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Abstract 

 

De Zweedse welvaartsstaat heeft een unieke samenstelling, een werking waarbij de politieke wereld 
samenwerkt met zowel werknemers- als werkgeversorganisaties. In Zweden was de relatie tussen de 
SAP en de LO belangrijk voor de ontwikkeling en de bouw van de fundamenten van de welvaartsstaat 
die er in slaagde om economische groei met welvaart te combineren. Deze combinatie kwam echter 
onder druk te staan waardoor de welvaartsstaat in vraag werd gesteld. De specifieke structuur van de 
Zweedse staat veranderde, en het sociaal beleid werd de laatste decennia aangepast vanuit een 
neoliberale agenda. Deze neoliberale tendens binnen Zweden greep ook in op de verhoudingen tussen 
de SAP en de LO, en op de vakbondsorganisaties bij uitbreiding. Deze verhandeling zal eerst 
beschrijven welke evolutie de Zweedse welvaartsstaat heeft gevolgd, en hoe de neoliberale tendens 
binnen Zweden tot uiting is gekomen. De historie van de welvaartsstaat zal bestudeerd worden om een 
beter inzicht te krijgen over het functioneren van de Zweedse staat. In de historie zullen we 
geconfronteerd worden met een toename van de aanwezigheid van het neoliberale gedachtegoed. 
Deze tendens luidt een belangrijke verschuiving van het kader waarbinnen de Zweedse staat opereert 
in. Deze verschuiving verandert ook de positie van de Zweedse vakbondsorganisaties. De neoliberale 
tendens heeft een invloed op de perceptie van de LO en haar macht. Deze verhandeling gaat verder in 
op dit specifiek feit binnen de Zweedse welvaartsstaat, net omdat deze vakbondsorganisaties een 
dominante rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de staat.  
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1 Inleiding 

 

1.1 Probleemstelling 

De Zweedse welvaartsstaat wordt vaak opgeworpen als een voorbeeld waar de overheid welvaart voor 

zijn burgers heeft kunnen verzoenen met een groeiende economie en geldt zo vaak als een rolmodel 

wanneer men spreekt over welvaartsstaten of sociaal-democratische regimes. Dit betekent niet dat 

Zweden een utopisch paradijs is en het land heeft verschillende veranderingen en wijzigingen 

aangebracht aan zijn sociaal model. Dit model, waarbij in de wetenschappelijke literatuur verder ook 

gewezen wordt met termen als “nordic model” of “scandinavisch model”, wordt gezien als een uniek 

kenmerk dat de welvaartsstaat typeert.  

Dit model heeft echter een hele weg afgelegd. Verschillende auteurs wijzen bij de hervormingen van 

de welvaartsstaat naar de invloed van het neoliberalisme. Het neoliberalisme zou het internationale 

politiek denken domineren waar het concept “welvaartsstaat” in vraag wordt gesteld. Ook in Zweden 

staat het eigen model ter discussie, dat in de internationale wereld als een typisch voorbeeld van een 

uitgebreide welvaartsstaat geboekstaafd wordt. In de jaren '90 werd de Zweedse welvaartsstaat 

aangepast, een gevolg van de begrotingstekorten van de Zweedse overheid. Bovendien treedt Zweden 

in 1995 toe tot de Europese Unie, waardoor ze opnieuw enkele wijzigingen moet aanbrengen. Dit staat 

ons toe een neoliberale tendens op te merken binnen de Zweedse staat en denken, aangezien deze 

aanpassingen, hervormingen en veranderingen van de welvaartsstaat aansluiten bij de neoliberale 

ideologie, die, ruwweg genomen, ijvert voor minder publieke voorzieningen en meer marktgerichte 

welvaart. Zo wordt de Zweedse staat een belangrijke case binnen het debat hoe een overheid welvaart 

kan generen en garanderen. Omdat Zweden wordt getypeerd als een sociaal-democratische 

welvaartsstaat is het interessant hoe het sociaal model is omgegaan met de neoliberale invloed.  

Dit onderzoek sluit aan bij dit debat. We stellen ons hier namelijk de vraag welk proces Zweden heeft 

gevolgd om haar sociaal model te hervormen. We stellen deze vraag omdat ze kan helpen om de 

probleemstelling te verklaren waar ons onderzoek is rond gebouwd. Het zal zich focussen op de 

politieke uitkomsten en de effecten die een aanwezig neoliberale tendens binnen de Zweedse 

welvaartsstaat kenmerken.  

Dit betekent dat ons onderzoek zal bestaan uit 2 delen. Het eerste deel beschrijft dus, zoals reeds 

aangegeven, de weg die de Zweedse welvaartsstaat heeft afgelegd. We proberen te achterhalen of we 

een neoliberale tendens kunnen waarnemen, waarom we dit kunnen poneren en hoe deze tendens tot 

stand is gekomen. Om dit te kunnen beschrijven kijken we zowel naar de binnenlandse (Zweedse) 
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situatie als de buitenlands context, die, zoals we verder zullen kunnen opmerken, vaak gelieerd zijn 

aan elkaar. We houden tijdens dit meer beschrijvend deel al een oog op de politieke situatie van 

Zweden en de veranderingen die plaatsvinden binnen de politiek, als ook binnen het sociaal model. Dit 

is belangrijk aangezien het Zweedse sociaal model een ankerpunt is binnen dit onderzoek. Dit 

beschrijvend stuk is noodzakelijk willen we de verdere uitwerking van ons onderzoek, en haar 

conclusies, kunnen begrijpen.  

Die verdere uitwerking behelst de uitkomsten die we kunnen onderscheiden door de veranderingen 

van de Zweedse welvaartsstaat. Hoe uit zich de neoliberale tendens binnen de Zweedse 

welvaartsstaat? Opnieuw staat het sociaal model hier centraal. Welke aanpassingen van het model 

kenden welke reactie binnen Zweden en de Zweedse politiek. We beschouwen de algemene politieke 

situatie in Zweden, alsmede de samenleving en welvaart van haar burgers. Onze aandacht richt zich 

echter op de sociale bewegingen en politieke partijen, en we zoomen in hoofdstuk 5 in op de 

vakbondsorganisaties, omdat de Zweedse staat een hechte verbondenheid tussen vakbond en politiek 

kende. Dit leidde tot een sterk corporatistische structuur waarop het sociaal model van Zweden 

steunde. Het lijkt ons dan ook interessant om te onderzoeken hoe deze structuur zich verhoudt met de 

hervormingen om zich heen. 

 

1.2 Maatschappelijke relevantie 

De Zweedse welvaartsstaat heeft unieke kenmerken, die interessant kunnen zijn om een antwoord te 

helpen vinden voor praktische problemen die een staat kent. Het sociaal beleid dat door een staat 

wordt gevolgd kan haar hele economie organiseren, en vice versa. Zodoende is het belangrijk, vanuit 

beleidsgericht onderzoek, aandacht te schenken aan de verschillende sociale modellen en mixen van 

sociaal en economisch beleid van een staat, die wereldwijd geadapteerd worden en hoe deze staten 

omgaan met de immer veranderende wereld.  

De Zweedse welvaartsstaat is een interessante case vanwege zijn uitstekende resultaten die de staat 

haalde rond werkloosheid, pensioenstelsel, kinderzorg en welzijn in het algemeen. Maar ook wegens 

de terugval van het model, en de spanningen binnen Zweden om de begroting, economie en het sociaal 

beleid op mekaar af te stemmen. Wanneer Zweden toetreedt tot de Europese Unie, en vervolgens de 

globalisering een groter thema wordt, is het boeiend om te onderzoeken en te begrijpen hoe deze 

unieke welvaartsstaat zich handhaaft, ook naar de toekomst toe. 

De hechte verbondenheid tussen de politiek en de vakbondsorganisaties maken van Zweden een 

uitzonderlijk geval, waar samenwerking door een boeiend resultaat werd gevolgd. Daarom kan het 

interessant zijn deze relatie dieper te bekijken, omdat vakbonden en sociale bewegingen die 
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werknemers stimuleren zich te verenigen in iedere samenleving aanwezig is, maar tevens in elke 

samenleving anders georganiseerd is, en belangrijker, met andere uitdagingen geconfronteerd wordt. 

Wanneer we kennis als macht beschouwen, is het dan ook verrijkend om deze bijzonder relatie te 

bestuderen op haar evolutie en haar reacties op de specifieke uitdagingen die gesteld worden aan de 

Zweedse welvaartsstaat.  

 

1.3 Wetenschappelijke relevantie 

Er rust nog veel onduidelijkheid in de wetenschap rond sociale modellen, welvaartsstaten, en de ideale 

mix van economie en sociaal beleid. Ik heb geenszins de ambitie om een oordeel te vellen binnen dit 

debat, laat staan dit debat te beslechten. Ik poog slechts een klein stukje van de puzzel op de juiste 

plaats te kunnen brengen.  

Hoewel er in het verleden vele onderzoeken zijn ondernomen rond de Zweedse welvaartsstaat, is het 

recent relatief stiller geworden in het debat over de inhoud van de staat. Met de opmars van nieuwe 

economieën is de welvaartsstaat echter niet in een vergeethoekje geraakt. Het koppelen van een 

groeiende economie aan een eerlijk en efficiënt sociaal beleid blijft een serieuze uitdaging voor zowel 

regeringen als politicologen, maar ook voor werkgeversorganisaties en vakbondsfederaties. Ook zij 

worden geconfronteerd met deze uitdaging, en proberen deze aan te gaan zonder hun eigen belangen te 

vergeten.   

Wanneer we de Zweedse welvaartsstaat bestuderen, en de sociale bewegingen die binnen deze 

samenleving opereren, kunnen we zowel lessen trekken uit haar historie als succesvolle kenmerken 

overnemen die hun nut bewezen hebben. Dit kunnen we incorporeren in verder onderzoek over 

welvaartsstaten in het algemeen, of specifieke beleidsgerichte onderzoeksvragen. Dit onderzoek kan 

een aanzet geven tot het overwegen om eens noordelijker te kijken wanneer men geconfronteerd wordt 

met sociale vraagstukken, zeker in tijden van crisis, zowel economisch als maatschappelijk.  
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2 Analytisch kader 

Binnen het analytisch kader moeten we eerst antwoorden geven op 2 belangrijke vragen die de titel 

“De neoliberale tendens van de Zweedse welvaartsstaat” oproepen: wat kunnen we beschouwen als 

een neoliberale tendens; en waarom spreken we over een Zweedse welvaartsstaat? We moeten 

verduidelijken wat we bedoelen met een “neoliberale tendens” en we moeten ons onderwerp duidelijk 

afbakenen. Dit betekent dat we de Zweedse welvaartsstaat moeten definiëren. Wanneer we deze 

antwoorden kennen, kunnen we het kader schetsen voor onze analyse. 

 

2.1 Een neoliberale tendens 

2.1.1 Ontstaan van neoliberalisme 

Ons onderzoek spitst zich toe op de neoliberale tendens binnen Zweden. We moeten ons dus eerst 

verdiepen in de neoliberale ideologie en hoe deze staat ten opzicht van de welvaartsstaat. 

Het staat vast dat het neoliberalisme een reactie is op de kritiek op het liberalisme. Harvey (2005) 

vermeldt in dit opzicht de Mont Pelerin groep, een verzameling van vooraanstaande wetenschappers 

rond Friedrich Van Hayek (Harvey, 2005, p. 19-20). Het doel was de neoliberale ideeën te 

ontwikkelen en verspreiden. Ook de Chicago Boys, een aantal economen uit de University of Chicago, 

gegroepeerd rond Milton Friedman, kunnen we in dit kader beschouwen (Peck & Tickell, 2007, p. 28). 

Deze elementen kunnen samen met de verkiezingen van Thatcher en Reagan het momentum van de 

neoliberale agenda verklaren. De ideeën en thema's waar het neoliberalisme belang aan hecht werden 

hierdoor wijder verspreidt, wat de evolutie van het neoliberalisme bespoedigde. 

De kernideeën van de neoliberale theorie leggen nadruk op private eigendomsrechten, vrijheid van 

handel en het wettelijk kader dat het mogelijk maakt om deze waarden te waarborgen. Het wettelijk 

kader schept de juiste omgeving voor individuen om verbintenissen aan te gaan zoals ze zelf wensen, 

de individuele vrijheid van acties en transacties, gedachten, meningen en ideeën worden gerespecteerd, 

maar elk individu is verantwoordelijk voor zijn welzijn. De staat, die een monopolie van geweld hoort 

te hebben, moet dit monopolie gebruiken om dit kader en de bovengenoemde waarden te garanderen. 

Ook bedrijven en handelspersonen kennen individuele vrijheid en private eigendomsrechten. Dit is 

noodzakelijk om de vrijheid van handel te kunnen behouden. De markt wordt gezien als het meest 

effectieve systeem om uitbuiting en armoede te vermijden, en (internationale) competitie is de 

stimulans voor efficiëntie en productiviteit (Harvey, 2005, pp. 64-66). 

De neoliberale ideologie hecht veel belang aan economische vrijheid, meer dan aan politieke vrijheid, 

wat Hayek aanduidt in zijn werk ”Road to Serfdom”, dat stelt dat ”only capitalism makes democracy 
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possible” (Hayek, 1944, p.31, geciteerd in Turner, 2008, p. 66). Inderdaad, voor vele neoliberale 

wetenschappers is democratie een luxe, en wordt de sterkte van het getal soms gepercipieerd als een 

bedreiging van de individuele vrijheden. Democratie is enkel mogelijk wanneer er een politieke 

stabiliteit is, veroorzaakt door het functioneren van de markt en juridisch systeem, dat van het 

neoliberalisme, dat belang hecht aan het wettelijk kader, de voorkeur krijgt om geschillen uit te 

vechten en beslissingen te nemen (Harvey, 2005, pp.66-67) 

De neoliberale ideologie lijkt dan haaks te staan op de welvaartsstaat, die vaak groot en sterk aanwezig 

is in het publieke leven. Inderdaad, het neoliberalisme kijkt in de eerste plaats naar de markt om voor 

de welvaart te zorgen (Turner, 2008, pp.162-163). Echter, men erkent dat de markt niet voor iedereen 

een sociale zekerheid kan bieden, en dus minder in aanmerking komt om een sociaal zekerheidsstelsel 

uit te bouwen. Daarom is de taak van de staat hier tweevoudig: daar waar de markt faalt om de 

bevolking een minimum aan sociale bescherming te bieden, moet de staat ingrijpen en dit zelf 

voorzien; daar waar de markt wel capabel is, moet de overheid deze markt stimuleren en beschermen. 

Immers, de markt wordt veronderstelt het best de individuele vrijheid te garanderen, wat leidt tot de 

mogelijkheid voor het individu om te streven naar de voor hem grootste welvaart en welzijn. Wanneer 

de staat zich te veel moeit met het creeëren van welvaart, beperkt die staat de markt, wat een negatieve 

spiraal doet onstaan. Immers, doordat de markt ontregelt wordt, zullen meer individuën behoefte 

hebben aan sociale bescherming en dus het sociale zekerheidsstelsel van de staat belasten, zodat die 

staat steeds meer gebukt gaat onder de toenemende sociale lasten. Dit maakt een staat log en 

inefficient, onder meer door de toenemende bureaucratie die gepaard gaat met een expansief sociaal 

zekerheidsstelsel, aangezien de staat over onproductieve middelen beschikt die innovatie en 

competitiviteit beperken (Turner, 2008, pp.148-150).  

