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Syfte
1. Varför uppstod välfärdsstaten? - Varför 
började makthavare tycka att det var en bra 
idé att omfördela resurser? 

2. Varför blev välfärdsstaterna olika i olika 
länder?  

3. Hur har olika grupper exkluderats och 
inkluderats i välfärdsstaten genom historien 
och hur påverkar olika välfärdsstatsmodeller 
immigranters rättigheter? 
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Innan välfärdsstaten, sekelskiftet 
1900
• Rösträtt endast för de rika som betalade 

skatt från 1866
• Förmögna kvinnor och bolag hade rösträtt i 

kommunala val från 1862
• 1909 rösträtt för män i AK ej i kommunala 

val
• 1918 rösträtt för alla män 
• 1918 i Eng. allmän rösträtt för kvinnor över 

viss ålder, 1928 allmän rösträtt 
• Lichtenstein sist med allmän rösträtt 1986
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Hur motiverades skillnader i samhället? 

• Fattiga och arbetslösa en samhällsfarlig 
företeelse 1600-1800, fattigdom en moralisk 
defekt hos individen.

• Ursprunget berättigade positionen i samhället

• Försvarslösa (arbetslösa) kunde tvingas i arbete 
från 1500-talet

• Fattigvård, ingen rättighet, riktades till de allra 
mest behövande och de som var ”värdiga”, de 
som ”förtjänade” den. Husbondevälde, socialt 
skyddsnät



Industrialisering 1850-

• Urbanisering
• Rural industrialisering
• Lönearbete
• Sociala skyddsnät försvinner
• Befolkningsökning
• Sjuk- och begravningskassor
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Problemet med den växande arbetarklassen 
1700-1800

• John Stuart Mill och David Ricardo delade Thomas Robert 
Malthus teori om befolkningstillväxt, avtagande 
marginalnytta 

• Malthus emot Poor Law som fanns i Storbritannien under 
hans livstid

• Poor Law kunde resultera i att antalet fattiga personer 
växte vilket skulle sänka lönen till ett minimum. Ändå emot 
löner högre än existensminimum. Individers beroende av 
staten var också negativt



Till och med Marx…

• Karl Marx, arbetarnas löneanspråk kan aldrig bli tillräckligt 
höga för att hota kapitalisternas profit, då där ständigt finns 
reserver av arbetskraft som vill, men inte kan arbeta på 
grund av arbetslöshet och strukturella hinder på 
marknaden. Status quo mellan klasserna vidmakthålls.



Hur blev det allmän rösträtt?

1.Befolkningstillväxt i hela västvärlden, lägre 
dödlighet, arbetarna ökar i antal, 
2. Allmän värnplikt
3. Misär bland arbetare, svåra 
arbetsförhållanden
4. Social liberalism
5. Revolutionsrädsla 
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1. Befolkningstillväxt

• Mortaliteten minskade sedan 1700-talet
• Ont om arbete och mark
• Ökade jordpriser
• Överbefolkning
• Arbetarna mobiliserar - socialism
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2. Social misär – Svenskarna flyr

• Fattigdom, stor andel utan 
mark – backstugesittare

• Missväxt 1867-1869
• Sociala orättvisor
• Ålderdomliga lagar
• Enorma inkomstklyftor
• Liten möjlighet till social 

mobilitet
• Emigrationen till Amerika 1.5 

milj. 1850-1920
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Utvandring till Amerika 1850-1917
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3. Social liberalism
• Växande medelklass
• Sekularisering
• Vetenskapliga ideal
• Yttrandefrihet
• Demokrati
• Tron på betydelsen av uppfostran och 

sociala förhållanden (J. S. Mill)
• Något måste göras! Arbetarinstitut, 

arbetarrörelsen  
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4. Revolutionsrädsla

• Franska revolutionen
• Ryska revolutionen
• Sverige fick allmän rösträtt direkt efter 

Ryska revolutionen 1918
• Arbetareförsäkring i Tyskland och 

Storbritannien
• Olycksfallsförsäkring i Sverige
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Rösträtten uppnådd!
• Utrymme för att politiken skulle kunna 

avspegla den stora massans behov
• P.g.a. Demografiska och historiska faktorer 

utvecklades välfärdsstaterna olika
• Enligt Peter H. Lindert (Growing public: social 

spending and economic growth since eighteenth century 2004), 
ökade sociala transfereringar av rösträtten, 
social mobilitet/homogenitet och åldrande 
befolkning 
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1. Den liberala regimen

