna om att någon 

institution skulle ta ledarskapet bland arbetarklassen. Socialisterna i USA hade en intolerant 

syn på deras egen ideologi vilket i sin tur hindrade dem från pragmatiska tillvägagångssätt. 

Detta ledde till att de sällan ingick i samarbete med varandra vilket gjorde det omöjligt för 

dem att öka sin politiska hävstångseffekt. På grund av att socialisterna var inkapabla med att 

förena sig med varandra var det nu även omöjligt för dem att vinna över fackföreningarna. 

Arbetarklassen i USA valde istället att låsa sig fast vilket förhindrade de att växa sig lika stora 

som Sveriges arbetarklass. Interaktionen mellan de amerikanska värderingarna, i detta fall, 

den politiska strukturen, den heterogena arbetarklassen samt klyftan mellan partierna och 

fackföreningarna håller nyckeln till varför socialisterna misslyckades i USA. Effekten av detta 

är att den politiska makten försvagas för den lägre klassen, detta i sin tur försämrar deras 

förmåga att han inflytande på lagstiftningsprocessen via organiserad kraft. (Lipset, 2000, s, 

159 – 162, 200) 

 

2.6 Homogenitet och heterogenitet; teorimodell 

 

Denna teorimodell gällande homogenitet och heterogenitet presenterar hypotesen att länder 

med en homogen befolkning tenderar att ha en starkare och mer omfattande välfärdsstat 

jämfört med heterogena länder. Begreppen heterogenitet och homogenitet syftar i detta fall till 

ett lands etniska komposition, ett land som är heterogent innehåller många olika etniciteter 

medan en homogen befolkning härstammar endast från en enda etnicitet, dessa begrepp syftar 

även till olikheter angående ursprung och hudfärg.  En rad olika forskningar har gjorts i detta 

område och försöker visa varför blandningar i ras och etniciteter i ett land bidrar starkt till 

styrkan av välfärdsstaten. En av dessa granskningar gjordes av Alesina mfl. i litteraturen Why 

doesn’t the US have a European style Welfare state (2001) och påstår att orsaken till att den 

amerikanska och den europeiska välfärden starkt skiljer sig åt är mestadels på grund av USA:s 
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etniska blandning. Boken använder som sitt största argument att den etniska fragmenteringen i 

USA och dess oproportionerliga representation av Amerikas minoriteter bland de fattiga har 

spelat en stor roll i att förhindra omfördelande välfärdsprogram i landet. Genom utvecklingen 

av USA:s omfördelande välfärdsprogram är det tydligt att fientligheten till välfärden delvis 

kommer ifrån det faktum att välfärdens utgifter oproportionerligt går till landets minoriteter. 

En annan orsak som denna forskning tar upp är att de flesta amerikaner anser att folk som får 

stöd från USA:s välfärdssystem är lata. (Alesina mfl. 2001) 

 

En annan undersökning som förespråkar en liknande teori är skriven av Martin Gillens i Why 

americans hate welfare (1999), denna undersökning fokuserar mer på minoriteternas skildring 

i media och hur detta förstärker amerikanernas motstånd mot välfärden. Enligt Gillens är det 

mest vanligt att fattiga minoriteter förekommer i sammanhang om välfärdsmissbruk. 

Stereotypen av dessa rasblandningar som lata har segrat genom historien och enligt Gillens är 

detta en stark anledning till att USA:s medborgare står emot en starkare välfärdsstat. Dock ska 

det vara tydligt här att amerikanernas motstånd mot välfärden inte kommer ifrån faktumet att 

Sveriges media är annorlunda jämfört med hur den ser ut i USA. Anledningen till varför 

medierepresentationen av etniska minoriteter i USA skildras i samband med välfärdsstaten är 

endast på grund av faktumet att fattiga får stöd från välfärdsstaten i USA medan de icke-

fattiga får ingen omfördelning. (Gillens, 1999, s, 92 - 94)   

 

En förklaring till detta fenomen är att invånarna föredrar människor från deras egna ras mer 

än folk från andra raser. Detta påstående har även förstärkts av Alesinas m.fl undersökning 

där de har granskat sociala aktiviteter som begär direkta interaktioner mellan de som deltar, 

detta visade sig vara lägre i mer heterogena områden. I denna undersökning är det också 

viktigt att ha i åtanke att människor tenderar att kategorisera folk i slags “vi” och “dem” 

kretsar. Människor överallt genom alla tider har på ett eller annat sätt prioriterat sin egen 

etnicitet och ursprung, detta fenomen kan ha stor signifikans för välfärdens allmänna aspekter 

i ett land. (Alesina m.fl, 2001) 