Maar zoals vermeld, zijn neoliberale wetenschappers niet blind voor de tekortkomingen die een 

sociaal model gebaseerd op een marktsysteem kan hebben, noch betekent dit dat de burgers die 

benadeeld worden door deze markt over het hoofd worden gezien door het neoliberalism. Sociale 

bescherming moet echter minimaal zijn, en voorzien worden door familie en individuele acties in de 

eerste plaats, zodat het geen conflict veroorzaakt met de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid. 

Voor het neoliberalisme zijn herverdelingen oneerlijk, aangezien er binnen de markt natuurlijke 

ongelijkheden, ongelijkheden die ontstaan zijn door (individuele) transacties (Turner, 2008, pp.150-

155). Binnen de staat is persoonlijke verantwoordelijkheid belangrijk, die zorgt voor de sociale 

bescherming van het individu op wie de verantwoordelijkheid rust, voor de herverdelingen (Harvey, 

2005, p.76).  
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Economische crisissen in de jaren '70 en '90 versterkten de dominantie van het neoliberalisme (Peck & 

Tickell, 2007, pp. 30-31). De welvaartsstaat en de Keynesiaanse politiek1 werden bekritiseerd en als 

oplossing richtte men zich naar de neoliberale gedachten. Deze gedachten ijverden voor een kleinere 

staat, de staat moest minder uitgebouwd worden en de markt zijn werk laten doen. De programma's die 

het IMF, hanteerden in ruil voor financiële hulp, en die als een vaandeldragers van de neoliberale 

ideologie worden beschouwd, pleitten voor deregulering en privatisering binnen staten en hun 

economieën. Deze evolutie werd mogelijk gemaakt door het vacuüm dat ontstond na het einde van het 

Bretton Woods-regime (Helleiner, 2010, pp. 624-625). De financiële markten traden aan verschillende 

snelheden toe tot de globale markt, mede door gelobby van neoliberale wetenschappers tegen 

controles van kapitaal en financieel verkeer, en het neoliberale gedachtegoed werd meer en meer 

geaccepteerd en dominant. Dit werd tevens mede veroorzaakt door de toenemende globalisering van 

de economieën en industrieën. Hierdoor werd het staten gestimuleerd om zich aan te passen aan het 

neoliberale discours (Devos, 1999, aangehaald in Lesage, 2010). Met de Washington consensus werd 

het neoliberalisme een niet te negeren factor dat samen met de toenemende globalisering een kader 

vormde voor het bepalen van de politieke en economische relaties (Peck & Tickell, 2007, pp. 33-34). 

Dit gebeurde voor elke staat op een andere manier, elke regering probeerde het neoliberalisme te 

omarmen zonder afbreuk te doen aan zijn eigen identiteit. Het was het niet zo dat er één coherente 

vorm van neoliberalisme overal ge-ent werd (Peck & Tickell, 2007, pp. 31-35). Het neoliberalisme 

kunnen we daarom ook beschouwen als een vorm, een strategie van herstructurering. Want, de staten 

en hun beleid, instellingen, accenten en traditionele kenmerken bestonden al. Zo was er reeds sprake 

van welvaartsstaten. De neoliberale ideologie moest dus eerst deze kenmerken aanpassen aan de 

internationale markt. Dit wordt vaak aangeduid als “roll-back neoliberalism” (Peck & Tickell, 2007, p. 

34; Sites, 2007, p. 120). “Roll back neoliberalism” duidt op de inperking van de macht van de staat. 

Echter, deze initiële fase waar het neoliberalisme geïmplementeerd werd kende een evolutie die de 

nood aan bestendigde instellingen bloot legt. Deze instellingen en instituties waren nodig om het 

neoliberale beleid uit te voeren en te versterken. Dit moest de internationale markt en het economisch 

systeem in stand houden. We kunnen deze evolutie ook opmerken binnen de staat, waar het 

neoliberale beleid een evolutie naar het consolideren van het bestaande beleid en functioneren op het 

oog heeft. 

 

2.1.2 Het proces van neoliberalisme 

Neoliberalisme moeten we dus eerder als een proces analyseren. Dit verduidelijkt onmiddellijk onze 

titel en de vraag die ons eerder stelden, namelijk wat we kunnen beschouwen als een neoliberale 

                                                           
1
 Politiek handelen gebaseerd op het werk van John Maynard Keynes, dat staatsinterventie positief benadert. 
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tendens. Peck & Tickell (2002) analyseren het proces van neoliberalisering volgens een evolutie die 

loopt van een eerdere “roll-back neoliberalism” naar een verdere “roll-out neoliberalism”. Er kan niet 

gesproken worden over de theorie als een ideologisch geconstrueerd blok. Eerder blijkt het 

neoliberalisme vooral een kader te creëren voor (politiek) beleid en transacties.  

Een eerste fase van die evolutie, die opgemerkt wordt door Peck & Tickell (2002; 2007), is een fase 

die vooral afbreekt. De bestaande instellingen, het beleid en de ideologische kaders worden 

bekritiseerd en er wordt gewezen op het falen waarop de neoliberale oplossingen wordt voorgesteld. 

Wanneer in de jaren ’70 de traditionele staten moeite had zich aan te passen aan de toenemende 

globalisering van de wereld, brak er een momentum aan voor de neoliberale oplossingen. Tijdens deze 

eerste fase legde het neoliberalisme nadruk op de inefficiënte elementen van de staat en de 

internationale politiek, en het veranderen van deze elementen volgens de neoliberale ideeën. Het is 

tijdens deze eerste fase dat verschillende regimes wensen om de uitgebreide functies, administratie en 

bevoegdheden van de staat te beperken.  

Na deze politiek die zich focust op deconstructie, en wanneer het neoliberalisme aanvaard wordt als 

een belangrijke factor binnen het beleid van nationale en internationale instellingen, wordt de nadruk 

verlegd. De focus verschuift naar de uitbouw van neoliberale constructies, en het ontwerpen van 

neoliberale beleidsopties. Na aandacht voor de afbouw van de welvaartsstaat, en de vroegere 

dominante ideologische kaders, wordt er nu gebouwd aan een neoliberaal alternatief. Deze 

verandering, een interne transformatie in tegenstelling tot de eerdere evoluties, die externe 

toepassingen hadden, trad op tijdens de jaren ’90, die net als eerder in de jaren ’70 enkele economische 

crisis kenden met internationale gevolgen. Hierdoor werden de minpunten van het neoliberaal beleid 

in de verf gezet, en moest er intern oplossingen gevonden worden. En terwijl in de eerste fase 

deregulering een belangrijk thema was, evolueert men opnieuw naar regulering, waarbij de staat een 

rol krijgt toebedeeld (Peck & Tickell, 2007, pp. 28-35).  

De hegemonie die zich zo ontwikkelde, dringt door tot elk niveau van de samenleving. De neoliberale 

tendens blijkt overal aanwezig te zijn. Inderdaad, de fundamenten van de politieke macht van de 

neoliberale tendens rusten op de aanwezigheid en het aanvaarden door verschillende lagen en plaatsen. 

Dit laat het ontstaan toe van een politiek kader dit de markten en internationale transacties bouwt en 

definieert. Op zijn beurt zorgt dit dan weer voor een grotere politieke invloed. Dit verloop kunnen we 

ook vertalen als een tendens die verschijnt. Staten blijken zo teken te geven van een toenemende 

“neoliberalisering”, een proces van toenemende maatregelen en beleid dat gevoerd wordt in navolging 

van de neoliberale logica. Het is belangrijk om gewag te maken van deze neoliberale tendens als 

evolutie. Dit bevestigt dat het neoliberalisme geen monoliet is, noch een grote allesomvattende theorie 

die kant en klaar geïmplementeerd kan worden. Het is daarentegen een methode van transformatie. 

Het is een flexibel kader dat bestaat en voor elk vraagstuk een andere oplossing biedt (Peck & Tickell, 
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2007, p. 31). Neoliberalisme volgt een strategie van herstructurering van de markten. De doelstelling 

is een andere organisatie van de markt, zodat deze doeltreffender en efficiënter functioneert. Dit 

gebeurt stapje voor stapje, op een pragmatische wijze worden markten en verhoudingen 

getransformeerd en gecultiveerd naar een meer neoliberaal model.  

 

2.1.3 Conclusie 

Deze analyse kent nuttige bijdragen voor ons onderzoek. Immers, het is belangrijk voor ons onderzoek 

ons te realiseren dat de neoliberale agenda eerder een kader is, dat het proces van hervormingen en 

aanpassingen, die Zweedse welvaartsstaat kenmerkt, stuurt. Deze hervormingen zijn dus niet zozeer 

een resultaat van een ideologisch discours, maar eerder is het neoliberalisme een belangrijke factor die 

de weg, die Zweden heeft afgelegd, heeft beïnvloed en in een bepaalde richting heeft geduwd. Het is 

niet de doelstelling om de Zweedse welvaartsstaat af te breken, maar deze aan te passen en zo te 

transformeren opdat Zweden zou kunnen deelnemen aan de internationale politiek en economie. We 

zullen verder zien in hoeverre deze evolutie loopt en hoe de neoliberale tendens die we nu aangestipt 

hebben, kunnen onderscheiden in Zweden. 

 

2.2 Wat is een Zweedse welvaartsstaat? 

Met de aanduiding van welvaartsstaat wijst men vaak naar een samenleving die gekenmerkt wordt 

door enerzijds een hoog niveau van welvaart dat de burgers van de staat genieten, en anderzijds door 

de inspanningen die door de overheid en bestuurlijke administratie genomen worden om deze welvaart 

te behouden en garanderen. Dit is een heel algemene en tevens beknopte visie, die we moeilijk kunnen 

gebruiken. Want, streeft niet elke overheid naar het behouden van welvaart voor haar burgers? En 

wanneer spreken we over een hoog niveau? Deze visie laat ook heel wat kenmerken van een 

welvaartsstaat buiten beschouwing, die desalniettemin belangrijk zijn. 

 

2.2.1 Een algemene beschouwing 

In de wetenschappelijke literatuur heeft het onderzoek van Gøsta Esping-Andersen veel aandacht 

gekregen (Goodin, Headey, Muffels et al., 1999, p. 12, Linbom, 2001, p.174). In zijn boek “The Three 

Worlds of Welfare Capitalism” (Esping-Andersen, 1990) merkt Esping-Andersen al snel 2 visies op 

die de welvaartsstaat bekijken. Hij maakt gewag van een nauwe visie, die de welvaartsstaat definieert 

aan hand van sociale voorzieningen, en een brede visie die aansluit bij de politieke economie en die de 
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welvaartsstaat ziet als een een staat die de economie stuurt om welvaart te bereiken. Dit is een van de 

redenen waarom Esping-Andersen termen als “welfare-state regimes” en “welfare capitalism”22 

verkiest boven “welvaartsstaat”. (Esping-Andersen, 1990, pp. 1-2) Voor hem vormt “social 

citizenship” het hart van de welvaartsstaat en hij baseert zijn typologie rond de verschillende 

mogelijkheden van interacties tussen markt, staat en gezin die een staat kent. “Social citizenship” 

bestaat voor Esping-Andersen uit 2 dimensies waar hij zijn typologie rond bouwt : enerzijds de 

decommodificatie van sociale rechten, wat rekening houdt met het belang dat gehecht wordt aan 

(sociale) rechten en de onafhankelijkheid van burgers van de markt en gezin; en anderzijds de sociale 

stratificatie binnen een samenleving (Esping-Andersen, 1990, pp. 21-29; ook aangehaald in Arts & 

Gelissen, 2002, p. 141; Liebfred & Mau (eds,), 2008, p. xx). 

Esping-Andersen (1990) onderscheidt 3 types, die we hier helaas niet uitgebreid kunnen bespreken: de 

liberale welvaartsstaat, de corporatistische welvaartsstaat en de sociaal-democratische welvaartsstaat. 

Het moet gezegd worden dat het hier om een typologie gaat, en zodoende zijn het 3 ideaal-types. In 

praktijk zijn deze modellen zelden volledig terug te vinden, maar is elke land een type van 

welvaartsstaat op zich (Goodin et al.,1999, p.12; Rice, Goodin & Parpo, 2006, p.06, p.06, p.p. 197). 

Een eerste cluster typeert Esping-Andersen als de liberale welvaartsstaat, waar de markt primeert. 

Sociale voordelen worden weinig toegekend en het sociaal beleid is eerder minimaal (Esping-

Andersen, 1990, p. 167). Er worden weinig herverdelende maatregelen genomen (Arts & Gelissen, 

2002, p. 141) en de staat beperkt zich tot stimuleren van de private markt, die sociale zekerheid 

aanbiedt. Deze welvaartsstaat kent minder sociale rechten, en dus een lage mate van 

“decommodification” terwijl een sociale kloof in stand wordt gehouden tussen de kleine groep 

behoeftigen, die kunnen profiteren van sociale voordelen, en de meerderheid die op de markt steunt 

voor sociale zekerheid. Esping-Andersen noemt hier de Verenigde Staten en Australië als voorbeeld. 

(Esping-Andersen, 1990, 167-168). 

Een tweede cluster groepeert zich rond de corporatistische welvaartsstaat, die is ontsprongen uit het 

corporatistische gedachtegoed en mede is gevormd door de Katholieke Kerk, wat verklaart waarom we 

dit type in het continentale Europa terugvinden. Door de invloed van de Kerk is er een sterke nadruk 

op familie en gezin, maar minder op marktconform sociaal beleid, hoewel de staat de markt domineert 

als aanbieder van sociale zekerheid. Er is een sterke stratificatie binnen de maatschappij, en de nadruk 

                                                           

2
 Omdat we deze termen verder niet zullen gebruiken, en hier sporadisch op zullen terugkomen, verkiezen we ze 

niet te vertalen. Bovendien zijn we van mening dat een vertaling afbreuk zou doen van de kracht en 
duidelijkheid van de termen. 
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ligt minder op herverdelend beleid. De staat komt alleen tussen waar de familie niet kan, en er wordt 

rekening gehouden met de status van de behoeftige, want het sociaal beleid heeft in de eerste plaats als 

de sociale structuren in stand te houden (Esping-Andersen, 1990, p. 168). 

De sociaal-democratische welvaartsstaat wilt een grotere gelijkheid onder haar bevolking dan 

bovengenoemde types. Er wordt meer belang gehecht aan sociale rechten en aan het principe van 

universalisme, wat betekent dat het sociaal beleid uitgebreid wordt toegepast. Er is geen plaats voor de 

markt, en alle burgers kennen gelijke sociale bescherming, door een doorgedreven model van 

herverdeling, wat sociale kloven moet vervlakken. De mate van decommodificatie is groot en het doel 

is individuele onafhankelijkheid. Welvaartsstaten die neigen naar dit model streven naar een hoge 

graad van werkgelegenheid (Esping-Andersen, 1990, pp. 168-169; ook aangehaald in Arts & Gelissen, 

2002, p. 142). 