- Behovsprövade ersättningar
- Låga sociala transfereringar, 
- marknadsbaserat försäkringsskydd
- Lågavlönad servicesektor, hög kvinnlig

förvärvsfrekvens, billig hemhjälp
- sambeskattning
- Regimen stöds av medel- och överklassen, de 

fattiga är marginaliserade politiskt och
ekonomiskt



2. Den konservativa regimen

- Korporativt system, staten, arbetsgivare och
arbetstagare finansierar
socialförsäkringssystemet, baserat på
förvärvsarbete

- Understödjer de existerande ekonomiska
skillnaderna mellan klasser

- Låg andel av yrkesarbetande kvinnor, kvinnors
roller som hemmafruar och vårdgivare är
subventionerat av staten, sambeskattning

- Stöds av medelklass män
- Liten servicesektor, lite hushållsnära tjänster



3. Den socialdemokratiska regimen
- Universalism
- Offentligt socialförsäkringssystem
- Medborgarbaserade förmåner
- Individuell beskattning och försäkringar
- Kvinnor en stor del av arbetskraften
- Utjämnande socialpolitik
- Stöds av medel- arbetarklassen



1. Låga sociala transfereringar om endast 
en liten del av befolkningen fick rösta



2. Högre sociala transfereringar om en stor 
andel av befolkningen består av äldre 



3. Ökade sociala transfereringar om 
medel- och underklassen ofta byter plats 
med varandra 

Medelålder 
– produktiv 

fas

Äldre –
pension, 
äldrevård 

m.m.

Barn –
subventionerad 
läkarvård mm.

Ungdom -
studielån

Medelålder –
föräldrapenning 

mm



Det första argumentkomplexet

• Vissa fattiga, sjuka, gamla och outbildade 
kan ej försörja sig själva pga. saker de 
själva ej råder över

• Hårda arbetsincitament är därför grymma, 
improduktiva

• Vissa kan dock arbeta utifrån vissa 
premisser och kan på så sätt bidra till 
samhället



Det andra argumentkomplexet

• Transferering av skatter från produktiva 
till improduktiva är dubbelt kostsamt

• Omintetgör incitamenten att arbeta, spara 
& investera för hela ekonomin

• Ekonomin krymper vilket även drabbar de 
fattiga & utslagna

• Hjälp till självhjälp



Välfärdsstaten - för vem?
DÅ

• Fram till 1945, beroende av fattigvård 
ingen rösträtt

• Folkhemmet, den svenska modellen
• Rasbiologi 1890-1945
• Kris i befolkningsfrågan
• Förtryck och fördrivning av samer och 

romer
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Nativitet 1900-1950
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Kollektivismens intåg
• SAP startas 1889 (influenser Tyskland), 

allmän rösträtt, första socialdemokratiska 
regering 1920

• Fattigvård sågs av socialdemokraterna 
som något otidsenligt som borde 
avskaffas

• Folkhemmet 1932 Per Albin Hansson, de 
fattiga framställs som statens ansvar, 
socialdemokratisk regering i 44 år

• Fattigdom ett strukturellt problem
• Istället ville man införa arbetslöshets-, 

ålderdoms-, olycksfalls- och 
invaliditetsförsäkringar. 



Alva och Gunnar Myrdal

• Stor del i välfärdspolitiken under 
folkhemstiden 1930-1950

• Det dröjde dock till 1945 innan rösträtten 
utsträcktes till att de som levde på 
fattigvård 

• Kritiserar malthusianismen barnfamiljerna 
stöds med fri sjukvård, gratis skollunch, 
barnbidrag, större och bättre bostäder, 
förmånliga bostadslån och 
subventionerade hyror



Alva och Gunnar Myrdal 

• Diskuterade svenska folkets ”kvalitet”, 
tvångssterilisering av sinnesslöa, 
utvecklingsstörda och utsläpade mödrar 
(1934) (även i de flesta andra länder)

• Bägge föräldrarna skulle jobba utanför 
hemmet. Barnen skulle placeras hos 
utbildat personal, vilket skulle främja 
ekonomisk tillväxt och var det bästa för 
barnen

• Fattigdom inte ett problem  problemet är i 



Myrdal (1934) Kris i befolkningsfrågan

”Hur framgångsrikt vi än lyckas utvidga produktionen och 
sysselsättningsvolymen […] komma vi dock alltid att få räkna med 
en betydande kvot av från synpunkten av de skärpta 
kvalitetskraven lågvärdiga individer. Problemet är då vad vi skola 
ta oss till med dem.” 
s. 215

