
Siden årtusindskiftet har det stået klart at
på trods af den succesfulde politik i 1990’er-
ne, så er Socialdemokratiets lykke ikke gjort.
I Danmark mistede Socialdemokratiet magten
og måtte se en ny borgerlig regering tiltræde i
2001. Og den nyligt afsluttede valgkamp i ja-
nuar 2005 viste, at Socialdemokratiet ikke ba-
re måtte opgive forhåbningerne om regerings-
magten, men også måtte indkassere (endnu)
en øretæve fra vælgerne. I Sverige er det deri-
mod lykkedes at fastholde regeringsmagten
(med støtte fra venstrefløjen og Miljøpartiet).
Men svenske opinionsmålinger viser, at den
borgerlig blok også der vinder ind og kombi-
neret med et stadig mere ustabilt samarbejde
mellem den socialdemokratiske regering og
støttepartierne, så er udfaldet af det kommen-
de valg i 2006 højst usikkert. Den tid, hvor
Socialdemokratiet leverede velfærden og til
gengæld fik magten, er nok forbi. Men hvad
er det, der er sket? 

Vi vil i det følgende argumentere for, at
skal man forstå denne udvikling, så er det ik-
ke nok kun at se på de socialdemokratiske
partier. Der skal anlægges en videre vinkel,
som inddrager hele det politiske landskab, og
hvordan det fundamentalt har forandret Soci-
aldemokratiets politiske position. De borgerli-
ge partier har gennem historien givet legitimi-
tet til det socialdemokratiske velfærdsprojekt.
Det var dem, som var de onde, mens socialde-
mokraterne var historiens sande helte. Siden
socialdemokraterne erobrede den politiske
magt og den politiske dagsorden i 1920’erne
og 1930’erne, har de borgerlige partier især
spillet skurkerollen i den socialdemokratiske
fortælling om velfærdsstaten. Når borgerlige
politikere op gennem historien har advokeret
for skattenedsættelser, liberalistisk økonomisk
politik, deregulering af arbejdsmarkedet, pri-
vatisering og fastkurspolitik frem for fuld be-
skæftigelse har det været let for socialdemo-
kraterne at beskrive de borgerlige som et far-
ligt uhyre, der – hvis sluppet fri – ville trampe
hele velfærdsbygningen ned.

Men det billede er som sagt blevet alvorligt
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forrykket gennem de seneste år. Siden 2001
har Danmark haft en borgerlig regering med
en markant velfærdspolitisk profil. Opini-
onsmålinger op til det seneste valg i januar
2005 og undersøgelser af valget viste, at man-
ge danske vælgere så et forsat borgerligt styre
som en garant for den danske velfærdsmodel.
I Sverige er det gået anderledes. Her er det
lykkedes de svenske socialdemokrater at fast-
holde ejerskabet til velfærdstemaet. Dette på
trods af, at de to socialdemokratiske partier
begge har forestået ganske vidtrækkende re-
former og revisioner af de nationale velfærds-
systemer op gennem 1990’erne. I det følgende
vil vi på baggrund af en sammenligning af de
to lande diskutere årsagerne til de så forskelli-
ge udfald og sammenligne den situation, de to
socialdemokratiske partier står i. Er der tale
om, at hele det velfærdspolitiske spil er ved at
ændre fundamentalt karakter? Vores udgangs-
punkt er, at for at forstå hvad der er sket og
sker lige omkring os, så er det ikke nok ude-
lukkende at kigge på Socialdemokratiet, men
der kræves et bredere blik udover hele det po-
litiske landskab.

Politik på midten?
Både blandt forskere og politiske kommen-
tatorer er det forandrede politiske landskab of-
te blevet forklaret med udgangspunkt i social-
demokratiernes modernisering og fornyelse.
De socialdemokratiske partier har opgivet de
traditionelle ideologiske positioner til fordel
for nye.1 Ikke mindst årsagerne til dette skifte
har været diskuteret: Er der tale om, at struk-
turelle forandringer i den globale økonomi har
undermineret den gamle fremskridtsrecept? Er
der, som Anthony Giddens har betonet,2 tale
om en nødvendig fornyelse af den socialde-
mokratiske politik så den i højere grad svarer
til nutidens borgere og deres syn på verden?
Eller skyldes det, at de politiske partier – især
socialdemokratierne – har gennemgået en
vidtrækkende af-ideologisering, og at politik i
stigende grad domineres af en helt ny type
magtrealistiske og kyniske politikere?3