 Zweden en de andere scandinavische staten zijn voor hem de staten die het dichtst het sociaal-

democratische type benaderen, want opnieuw, aangezien het om een typologie gaat, zijn de drie 

voorgestelde types ideaaltypes, en dus in praktijk zelden terug te vinden. De sociaal-democratische 

welvaartsstaat streeft naar een gelijkheid van welvaart voor alle burgers volgens het principe van 

universalisme. Er is geen plaats voor de markt, en alle burgers kennen een gelijk sociale bescherming, 

wat sociale kloven moet vervlakken. Het sociale model laat de markt niet toe, maar tracht een 

solidariteit onder alle deelnemers van de samenleving te voorzien met als doel de individuele 

onafhankelijkheid te maximaliseren. Daarom tracht de overheid de afhankelijkheid van gezinnen van 

de markt naar beneden te halen. Esping-Andersen stelt dit als: “All benefit; all are dependent; and all 

will presumably feel obliged to pay” (Esping-Andersen, 1990, p. 28). Welvaartsstaten die neigen naar 

dit model streven naar een hoge graad van werkgelegenheid (Esping-Andersen, 1990, pp. 27-28; ook 

aangehaald in Arts & Gelissen, 2002, p. 142). 

In de beschouwing van Esping-Andersen over de welvaartsstaat komen dus 2 elementen naar voor: de 

welvaartsstaat kent een unieke interactie van markt, staat en gezin en de welvaartsstaat hecht belang 

aan social citizenship, wat op zijn beurt bestaat uit 2 dimensies: sociale stratificatie en 

decommodificatie. Uiteraard kent zijn werk verschillende kritieken. Zo stellen Rice, Goodin & Parpo 

(2006) dat ook tijd een belangrijke factor is om een welvaartsstaat te typeren . Tijd, en de keuze om 

tijd te spenderen zoals men wil, is voor deze auteurs een belangrijke variabele om welvaart te meten 

(Rice, Goodin & Parpo, 2006, pp. 196; 199-201). Arts & Gelissen (2002) beschrijven verschillende 

kritieken die men in de literatuur kan vinden. Een eerste punt is het gebrek aan duidelijkheid omtrent 

de mediterrane landen, die volgens hen door Esping-Andersen binnen de corporatistische cluster 

vallen, maar volgens andere auteurs zoals Liebfreid, Bonoli en Ferrera een aparte categorie verdienen. 

Zodoende duikt er een “Zuiders model” op in de wetenschappelijke literatuur, die focust op de situatie 

van de staten in Zuid-Europa. Voor Arts & Gelissen is er ook onduidelijkheid over de typering van de 
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wat ze noemen de antipode landen, wat betrekking heeft op Australië en Nieuw-Zeeland, die Esping-

Andersen opneemt binnen de cluster rond de liberale welvaartsstaat (Arts&Gelissen, 2002, pp.145-

146). Arts & Gelissen betwisten dit vanwege de “marginal commitment to public welfare and strong 

reliance on means testing”. Deze landen kunnen niet bij de cluster gerekend worden omdat ze een 

ander model van welvaartsstaat hebben, dat minder nadruk legt op sociaal beleid en herverdeling 

wordt beoogt door middel van inkomensbeleid (Castle, aangehaald in Arts & Gelissen, 2002, p.146), 

wat zou kunnen bewijzen dat deze landen een aparte categorie vormen, die volgens Arts & Gelissen 

verder is uitgewerkt door Korpi & Palme (aangehaald in Arts & Gelissen, 2002, p. 147). En laatste 

punt van kritiek is de weinige aandacht die Esping-Andersen heeft voor gender. Verschillende auteurs 

hebben de invloed van sekse op de classificatie van welvaartsstaten en het sociaal beleid bestudeerd. 

Sekse wordt door welvaartsstaten anders benadert en geïncorporeerd in het sociaal model, wat zorgt 

voor een mogelijkheid om ook welvaartsstaten te typeren naargelang het behandelen van gender-

verschillen. Men kan dit verder opentrekken naar familie, en hoe familie al dan niet deel uitmaakt van 

het sociaal beleid (Arts & Gelissen, 2002, pp. 147-148). 

Echter, voor ons onderzoek is de aandacht op de conceptualisering van de welvaartsstaat belangrijk. 

Zo blijkt men in de literatuur het eens te zijn dat de welvaartsstaat belang hecht aan de sociale rechten. 

Deleeck (2001) haalt daarbij aan dat vooral de waarborging van die sociale rechten kenmerkend is 

voor de welvaartsstaat. Hieruit volgt dat een welvaartsstaat vaak gezien wordt als tevens een 

democratische staat. Een derde punt dat Deleeck maakt is dat de welvaartsstaat dit combineert met 

zowel een hoog welvaartspeil als een hoge economische standaard. Hier vinden we ook de nadruk op 

werkgelegenheid terug. Verder maakt Deleeck ook nog melding van een niet-statelijk karakter van de 

welvaartsstaat. Verschillende sociale overeenkomsten worden in de welvaartsstaat op een ander niveau 

geregeld dan op het niveau van de overheid. Met andere woorden, sociaal overleg is volgens Deleeck 

een belangrijk onderdeel van de werkwijze van de welvaartsstaat. Ook de uitvoering van het sociaal 

beleid wordt op een ander niveau geregeld (Deleeck, 2001, pp. 25-36). We zien dus dat Deleeck een 

meer praktische visie hanteert met betrekking tot de welvaartsstaat. Toch merken we dat de 

welvaartsstaat vaak dezelfde eigenschappen wordt toegewezen. 

 

2.2.2.Een welvaartsstaat in Zweden? 

Nu we een idee hebben van wat de welvaartsstaat behelst, kunnen we dit toepassen op Zweden. 

Waarom wordt Zweden een welvaartsstaat genoemd en wat maakt Zweden zo speciaal? Als we kijken 

naar verschillende indexen, merken we dat Zweden bij de top hoort wanneer landen rangschikken op 

basis van welvaart (Andersen, Holmström, Honkapohja, Korkman, Söderström & Vartiainen, 2007, p. 

11). Bovendien combineert Zweden dit met een economische groei en ook een stabiele regering 
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(Steinmo, 2010, p.30). Het land blijkt dus een prototype te zijn van wat we welvaartsstaat kunnen 

noemen. 

Freeman, Topel & Swedenborg (1997) beschrijven de Zweedse welvaartsstaat als een logisch systeem, 

dat economie en sociaal beleid verenigt, dat armoede helpt indijken. Het systeem is volgens deze 

auteurs geleidelijk aan geëvolueerd, doordat beleidsbeslissingen hebben voortgebouwd op andere 

beleidsbeslissingen, waardoor een logische constructie is ontstaan. Dit betekent voor Freeman et al. 

niet elk element van het model evenveel bijdrage heeft geleverd aan de Zweedse welvaartsstaat. 

(Freeman, Topel & Swedenborg, 1997, pp. 21-23) 

We nemen de classificatie over van Esping-Andersen, omdat dit werk niet alleen een duidelijke 

typologie hanteert, zij onderhevig aan kritiek, en tevens een standaard zet voor andere typologieën met 

betrekking tot de welvaartsstaat. 

Eerst kijken we naar de mate van decommodificatie. Wanneer we de HDI-index bekijken, blijkt 

Zweden hier goed te scoren. Dit kan indiceren dat Zweden vele sociale rechten genieten en dat deze 

rechten effectief gewaarborgd worden. Het beleid van Zweden is er op gericht om het individu zo een 

groot mogelijke onafhankelijkheid te garanderen. 

De mate van sociale stratificatie is dan weer wat kleiner. De sociale verschillen, maar ook de kloof 

tussen man en vrouw is kleiner dan in andere landen die algemeen als welvaartsstaten beschouwd 

kunnen worden. We kunnen dus begrijpen waarom Esping-Andersen Zweden in zijn cluster van 

sociaal-democratische landen plaatst. 

Wanneer we kijken naar het beleid van Zweden, zien we dat de regering streeft naar een hoge graad 

van werkgelegenheid. Bovendien kent Zweden een model van sociaal overleg. Lindvall & Rothstein 

(2006) merken dat op een centraal niveau het algemene beleid wordt uitgestippeld, dat op het lokale 

niveau wordt geïmplementeerd (Lindvall & Rothstein, 2006, pp. 49-50). Ook Steinmo (2003) haalt dit 

aan. Hij noemt het Zweeds beleid een voorbeeld van socio-corporatisme, waar deals worden gesloten 

tussen de sociale partners en deze toegang tot het beleid van de regering (Steinmo, 2003, pp. 32-33). 

Hier ligt een kernelement van de Zweedse staat, dat belangrijk is voor ons onderzoek. De politieke 

partijen, de vakbonden en sociale en economische belangengroepen zijn in Zweden sterk verbonden 

met elkaar en deze relatie is een belangrijke factor voor het uitbouwen van de welvaartsstaat en het 

sociaal model waarvoor Zweden gekend is. 

Een ander kernelement van de Zweedse staat, waardoor we kunnen argumenteren dat ze de term 

welvaartsstaat verdient, is de nadruk van het sociaal model van Zweden op het principe van 

universalisme. Dit principe duikt in elke beschrijving van de Zweedse staat in de wetenschappelijke 
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literatuur op3. Inderdaad, het sociaal model van Zweden is bijzonder in dat het niet zozeer op basis van 

nood middelen toekent en verdeelt. Eerder kent het middelen toe aan iedereen, ongeacht de situatie. 

Het kan dus beschouwd worden als een egalitair systeem, dat geen onderscheid maakt tussen haar 

burgers en deelnemers (Steinmo, 2010, p. 35). Het citaat van Esping-Andersen kunnen we opnieuw 

toepassen, want iedereen betaalt volgens gelijke wetten of regels, net zoals iedereen volgens hetzelfde 

beleid voordelen kent. Dit creëert het uitgebreid sociale stelsel dat vaak met Zweden geassocieerd 

wordt. 

  

                                                           

3
 Zie onder meer: Alestalo, Horte & Kuhnle (2009), Lundberg & Amark (2001), Andersson (2009), Mouritzen 

(1995) en Steinmo (2010). 
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3 De evolutie van de Zweedse welvaartsstaat 

 
Nu we het kader van ons onderzoek hebben geschetst, kunnen we ons richten op de Zweedse 

welvaartsstaat zelf. In dit deel schetsen we het ontstaan en het verdere pad dat de staat heeft afgelegd. 

We zullen ons niet enkel bij beschrijven houden, maar ook al een analyse maken vanuit ons 

theoretisch kader.  We hebben boven reeds begrepen dat het neoliberalisme voornamelijk de vrije 

markt als machtigste factor ziet om welvaart te generen. Dit theoretisch denken kan ons helpen te 

begrijpen hoe en waarom het Zweeds model, een gelouterd kenmerk van Zweden, is geëvolueerd. Zo 

zullen we een inzicht kunnen verwerven in welke manier het neoliberale denken zijn invloed 

verstrekte.  

We vertrekken dus vanuit de hypothese dat er een neoliberale tendens aanwezig is. Deze aanwezigheid 

wordt door verschillende auteurs opgemerkt (Lundberg & Amark, 2001; Lindbom, 2001; Harvey, 

2005; Upchurch, Taylor & Mathers, 2009; Steinmo, 2010). Bovendien wordt een neoliberale 

hegemonie internationaal aanvaard door middel van het belang dat gehecht wordt aan de Washington 

Consensus. De Washington Consensus duidt, zoals reeds vermeld, op de dominantie van de 

neoliberale ideeën bij de internationale instellingen. Deze internationale instellingen hebben 

vanzelfsprekend enige invloed op de cultuur binnen de Zweedse samenleving en de werking van de 

Zweedse instellingen. Zweden, als lid van de OESO, kunnen we categoriseren als een westers 

geïndustrialiseerde economie, waardoor ze dicht bij de internationale instellingen staat die vaak een 

westerse achtergrond hebben. Hier kan verwezen worden naar onder meer het deelnemen aan de 

Europese Unie en IMF, wat verder dieper behandelt zal worden in dit onderzoek. 

 

3.1 Ontstaan van een welvaartsstaat 

3.1.1 De industrialisering van Zweden 

Steinmo (2010) maakt een heldere beschrijving van de evolutie van de welvaartsstaat in zijn boek, 

waar hij verschillende elementen van belang aanhaalt wanneer de kiemen van de Zweedse 

welvaartsstaat bestudeert worden. Zo kan Zweden gezien worden als een land dat zich later 

ontwikkelde en waar de industrialisering later volgde dan andere landen in Europa en Noord-

Amerika4; heeft het een gunstige geografische locatie, als deel van Europa maar toch gescheiden door 

de Baltische Zee, relatief veilig en geïsoleerd, maar met een gemakkelijke handelsroute; het heeft een 

kleine en homogene populatie; en bovendien heeft Zweden veel natuurlijke rijkdommen (Steinmo, 

2010, p.45). Heckscher (1954) maken daarboven nog melding van de instroom van kapitaal die 

                                                           
4
 De industrialisering van Zweden vond plaats eind 19de eeuw, daar waar de industrialisering van Groot-

Brittannië in de 18de eeuw plaatsvond, en ook de ontwikkeling van Duitsland en Noord-Amerika vond begin 
19de eeuw plaats (Scott, 1988). 
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Zweden zal ontvangen tijdens de periode van industriële ontwikkeling tot aan de Eerste Wereldoorlog. 

Dit zal de handelsstroom van Zweden positief beïnvloeden, waardoor de economische groei en de 

ontwikkeling van de Zweedse industrie gestimuleerd kan worden (Hecksher, 1954, pp. 210-212). Nog 

belangrijker om economische groei te bereiken, is de nadruk die Zweden zal leggen op onderwijs en 

technologische kennis, die begint met de uitwisseling van technologische en wetenschappelijke know-

how en onderzoek.  

 Voor de industrialisering van Zweden teerde het land op de agrarische sector.  Maar de aanwezigheid 

van hout, steenkool, cokes en ijzer zorgde voor een snelle ontwikkeling van de industriële sector onder 

druk van de groeiende vraag door de westerse ontwikkeling. De industrialisering van Zweden werd zo 

versneld, en de Zweedse economie maakte een inhaalbeweging op zijn Europese concurrenten, met 

zijn focus op die sectoren waar Zweden een duidelijk voordeel geniet, namelijk de mijn- en staalbouw, 

hoewel de landbouw belangrijk bleef (Carlsson, aangehaald in Korpi, 1978).  Deze groei werd 

voortgezet tijdens de Eerste Wereldoorlog, waar Zweden dankzij zijn neutrale status gespaard bleef 

van de schadelijke gevolgen van de oorlog, maar wel economische voordelen kon plukken.   

Sommige auteurs situeren het beginpunt van de bouw van een Zweedse welvaartsstaat. De 

industrialisering zorgde voor sociale vraagstukken (Lundberg & Amark, 2001, p. 157). Het ontstaan 

van het sociaal model wordt dan beschouwd als een product van de industrialisering en geïnspireerd 

op de sociale politiek van Otto von Bismarck (Alestalo, Hort & Kuhnle, 2009, p. 9). Zweden kent dan 

al een goed draaiende publieke administratie (De Vijlder, 1996, p. 3), en geleidelijk worden er 

elementen van sociale zekerheid geïntroduceerd (Sjoberg, 1985, pp. 61-63; Lundberg & Amark, 2001, 

p. 157-160). Echter, we kunnen nog nauwelijks spreken van een sociaal model zoals hierboven 

beschreven (Tilton, 1990, p. 7;  Lundberg & Amark, 2001, p. 160). 