”Det finns tydligen inom det husliga arbetet – både såsom husmor 
och såsom tjänare – fortfarande möjligheter för klena, imbecilla, 
indolenta, ambitionslösa eller i övrigt mindre väl utrustade individer 
att stanna kvar och dra sig fram.” s. 209

”Bortser man nämligen från den bottensats av psykiskt 
undermåliga individer, vars fortplantning det är ett 
samhällsintresse att förebygga […], sakna vi helt och hållet  
tillförlitlig anledning att draga upp arvsbiologiska värdeskillnader 
mellan samhällsklasserna i vårt land.” 
s. 224



Välfärdsstaten - för vem?

NU
• Välfärdsstatsnationalism – ”social turism”
• Den kvinnovänliga välfärdsstaten?
• Tillgång till välfärdsstaten via 

medborgarskapet
• Nationens ska ta hand om sina medborgare 

– vad händer när den inte gör det?
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Hur påverkar olika välfärdsstater 
immigranters möjligheter?

• Diane Sainsbury (2012) Welfare States and 
immigrant rights: the politics of inclusion
and exclusion
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Liberal välfärdsstat

USA England
-”Jus soli” 
- Född i USA – medborgare
- Asylsökande och flyktingar rätt till 
att arbeta och behovsprövad 
assistans 7 år efter inträde
- Familjeåterförening bygger på 
försörjningsplikt
- möjligheter för emigranter 
överförda på marknaden och 
frivilligorganisationer
- ovilja att straffa företag som 

utnyttjar emigranter utan 
uppehållstillstånd (Eng)

- Förtjänande emigrant berättigad 
till behovsprövat bidrag efter 10 
års skattebetalande eller 
militärtjänst

- Måste förtjäna rätten att stanna
- Försörjningskrav, arbete, språktest, 
the British way of life, 
- Emigranter exkluderade från flera 
offentliga försäkringar, baserade på 
medborgarskap trots att de betalar 
skatt, fond
- Barn till icke medborgare ingen rätt 
till sociala förmåner
- asylsökande och flyktingar ingen rätt 
till arbete
- Familjeåterförening samma som i 

USA
- Förvirring kring emigranters 

rättigheter (USA)
- Emigrationens kostnad (USA)
- Emigranters beroende av bidrag 

(USA)
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Konservativ välfärdsstat

Frankrike Tyskland
- Medborgarskap – bevis på 

integration (T) försenade
integrationsprogram 

- Få diskrimineringsfall fällda
- Restriktiv familjeåterförening
- Inkomsttest hårdare
- Gift i 3 år med fransk medb. 
- för 10-årigt uppehållstillstånd
- Krav på arbete
- Arbetsinvandring, säsongsarbete
- Krav på integration, språktest

-fokusering på arbete mot Nazism
-ökad möjligheter till 
familjeåterförening 
-krav på arbete
-emigrants nyttjande av bidrag kan 
påverka möjlighet till medborgarskap
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Socialdemokratisk välfärdsstat

Sverige Danmark
Medborgarskap - plats
Universalism
Föräldraförsäkring
Inga krav på försörjning
Lättast att få medborgarskap
Emigranter får rösta i kommunala 
val

Medborgarskap - plats
Universalism
Behovsprövning
Ej bidragsberoende krav för 
medborgarskap
Krav på försörjning
Språktest
Ska bli ”danskar”, skriva under ett 
kontrakt  
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Robin Hood paradoxen

• Varför uppstår höga sociala transfereringar 
där de som minst behövs och varför är de 
frånvarande där de behövs som bäst?

• Ger till de rika och tar från de fattiga
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Sammanfattning

• Välfärdsstatens framväxt karaktäriseras av maktförhållandet mellan 
de som har och de som inte har – ska dom rika ge till dom fattiga?

• Ökade klyftor mellan grupper i samhället kan underminera 
välfärdsstaten då skillnader mellan de som beskattas och de som 
utnyttjar socialförsäkringar blir för stort

• Medborgarskapet (rösträtten) länge villkorad
• De fattigaste var och är oftast kvinnor 
• Välfärdsstatens framväxt handlar i grunden om förändrad syn på de 

fattiga och utslagna i samhället och deras rättigheter
• Historia och ideologi förklarar varför länder håller fast vid sina olika 

trygghetsmodeller 
• Synen på de sämst lottade i samhället och hur denna syn förändrats 

genom historien blir därför central
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