Der er heller ikke enighed om, hvordan

man skal bedømme denne socialdemokratiske
forandring. Har der været tale om et socialde-
mokratisk forræderi mod den store sag – det
vil sige forsvaret af den skandinaviske vel-
færdsstat? Eller skal partiernes modernisering
snarere ses som et forsvar for netop denne
velfærdsmodel? Analyser, undersøgelser og
diskussioner af dette har været et helt centralt
samfundsvidenskabeligt tema gennem de se-
nere år både i Skandinavien og internationalt.4

Men samlet set har forskerne ret entydigt pla-
ceret forklaringen og den politiske dynamik
hos de socialdemokratiske partier. Der har i
langt mindre grad været interesse for at forstå
og analysere de borgerlige partiers politiske
forandring og modernisering – og de mulige
konsekvenser af dette (for såvel socialdemo-
kratisk politik som det politiske landskab i al-
mindelighed).

Sociologen Henrik Dahl konstaterede i for-
bindelse med det danske folketingsvalg i
2001, at de to store partier i meget høj grad
lignede hinanden, og at der mest var tale om,
at “det blå” velfærdskonsortium denne gang
havde vundet over “det røde” velfærdskon-
sortium.5 Andre har på lignende måde talt om
erobringen af eller kampen om den politiske
midte som det afgørende i moderne politik. I
amerikansk debat anvendes i den forbindelse
begrebet “triangulering”, som betoner, hvor-
dan både højre- og venstrefløjens “klassiske”
positioner forlægges til trekantens base og den
nye position til toppen.6 Når alle de etablerede
politiske partier så kæmper om at erobre tre-
kantens top, opløses efterhånden de klassiske
distinktioner. En effekt at denne triangule-
ringsiver – kampen om midterpositionen – er,
at de valgmuligheder vælgerne reelt stilles
overfor ændrer karakter, og vælgerne får der-
med sværere ved at orientere sig i det politi-
ske landskab.7

I de skandinaviske lande er den politiske
midte lig med et stærkt forsvar for velfærds-
staten.8 Umiddelbart ser det altså ud som om,
at de borgerlige partier i Skandinavien (mere
eller mindre) har forladt deres klassiske ideo-
logiske dogmer og i stedet forsøger at erobre
magten ved at optræde som “socialdemokra-
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ter”. Dermed tegner der sig et billede af et po-
litisk landskab, hvor vælgeren blot tvinges til
at vælge mellem forskellige variationer over
samme tema. Det borgerlige alternativ til soci-
aldemokratiet – de to store blokke i dansk og
svensk politik – har dermed ændret karakter
mod det mere uklare som ikke længere åbent
og fjendtligt angriber den samfundsmodel
(velfærdsstaten), der er vokset frem under
især socialdemokratisk ledelse gennem de fo-
regående årtier.9 Man kan vælge at beskrive
det som den ultimative sejr for den socialde-
mokratiske samfundsmodel. Men for social-
demokratierne som politiske partier har det
skabt nye problemer ikke mindst i mødet med
vælgerne. Hvordan skal man fastholde sin
egen særlighed? Hvad er i dag det særligt so-
cialdemokratiske? Hvad adskiller højrefløjen
fra venstrefløjen – ikke bare i abstrakte ter-
mer, men også helt konkret: Når man skal

sætte krydset på stemmesedlen, eller når man
har erobret regeringskontorerne?

“An Invasion of the Body 
Snatchers”?
I forskningen om velfærdsstaternes udvikling
har de borgerlige partier for det meste spillet
en indirekte rolle. Historikeren Daniel Levine
har fx forklaret Socialdemokratiets styrke
med de svage borgerlige partier.10 Samfunds-
forskere som Francis Castles og Göran Ther-
born har betonet de borgerlige partiers interne
splid som en afgørende faktor for de skandi-
naviske socialdemokratiers erobring og kon-
solidering af den politiske magt i mellem-
krigstiden.11 Den borgerlige VKR-regering
(1968-1971) i Danmark var tvunget til at føre
“socialdemokratisk politik minus 10%” med
bl.a. en omfattende socialreform og har sit
svenske modstykke i de borgerlige Fälldin-re-
geringer (1976-1982), der ofte fremstod som
mere socialdemokratiske end Socialdemokra-
tiet selv. Når de borgerlige partier har skrevet
sig ind i succeshistorien om den skandinavi-
ske vel-færdsmodels udvikling, så har det en-
ten været i tiden før Socialdemokratierne eller
som en slags passiv mur, Socialdemokratierne
har kunnet spille bold op ad.12