We stellen wel vast dat door deze industrialisering de creatie van vakbonden bespoedigd werd 

(Steinmo, 2010, p.47). De Zweedse arbeiders slaagden in een relatief snel tempo er in om zich te 

organiseren. Steinmo (2010) verklaart dit door de samenstelling van de Zweedse samenleving, die vrij 

homogeen was en geen grote breuklijnen kenden. In 1898 werd de Landsorganisationen (afgekort als 

LO, wat ook in deze verhandeling zal gebruikt worden) opgericht als nationale federatie van 

arbeidersvakbonden, waarvan het ledenaantal aan een snel tempo zal toenemen. Als reactie op de 

toenemende activiteit van de LO zal 4 jaar later de werkgeversorganisatie Svenska 

Arbetsgivareföreningen (verder afgekort als SAF) opgericht worden (Heckscher & Hecksher, 1954, 

aangehaald in Steinmo, 2010).  

De economische crisis die plaats vond in 1930 na de krach van de beurs van Wall Street, had ook een 

weerslag op de Zweedse samenleving. De onzekerheid en de Grote Depressie zorgde voor een stijging 

van de populariteit van de Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartiet, de sociaal-democratische 
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partij (verder afgekort als SAP), die met haar hervormingsprogramma veel succes oogste (Tilton, 

1990, pp. 11-12; De Vijlder, 1996, p.7). In 1932 slaagt de SAP een coalitieregering te vormen met de 

Boerenpartij5. Vanaf dit moment zal de SAP gedurende lange tijd de dominante partij zijn van 

Zweden. Ze slaagt er in in elke regering tot 1976 de grootste partij van de regering te zijn, met 

uitzondering van vier maanden in 1936 (Steinmo, 2010 p. 49).   

Enkele auteurs  als De Vijlder (1996) en Ryner (1999) situeren daarom het ontstaan van het Zweedse 

sociaal model tijdens deze periode.  De sociale hervormingen die de Zweedse sociaal-democraitsche 

partij doorvoert, worden door haar ideologie geïnspireerd en leggen een sterke nadruk op het principe 

van universalisme (aangehaald in Alestalo et al., pp. 16-17). De SAP implenteert het model door 

middel van subsidies en overheidssteun (Freeman et al., 1997, pp. 12-15). Doordat de partij lange tijd 

de Zweedse politiek domineert, en alleen of als sterkste partner in de regering zit, is het gemakkelijker 

om een consensus te bereiken en haar beleid door te voeren (Tilton, 1990, pp. 7-8; Lundberg & 

Amark, 2001, p. 160; Freeman et al., 1997, pp.12-15).  

 

3.1.2 Het historisch compromis van Saltsjöbad 

De basis van dit model werd gelegd met een historich compromis, dat in 1936 werd gesloten in 

Saltsjöbad (Tsarouhas, 2008, p. 53-55; Steinmo, 2010, pp. 50-52). Dit compromis verenigde de 

arbeidersvereniging LO en werkgeversorganisatie SAF, die voorheen in een continue conflict met 

elkaar lagen. Het smeedde een band tussen het kapitaal en de arbeid. De beide partijen begrepen dat 

het in het belang van Zweden was om te streven naar een economische groei, zodat deze zorgde voor 

een stijging van productiviteit en werkgelegenheid, en die te behouden. Men begreep dat men om dit 

te bereiken beter kon samenwerkten dan conflicten te zoeken.  Steinmo (2010) verwijst hier naar de 

homogene samenstelling van de bevolking als een reden waarom zowel de conflicten in de 

belangenorganisaties onderling tot een minimum beperkt blijven als de top van die organisaties, en de 

Zweedse elite bij uitbreiding, op een zelfde golflengte zit in Zweden. Hij stelt: ”Indeed, it is fair to say 

that the very small number of people in top positions worked to facilitate compromise and helped them 

see that they had common interests.” (Steinmo, 2010, p.50) Hij maakt gewag van een symbiotische 

relatie tussen de LO en de SAF en besluit: ”From then on they would view themselves as ’labor 

market partners’ rather than antagonists.” (Steinmo, 2010, pp. 51) 

 Dit compromis vond plaats onder het oog van de SAP, die de grootste partij van de regering was, en 

had een grote impact op de Zweedse politieke wereld. Het compromis veranderde de accenten die het 

                                                           
5
 Ondanks de industrialisering van Zweden, vertegenwoordigde de agrarische sector in het begin van de 19de 

eeuw nog altijd een aanzienlijk deel van de Zweedse economie, en waren de boeren en werknemers in de 
agrarische sector nog steeds belangrijk. De Boerenpartij had uiteraard andere belangen dan de SAP, die haar 
stemmen bij de werknemers van de industriële sector haalde (Steinmo, 2010, p. 49). 
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politiek beleid kon leggen. Dankzij dit compromis kon de SAP, die nauw verbonden was met de LO6, 

zijn sociale politiek uitvoeren en de bouwstenen leggen voor het sociaal model en bij uitbreiding de 

Zweedse welvaartsstaat.  De SAP stond altijd al dicht bij de LO, die een belangrijk deel van haar 

doelpubliek vertegenwoordigde, en dit compromis verstrengelde de banden tussen de partij en de 

vakbondsorganisatie nog meer. Het compromis wordt zo de eerste stap naar het socio-corporatistisch 

model dat Zweden zal handhaven de komende jaren en decennia (Ryner, 1999, pp. 50-51; Lundberg & 

Amark, 2001, p. 160; Steinmo, 2003, p. 32). 

Dit compromis werd nog verder uitgediept tijdens de Tweede Wereldoorlog (Steinmo, 2010, p. 52). 

Opnieuw, net zoals in de Eerste Wereldoorlog, zal Zweden een neutrale politiek voeren. En, net zoals 

na de vorige wereldoorlog, zal deze politiek de Zweedse economie stimuleren. Omdat de 

industrialisering van Zweden zich toespitste op sector als de staal- en mijnbouw, en deze materialen 

een grotere vraag kenden tijdens de Wereldoorlogen, maar ook de jaren daarna, werd de economie van 

Zweden, dankzij de groei van de belangrijkste industriële sectoren van die economie, gestimuleerd 

(Sjoberg, 1985, p. 71; Lundberg & Amark, 2001, p. 164). Daarenboven betekende dit dat Zweden 

minder schade had geleden tijdens de oorlog, en zodoende de heropbouw van Zweden voorspoediger 

verliep. Dit is een reden dat het economisch succes kan verklaren dat Zweden tijdens deze periode 

kent, en die de juiste omstandigheden zullen scheppen voor het bouwen van een welvaartsstaat. Want 

het succes dat Zweden zal genieten, spoort hen aan de gevolgde weg te blijven wandelen. Het geloof 

in economische cooperatie en concentratie wordt versterkt door de zichtbare positieve gevolgen van 

het overleg dat Zweden kent. Bovendien had de Tweede Wereldoorlog ook een institutioneel gevolg. 

De instellingen die werden uitgebouwd tijdens de oorlog om het land te kunnen blijven besturen, 

waren ontworpen in het verlengde van de sociale politiek die begonnen was door de sociaal-

democratische partij en het compromis van Saltsjöbad. Deze instituties versterkte de banden tussen 

arbeid, kapitaal en politiek (Steinmo, 2010, pp. 52-54).  

 

3.1.3 Het Rehn-Meider plan en de expansie van het sociaal model 

Echter, het economische succes dat Zweden genoot kende ook nadelen. Zo kent Zweden door de 

expansie van de economie vanaf 1950 een overschot op werkgelegenheid en een toenemende inflatie.  

Dit gaf aanleiding tot de creatie van het Rehn-Meider model7. Het Rehn-Meider model is voor 

sommige auteurs een bewijs van de economische aanpak van het Zweedse sociaal model (Ryner, 

1999, pp. 50-51). Dit model zal het werkgelegenheidsbeleid van de Zweedse overheid herdefinieren. 

                                                           
6
 Zoals we ook in hoofdstuk 5 zullen zien, zijn zowel de SAP als de LO ontstaan uit de eerdere SAP, die zich in 

1889 splitst in een politieke partij en een vakbondsvleugel 
7
 Genoemd naar Gösta Rehn en Rudolf Meidner, de LO-economisten die het plan ontwikkelden (Hinnsfors, 

2006, p. 103; Tsarouhas, 2008, p. 56). 
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Het model heeft als doel de werkgelegenheid van Zweden actief te sturen en op de arbeidsmarkt in te 

grijpen om zo een zo efficiënt mogelijk arbeidsbeleid uit te voeren. Het sociaal plan, dat ontwikkeld is 

door de top van de LO, streeft naar gelijk loon voor gelijk werk, en deze lonen werden nationaal 

besproken.Het plan grijpt tevens in op het arbeidsmarktbeleid door de methode te ontwikkelen om de 

werkloze burger met staatsteun om te scholen en indien nodig te verhuizen, en zo de werkloze burger 

naar de job te brengen zonder economische kosten (Ryner, 1999, p. 51; Steinmo, 2010, p.54). Het 

werd gesteund door de SAF, dat hierin een kans zag om oneerlijke competitie door middel van 

verschillen in loon te bannen (Tsarouhas, 2008, pp. 57-58). Bovendien wordt er aandacht gegeven aan 

de genderpolitiek van de Zweedse arbeidsmarkt. Immers, om te kunnen voldoen aan de eisen de 

economische expansie, maar ook om het Zweeds model financieel in stand te houden, was het 

noodzakelijk dat ook vrouwen (die toen traditioneel eerder een rol binnen het gezin vervulden) deel uit 

maakten van de arbeidsmarkt (Steinmo, 2010, pp.56-59). 

Dit had gevolgen voor de sociale instellingen en structuren van de staat. Het Rehn-Meiderplan 

versterkte de rol van vakbonden binnen de gecentraliseerde Zweedse staat (Tsarouhas, 2008, p. 57). 

Bovendien ondernam de SAP verschillende sociale maatregelen die ingrepen op de huishoudens van 

haar bevolking, om de drempel voor de Zweedse burgers te verlagen. Het is in dit kader dat de 

uitvoerige sociale zekerheid met betrekking tot kinderbijslag, zwangerschaps- en vaderschapsverloven 

en dergelijke kunnen beschouwen. Het extensieve kinderzorgbeleid moest het vooral voor de 

vrouwelijke burgers ondersteunen bij hun actieve loopbaan (Steinmo, 2010, p. 58).  

Het Rehn-Meider model bevestigde het toenmalige idee dat men de economie en de politieke 

organisatie van de economie rationeel moest benaderd worden. De SAP, dat samen met de LO en de 

SAF betrokken was in het overlegsmodel dat de Zweedse knopen doorhakte, volgde deze gedachte 

volledig en bouwde rationeel het sociaal model verder uit. Dit verklaart de uitspraak van Ryner om het 

Zweeds model als een ”institutional expression of Sweden’s particular version of the postwar ’politics 

of productivity’” te zien (Ryner, 1999, p. 51).  

Het Zweeds model blijkt gevormd en gemodeleerd te zijn aan hand van de opties en mogelijkheden 

die op dat moment ter beschikking waren. In dit perspectief is de Zweedse staat dus historisch 

geevolueerd tot een welvaartsstaat, omdat dit volgens de elite de beste oplossing was om economische 

groei te bereiken, wat op zijn beurt welvaart brengt voor de bevolking en de samenleving. Geleidelijk 

aan hebben de beslissingen van de Zweedse overheid bijgedragen tot de welvaartsstaat die Zweden 

wordt. Zo groeit de welvaartsstaat, waarbij de sociale politiek rationeel benaderd wordt, niet als een 

gevolg van een groot plan, maar met verschillende stenen die op elkaar gebouwd worden als het ware. 

 Dit leidt tot het Zweeds model dat geroemd wordt. Ryner (1999) spreekt van de ”golden age”, 

Zweden slaagt erin haar welvaart te combineren met het welzijn, het slaagt erin groeiend economisch 
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succes te combineren met de expansie van het sociaal model (Ryner, 1999, p. 51). De Zweedse 

overheid stimuleert de economie met grote publieke uitgaven en het land kent economische voorspoed 

en succes in het behalen van de doelstellingen van het model. De Zweedse samenleving kende weinig 

armoede en werkloosheid, en had nu een hooggeschoolde, flexibele arbeidsmarkt (Steinmo, 2010, p. 

59). Dit werd in stand gehouden door de langdurige periode van regeren van de SAP, en haar 

connectie met de LO en de SAF, dankzij het overlegmodel dat in Zweden geïntroduceerd werd met het 

historisch compromis van Saltsjöbad. Dit overlegmodel, dat de verbinding produceerde tussen de top 

van de arbeidersvereniging, werkgeversorganisatie en partij, ofte tussen arbeid, kapitaal en staat, 

bewees zijn waarde doordat het gevolgde beleid en genomen maatregelen steeds door elke belangrijke 

factor binnen een samenleving gedragen werd. Zodoende werd het Zweedse beleid eendrachtig 

gesteund en traditionele conflicten geminimaliseerd. Dit vereiste natuurlijk een inzicht van de 

betrokken partijen, die zich realiseren dat er beter samengewerkt kon worden om zo succes te boeken. 

Dit betekende tevens dat men zich soms moest schikken tegen de zin naar het algemeen belang.  

Een belangrijke factor die dit mogelijk maakte is de agenda die de SAP had. De SAP droeg de 

principes van universalisme en egalitarisme hoog in de vaandel, sinds deze principes nodig waren om 

alle burgers te verzamelen achter het sociale project. Olsen (1974) citeert Alva Myrdal, die het 

officieel standpunt van de SAP vertegenwoordigde als volgt: ”A policy which aims to use the diverse 

resources of each individual and leads to the graduate reduction of differences in conditions of life 

is...justified by  obvious principles of justice. More than this, it is a precondition for stable social 

development and for the preservation of social solidarity” (Myrdal, 1971, geciteerd in Olsen, 1974, p. 

323). Het langdurige aanblijven van de SAP heeft zodoende een stempel gezet op de Zweedse 

samenleving, die doordrongen werd door het belang van (sociale) gelijkheid (Steinmo, 2010, p.44). 

Het sociaal-democratische regime legde de nadruk van het overheidsbeleid op de sociale thema’s. Het 

regime zorgde ervoor dat de principes van universalisme en egalitarisme in de samenleving verankert 

werden en deze samenleving gestructureerd werd volgens deze principes.   

Maar naast geïnspireerd te zijn door ideologische keuzes, was de keuze voor de principes van 

universalisme tevens nodig om elke sociale klasse achter de beleidskeuzes van de SAP te verenigen. 

Hierbij komt de waarheid achter het citaat van Esping-Andersen dat boven werd aangehaald weer naar 

voor: “All benefit; all are dependent; and all will presumably feel obliged to pay” (Esping-Andersen, 

1990, p. 28). Door de welvaartsstaat voor iedereen toegankelijk te maken, en de voordelen voor 

iedereen te laten gelden, was het gemakkelijker voor burgers, gezinnen en hele sociale klasses om zich 

neer te leggen bij de toegevingen en inspanningen die van hen gevraagd werden (Steinmo, 2010, 

p.55).  
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3.1.4 Een kleine tussenstop - conclusie  

Wanneer we hier even stilstaan, kunnen we dus noteren dat de Zweedse welvaartsstaat niet zozeer een 

duidelijk doel was, al dan niet geïnspireerd door een sociaal-democratische visie. Eerder, zoals 

hierboven, blijken de vraagstukken die zich opdrongen aan Zweden de weg die Zweden tot dit punt 

heeft afgelegd te hebben gedefinieerd. De industrialisering en hoe deze te geleiden, hoe de 

economische groei te behouden, hoe deze te koppelen met het garanderen van welvaart, deze 

vraagstukken creerden een context waarbinnen Zweden moest handelen.  