 

2.7 Homogenitet och heterogenitet; analys 

 

I detta avsnitt kommer homogenitet och heterogenitet att analyseras vidare i syfte att hitta 

dess sanna innebörd i uppbyggandet av välfärdsstaten. Sverige likt resten av Europa har en 

homogen befolkning där endast en liten andel av etnisk blandning existerar. Detta betyder att 

Sverige inte haft olika samhällsgrupper som blivit framhållna som en grupp människor som 

inte förtjänar stöden från landets välfärdsprogram lika mycket än resten av befolkningen. Tar 

man dock en snabb titt på USA:s historia är det enkelt att se varför detta är ett stort problem 

för välfärdens vidareutveckling i USA. USA olikt Sverige har varit tvungna att hantera ett 

heterogent samhälle med olika typer av samhällsgrupper. Amerikaner har alltid haft en viss 

tendens att tänka på de fattiga som medlemmar i en annan grupp som inte är deras, detta 

medan den svenska befolkningen tycker att de fattiga är medlemmar i deras egen 

gemensamma grupp. Skillnader i etnicitet mellan de fattiga och icke-fattiga i USA tenderar att 
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skapa uppfattningen av de fattiga som “andra”. Dock en annan faktor som kan ha en likadan 

effekt är social eller geografisk isolering. Detta kan då skapa en situation där den icke-fattiga 

delen av Amerikas befolkning har mindre sympati för de fattiga. Detta betyder att det finns 

lägre chans för icke-fattiga i USA att rösta på nya välfärdsreformer som potentiellt kan göra 

välfärden starkare. (Alesina m.fl, 2001) 

 

Majoriteten av de fattiga i USA har genom historien varit afro amerikanerna och 

latinamerikanerna och har nästan under all tid pekats ut av den vita majoriteten som säger att 

detta är en grupp som helt enkelt missbrukar välfärden. USA:s liberala välfärdssystem som 

endast ger ut stöd till den fattiga minoriteten är förstås en stor anledning till att detta problem 

har uppstått i första början. Om alla människor i USA hade fått omfördelande medel från 

välfärdsstaten hade inte detta problem alls existerat i den utsträckning som den gör idag. 

Istället hotar detta problem i sin tur att ytterligare försvaga USA:s välfärdsstat. (Alesina m.fl, 

2001) USA:s heterogena samhälle har dock haft flera andra invändningar när det gäller 

utvecklingen av Amerikas välfärdsstat. En stor anledning till att USA:s fackföreningar 

misslyckades att växa sig starka och i sista hand fick endast lite politisk inflytande, är på 

grund av USA:s heterogena samhälle. Som tidigare nämndes organiserades inte 

fackföreningarna för sin gemensamhet av klass likt vad Sveriges fackföreningar gjorde, utan 

istället organiserades de i takt med sin etniska gemensamhet. På grund av att fackföreningarna 

och arbetarklassen var splittrade på detta vis hade de aldrig någon ordentlig eller betydelsefull 

faktor i den politiska arenan, detta i sin tur ledde till att USA:s politiska partier inte heller 

hade en riktig anledning till att företräda fackföreningarna. (Korpi, 1983, s, 75 - 83)   

 

I Gillens undersökning har afroamerikanernas medierepresentation i USA följts under de 

senaste 50 åren. I denna undersökning hävdar han att från 1950 till 1992 uppgick 

afroamerikaner i genomsnitt till 57 procent av den fattiga befolkningen i USA, detta 

motsvarade nästan den dubbla andelen afroamerikaner bland de fattiga. Tillsammans med att 

en ökning av afroamerikanska skildringar i fattigdomsbilder skedde under perioden 1972 - 

1973 och när det även var allmän utbredd allmänhetsuppfattning om välfärdsproblem, var 

afroamerikaner representerade i 70 procent av mediainläggen som indexeras under fattigdom 

och 75 procent av inläggen som indexerats under välfärd. Denna typ av förvrängning i media 

spelar en signifikant roll till varför den amerikanska medelklassen sätter sig emot den 

amerikanska välfärdsstaten. Sedan är det även möjligt att argumentera att det inte finns någon 

anledning för medelklassen att rösta på en mer omfattande välfärdsstat eftersom det ändå inte 

kommer att gynna dem. Denna undersökning försöker visa att USA:s motsättning mot 

välfärden förstärks när befolkningen är medveten om att etniska minoriteter får gratis 

ekonomiskt stöd från välfärdsstaten vilket är finansierad av allmänhetens skattepengar. Om 

välfärdsstaten skulle byggas ut betyder detta i sin tur att skatterna måste ökas, eftersom 

välfärdsstaten endast gynnar de etniska grupper som de andra etniska grupperna har svårt att 

identifiera sig och relatera till leder detta till att majoriteten av befolkningen är emot 

välfärdsstaten i helhet. (Gillens, 1999, s, 123 – 124, 154)   