I den socialdemokratiske debat om vel-
færdsstaten har de borgerlige partier derimod
spillet en meget mere aktiv skurkerolle. Høj-
refløjen har altid eksisteret som en overhæn-
gende fare eller som et truende monster – det
ubehagelige som sniger sig rundt i mørket
uden for, og som truer den indre tryghed og
idyl. Skrækscenariet har endda været virkelig-
gjort i lande som USA og Storbritannien. Det
har haft navne som Margaret Thatcher og Ro-
nald Reagan og har haft ypperstepræster som
Frederich Hayek og Milton Friedman. Mon-
stret har også virket og levet i historien. Som
da det i mellemkrigstiden sluttede op bag mo-
narkiet og truede demokratiet, og som ved
mange lejligheder har kæmpet mod velfærds-
reformer.13 På den måde har de borgerlige
partier ikke bare været stadig nærværende i
Danmark og Sverige, de har også fungeret
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som et bærende element i Socialdemokratiets
krav på regeringsmagten. Dels positivt i bille-
det af det gode socialdemokrati, som erstatter
det onde borgerlige. Dels negativt som når
man i valgkampene spurgte vælgerne, om de
turde løbe risikoen og skifte det trygge social-
demokratiske ud med “det reaktionære alter-
nativ”? De allerseneste år er den klassiske so-
cialdemokratiske velfærdstatsfortælling imid-
lertid kommet under et stigende pres, og væl-
gerne har – i Danmark – været forholdsvis im-
mune, når Socialdemokratiet har tegnet mod-
sætningen mellem deres “gode” samfund og
de borgerlige partiers “forsikringssamfund”.

Det har bragt de danske socialdemokrater i
en helt ny situation. Den klassiske fortælling
dur ikke længere, og hvad gør man så? Træk-
ker man på skrækfilms-metaforerne, så kan
man sige, at for socialdemokraterne har de
borgerlige partier forvandlet sig fra at være
frådende og altødelæggende Godzilla-monstre
til at blive “body snatchers”. Don Siegels
skrækfilmklassiker “Invasion of the Body
Snatchers” fra 1956 handler om indbyggere i
en amerikansk by, som gradvist erstattes af
dobbeltgængere udklækket af en fjendtlig ik-
ke-jordisk magt.14 Filmens hovedtema er, at
man ikke kan se forskel på originalerne og de
farlige udefrakommende kopier. De fleste af
den lille bys indbyggere opdager simpelthen
ikke, hvad der er ved at ske (før det er for
sent), og de, som gennemskuer truslen, står
overfor en dobbelt udfordring. For at kunne
vinde kampen mod fjenden må de samtidig
afsløre disses sande ikke-jordiske identitet.
Og det er nogenlunde her, den moderne soci-
aldemokrat let kommer til at befinde sig.

Body Snatchers er en metafor for det mør-
ke og ugennemtrængelige, som lurer under
(og i skjul af) normalitetens overflade. Vi skal
understrege, at vores ambition her ikke er, at
be- eller afkræfte metaforens sandhedsværdi.
Uanset hvordan man ser på dette, så kan man
konstatere, at borgerlige partier i en række
vestlige lande strategisk og succesfuldt har
angrebet og nedbrudt traditionelle socialde-
mokratiske regeringskonstellationer. Socialde-
mokraterne har fremstået som i høj grad for-

svarsløse, når borgerlige partier – i flere
tilfælde bakket op og eller suppleret af nypo-
pulistiske partiformationer – simpelthen går
ind og overtager de socialdemokratiske re-
formprogrammer. Det gælder ikke kun i Dan-
mark, men kan også mere eller mindre genfin-
des i Holland, Frankrig, Belgien, Østrig, Por-
tugal, Italien og Norge.15