Een eerste belangrijk moment was het historisch compromis van Saltsjöbad, dat het kader, het model 

vastlegde waarbinnen in Zweden beslissingen genomen zullen worden. Daarboven is de langdurige 

periode van regeren van de SAP een belangrijke factor die tot het ontstaan en het succes van de 

welvaartsstaat heeft geleid. Het overlegmodel en de jaren dat de SAP aan de macht blijft, zorgen voor 

een vreedzame stabiliteit (Steinmo, 2010, pp. 52-56). Deze stabiliteit laat toe dat de sociale politiek 

langzaam gevormd kan worden, zelfs tijdens de oorlogsjaren, wat de economische bloei van Zweden 

alleen maar ten goede kwam.  

Deze stabiliteit gaf de SAP de kans om zijn programma, dat ongelijkheid en armoede wou bestrijden, 

te verwezenlijken (Olsen, 1974, p. 323).  Dit programma was, gezien het de sociaal-democratische 

partij was die de Zweedse politiek domineerde, sterk gericht op de sociale vraagstukken en benaderde 

deze problemen vanuit de principes van universalisme en egalitarisme. Dit betekent dat het kader 

opnieuw beperkt werd, wanneer de keuzes geinspireerd werden door deze principes.  

Een tweede belangrijk moment doet zich voor met de ontwikkeling van Rehn-Meider plan. Dit 

definieert het arbeidsbeleid van Zweden. Hierdoor wordt opnieuw het kader waarbinnen de SAP kan 

handelen bepaald. Dit grootschalig beleid heeft zijn impact op het sociale beleid omdat het nieuwe 

problemen opwerpt, die vanuit het reeds ontstane kader aangepakt worden. Dit zal leiden tot een 

verdere uitbouw van het sociaal beleid van de SAP, met één van de meest uitgebreide welvaartsstaten 

tot gevolg. Het Rehn-Meider plan vertaalde het idee dat een samenleving rationeel gestructureerd kan 

worden en haar problemen zodoende rationeel benaderd moeten worden (Steinmo, 2010, p. 54-55). 

Sociale vraagstukken werden met een economische invalshoek bestudeerd. De Zweedse staat werd 

beschouwd als een technisch probleem dat zo moest opgelost worden door verschillende onderdelen te 

verbeteren en aan te passen, zodat de staat efficiënter haar doelstellingen kan bereiken.  

Er kan dus geconcludeerd worden dat het einddoel niet bepaald was wanneer men tot het compromis 

van Saltsjöbad kwam, noch wanneer men het Rehn-Meider plan ontwikkelden. Eerder zorgde deze 

feiten, naast de agenda van SAP voor een duidelijke, rationele richting naar de Zweedse 

welvaartsstaat, dat economische groei met welvaart en welzijn voor zijn samenleving combineerde.  
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3.2 De welvaartsstaat in vraag gesteld 

3.2.1 Scheuren in het historisch compromis 

Zweden wordt getypeerd als een kleine open economie (Lindbom, 2001, p. 172) wat betekent dat het 

land afhankelijk is van haar export, en dus ook van de internationale omstandigheden. In 1973 kende 

de wereld haar eerste oliecrisis, en sputterde de globale economie. Ook Zweden voelt hiervan de 

weerslag, hetzij ietwat later en de voorheen stabiele groei word onderbroken (Lundberg & Amark, p. 

172; De Vijlder, 1996, p. 22). Het uitgebouwde sociaal model vangt deze terugval van de economie 

op, maar hierdoor verhoogt haar kostprijs wel. Net als de inflatie, stijgt de belastingsdruk (Lindbeck et 

al, 1994, p.2), waardoor er steeds meer kritiek op het sociaal model luidt (Andersson, 2009, pp. 234 – 

236).  

Die kritiek werd vooral geuit vanwege de leden van de LO. Het was een uiting van de frustratie die al 

een geruime tijd sluimerde (Tsarouhas, 2008, pp. 62-63). Wanneer de economie aantrekte, kenden 

Zweedse bedrijven een stijgende winst. Echter, door de gecentraliseerde loononderhandelingen dat de 

LO en de SAF overeen waren gekomen, volgden de lonen de winststijging niet meer. De staking in 

Kiruna, reeds in 1969, was een teken aan de wand. Er rees meer en meer verzet tegen het 

gecentraliseerd beleid van de Zweedse administratie en tegen de rationele benadering die de Zweedse 

staat kenmerkte (Tsahouras, 2008, p. 65; Steinmo, 2010, p. 60).  

Het toegenomen verzet leidt tot een verschuiving van de verhoudingen tussen de belangrijkste partijen 

die tot dan de Zweedse welvaartsstaat domineren. De LO, de belangrijkste vakbondsfederatie van 

Zweden, moest toezien hoe de federatie van bediendenvakbonden, Tjänstemännes Centralorganization 

(afgekort als TCO) aan populariteit won, en zich opstelde tegen de LO (Steinmo, 2010, p. 62). Dit 

leidde tot een radicalisering binnen de vakbondsbeweging. Hierdoor werd het vertrouwen dat bestond 

tussen de partners van het overlegmodel, tussen arbeid en kapitaal, geschonden. Terwijl men ten tijde 

van het historisch compromis begreep dat men beter samenwerkte voor een Zweeds succes, kwam 

men nu meer tegenover elkaar te staan, daar de SAF door de twisten bij de Zweedse 

werknemersbewegingen een kans zag om het systeem van nationale loononderhandelingen in vraag te 

stellen. De SAP had het moeilijk om de scheidsrechter te spelen tussen de twee belangengroepen, en 

kende interne conflicten als gevolg van kritieken die geuit werden door alle partijen (Steinmo, 2010, 

pp. 62-63).  

Deze omstandigheden zorgde dat het historisch compromis dat gesloten werd in Saltsjöbad wankelde. 

Zowel we reeds eerder begrepen hadden, had dit compromis een belangrijk aandeel in het vormen van 

het kader dat de Zweedse welvaartsstaat mogelijk maakte. In 1976 kwam er een eind aan de 
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onafgebroken periode van regeren van de SAP, waardoor de SAP zichzelf in vraag stelde. Terwijl het 

compromis behelst werd door de vakbondsorganisatie LO, werkgeversvereniging SAF en de politieke 

partij SAP, waren er in Zweden nu verschillende andere spelers aanwezig.  

Het relatieve verlies van belang van de LO door de toenemende populariteit van nieuwe 

vakbondsbewegingen werd in de hand gewerkt door een toename van de begrotingstekort en een 

stijgende werkloosheid (Hinnfors, 2006, pp. 75-76). Tsarouhas (2008) noteert 2 belangrijke 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van Zweden. De boven aangehaalde opkomst van TCO en ook van 

de associatie van vakondsbewegingen voor academici en hooggeschoolden, de Sveriges Akademikers 

Centralorganisation (verder afgekort als SACO) maakte de positie van werknemers, en van hun 

vakbonden, sterker. Maar dit vertaalde zich ook in hun eisen, die meer naar voren kwamen. Terwijl 

daarvoor de LO vanuit een gecentraliseerde positie macht kon uitoefenen en dit gedoogd werd vanuit 

het besef dat om internationaal competitief te zijn men zich mild en cooperatief moest opstellen, lag 

dit voor de opkomende bewegingen moeilijker (Steinmo, 2010, p.62). Zij hadden deze internationale 

focus minder, maar besteede voornamelijk aandacht aan de loononderhandelingen. De LO trachtte 

deze opkomst te counteren door zich harder en dominanter op te stellen ten opzichte van de andere 

vakbondsorganisaties, en zo gezag terug te winnen. ”LO leaders used to proudly proclaim that ’we 

decide everything’ and TCO and SACO have to adapt to these positions” (Irene Wennemo, geciteerd 

in Tsarouhas, 2008, p. 96). Echter, het is vanzelfsprekenddat de fragmentering van de 

vakbondsbeweging een negatieve impact had op haar onderhandelingspositie (Steinmo, 2010, p. 62).  

De tweede ontwikkeling die Tsarouhas aanhaalt, is de toename van de tewerkstelling in de publieke 

sector, gekoppeld aan de aandacht voor genderongelijkheid (Tsarouhas, 2008, p. 92). We hebben 

boven aangehaald dat het Rehn-Meider plan als één van zijn doelstellingen ijverde voor een groter 

aandeel vrouwelijke werknemers op de Zweedse arbeidsmarkt. Echter, vrouwen kwamen sneller 

terecht in jobs in de publieke sector, jobs die ontstonden doordat de Zweedse regering programma’s 

creeërden die de drempel voor de vrouwelijke potentiële werknemers moesten verlagen (Steinmo, 

2010, 57-59). Door deze programma’s groeide de graad van tewerkstelling bij vrouwen, net als de 

welvaartsstaat, en dus ook de publieke sector en administratie die deze welvaartsstaat draaiende 

hoorde te houden.  

Deze laatste vaststelling had 2 gevolgen. Door de expansie van de welvaartsstaat stegen de uitgaven 

van de regering (Steinmo, 2010, p. 58-59). Het ligt echter moeilijk om zulke uitgaven te verminderen, 

daar dit zowel de werkloosheid zou verhogen als ook de ongelijkheid tussen man en vrouw. De 

inspanningen die de Zweedse welvaartsstaat kenmerkten, zouden zodoende teruggedraaid worden. Het 

is bovendien politiek moeilijk te verkopen om het sociale beleid, waar de Zweedse burgers gewend 

aan zijn, af te breken.          
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3.2.2 De Zweedse welvaartsstaat in een neerwaartse spiraal 

Deze ontwikkelingen grepen in op het kader waarbinnen de Zweedse welvaartsstaat functioneerde. 

Radicalere vakbondsbewegingen waren voor de SAF aanleiding om het model dat gecentraliseerde 

loononderhandelingen mogelijk maakte in vraag te stellen. Liever zag de SAF deze onderhandelingen 

op het lokale niveau, men stond voor een decentralisering van de loononderhandelingen, die op het 

niveau van bedrijven gevoerd moesten worden (Tsarouhas, 2008, p. 95; Steinmo, 2010, p. 62-63). Dit 

standpunt liet de SAF meer naar een liberale benadering verschuiven. De SAF gebruikte de liberale 

invalshoek om een duidelijke argumentatie uit te bouwen waarom en hoe het Zweeds model aangepast 

zou moeten worden. Degecentraliseerde loononderhandelingen waar slechts een onderdeel van het 

discours, en de SAF pleitte voor meer mogelijkheden voor markt-gericht ingrijpen en privaat initiatief 

(Tsarouhas, 2008, p. 106-112; Upchurch et al., 2009, p. 44-45). 

Maar ook de internationale context was veranderd voor Zweden. Het einde van de jaren ’70 waren 

hard voor Zweden, dat door zijn industrie van staal-, bos- en mijnbouw de economische schokken 

weliswaar later, maar ook harder voelde (Tsarouhas, 2008, p. 97). De oorspronkelijke oplossing van 

de Zweedse overheid is, geheel in de technocratische traditie van de Zweedse aanpak van economische 

en sociale vraagstukken, om rationeel in te grijpen op de economie door middel van financiële en 

fiscale instrumenten. De Krona werd verschillende malen gedevalueerd, maar dit bleek niet voldoende 

te zijn om de neerwaartse spiraal weer om te buigen (Steinmo, 2010, p. 62). Door de steeds hogere 

belastingen, die de kosten van de welvaartsstaat moeten dekken, vlucht er bovendien kapitaal weg uit 

Zweden en ontstaat er electorale onvredenheid.  

Wanneer de SAP in 1982 weer aan de macht komt, na een periode van 6 jaar in de oppositie, tracht ze 

een hervorming van het belastingstelsel te organiseren, maar interne conflicten maken dit een 

moeilijke opdracht. De SAP had, hoewel dat de gevreesde afbouw van de Zweedse welvaartsstaat, 

geïnspireerd door westerse landen als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika, 

uitbleef onder het regime van de conservatieve partijen die van 1976 tot 1982 deel uitmaakten van de 

regering, een ideologische herbronning ondergaan (Hinnfors, 2006, p. 78). De sociaal-democratische 

partij lijkt zich te laten inspireren door de politiek van de ”Derde Weg” (Lundberg & Amark, 2001; 

Tsarouhas, 2008). Echter, dit leidde niet onmiddellijk tot een radicale verandering van standpunten. 

Men besefte dat de staat niet de volledige sociale zekerheid kon voorzien, en dus ruimte moest laten 

voor private opties, maar toch waren de prioriteiten van de SAP om de welvaartsstaat te verdedigen 

(Hinnfors, 2006, pp. 76-80; Tsarouhas, 2008, pp. 112-113). Dit lijkt een conflictueze positie, en zal 

zorgen voor interne menigsverschillen (Steinmo, 2010, p. 65). De SAP gebruikt een retoriek die een 

plaats lijkt te geven aan de private markt, waar ze stelt dat economische groei belangrijk en 

noodzakelijk is, maar focust haar beleid op de publieke sector, dat een instrument is om de economie 

te corrigeren (Tsarouhas, 2008, pp. 112-113). 
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Met haar pogingen om de belastingen van Zweden te hervormen, om zo druk op de economie te 

verminderen en Zweden te saneren, botst de SAP met de LO (Tsarouhas, 2008). Ook over een 

toetreding tot de Europese Unie gaan de SAP en de LO met elkaar in de clinch. Dit illustreert de kloof 

die groeit tussen de SAP en de LO. Bovendien blaast de SAF,  dat een keuze voor een meer liberale 

richting maakt, het overlegmodel op door zich terug te trekken uit de verschillende organen waaruit 

het overlegmodel bestaat. De besparingen en de moeilijkheden rond het hervormen van het 

belastingsstelsel zijn enkele redenen waardoor de SAP in 1991 opnieuw naar de oppositie verdwijnt. 

Echter, ook de centrum-rechtse regering kan het begrotingstekort niet vermijden, hoewel ze wel het 

belastingsstelsel hervormt om meer zich zo meer op de weg naar toetreding tot de Europese Unie te 

zetten (Tsarouhas, 2008, p. 126). Het vertrouwen in de Zweedse staat zinkt en voor sommige auteurs 

lijkt deze crisis zo het einde van de Zweedse welvaartsstaat (De Vijlder, 1996, p 1; Steinmo, 2010, p. 

66-67; Andersson, 2009, pp. 236-237; ook aangehaald in Lundberg & Amark, 2001, p.172).  

3.2.3 Poging tot ommekeer 

De SAP trad in 1994 terug toe tot de regering. Zweden staat in het begin van de jaren ’90 op het begin 

van bankroet en moet saneren (Andersson, 2009, p. 237). De SAP begreep dit, hoewel ze nog altijd 

voorstander was van de welvaartsstaat, en realiseerde dat de overheid moet bezuinigen. Onder de 

centrum-rechtse regering voor haar waren er al stappen gezet, en de SAP ging verder door inefficiënte 

sociale programma’s af te schaffen en aan de markt over te laten (Steinmo, 2010, pp. 67-68).  

Voor Zweden, dat een kleine open economie was, en waarvan de bedrijven gericht waren op export, 

was protectionisme geen oplossing om het tij te keren, integendeel, het voelde de gevolgen van de 

globalisering van de internationale economie reeds snel (Steinmo, 2010, pp. 68-69). Een voordeel was 

dat het door de inspanningen van de vorige jaren kon beschikken over een hooggeschoolde 

arbeidsbevolking. De SAP trachtte volop in te spelen op deze trend en haar voordelen te 

maximaliseren. Inderdaad, hoewel de Zweedse begroting een tekort kende, besloot de SAP te 

investeren in onderwijs en verhoogde net de belastingen om zo de welvaartsstaat en de nuttige sociale 

programma’s te ondersteunen.  