 

På grund av att Sveriges befolkning inte har varit präglad av olika blandningar av etniciteter 

under sin historia har medborgarna inte haft en anledning till att koppla fattigdom till olika 
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etniska minoriteter. Följden av detta har gjort att befolkningen lättare kunnat identifiera sig 

med de medborgare som behöver stöd från välfärdsstaten. Detta är en stor anledning till att 

Sveriges befolkning har varit benägna till att betala relativt höga skatter för att upprätthålla en 

omfattande välfärdsstat. Sveriges befolkning är helt enkelt medvetna om att dessa skatter går 

till människor som de kan relatera till. (Alesina, m.fl, 2001)  

 

 

2.8 Stats skillnader; teorimodell 

 

Denna förklaringsmodell kommer att syfta till att undersöka på djupet olika statliga 

institutioner, detta för att kunna hitta den relevans de haft till utvecklingen av välfärdsstaten i 

USA och Sverige. De institutioner som denna uppsats kommer att fokusera sig på är 

respektive lands parti- och valsystem. Den andra frågan som denna teorimodell besvarar är 

hur maktdelningen ser ut mellan det centrala och det regionala systemet, samt på vilket sätt 

välfärden utvecklats olika beroende på om landet har adopterat ett flerpartisystem eller 

tvåpartisystem. Det statliga valet mellan enhetsstat eller federalism har en stor betydelse i 

uppbyggnaden av en välfärdsstat. I boken Den socialdemokratiska staten: reformer och 

förvaltning inom svensk arbetsmarknads- och skolpolitik som är skriven av Bo Rothstein 

(1986) hävdas det att det är lättare för en enhetsstat att införa flera omfattande och universella 

välfärdsprogram, detta antogs vara på grund av makten från staten och dess centrala styre. 

 

När det gäller federala stater som USA är det direkt svårare på grund av delstaterna, detta 

eftersom det inte finns en central stat som har all makt, makten i detta fall blir betydligt mer 

utspridd. När man granskar federalism finns det två argument som syftar till att förklara varför 

en stark välfärd är omöjlig bland delstater. För det första tenderar delstater att konkurrera med 

varandra ekonomiskt vilket kan minska motiveringen för delstater att förstärka förmåner och 

annan välfärd till sin befolkning. Eftersom endast människor under fattigdomsgränsen får stöd 

från den amerikanska välfärdsstaten kan delstater medvetet försämra välfärden, vilket i sin tur 

leder till att den fattiga delen av befolkningen flyttar över till granndelstaten där välfärden är 

möjligtvis bättre. Det andra argumentet är att delstater kan bekämpa existensen av vissa 

nationella lagar genom att utmana de i domstol och på så sätt hindra realiseringen av dem helt 

och hållet. Lagar som potentiellt kan förstärka välfärden i en delstat kan också helt enkelt 

ignoreras. På grund av faktumet att de fattiga utgör en minoritet i USA betyder detta 

följaktligen att initiativ om nya fattigdomsbekämpande välfärdsprogram inte är särskilt 

frekventa. (Alesina, m.fl. 2001) 

 

Eftersom Sverige har ett proportionellt valsystem betyder detta att minoritetsgrupper har en 

betydligt större chans att ha inflytande i parlamentet, detta på grund av Sveriges 

flerpartisystem. En faktor som påverkar om en stat väljer att bli federal eller enhetsstatlig är 

storleken på sin geografiska yta. Kanada är, precis som USA, också federal med en massiv 
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geografisk yta, detta medan alla skandinaviska länder är enhetsstatliga med en mindre yta. 

(Rothstein, 1986, s, 21 - 23) 

 

2.9 Stats skillnader; analys 

 

I detta avsnitt kommer Sveriges och USA:s stater att jämföras för att kunna bättre förstå 

skillnaderna mellan välfärdsstatens uppbyggnad. För att genomföra detta kommer avsnittet 

behandla fyra olika statliga medel, nämligen valsystem, konstitution, partisystem och 

maktfördelning mellan delstater. 