Det skal endvidere understreges, at denne
“body snatcher strategi” til dels hviler på for-
udsætninger, som udspringer fra Socialdemo-
kratiet selv. Den borgerlige “dobbeltgænger”
skyldes ikke bare en borgerlig positionsfor-
skydning, men i lige så høj grad et par årtiers
socialdemokratiske krisepolitik, velfærdsre-
former og dereguleringspolitik. Når Socialde-
mokratiet bevæger sig mod midten, så bliver
partiet lettere at ligne. Netop denne bevægelse
har været meget omdiskuteret de senere år.
Den pointe, vi vil fremhæve her, er imidlertid,
at skal man forstå det nye (eller måske rettere
gryende) politiske landskab, så må man være
opmærksom på, at det ikke kun er de social-
demokratiske partiers og deres politik, som er
blevet moderniseret. Selv om forskningen ofte
giver det indtryk, så har de borgerlige partier
ikke (bare) klamret sig til 1950’ernes vel-
færdsfjendtlige politik eller for den sags skyld
ved 1980’ernes nyliberale retorik. Den politi-
ske dynamik skal snarere findes i en dobbelt
moderniseringsproces, som hverken isolerer
de borgerlige eller de socialdemokratiske par-
tier. Vi vil i det følgende illustrere dette sam-
spil med eksempler fra både Danmark og Sve-
rige – de store ligheder mellem de to lande
gør, at forskellene træder tydeligere frem. Det
gør det muligt at diskutere, hvilke faktorer der
kan påvirke udfaldet af de politiske moderni-
seringsprocesser, som vi skal kigge nærmere
på i det følgende.

Den danske realitet
Mens 1950’erne og 1960’erne på mange må-
der kan ses som en slags guldalder for det
danske Socialdemokrati – ikke mindst når det
kommer til opbygningen af velfærdsstaten –
så var kontrasten i de kommende år stærk.16
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Da den økonomiske krise satte ind i 1970’er-
ne, blev partiet tvunget til at føre en ad hoc
krisepolitik, som ikke var præget af langsigtet
tænkning, men nærmere en dag til dag kamp
med de politiske og økonomiske realiteter.17

Parallelt med den kortsigtede krisepolitik mo-
biliserede partiet til venstre med 1977-pro-
grammet som et ideologisk højdepunkt. For-
skellen mellem retorik og realitet voksede, og
det samme gjorde de politiske problemer
såvel internt som parlamentarisk. På den bag-
grund valgte statsminister Anker Jørgensen i
1982 at afgive regeringsmagten uden at ud-
skrive folketingsvalg.

Det var den konservative og pragmatiske
Poul Schlüter, som blev ny statsminister og le-
der for en række borgerlige regeringer frem til
1993. Den borgerlige regerings første år blev
præget af neoliberal retorik kombineret med
en pragmatisk politik.18 De store planer (reto-
rik) om privatisering, udlicitering, skattened-
sættelser osv. passede som fod i hose til den
klassiske socialdemokratiske fortælling om
borgerlige velfærdsmonstre. Fagforbundet
SID donerede således i 1985 180 mio. kr. til
en kampagne mod den borgerlige regering, og
LO lancerede kampagnen “Danmark for hele
folket”.19 Et centralt tema var truslen om “den
sociale massegrav”. Det stærke socialdemo-
kratiske ejerskab til velfærdstemaet opbygget
gennem de foregående årtier medvirkede i høj
grad til at fastlåse den borgerlige regering.
Det var ikke muligt at gennemføre et frontalt
angreb på velfærdsstaten, og der blev kun tale
om begrænsede institutionelle forandringer i
velfærdssystemet (på nogen områder forbed-
ringer). Man kan således sige, at realiteterne
ikke levede op til det socialdemokratiske
skræmmebillede. Efter godt 10 års borgerligt
styre så stod “den socialdemokratiske model”
stadig – på trods af alle advarslerne.20 Det
blev da heller ikke en socialdemokratisk poli-
tisk mobilisering, som fik regeringen til at gå
af, men derimod en politisk sag. Poul
Schlüters afgang var en direkte følge af den
såkaldte Tamil-sag, hvor justitsminister Erik
Ninn Hansen og flere andre politikere og
embedsmænd fik ansvaret for en ulovlig