Om dit voordeel nog efficiënter te kunnen gebruiken, werd de vraag gesteld of Zweden niet moest 

toetreden tot de Europese Unie. De economie van Zweden was reeds nauw verweven met Europa, en 

de Europese Unie, en haar idee van een eengemaakte markt, werden steeds aanlokkelijker (Tsarouhas, 

2008, pp. 124-125). Bovendien had de Europese Unie, net door haar comfortabele handelspositie, een 

zekere macht over de Zweedse economie. Immers, waar vroeger de Zweedse overheid ingreep op de 

economie om deze te sturen naar een maximalisatie van de groei, door rationeel in te grijpen, was het 

moeilijker vor een nationale overheid om in te grijpen, sinds de bedrijven eerder afhankelijker waren 

van internationale beslissingen vanwege hun internationale focus en bedrijvigheid. De Zweedse 
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bedrijven kregen zo meer macht op de economie dan ze ooit hadden. Om competitief te blijven, waren 

de Zweedse overheid en vakbonden ook afhankelijk van de situatie bij de andere landen of 

handelspartners.  

In 1990 reeds kondigde de SAP dat ze positief stond ten opzichte van de toetreding tot de Europese 

Unie. Daarom zal de Zweedse overheid enkele maatregelen nemen om zich aan te passen aan de regels 

en eisen van de Europese Unie. Deze kunnen vaak gezien worden als neoliberaal8, en de SAP blijkt 

haar aandacht voor volledige tewerkstelling verschoven te hebben naar lage inflatie (Tsarouhas, 2008, 

p. 126). Maar, deze maatregelen werden vooral genomen omdat binnen Zweden er een geloof 

aanwezig was dat de toetreding tot economische voorspoed kon leiden. De toetreding werd zo een 

nieuw, volgend instrument in het beleid van de Zweedse staat, om zich over de economische put te 

zetten. 

Het vraagstuk over de toetreding tot de Europese Unie verdeelt echter de Zweedse politiek. Zo zijn er 

binnen de SAP en andere politieke partijen, maar ook binnen de LO kritische geluiden te horen 

(Tsarouhas, 2008, pp. 127-130) . Critici vreesden de impact van de Europese regels op het arbeids- en 

sociaal beleid van Zweden en de deregulering waarvoor de Europese Unie stond binnen Zweden. 

Voorstanders hoopten op een economische stimulans en de mogelijkheid om het Zweeds model uit te 

voeren naar de rest van Europa. Ze wezen tevens op de verbonden risico’s bij het niet aansluiten, wat 

voor hogere wisselkoersen en interesten zou kunnen zorgen. In 1995 zal Zweden uiteindelijk, hetzij 

nipt, na een referendum toetreden tot de Europese Unie. 

3.2.4 Het huidige Zweden - Conclusie 

Vanaf de tweede helft van de jaren ’90 zal Zweden weer een begrotingsoverschot hebben (Lindbom, 

2001,  pp. 187-189). De Zweedse economie, die de laatste meer bestaat uit een grote publieke- en 

dienstensector en inzet op technologische industrie, bloeit weer. Zweden kunnen we echter nog steeds 

classiferen als een welvaartsstaat.   

Het einde van de jaren ’70 markeert het begin van een neerwaartse spiraal. Waar het kader dat we 

schetsen in de vorige hoofdstukken duidelijk gedefinieerd is, wordt het in de latere helft van de 20e 

eeuw in vraag gesteld. In de ’golden age’ kent de welvaartsstaat roem en aanzien, en wordt het sociaal 

beleid en Zweeds model verder uitgebouwd. Een economische terugval na de olieschokken van ’70 

doet de sluimerende kritiek de kop opsteken. Kritiek die reeds bestond, maar door de goede resultaten 

van Zweden niet tot weinig aandacht kreeg. De slechte resultaten die volgden, werkten deze kritiek 

later in de hand. 

                                                           
8
 Enkele maatregelen die werden genomen is de opheffing van barrieres op financieel verkeer en het toestaan van 

buitenlandse banken om afdelingen te openen in Zweden (zie ook Tsarouhas, 2008). 
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Vooral het centraal overlegmodel werd het onderwerp van discussie. De loononderhandelingen blijken 

een belangrijk punt te zijn dat de diepere tegenstellingen over het model blootlegt. De hogere 

belastingen, die met de welvaartsstaat meegroeien, zorgen tevens voor onvrede. Deze context werkt 

een radicalisering van de vakbondsorganisaties, maar ook van de SAF in de hand. De SAF verwijdert 

zich van het sociaal-democratisch regime, en gaat een meer neoliberale koers varen. Uiteindelijk 

verlaat de organisatie het overlegmodel, en zal de haar streven naar gedecentraliseerde 

onderhandelingen zo door duwen (Tsarouhas, 2008, pp. 105-106). De LO van zijn kant zal met de 

opkomst van de TCO en de SACO ook haar standpunten radicaliseren. Ze zet zich zo af tegen de SAP, 

de partij waarmee de LO zo verbonden is, en waardoor het sociaal model van Zweden zo succesvol 

uitgebouwd kon worden.   

De SAP reageerde op de economische en politieke crisissen met verschillende reacties. Ze kende 

interne conflicten, veroorzaakt door de falingen van het centraal overleg, en de druk van zowel LO als 

SAF. Wanneer ze in 1982 aan de macht komt, lijkt ze blijkbaar niet doortastend te reageren op de 

toenemende financiële problemen van Zweden.  

Dit kan mede veroorzaakt worden door de ideologische strubbelingen die de SAP doormaakt. De partij 

lijkt te evolueren van een sociaal-democratische partij naar een politiek volgens de ”Derde Weg”, wat 

een middenweg zou moeten zijn tussen het neoliberalisme en de socialistische ideologie. Ze ijvert 

voor een welvaartsstaat zoals reeds in Zweden aanwezig is, maar lonkt ook naar de markt, en vooral 

naar Europa. De Europese Unie oefent een aantrekkingskracht uit op Zweden vanwege een mogelijke 

oplossing en stimulans voor de economie, maar om in lijn te liggen met de Europese regels, die meer 

markt-gericht zijn, en meer geïnspireerd door een neoliberale traditie, moet de Zweedse welvaartsstaat 

enkele aanpassingen ondergaan. Toch lijkt Europa niet onmiddellijk een drastische wijziging van de 

welvaartsstaat te leiden. 

Het kader dat het beleid van Zweden behelst, verschuift dus, van het compromis van Saltsjöbad naar 

een losser overlegmodel. Dit betekent niet dat daarmee de welvaartsstaat in essentie verdwijnt. De 

sociale programma’s en het sociaal beleid dat reeds aanwezig is, zal zijn impact hebben op de 

keuzemogelijkheden die de Zweedse politiek heeft. Het institutioneel kader wordt nu door de 

Europese Unie deels bepaald, maar de Zweedse bevolking en samenleving lijkt nog steeds te zijn 

doordrongen van de principes van universalisme en egalitarisme waarop de welvaartsstaat is gebouwd. 
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4 Het neoliberalisme in Zweden 

 

Het bovenstaande overzicht maakt de neoliberale tendens niet onmiddellijk duidelijk. Inderdaad, het 

lijkt alsof het neoliberalisme niet is doorgebroken in Zweden, of Zweden niet bekend is met de 

neoliberale agenda. Echter, dit zou een voorbarige conclusie zijn. De ontwikkeling van het 

neoliberalisme in de internationale politiek heeft ook zijn weerslag op de Zweedse politiek.   

 

4.1 Het aandeel van de SAF 

Een eerste actor is de SAF, die als werkgeversorganisatie het meest geïnspireerd is door het 

neoliberalisme. En zo wordt deels onder druk van de SAF de Zweedse politiek beïnvloed door het 

neoliberalisme, en hervormt de regering de inrichting van de Zweedse staat en haar maatschappij 

(Tsarouhas, 2008, p. 116). Aanpassing van de sociale instellingen, wat deels ook veroorzaakt werd 

door de toetreding naar de Europese Unie, privatisering en liberalisering van de markt, herorientering 

van de sociale normen, belangen en compromisen die het model ondersteunden, moesten de 

welvaartsstaat helpen om te overleven, zoals Lundberg & Amark opmerken: ”The welfare state, it is 

argued, ensures that as many citizens as possible have a share in the new global economy”(Lundberg 

& Amark, 2001, p.173). 

Ook Harvey (2005) vermeldt de SAF als een factor in de toename van de neoliberale tendens in 

Zweden, door controle over belangrijke beleidsorganen aan te wenden om de neoliberale ideologie te 

consolideren. Maar hij merkt tevens op dat de tendens een impuls kreeg toen een conservatieve 

regering in 1991 aan de macht kwam in Zweden, hoewel de regering voor dit feit al een meer 

neoliberale koers voer, in de hoop de stagnatie aan te pakken. (Harvey, 2005, pp. 112-115). 

Voor de SAF, als werkgeversorganisatie, is de internationale economie belangrijk, zeker aangezien 

Zweden gericht is op export. We zien dan ook dat de SAF sneller pleit voor minder staatsinterventie, 

dat, zoals boven aangehaald wordt, binnen het neoliberalisme als hinderlijk wordt ervaren. In deze 

optiek kunnen we inderdaad concluderen dat de SAF de neoliberale invalshoek binnen Zweden 

verwoordt.   

 

4.2 De internationale context 

Maar deze conclusie gaat voorbij de internationale context. Internationaal gezien, groeit de dominantie 

van de neoliberale agenda. We hebben reeds beschreven hoe staten neoliberale hervormingen moeten 
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volgen wanneer hun buurlanden en handelspartners deze hervormingen eerder ondergaan. Dit kan 

doorgetrokken worden naar Zweden. In dit opzicht is het interessant de Lindbom (2001) analyseert 

hoewel Zweden een meer liberale koers vaart, bij staten die in 1980 liberaal genoemd konden worden, 

deze tendens nog duidelijker aanwezig was (Pierson, 2001, geciteerd Lindbom, 2001, p.187). Hij 

toetst het Zweeds model aan de globalisering these9 en aan de welvaart regime these10, waarbij hij 

vertrekt vanuit 2 hypotheses: de globalisering these zorgt er voor dat het Zweeds model zou 

ineenstorten, terwijl de welvaart regime these voorspelt dat dit net niet gebeurt.(Lindbom, 2001, 

p.172) Hij concludeert dat de globalisering these hier niet van toepassing is, maar desalniettemin zijn 

waarde heeft. Volgens hem is er geen sprake van een ’retrenchment’, een afbouw of vermindering van 

de welvaartsstaat, maar hebben de corporatistische kenmerken van de Zweedse staat het geholpen om 

zich aan te passen aan de veranderingen van de internationale markten. Hij merkt op dat in 1998 de 

Zweedse begroting van een tekort naar een overschot gaat, zonder dat er volgens zijn analyse een 

ontmanteling is geweest van de welvaartsstaat (Lindbom, 2001, pp. 187-189). 

Inderdaad, we beschreven reeds dat een afbouw van de sociale voordelen waaraan de samenleving 

reeds gewend was, moeilijk politiek te verkopen valt (Steinmo, 2010). Dit was een van de onderdelen 

van de interne conflicten die de SAP kenmerkten in de jaren ’80 (Hinnfors, 2006). De keuze tussen 

een neoliberale weg, met een verwijdering van een staatsgericht sociaal beleid naar een private en 

marktvriendelijke interpretatie, of een linksere koers verdeelt de SAP, die in haar retoriek de markt zal 

aanvaarden, maar in praktijk vooral de publieke kaart trekt. De SAP kunnen we dus niet onmiddellijk 

als een neoliberaal geïnspireerde partij beschouwen (Hinnfors, 2006; Steinmo, 2010). Hoewel ze 

gewag maakt van neoliberale instrumenten, richt haar focus zich op het consolideren van de 

welvaartsstaat. 

Haar discours blijkt dus te volgen op een globale neoliberale tendens. Aangezien Zweden een 

afhankelijkheid kent van de internationale economie, gedomineerd door het neoliberale gedachtegoed 

en een kapitalistische instelling, kan Zweden niet anders dan ook delen van deze tendens volgen en 

overnemen. De SAP begreep dit heel goed. Hoewel de partij soms moeilijkheden ondervond om dit 

binnen de standpunten en de ideologie waarvoor de partij stond in te passen, ondernam de SAP 

pogingen om delen van de neoliberale te conformeren met de Zweedse samenleving, om zo haar 
                                                           

9Deze these poneert dat globalisering de overheden beperkt in hun capaciteiten om hoge belastingen en veel 
sociale bescherming vast te leggen. Overheden beconcurreren elkaar voor investeringen en kapitaal, dat zeer 
mobiel is, wat hun onafhankelijkheid en beslissingsmacht aantast (Lindbom, 2001, p.173). 

 

10 De welvaart regime these benadrukt de bevolking gesteld is op haar sociale bescherming en welvaart binnen 
de welvaartsstaat, waardoor (radicale) hervormingen van de sociale zekerheid, rechten en bescherming 
onpopulair zijn en protest kunnen uitlokken (Lindbom, 2001, p.173). 
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afhankelijkheid van de internationale economie positief te laten werken voor de Zweedse samenleving 

(Hinnsfors, 2006, pp. 83-84).   

In dit perspectief is de Europese Unie van belang. Immers, wanneer er wordt gesproken over de 

afhankelijkheid van internationale economie van Zweden, speelt de Europese markt hier een grote rol. 

Reeds tijdens de Wereldoorlogen stimuleert Europese handel de Zweedse economie, en dit zal nooit 

ophouden. Om de Zweedse economie op één lijn te brengen met de Europese markt, werden er 

verschillende maatregelen genomen die een meer markt-gerichte economie ondersteunden. Zwedens 

aanloop tot en de toetreding zelf zijn misschien het meest duidelijke voorbeeld van de afhankelijkheid 

van de Zweedse economie, en van een neoliberale tendens die daarop volgt. 

 

4.3 Verschuiving van focus  

Dit leidde tot een verschuiving van prioriteiten. Terwijl eerder, tijdens en na de industrialisering van 

Zweden, de aandacht ligt op het koppelen van de bij wijze vanzelfsprekende economische groei aan 

sociale verbetering van de Zweedse bevolking, en deze bevolking in te zetten in de economie om de 

groei te blijven behouden, verschuift deze aandacht naar het functioneren van de markt en de 

economie zonder afbreuk te doen aan de opgebouwde welvaart. Zweden, en de SAP, evolueert naar 

een ”market power view” (Hinnsfors, 2006, p. 83).  

Het is in deze context dat we de ommekeer die de Zweedse begroting heeft gemaakt kunnen 

analyseren. Andersson (2009) kadert dit binnen die verschuiving van aandacht van economische 

politiek naar sociale organisatie in Europa. Er wordt opnieuw gewag gemaakt over ”retrenchment”, 

maar, in tegenstelling tot Lindbom, wordt het voorgesteld als een succesvol recept tegen de 

toenemende druk van de globalisering, door de herstructurering van de staat (Andersson, 2009, 

pp.235-236). De betekenissen van het model verschuiven zodat een markt-gerichte invulling van het 

model aanvaard wordt. Waar volgens Andersson niemand nog geloofde in het Zweeds model in 1990, 

wordt het model na 1998 beschouwd als ”the prerequisite of an efficient capitalist society”  

(Andersson, 2009, p. 236-237). Europese waarnemers lonken naar het Zweeds model als voorbeeld 

van een succesvol sociaal model, dat economie met sociale bescherming combineert. 