 

Tidigare konstaterade denna teorimodell att på grund av USA:s decentraliserade system är det 

ytterst svårt för USA:s regering att införa nya välfärdsprogram genom delstaterna. De 

politiska institutionerna i USA karaktäriseras i större delen som fragmenterade och 

sammansättningen av USA:s politiska system är orsak till att reformer av Amerikas 

välfärdsstat alltid kommer att förlora styrka. Alla delstater i USA har auktoritet över sina egna 

lagar och kan även stifta helt nya lagar om de så önskar. I boken Fighting poverty in the US 

and Europe, skriven av Alberto Alesina och Edward Glaesar nämns beskattningsrätten i en 

liknande kontext, denna rätt gör det näst intill omöjligt för USA att beskatta rika individer i en 

delstat i syfte till att gynna en starkare välfärd till fattiga individer i en annan delstat. Här 

påpekas det även att majoriteten av Amerikas institutioner är resultatet av en konstitution som 

skrevs ungefär efter att USA blev självständiga. Denna konstitution är fortfarande i verket i 

USA och skrevs av rika män som inte såg tanken bakom att förlora sin förmögenhet till 

statliga skatter. Detta är en anledning till att skatter alltid har varit relativt låga i USA vilket i 

sin tur också har varit en stor orsak till att omfattande omfördelningsprogram är omöjliga i 

landet. Det viktiga man måste hålla i åtanke när man undersöker staten i USA är att hela 

senaten fram till mitten av 1900-talet var uppgjord endast av miljonärer. Av ren självklarhet 

kan man nu se varför rika individer inte alls behövde betala mycket i skatt. Omfördelning av 

egendom och andra inkomster är en stor faktor där USA och Sverige skiljer sig åt, det finns 

här mycket som tyder på att Amerikas byråkrater kan vara en stor anledning till detta. 

(Alesina och Glaeser, 2004, s, 46 - 60)  

 

När det gäller frågan om hur signifikant tvåpartisystem och flerpartisystem är till 

uppbyggnaden av en välfärdsstat borde man helst rikta blicken till arbetarpartiets inflytande 

och hur stor den är. På grund av det federala systemet i USA är det mycket svårt för 

inflytelserika arbetarpartier att bildas. Detta kan förklaras om man tittar på vilken institution 

som har makten över arbetarnas förhållanden. I USA:s fall hade ett arbetarparti endast fått 

inflytande i den delstat där arbetarnas förhållande kan regleras. Detta betyder att det hade varit 

ytterst osannolikt för ett starkt nationellt arbetarparti att bildas i USA. I takt med att nästan all 

makt ligger på det nationella planet i Sverige är det i detta land å andra sidan betydligt mer 

sannolikt för ett arbetarparti att växa sig stort, detta på grund av landets centrala stat. På grund 

av Sveriges flerpartisystem är det sedan mycket lättare för olika partier att konkurrera i den 

politiska arenan jämfört om det endast vore två dominerande partier i ett tvåpartisystem. Ett 
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parti i ett flerpartisystem behöver heller inte hälften av rösterna för att vinna till skillnad från 

tvåpartisystem. (Rothstein, 1986, s, 78 - 88) 

  

Tvåpartisystemet i USA tillsammans med de olika valdistrikten som avgränsar varandra leder 

till att delstaternas befolkning strävar efter mer lokala ansatser istället för generella initiativ. 

De två dominerande partierna i ett tvåpartisystem måste lägga fokuset på majoritetens 

intresse, och fattiga delen av USA:s invånare utgör endast en minoritet av befolkningen. 

Förslag som läggs fram av denna minoritet har på grund av detta ingen signifikant inflytande 

om det nu exempelvis skulle handla om införandet av nya och förbättrade välfärdsprogram. 