standsning af familiesammenføring af flygt-
ninge.21

Med Poul Nyrup Rasmussen i spidsen fik
Socialdemokratiet – i samarbejde med flere
mindre midterpartier – dermed foræret rege-
ringsmagten. De 3 Nyrup-regeringer i perio-
den 1993-2001 havde stor succes med en gen-
nemgribende reformpolitik, som ikke bare
sænkede arbejdsløsheden, men også skabte
økonomisk vækst og bedre balance på de of-
fentlige budgetter.22 Dette kan beskrives, som
at man udskiftede tidlige tiders keynesianske
inspirationer og reguleringsøkonomi med en
mere markedsvenlig økonomisk politik og en
stærk interesse for budgetkontrol. Det var helt
afgørende for Socialdemokratiet at fremstå
som økonomisk ansvarligt i modsætning til
1970’ernes gældsætningspolitik. 1990’ernes
regeringer havde således blikket rettet mod
nedbringelse af statsgælden, skabelse af nye
jobs og en stram styring af offentlige budget-
ter.23 Også på velfærdsområdet skete gennem-
gribende reformer, der kan betegnes som en
slags positiv “workfare” politik (med brug af
både stok og gulerod). Denne såkaldte stille
velfærdsrevolution skete ikke uden store in-
terne sværdslag i Socialdemokratiet. Fra den
socialdemokratiske ledelse side var opfattel-
sen, at denne reformpolitik skulle medvirke til
at fremtidssikre velfærdsstaten (mod trusler
som demografi, globalisering etc.),24 men for
mange blev det oplevet som en borgerlig-
gørelse (eller en for tydelig bevægelse mod
midten).25

Mens socialdemokraterne reformerede og
lavede politik, så betød tabet af regeringsmag-
ten i 1993 en ideologisk og strategisk tænke-
pause hos de borgerlige partier. Groft sagt teg-
nede der sig to linjer:26 For det første en soci-
al-konservativ/liberal linje som var positiv
overfor velfærdsstaten, men dog gerne ville
have bare lidt mindre af den. Det betød, at de
borgerlige skulle ligne socialdemokraterne.
For det andet var der både i Det konservative
Folkeparti og (især) i Venstre ønsker om en
mere markant borgerlig politik baseret på de
klassiske konfliktlinjer omkring skattepolitik,
krav om mere marked etc.27 De to linjer er
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baseret på forskellige politiske analyser. Den
første analyserer Schlüter-regeringernes mang-
lende succes ud fra en opfattelse af, at den
skarpe ideologiske retorik gjorde det svært for
regeringen at gennemføre politik og reformer.
Den anden lyder, at det var manglende ideolo-
gisk bevidsthed og pragmatisme, som var årsa-
gen til de manglende politiske resultater.

Man kan op gennem 1990’erne se begge
strategier i spil, men indtil 1998 var den klassi-
ske borgerlige linje den dominerende. Det var
således undtagelsen, da en del af Det konser-
vative Folkeparti med en ung britisk inspirere-
de spin doctor i spidsen i sommeren 1998 for-
søgte at fastslå et direkte og klart bånd mellem
konservatismen og velfærdsstatens sociale om-
sorg: “Velfærdsstaten er lige så meget en kon-
servativ opfindelse som en socialdemokra-
tisk.”28 Partileder Per Stig Møller pegede på, at
Socialdemokratiet havde stjålet familietemaet
fra de konservative.29 Der er dog ikke tegn på,
at sådanne tanker fik noget stort gennemslag i
partiet, som på dette tidspunkt var splittet pga.
voldsomme personopgør.30 Det velfærdsudspil,
som partiet udsendte sommeren 1998, var i høj
grad baseret på de klas-   siske temaer om la-
vere skatter, stramninger i forbindelse med ar-
bejdsløshedsunderstøttelse etc., og det blev da
også hurtigt af socialdemokraterne indskrevet
som et angreb på vel-færden.31

Samme kurs fulgte Venstre, som efter tabet
af regeringsmagten under ledelse af Uffe El-
lemann-Jensen havde markeret en tydelig for-
skel til den socialdemokratiske politik og
samfundsmodel.32 I enkelte tilfælde blev af-
standen endog meget tydelig, som da partiets
næstformand Anders Fogh Rasmussen i 1994
udsendte debatbogen “Fra socialstat til mini-
malstat”. Det var et neoliberalistisk manifest,
som med eksplicit inspiration fra tænkere som
Hayek og Nozick, angreb “velfærdsstatens
slavementalitet” og advokerede for en radikalt
mindre stat. Det er svært at blive klog på de
dybere bevæggrunde for udgivelsen af bogen.
Den var i hvert fald gefundenes Fressen for de
socialdemokratiske modstandere. Her var bo-
gen, som uden nogen svinkeærinder viste det
borgerlige monsters sande karakter.