Verder linkt Svensson (2002) de institutionele hervormingen en de verschuiving van beleid binnen 

Zweden aan de druk van de globalisering, wat leidt tot de vermarkting en privatisering van de publieke 

sector van Zweden. Globalisering en de mobiliteit van kapitaal en goederen legt een druk op de 

nationale besluitvorming. Bovendien streeft wat Svensson politiek rechts noemt, geïnspireerd door de 

neoliberale ideologie, naar de ontmanteling van de welvaartsstaat (Svensson, 2002, p.197-198). Hij 
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merkt op dat dit meer een hypothese is dan een wetenschappelijk vaststaand feit, net als Lindbom 

(Lindbom, 2001, p. 187-188).  

Svensson beschrijft de oneven economische groei van de wereldeconomie als de drijvende kracht voor 

de hervormingen. Dit liet de machtigere economieen toe de politiek internationaal te beïnvloeden en 

druk te zetten op kleinere economieën om zich aan te passen aan hun spelregels. Wanneer Svensson 

dit toepast op Zweden, beschrijft hij de 2 olie-crisissen die de wereldeconomie aantasten, die op hun 

beurt een verandering in het beleid van de Verenigde Staten bewerkstelligden, wat uiteindelijk leidde 

dat kleine open economiën als Zweden getroffen werden. Hoewel de verschuivingen binnen het beleid 

door ideologie geinspireerd worden, ziet hij ideologie niet als een dominante factor binnen deze 

verschuivingen (Svensson, 2002, pp.199-201). 

De hervormingen van het beleid in Zweden hebben geleid naar een ”vermarkting” van Zweden. 

Svensson stelt dat het politiek beleid in toenemende mate voor markt-gerichte oplossingen kiest om de 

competitiviteit te behouden zonder afbreuk te doen aan de sociale bescherming. Een algemene 

conclusie die hij maakt is dat de vermarkting afhankelijk is van politieke voorkeuren, gecombineerd 

met de verschillende posities van de markt en politieke instellingen. Wanneer hij dit toepast op het 

Zweeds model, beschouwt hij het begrotingstekort en de nationale schuld als belangrijke factoren die 

de keuze voor deze markt-gerichte oplossingen hebben veroorzaakt, net als constitutionele 

hervormingen, wat Svensson doet concluderen dat het Zweeds model een nieuwe weg inslaat 

(Svensson, 2002, pp. 223-225). 

 

4.4 De incrementele weg van Zweden - Conclusie 

Echter, vele auteurs merken op dat de Zweedse staat niet drastisch wijzigt, of zoals Svensson 

concludeert, een andere weg inslaat (Hinnsfors, 2006; Upchurch et al., 2009; Steinmo, 2010). De 

Zweedse staat kent op geen enkele wijze een drastische wijziging, zelfs wanneer de SAP niet in de 

regering zit, doet de politiek weinig moeite om de staat in te perken11. Van een ”roll-back 

neoliberalism” zoals Peck & Tickell (2002) beschrijven, valt weinig op te merken. Eerder lijkt het 

”roll-out neoliberalism” in aanmerking te komen om de hervormingen van de Zweedse welvaartsstaat 

te verklaren. Kritiek op de welvaartsstaat komt er uit de hoek van de SAF, die met neoliberlae 

oplossingen voor de dag komt. Zij is, zoals ook boven gezien, een actor die de ”neoliberalisering” van 

Zweden misschien een duwtje geeft, echter, die oplossingen worden door de Zweedse politiek, zowel 

door de sociaal-democratische regeringen als de conservatieve regeringen, minder gevolgd. Buiten de 

deregulering van de financiële markten is het moeilijk om echte neoliberale hervormingen waar te 

                                                           
11

 Upchurch et al. (2009) wijzen erop dat sinds 1980 enkel het belastingstelsel een grondige hervorming heeft 
ondergaan (Upchurch et al., 2009, p. 47) 
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nemen. Eerder wordt er getracht met devaluaties en belastingshervorming de inflatie te beperken 

(Steinmo, 2010, pp. 65-66).  

De SAP blijft zijn aandacht voor de welvaartsstaat behouden. Natuurlijk, de partij neemt enkele 

beslissingen om markt-gerichte invulling van de staat toe te laten, ze neemt zelfs enkele elementen 

graag over, maar doet dit slechts tot zolang het complementair lijkt met de fundamenten van de 

welvaartsstaat. In dit aspect, zeker in de laatste decennia, kan de SAP vooral als een centrumpartij 

beschouwd worden dan een verdediger van de socialistische ideologie. De SAP onderneemt pogingen  

om de welvaartsstaat efficiënter te maken, en de Zweedse economie succesvol. Ze propagandeert de 

Europese Unie, wat haar toelaat om de neoliberale oplossingen, die in haar kraam passen om Zweden 

te saneren en haar economie te stimuleren, te absorberen (Hinnfors, 2006). Tergelijkertijd versterkt ze 

het sociaal model met investeringen, om een samenleving te wapenen tegen de druk van globalisering. 

Om de economie terug op rails te krijgen, heeft ze ingezet op een flexible en technologische economie, 

die Zweden financieel gezond moet houden en voor een lage inflatie moet zorgen. De SAP investeerde 

in sociale programma’s in plaats van die programma’s af te voeren om dit doel te bereiken en 

voorlopig lijkt dit te lukken (Upchurch et al., 2009, pp. 46-47; Steinmo, 2010, pp. 69-70). Zweden lijkt 

relatief minder last te hebben van de wereldwijde recessie van 2008 (Steinmo, 2010, p. 86). 

Een mogelijke verklaring voor het feit dat de Zweedse welvaartsstaat weinig dreiging kent van de 

afbouw van het sociaal model, ligt misschien in het ontwikkelingsproces dat dit model gevolgd heeft. 

Door de sterke verankering van de sociaal-democratische traditie en de expansie van de welvaartsstaat, 

was het moeilijk om een grote hertekening van de staat te verkopen. Het is moeilijk om de 

samenleving haar jarenlange opgebouwde sociale zekerheid te verminderen (Steinmo, 2010, p. 70).  

Zodoende beperkte de afgelegde weg de toekomstige opties van de Zweedse regering. Mede door de 

jarenlange periode van regeren van de SAP, en haar consequent sociaal beleid, mogelijk gemaakt door 

de stabiliteit van het Zweeds overlegmodel, werd een zeker pad gevolgd, een bepaalde koers 

uitgestippeld. We kunnen een pad-afhankelijkheid ontwaren (Tsarouhas, 2008, pp. 190-199; 

Upchurch, et al., 2009, pp. 27-28). De Zweedse regering, zeker wanneer ze bestond uit de SAP, moet 

steeds keuzes maken die beperkt worden door de vorige gekozen optie. Vanuit dit perspectief is het 

dan ook moeilijk om een radicaal andere weg in te slaan, omdat dit vele kosten met zich meebrengt. 

Zweden is een zekere richting ingeslagen, richting een grote welvaartsstaat, en wanneer de politieke 

elite geconfronteerd wordt met een probleem, is  het gemakkelijker om die oplossing te kiezen die 

voortbouwd op de ingeslagen richting, en de welvaartsstaat versterkt. Want, de sociaal-democratische 

relatie van de LO en de SAP heeft als gevolg dat het sociaal model geinstitutionaliseerd werd. De 

publieke instellingen consolideerden het sociaal beleid dat Zweden de unieke welvaartsstaat maakte 

dat ze is. Hierdoor wordt de sociaal-democratische invalshoek versterkt en worden de principes van 

universalisme en egalitarisme stevig verankerd in de grondvesten van de Zweedse staat. 
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Dit gebeurde dus door bouwstenen op bouwstenen te stapelen. De ontwikkeling volgde dus een 

incrementele wijze. Het bouwen van de welvaartsstaat gebeurde door geleidelijk aan de macht van de 

staat uit te bouwen. Dit onderzoek heeft reeds geanalyseerd hoe de Zweedse elite niet met een sociaal-

democratisch, monoholitisch project de welvaartsstaat lanceerde, maar dat deze ontstond door de 

keuzes die op dat moment door de toenmalige top van de LO, SAF en SAP gemaakt werden. De 

welvaartsstaat was nooit een doel, hoewel de SAP lang het behoud van de welvaartsstaat zal nastreven, 

maar een resultaat van de opties die gevolgd werden en de antwoorden die gegeven werden op sociale 

en economische vraagstukken. Dit wijst op de incrementele manier waarop de welvaartsstaat, wanneer 

we terugkijken, is ontstaan. Dit onderzoek poneert dat we met dit kader de neoliberale tendens binnen 

Zweden moeten beschouwen. 

Door de veranderde internationale context van globalisering ontstaan er nieuwe problemen, waarop de 

welvaartsstaat, die de samenleving intern rationeel aanpakt om zo sociale en economische 

vraagstukken op te lossen, moeilijk een antwoord kan formuleren. Externe druk, samen met het 

promoten van neoliberale oplossingen door de SAF, beïnvloeden de mogelijkheden van de Zweedse 

politiek (Hinnfors, 2006; Tsarouhas, 2008; Steinmo, 2010). Hierdoor wordt er stapje voor stapje een 

neoliberale oplossing gekozen. Bovenop de welvaartsstaat plaatst men nu neoliberale stenen. Dit zal 

beginnen met de deregulering van de Zweedse financiële markt. Dit illustreert de toenemende 

neoliberale tendens. De hierboven besproken internationale context domineert de mogelijkheden van 

de Zweedse staat, die de mogelijkheden kiest compartibel met de welvaartsstaat en het sociaal model 

waarvan de Zweedse burgers geniet. Zo sluipen er geleidelijk, op incrementele wijze, neoliberale 

elementen binnen Zweden die leiden tot de discussie over het einde van de welvaartsstaat. Deze 

elementen zorgen voor een meer neoliberale aanpak van de staat, de instelling, geconsolideert in het 

sociaal model, krijgen een neoliberale invloed (Upchurch et al., 2009, pp. 47-51) . Wanneer we 

terugblikken op de stelling van Peck & Tickell (2002), kunnen we gewag maken van ”roll-out 

neoliberalism”. De afbraak van de welvaartsstaat wordt in Zweden niet beoogd, maar de neoliberale 

beleidsopties komen des te meer in beeld. In Zweden, waar er een sterke sociale bewegingen is en 

steeds een hoog niveau van staatsinterventie aanwezig is, krijgt de staat ook in de neoliberale agenda 

een rol toegekend (Hinnsfors, 2006; Upchurch et al., 2009). 

 

We kunnen met dit onderzoek dit debat niet beslechten, daarvoor hebben we de middelen niet, maar 

enkel de evolutie beschrijven die de welvaartsstaat onderging. Nu een neoliberale tendens 

geidentificieerd is, rijst de vraag welke kant de Zweedse staat gaat kiezen. In welke richting evolueert 

het pad van de Zweedse welvaartsstaat? Only time will tell...    
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5 De rol van arbeid 

 

In het vorige hoofdstuk, waarin de evolutie van de Zweedse welvaartsstaat wordt beschreven, konden 

we concluderen dat de LO aan de basis ligt van het ontstaan van de overlegmodel dat de Zweedse staat 

kenmerkt. In dit hoofdstuk zullen we dieper ingaan op de rol die vooral de LO, de belangrijkste 

vakbondsfederatie, speelt binnen de Zweedse welvaartsstaat, nu we de neoliberale tendens binnen de 

Zweedse welvaartsstaat hebben geanalyseerd.  

 

5.1 Een machtige federatie 

5.1.1 Inleiding 

Zweden kent een sterke corporatistische traditie, waarbinnen vakbondsorganisaties met staat en 

kapitaal onderhandelen (Ryner, 1999, pp. 50-51; Lundberg & Amark, 2001, p. 160; Steinmo, 2003, p. 

32; Steinmo, 2010, p. 32-34). De LO had een gepriviligieerde positie binnen de Zweedse staat 

(Upchurch et al., 2009, p.3). Dit kan verklaart worden door de grote aanhang die de LO 

vertegenwoordigde. Een groot aantal van de Zweedse bevolking is aangesloten tot een vakbond, die 

dan weer verenigd is onder een federatie. De LO is zo’n vakbondsorganisatie die voornamelijk de 

arbeidersvakbonden verzameld. Zeker in de beginjaren van het Zweeds sociaal model en de 

welvaartsstaat, tijdens de industrialisering, vertegenwoordigt de LO vele leden. Maar zelfs vandaag is 

het grootste aandeel van de Zweden aangesloten bij een vakbond. We kunnen dus stellen dat Zweden 

een sterke sociaal beweging heeft. 

Buiten de LO hebben we reeds 2 andere federaties tegengekomen: de Tjänstemännes 

Centralorganization, de TCO en de Sveriges Akademikers Centralorganisation, de SACO. Waar de 

LO vooral arbeiders vertegenwoordigt, bestaan de andere federaties meer uit bedienden en 

ambtenaren. Dit zal een belangrijke reden zijn binnen de evolutie van de Zweedse staat en 

vakbondsbeweging, want een verschuiving van ledenaantal en macht zal optreden. Terwijl de LO haar 

ledenaantallen ziet dalen, zeker wanneer ze losgekoppeld wordt van de SAP, stijgen de aantallen bij de 

TCO en SACO (Tsarouhas, 2008, p. 91). Echter, we zullen ons voornamelijk richten op de LO, sinds 

deze federatie een beslissende rol heeft gespeeld en nog steeds speelt binnen de Zweedse 

welvaartsstaat.  

Bovendien zal de macht van de LO opvallen wanneer we de evolutie van de welvaartsstaat overlopen. 

Gemakkelijkheidshalve verdelen we de evolutie in verschillende fases: een eerste fase is de 

industrialisering, waarbij er een aanloop wordt genomen naar de bouw van een sociaal model. Een 

tweede fase kunnen we onderscheiden vanaf de bouw van het model met het historisch compromis van 
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Saltsjöbad. In deze fase krijgt het model zijn eigenlijke vorm. Een derde fase, een fase van 

consolidatie kunnen we situeren met het ontstaan van het Rehn-Meider plan. Deze fase omvat de 

“golden age”, de welvaartsstaat wordt op dit moment op zijn hoogtepunt gewaardeerd. De 

welvaartsstaat is omvangrijk en haar sociale programma’s zijn maximaal. Economische crisissen 

lijken dan een kettingreactie in gang te zetten waardoor het model van de Zweedse welvaartsstaat 

onder druk komt. Deze fase, beginnend vanaf eind jaren ’70 tot begin jaren ‘ 90, kent een woelig 

verloop met betrekking tot de welvaartsstaat, die in vraag wordt gesteld. Sommige auteurs zien hier de 

welvaartsstaat zelfs eindigen. Ons onderzoek heeft echter overlopen dat dit nog iets te voorbarig is. 

Integendeel, wij onderscheiden een laatste fase, waarin de welvaartsstaat een remonte maakt.  