Däremot i ett flerpartisystem kan politikerna själv välja den väljargrupp som de vill intressera, 

detta betyder att grupper som pensionärer, studenter, arbetare och fattiga har en högre politisk 

röst. Införandet av starka välfärdsprogram är i Sverige mycket vanligare eftersom de 

omfördelande programmen är mer vidsträckta för att anpassa fler väljargrupper, detta till följd 

av landets proportionella valsystem. På grund av detta kan man enkelt förbinda proportionella 

valsystem till stark social välfärd. Eftersom det proportionella valsystemet i Sverige formade 

landets nuvarande flerpartisystem, så lade detta byggstenarna för den svenska politiken som 

under välfärdens uppbyggnad gynnat initiativ från flera organiserade minoritetsgrupper. (Bo 

Rothstein, 1986, s, 150 - 157) 

 

  

 

3.0 Diskussion 

Såhär långt i min undersökning har jag endast tagit upp de teorier till forskningsämnet som 

jag själv anser har mest betydelse för frågeställningen. Men detta betyder även att andra 

teorifällt har lämnats utanför. För denna undersökning är det viktigt att övriga teorier också 

analyseras för att ge en klarare bild om varför de teorier jag valt ut står stadigast i förhållande 

till frågeställningen än andra teorier. En av dessa teorier berör just köns faktorn och hur 

samspelet mellan könen i politiken har haft en signifikant påverkan på välfärdsstatens 

utveckling. Denna teori har bland annat berörts av Mary Ruggie i The State and Working 

Women. A Comparative Study of Britain and Sweden. Detta feministiska synfält menar i sin 

kärna att kvinnors ökade relation i den politiska makten har succesivt lett till att välfärdsstaten 

byggs ut för att i sin tur öka välfärden mellan könen. Teorins logik består av två avgörande 

faktorer, den feministiska radikaliseringen av kvinnor som tog plats runt 80-talet både i 

Sverige och USA i dess respektive industrisamhällen. Den andra faktorn är sedan kvinnors 

ökade integrering i den politiska kretsen.  

Tittar man särskilt på Sverige, där kvinnors medverkande i landets politiska institutioner 

ökade kraftigt runt 80-85 talet, finns det möjligtvis en kausalitet här till varför Sveriges 

välfärdsstat utvecklades som den gjorde. Från min observation har denna teori dock ett flertal 

problem med sin fasthet. Det första och det mest kritiska är komplikationerna med att kunna 
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förstå människors intentioner. Frågan om kvinnor i makten är mer villiga än män till att 

förändra institutionerna och förstärka välfärdsstaten kommer i all synnerhet att förbli en 

öppen fråga. Det finns helt enkelt inget argument som kan förklara ett orsakssamband mellan 

kvinnors integration i politiken och ett mönster där välfärden utvecklas. Däremot kan man 

ställa sig frågan om en starkare välfärdsstat kan leda till ett mer kvinnovänligt samhälle. En av 

de största fördelarna med en välfärdsstat är att den gynnar den ekonomiska jämlikheten hos 

befolkningen. I ett samhälle där män tjänar mer än kvinnor är det med säkerhet stor chans att 

en stark välfärdsstat kan minska detta gap. Det är inget okänt faktum att maktmöjligheterna 

för kvinnor har ökat mer i Sverige än vad de har gjort i USA genom åren. I hänsyn till detta 

samt de stora skillnaderna mellan USA:s och Sveriges välfärdsstat kan det därför vara rimligt 

att tolka denna faktor som en direkt orsak till denna skillnad. Denna effekt fungerar dock 

sämre i denna undersökning eftersom de största förändringarna i respektive lands välfärdsstat 

skedde vid en tidpunkt då kvinnor i den offentliga politiken saknades. 

Som denna undersökning har försökt framställa beror skillnaden huvudsakligen på Sveriges 

fackföreningar och arbetarpartier. Detta lade de viktigaste byggstenarna för välfärdsstatens 

utveckling i Sverige under de kommande åren. Socialdemokraternas intåg på den svenska 

politiken skedde vid 30-talet, långt innan någon form av feministisk radikalisering. Vad som 

följde var en progressiv utveckling av välfärdsstaten med hjälp av arbetarklassen. Detta 

betyder att de viktigaste framstegen redan hade skett utan den kvinnliga integrationen av 

politiken. I åtanke med att det inte finns ett fast bevis för varför kvinnors sträv för en stark 

välfärdsstat är mer omfattande än mäns, gör i detta fall detta teoriområde inte brukligt för 

frågeställningen.  

 

 

I detta kapitel kommer undersökningen att kombinera de tre olika förklaringsmodellerna och 

ge en slutlig diskussion angående deras signifikans till välfärdens utveckling i USA och 

Sverige. De avgörande variablerna som uppsatsen tagit upp i resultatet kommer att här även 

att tydliggöras, detta för att ge en klarare bild av de faktorer som visats sig vara viktigast till 

frågeställningen. I denna del av undersökningen kommer också de tre teorifälten att diskuteras 

vidare i syfte att hitta de faktorer och effekter som har mer relevans till välfärdsstatens 

utveckling än andra.  

 

Av de avgörande faktorerna som denna uppsats hävdar haft sin prägel på USA:s och Sverige 

välfärdspolitik är det rimligt att påstå att arbetarpartiets och fackföreningarnas uppväxt är den 

största orsaken till att Sveriges omfattande välfärdsstat bildades. Sveriges socialdemokratiska 

välfärdspolitik bildades på grund av att fackföreningarnas uppbyggnad som i sin tur 

organiserade arbetarklassen. På grund av denna organisering fick arbetarklassen det politiska 

inflytande som krävdes för att landets partier skulle böja sig inför arbetarklassens intressen. 

Under de viktigaste perioderna vid utvecklingen av Sveriges välfärdsstat var majoriteten av 

den röstande befolkningen en del av arbetarklassen. Socialdemokraterna såg arbetarklassen 

som en början till en lång regeringsperiod och gjorde i sin tur allt vad de kunde för att få 

arbetarklassens röster. Eftersom ansatser gällande välfärdsstatens utbyggnad endast ledde till 

ett ökande väljarstöd kunde Socialdemokraterna länge sitta i makten. Socialdemokraterna blev 



21 
 

så pass starka att även de borgerliga högra partierna fick tolerera en omfattande och universell 

välfärdspolitik, med andra ord kan det sägas att Sveriges politiska partier skulle nu långt fram 

i tiden rikta sig mer åt vänster politik på grund av detta. När industrierna sedan började läggas 

ner och allt fler människor började se sig själva en del av medelklassen så fanns det inte 

längre ett lika stort intresse för omfattande trygghetsprogram och höga skatter hos 

befolkningen. Detta betyder att den samhällsklass som består av den största andelen av 

befolkningen har också den största politiska rösten när det gäller hur de politiska partierna 

mobiliserar väljare.        

 

I USA däremot var arbetarklassen varken stor eller organiserad, den största anledningen till 

att USA haft en liberal välfärdsstat genom sin uppbyggnad är på grund av att den amerikanska 

befolkningen saknade en stark arbetarklass. Om det inte existerar en arbetarklass finns det 

inga politiska partier som är villiga att stödja olika välfärdsstats initiativ. En av anledningarna 

till att USA:s och Sveriges arbetarklasser skiljer sig åt i denna utsträckning beror dels på att 

USA är ett heterogent land medan Sverige är ett homogent land. Heterogenitet och 

homogenitet är en faktor som kan ställa till med många olika politiska skillnader och olikheter 

mellan nationer och spelar särskilt en roll i hur utseendet av arbetarklassen ser mellan USA 

och Sverige. Sveriges homogenitet har gjort det lättare för befolkningen att organisera sig i 

fackföreningar som kretsar runt yrke istället för etnicitet. Om arbetarklassen har organiserat 

sig i starka fackföreningar kan de obehindrat begära olika välfärdsreformer som kan gynna 

arbetarklassen. Å andra sidan om fackföreningarna organiserar sig av etniskt ursprung 

försvagas deras politiska inflytande kraftigt. 

 

Mer än hälften av de människor som betalar skatt för att upprätthålla Amerikas välfärdsstat 

får inte omfördelande resurser alls. Detta är en stor anledning till att många amerikanare redan 

här är emot välfärdsreformer, men denna effekt amplifieras ännu mer på grund av USA:s 

heterogenitet. På grund av att många olika grupper av etniskt ursprung existerar i USA är det 

svårare för befolkningen att relatera till varandra. Om då en etnisk minoritet skulle vara 

överrepresenterad bland den fattiga delen av befolkningen skulle andra människor enklare 

kunna namnge denna människoskara som välfärdsfuskare. Detta faktum har en stark koppling 

till påståendet att folk helst föredrar människor från sitt gemensamma etniska ursprung. 

Sveriges homogena befolkning behöver inte hantera detta problem eftersom medborgarna 

består nästan helt och hållet av samma etniska nationalitet. Eftersom Sverige inte har haft en 

fattig minoritet som de kan peka ut har befolkningen varit mer än villiga att fortsätta främja 

välfärdsstaten. Förklaringen till varför USA:s välfärdsstat förblivit underutvecklad beror 

därför starkt på faktumet att fackföreningarna anslöt sig av etniskt ursprung, detta tillsammans 

med att icke-fattiga individer tenderar att sätta sig emot välfärdsstats reformer på grund av att 

de enkelt kan peka ut andra etniska grupper som bidragsfuskare.  