Inderdaad, het lijkt dat het dipje dat Zweden kende geen essentiële veranderingen veroorzaakte aan de 

welvaartsstaat. Van een afbraak van het sociaal model zijn er geen bewijzen. Een grote “roll back” is 

niet gekomen. Er zijn enkele aanpassingen gebeurd, en er zijn sociale programma’s hervormd12, maar 

de essentie van de welvaartsstaat is intact gebleven.  We beweerden reeds boven dat de Zweedse staat 

op een incrementele wijze evolueerde. De neoliberale tendens heeft zijn invloed op de Zweedse 

politiek, maar dit betekent geenszins het einde van de welvaartsstaat. 

5.1.2 Het consolideren van de machtspositie 

De LO speelt nog steeds een belangrijke rol binnen de welvaartsstaat. Dit heeft ze onder meer te 

danken aan haar verbintenis met de SAP13. In 1898 splitst de SAP zich op in een politieke vleugel, de 

SAP, en een vakbondsorganisatie, de LO (Upchurch et al., 2009, p. 34). Zodoende zijn het lot van 

beide bewegingen, zeker in de beginjaren, met elkaar verbonden. De beide bewegingen plaatsen zich 

prominent op het voorplan met het historisch compromis, dat we kunnen beschouwen als een 

beginpunt van de Zweedse welvaartsstaat. We bespreken dit compromis van Saltsjöbad uitgebreid 

boven, maar we halen aan dat dit een einde maakte aan de conflicten  tussen arbeid en kapitaal. Dit 

maakte de weg vrij voor de LO om met behulp van de SAP de sociaal-democratische agenda te 

implementeren. De stabiliteit die het compromis leverde, gunt de LO de kans om zich stevig te 

verankeren in de Zweedse instellingen en administratie, en geeft de LO een zetel in die instituties. 

Maar de LO versterkt zich ook binnen de SAP. Het overlegmodel maakt van de LO een belangrijke 

partner binnen de organisatie van de staat, en dus ook van de regering. Die regering, die tot 1976 

gedomineerd wordt door de SAP, vindt in de LO een medestander in de bouw en expansie van de 

Zweedse welvaartsstaat (Upchurch et al., 2009, pp. 28-31). Zij stimuleert de federatie en spoort 

vakbonden aan zich onder de LO te scharen.  

                                                           
12 Zo is het pensioenstelsel hervormd, en is er bij onderwijs ruimte gelaten voor ook vrij initiatief. Er wordt wel 

een steeds groter budget in onderwijs geïnvesteerd (Steinmo, 2010, pp. 74-77) 
13

 Tot 1987 bestond er een systeem van collectief lidmaatschap tussen de LO en de SAP (Upchurch et al., 2009, 
p. 48) 
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Echter, door het succes van de Zweedse economie,  groeit de middenklasse van Zweden. Om ook deze 

kiezers aan te kunnen trekken, begint de SAP zich langzamerhand meer gematigder te profileren 

(Steinmo, 2010, p. 51). De LO ijvert voor een grotere impact van het socialisme op de Zweedse staat, 

en nadat Zweden geconfronteerd wordt met economische moeilijkheden met ook electorale 

consequenties voor de SAP, kristalliseert dit in het Rehn-Meider plan. Dit wordt voorgesteld door de 

LO en overgenomen door de SAP (Upchurch et al., 2009, 38-39). De machtspositie van de LO wordt 

door dit plan steviger, en de LO consolideert haar positie binnen de instituties van de welvaartsstaat. 

5.1.3 Radicalisering van de vakbonden  

Het succes van de Zweedse economie leidt tot een verbetering voor vele burgers en klasses, en het 

actieve arbeidsbeleid zorgt onder meer voor een groeiende publieke sector. Hiermee stijgt de 

populariteit van de TCO en de SACO. Echter, met de staking in Kiruna in 1969, werd het duidelijk dat 

de welvaartsstaat ook kritiek kreeg (Steinmo, 2010, p. 60). De staking kreeg navolging, buiten de LO 

om, wat een signaal was voor de vakbondsorganisatie.  Het werd gepercepieerd als een reactie tegen 

de winststijgingen van de Zweedse bedrijven, terwijl de lonen deze stijgingen niet volgden, als een 

reactie tegen de centrale bureaucratie maar ook als een pleidooi voor meer inspraak voor arbeiders en 

betere werkomstandigheden (Upchurch et al., 2009; Steinmo, 2010). 

Deze signalen hadden als gevolg dat er zich bij de LO een toenemende radicalisering voltrok. De LO 

volgde een linkser discours, dat minder gericht was op samenwerken en des te meer op het corrigeren 

van de markt.  Zweden kende eind jaren ’70 en in de jaren ’80 een economisch crisis, die leidde tot 

werkloosheid en begrotingstekorten (Hinnsfors, 2006, p. 76). Hierdoor streefde de LO naar onder 

meer een solidaristisch loonbeleid en een ”wage-earners’ funds”, dat economische democratie 

mogelijk moest maken en het eigendomsrecht op bedrijven en kapitaal radicaal veranderen.  

Een ander gevolg voor de radicalisering is de, boven reeds vermelde, concurrentie die de LO 

ondervond van de TCO en de SACO. Hoewel deze vakbondsorganisaties veel minder leden telden, 

was het groeiende aantal een reden voor ongerustheid voor de LO. Door de opkomst van de 2 andere 

federaties, zag de LO haar monopolie-positie verdwijnen. In het centraal overlegmodel was haar 

machtspositie ondergraven door de deelname van de beide federaties. Dit creeërde niet alleen 

spanningen binnen de Zweedse vakbondsbeweging, maar tevens zette dit het overlegmodel onder druk 

(Upchurch et al., 2009, pp. 41-43). De SAF zag een kans om haar neoliberale agenda te promoten en 

de meningsverschillen tussen de federaties onderling maakten de posities van de vakbonden aan de 

onderhandelingstafel moeilijk. 

De strubbelingen van de LO hadden ook betrekking op zijn relatie met de SAP. De radicalisering van 

de LO staat in schril contrast met de politiek van de ”Derde Weg”, die de SAP in de jaren ’80 zal 

voeren. Ook de LO zal leden tellen die deze politiek aanhangen (Upchurch et al., 2009, p. 46). De 
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maatregelen die in deze periode genomen worden geven een toenemende neoliberale tendens weer, 

zoals dit onderzoek hierboven beschrijft.   

 

Wanneer de SAF een pleidooi voor gedecentraliseerd loononderhandelingen doordrijft, is de Zweedse 

vakbondsbeweging niet sterk genoeg om het model van centrale loononderhandelingen te versterken. 

Uiteraard ondermijnt dit het historisch compromis van Saltsjöbad, maar de LO zal zich sterk profileren 

op het lager niveau (Upchurch et al., 2009, p. 45). De LO en de SAP, die in 1987 gedwongen worden 

collectief lidmaatschap op te geven, verwijderen zich meer en meer van elkaar, sinds de SAP een meer 

gematigde koers vaart naar het centrum van het politiek spectrum. Er ontstonden meer spanningen 

tussen de SAP en de vakbondsorganisaties. Dit werd nog versterkt door de poging tot toetreding van 

de SAP tot de Europese Unie. 

5.1.4 De Europese Unie 

De toetreding tot de Europese Unie verdeelt zowel de vakbonden onderling als de vakbonden met de 

politiek (Tsarouhas, 2008). Bij de vakbonden onderling merken we een verschil tussen de vakbonden 

van een sector die internationaal werkt en vakbonden van een binnenlandse sector. Zo staan de 

internationaal-gerichte vakbonden positiever ten opzichte van de Europese Unie dan de vakbonden 

van een binnenlands actieve sector. Zij vrezen toenemende concurrentie, maar vooral dat de Europese 

regels het Zweeds sociaal model zullen dwingen af te bouwen (Upchurch et al., 2009, p. 49). Deze 

bezorgdheden vinden we ook terug wanneer we op het statelijk niveau kijken, naar het debat tussen de 

vakbondsfederaties en de politieke partijen. De federaties vrezen dat de Zweedse welvaartsstaat zal 

lijden onder de neoliberale posities van de Europese Unie. 

Maar, dit betekent niet dat de federaties en de politiek lijnrecht tegenover elkaar staan. Na de moeilijke 

jaren in crisis zijn de banden tussen de LO en de SAP weer aangehaald (Tsarouhas,2008, p. 188). 

Wanneer de SAP terug aan de regering deelneemt in 1994, beseft men dat de LO nodig is om het 

beleid te implementeren. De LO is immers nog steeds verankerd in de staat en haar instellingen14, en 

heeft zodoende nog een machtige positie binnen het beslissingsproces van de Zweedse welvaartsstaat. 

5.2 Conclusie 

De LO is nog steeds een belangrijke speler binnen de Zweedse welvaartsstaat, maar is niet meer de 

coherente partner van de SAP zoals ze was tijdens het historisch compromis of het Rehn-Meiderplan. 

De economische recessie in de jaren ’80 heeft, net als bij de SAP en het Zweeds sociaal model zelf, 

voor interne moeilijkheden gezorgd. Dit leidde tot de fragmentering van de vakbondsbeweging en de 

verbreking van de band van de LO met de SAP. Echter, wanneer de Zweedse economie weer aantrekt, 

worden ook de banden weer aangehaald. 
                                                           
14 In 1997 worden gecentraliseerde loononderhandelingen weer ingevoerd (Tsarouhas, 2008, pp. 152-153). 
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Als we dit nu van een afstand bekijken, merken we dat de cyclus van macht van de LO, dezelfde 

cyclus volgt van de Zweedse welvaartsstaat. Dit kunnen we verklaren door het diep ingeworteld zijn 

van de LO in het functioneren van de welvaartsstaat. Het hoeft dus niet te verwonderen dat de 

federatie wantrouwig tegenover de Europese Unie staat. Want elk verlies van soevereiniteit van 

Zweden wordt tevens een verlies van macht voor de LO.  
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6 Algemene conclusie 

Wanneer we onze probleemstelling terug bekijken, merken we dat de antwoorden hierop 

samenhangen. Het bestuderen van een staat, in dit geval de Zweedse welvaartsstaat, wijst ons op het 

feit dat alles samenhangt. De internationale context blijkt een grote invloed te hebben op de evolutie 

van de Zweedse welvaartsstaat, maar ook op de posities van de belangrijkste interne actoren van 

Zweden. 

In dit onderzoek hebben we eerst een beschrijving van de evolutie gegeven van de Zweedse 

welvaartsstaat, een staat die gestoeld is op de principes van universalisme en egalitarisme, en zich laat 

opmerken door haar specifiek overlegmodel, waar arbeid en kapitaal samenzitten om te werken aan 

economisch succes. Dit streven komt naar voren als een drijfveer voor de Zweedse staat. We noteren 

dat Zweden een kleine, open economie is, gericht op export. Dit zal haar aanvankelijk succes 

opleveren, wat zich ook vertaalt in de uitbouw van het sociaal model, maar later meer vatbaar maken 

voor de internationale recessie. Echter, de welvaartsstaat lijkt dit moment nodig te hebben om zich 

voor te bereiden voor de toekomst. 

We situeerden het begin van dit sociaal model bij het historisch compromis van  Saltsjöbad, waarna er 

een periode van consolidatie volgt. De sociaal-democratie wordt sterk verankerd binnen Zweden, door 

de aanwezigheid van de LO, die zijn machtspositie versterkt, en de SAP, die incrementeel aan een 

sociaal beleid werkt. Het Rehn-Meider model beitelt deze posities verder vast in de Zweedse 

fundamenten. Na de ”golden age” van het Zweeds model zien we de duidelijke impact van de 

internationale context. Dit stellen we vast bij de SAF, die vanwege de toegenomen internationale 

economische bedrijvigheid veel gevoeliger zal zijn voor de dominantie van de neoliberlae agenda en 

in Zweden een neoliberale strategie zal nastreven. We merken dit ook bij de vakbondsbewegingen, 

waar we een fragmentatie kunnen bemerken, onder druk van een terugvallende economie. Zij zullen 

als reactie een radicaler standpunt innemen, en streven voor een net linkser discours. 

Echter, met de toetreding tot de Europese Unie en de ommekeer die de begroting heeft gemaakt, van 

tekort naar overschot, als illustratie van de gunstige omschakeling die Zweden heeft gemaakt, 

verminderen de politieke moeilijkheden binnen de Zweedse welvaartsstaat. Dit betekent niet dat alles 

rozegeur en maneschijn is in Zweden. De neoliberale tendens hebben we gedefinieerd. In de latere 

jaren zien we in, eerst in retoriek, maar dan ook in beleidsopties, een keuze voor meer markt-gericht 

initiatief van Zweden. De neoliberale tendens vinden we in het verschuiven van de mogelijkheden van 

de Zweedse welvaartsstaat. Waar men eerst incrementeel sociaal-democratische opties prefereerde, 

komen er nu, met in het achterhoofd de toenemende globalisering en neoliberale dominantie. Dit 

wordt versterkt door de maatregelen die de Zweedse regeringen nemen om het begrotingstekort te 

bestrijden en in lijn te komen met de Europese Unie om een toetreding mogelijk te maken. 
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De neoliberale tendens betekent geen grote verandering voor de Zweedse welvaartsstaat. Onze analyse 

stelt vast dat deze tendens de incrementele wijze, die de evolutie van de Zweedse welvaartsstaat 

kenmerkt, volgt. De Zweedse politiek, met de SAP in het bijzonder, waakt erover dat de elementen, 

die van het neoliberalisme worden overgenomen, complementair zijn met de welvaartsstaat en vooral 

met de fundamentele principes van universalisme en egalitarisme. In die zin is de neoliberale tendens 

een verdere ontwikkelingsfase binnen de welvaartsstaat, een adaptatie van de welvaartsstaat aan de 

internationale context. 

De Zweedse welvaartsstaat kent een interessant socio-corporatistisch overlegmodel. Ook dit zal in 

vraag gesteld worden, net als de welvaartsstaat zelf, maar een eigenlijke afbraak kunnen we niet 

bewijzen. De LO, en de vakbondsbeweging in Zweden bij uitbreiding, blijven machtige spelers, 

geworteld in de instituties van de welvaartsstaat. Ook dit bewijst dat de welvaartsstaat sterk gevormd 

is, en kan opgegeven worden als een reden waarom de welvaartsstaat weliswaar een neoliberale 

tendens weergeeft, maar dit niet tot een grote hervorming leidt. De sterke aanwezigheid van de 

vakbondsbeweging, en de sterke banden tussen de SAP en de LO, die na de toetreding tot de Europese 

Unie, versterken om zo hun Zweedse welvaartsstaat te beschermen en kunnen behouden, symboliseert 

een belangrijke aanwezigheid van de sociaal-democratische traditie.  

Het zal interessant blijven om te zien hoe de Zweedse welvaartsstaat verder evolueert, ook binnen de 

internationale context. Het unieke sociale model lijkt voor Zweden een middel om de huidige recessie 

sneller boven te komen, de recessie lijkt geen zware schade of afbreuk te doen aan de staat en haar 

inrichting. Integendeel, het lijkt dat de politieke en economische crisissen die Zweden te beurt vielen 

in de jaren ’80 en begin ’90 de welvaartsstaat versterkt hebben en een voorsprong te hebben gegeven. 

Zweden is niet ten onder gegaan, maar heeft zijn model hervormd zodat het kan verder blijven bestaan 

en verder evolueren in die richting dat het nodig is. In die zin kunnen we concluderen dat de 

neoliberale tendens een versterking is voor de pogingen die de politiek, maar ook de 

vakbondsbewegingen in Zweden voeren om haar welvaartsstaat aan te passen aan een immer 

veranderende internationale context.       
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