 

De homogena och heterogena skillnaderna samt närvarandet och frånvarandet av en 

organiserad arbetarklass är två effekter som tenderar att flätas ihop med varandra. Detta är 

viktigt att förstå om man ska veta vilken av teorifälten som möjligtvis har mer betydelsen än 

andra. Som denna undersökning framställt beror frånvarandet av en organiserad arbetarklass i 

USA huvudsakligen på grund av befolkningens heterogena uppsättning. På grund av detta 
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faktum kan man därför dra slutsatsen att USA:s heterogena befolkning är den största 

bakomliggande orsaken till att USA:s uppbyggnad av välfärdsstaten skiljt sig så kraftigt i 

jämförelse med Sveriges. När man istället applicerar denna teori till Sveriges uppbyggnad av 

välfärdsstaten, ställs man inför frågan om Sveriges homogena befolkning faktiskt är den mest 

avgörande faktorn som format Sveriges välfärdsstat från grunden upp. Som denna 

undersökning kommit fram till har närvarandet och frånvarandet av en organiserad 

arbetarklass varit den mest avgörande faktorn för frågeställningen, men detta faktum beror i 

sig på befolkningens homogena eller heterogena uppsättning. På grund av detta är det svårt att 

mäta båda teoriers betydelse i jämförelse med varandra, detta för att de tillsammans i detta fall 

utgör en sammanhängande teori.  

 

USA under välfärdsstatens utveckling har haft en decentraliserad stat jämfört med Sveriges 

relativt centrala stat. Amerikas konstitution, partisystem, valsystem och maktdelning mellan 

delstater har alla spelat en viktig roll i varför välfärdsstaten ser ut som den gör i USA. 

Marginell välfärdspolicy berördes tidigare men utgör även här i detta teoriområde en viktig 

faktor. En av de största skillnaderna mellan USA:s och Sveriges välfärdsstat är att USA 

använder en marginell välfärdspolicy medan Sverige använder en universell välfärdspolicy. 

En stor anledning till att USA adopterade ett omfördelningssystem som endast täcker den 

fattiga andelen av befolkningen beror också på faktumet att ett starkt arbetarparti aldrig 

bildades i USA. Eftersom välfärdsstaten förblev svag var det enda rimliga alternativet att ge 

de omfördelande medlen till de människor som behöver det allra mest, detta för att bekämpa 

fattigdomen så gott de kunde. 

 

På grund av USA:s decentraliserade stat har detta sedan ytterligare försvårat nybildandet av 

mer omfattande välfärdsprogram. En av dessa barriärer är USA:s federala stat, anledningen 

till att detta är signifikant till välfärdsstatens utveckling beror på att delstaterna väljer att 

konkurrera med varandra. På grund av delstaternas lagstiftningsrätt betyder detta att de kan 

avstå lagar som ämnar till att förstärka välfärden, eftersom delstaterna hellre väljer att 

konkurrera sinsemellan skulle en sådan här lagstiftning endast försämra folkets ekonomiska 

vinning till följd av höjda skatter. Om en delstat skulle förstärka sina välfärdsprogram skulle 

detta betyda att en stor mängd fattiga kommer att flytta till denna delstat, detta i sin tur skulle 

skada delstaten ekonomiskt. Amerikas federalism spelar på grund av detta en relativt 

signifikant roll till varför välfärden inte utvecklas i USA. I Sverige däremot är nästan all makt 

nationell förutom faktumet att Sverige har kommuner och landsting, å andra sidan har de 

endast en liten mängd självstyre jämfört med USA:s delstater vilket betyder att Sverige lättare 

kan genomföra centrala ansatser. På grund av Sveriges enhetsstat existerar heller inga 

delstater som staten måste ta hänsyn till. 

 

I avseende till detta kan man dra slutsatsen att Sveriges och USA:s statliga utveckling från 30-

talet varierades till resultat av skillnaderna gällande heterogenitet och homogenitet. På grund 

av befolkningens heterogena uppbyggnad i USA formades även de federala grundlagarna 

ännu tydligare. När kollektivet kommer tillsammans för att påverka politiken likt den svenska 

homogena befolkningen, så strävar oftast kollektivet för att gynna just kollektivet, detta ledde 

i Sveriges fall till mer socialistiska förändringar, det är här uppbyggnaden av välfärdsstaten 
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kommer in i bilden. När detta inte sker, exempelvis i USA, kunde medlemmarna i den 

amerikanska konstitutionen bestämma över politiska förändringar som mer gynnar den 

enskilda individen istället för kollektivet i helhet. Tittar man tillbaka hur staterna har 

utvecklats kan man tydligt se detta mönster. Dessa faktorer förklarar å andra sidan inte 

välfärdsstatens utveckling från grunden lika bra som arbetarklassteorin, utan detta teorifält ger 

tydliga förklaringar till varför välfärdsstaten utvecklades som den gjorde efter 30-talet fram 

till dagens läge.   

 

 

 

Frånvaron och närvaron av ett starkt arbetarparti och starka fackföreningar skulle denna 

undersökning påstå lägga den största förklaringen till utseendet av respektive välfärdsstat. På 

grund av Sveriges homogenitet lyckades arbetarklassens fackföreningar anpassa politiken så 

att ett starkt arbetarparti kunde komma till makten och successivt bygga ut en omfattande 

välfärdsstat.  

 

När det gäller homogena och heterogena befolkningar kan man därför se i dagens läge att 

medborgare i omfattande välfärdsstater tenderar att utveckla en starkare känsla av 

”äganderätt” av staten och därmed uppleva starkare incitament för att vara politiskt involverad 

än medborgare i fattiga välfärdsstater. Men en stark välfärdsstat behöver inte vara orsaken till 

detta. Faktumet att Sverige var ett homogent land orsakade detta folket till att förena sig och 

bilda en organiserad arbetarklass och tillsammans gynna den politiska tillvaron hos kollektivet   

Denna uppsats berörde endast välfärdens utveckling i respektive land fram tills 2000-talet, då 

båda länder välfärdsstat har ungefär varit likadana fram till idag. En intressant variabel om 

man skulle spekulera över Sveriges kommande utveckling av välfärdsstaten hade varit landets 

nya sammansättning av etniska nationalitetsursprung. I framtiden är det möjligt att även 

Sverige blir ett heterogent land, om denna undersöknings slutsats stämmer borde det helt och 

hållet vara möjligt att en liknande situation som vi ser i USA även händer i Sverige. Om 

fientlighet uppstår mellan majoriteten av befolkningen och den fattiga minoriteter som skulle 

visa sig vara invandrare från andra länder, finns det en chans att fler människor sätter sig emot 

välfärden även i Sverige.   

 

             

 

 

 

 



24 
 

4.0 Referenslista 

 

Alesina, Alberto. Glaesar, Edward, 2004. Fighting poverty in the US and Europe. Oxford, 

oxford university press 

 

Alesina, Alberto. Glaesar, Edward. Sacerdot, Bruce, 2001. Why doesn’t the United States 

have a european style welfare state? Brookings papers on economic activity. Tillgänglig från: 

https://scholar.harvard.edu/files/glaeser/files/why_doesnt_the_u.s._have_a_european-

style_welfare_state.pdf 

 

Gillens, Martin, 1999. Why americans hate welfare. Chicago, university of chicago press 

 

Esping Andersen, Gösta, 1990. The three worlds of welfare capitalism. Princeton, Princeton 

new Jersey 

 

Esping Andersen - Walter Korpi, 1984. Social policy as class politics in post-war capitalism. 

Stockholm, Swedish institute for social research 

 

https://www.medicarerights.org/ Hämtad: 2019 - 05 - 15 

 

Korpi, Walter, 1983. The democratic class struggle. London, Routledge and Keagan, 

 

Lipset, Marks, 2000. It didn’t happen here. Why Socialism failed in the United States. New 

York, W.W Norton 

 

Patterson, James T, 2003. Americas struggle against poverty in the twentieth century. 

Cambridge, Harvard university press 

 

Rothstein, Bo, 1986. Den Socialdemokratiska staten: reformer och förvaltning inom svensk 

arbetsmarknads- och skolpolitik. Lund, studentlitteratur 

 

Ruggie, Mary, 1984. The State and Working Women. A Comparative Study of Britain and 

Sweden, Princeton University Press, Princeton. 

 

Åmark, Klas. 2005, Hundra år av välfärdspolitik. Umeå, Borea bokförlag 

 

 

 

 

https://scholar.harvard.edu/files/glaeser/files/why_doesnt_the_u.s._have_a_european-style_welfare_state.pdf
https://scholar.harvard.edu/files/glaeser/files/why_doesnt_the_u.s._have_a_european-style_welfare_state.pdf
https://www.medicarerights.org/