Man kan diskutere realiteterne bag bogen
og de socialdemokratiske angreb. Venstres re-
elle politiske udspil forekom noget mindre
vidtrækkende, men de kunne selvfølgelig ses
som skridt på vejen. Valgkampen 1998 blev i
den forbindelse et vigtigt lærestykke for Ven-
stre. Partiet havde i løbet af 1990’erne haft
vælgermæssig fremgang, fremstod som det
klart dominerende borgerlige parti og konkur-
rerede fra 1995 med Socialdemokratiet om at
være Danmarks største parti.33 Efter en suc-
cesfuld valgkamp stod partiet (i samarbejde
med den øvrige borgerlige blok) til at erobre
regeringsmagten. I valgets allersidste fase lyk-
kedes det imidlertid Socialdemokratiet at mo-
bilisere vælgerne mod en borgerlig regering.34

Det skete ikke mindst ved at betone de bor-
gerliges nedskæringsagenda – især truslen om
en deregulering af huslejefastsættelsen (noget
Enhedslisten rejste i den afsluttende partile-
derrunde og som Socialdemokraterne ikke var
sene til at udnytte) – og slå på Socialdemokra-
tiets forsvar for velfærdsstaten (kombineret
med truslen om en borgerlig regering støtte af
Dansk Folkeparti – det såkaldte VOKZ-kabi-
net). Dansk Folkeparti havde i 1998 en uklar
velfærdsprofil, og de historiske bånd til Glis-
trups velfærdsstatskritiske Fremskridtsparti
passede godt ind i det socialdemokratiske
trusselscenarium.

Valgnederlaget i 1998 fik konsekvenser i
Venstre. For det første valgte Uffe Ellemann-
Jensen at gå af som partileder. Han udpegede
selv som sin efterfølger, partiets næstformand
Anders Fogh Rasmussen, der blev valgt uden
modkandidat. For det andet var valget et vig-
tigt politisk lærestykke. Det stod klart, at det
ville blive endog meget svært at vinde rege-
ringsmagten på traditionelle borgerlige mær-
kesager. Vejen til magten forudsatte, at man
kunne fremstå som troværdige forvaltere af
det velfærdssamfund, som ikke mindst Social-
demokratiet havde præget. Og allervigtigst
måtte man gøre svært (umuligt) for Socialde-
mokratiet at bruge den klassiske fortælling om
de borgerlige partiers angreb på velfærdssta-
ten. Danskerne bakkede op bag velfærdsstaten
og ønskede ikke noget voldsomt politisk op-
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gør. Det var helt essentielt, at skurke-rollen
måtte afgå ved døden.

Fra 1998 bevægede Venstre sig gradvist
(men hurtigt) mod den politiske midte og gen-
opfandt sig selv som et nyt og moderne parti,
der repræsenterede en moderne velfærdspoli-
tik og svarede på det 21. århundredes politiske
udfordringer.35 For det første foretog Venstre
et frontalt angreb på den klassiske socialde-
mokratiske fortælling om den borgerlige mod-
stander.36 Det handlede i høj grad om en ned-
toning af de klassiske konfliktpunkter som
havde båret denne fortælling. Ud med forslag
om nedskæringer i dagpengeydelse, velfærds-
forringelser, omfattende privatisering og ufi-
nansierede skattesænkninger. Og ind med en
mere positiv indstilling overfor fagforeninger,
flere penge til sundhedsområdet osv. Denne
del af processen var gjort væsentlig lettere i
og med, at Socialdemokratiet op gennem
1990’erne selv havde gjort op med partiets
klassiske positioner fx i forhold til privat-of-
fentlig, økonomisk regulering og dele af
velfærdspolitikken. For det andet handlede det
om at erobre det socialdemokratiske ejerskab
til velfærdstemaet. Det blev forsøgt direkte
ved at formulere dagsordner, som enten var
meget tæt på de socialdemokratiske eller som
satte ind, hvor Socialdemokratiet havde svage
punkter. Det sidste udmøntede sig fx i sloga-
net Velfærd og valgfrihed. Det betonede mod-
sætningen mellem Socialdemokratiets for-
mynderiske og standardiserede velfærdspoli-
tik og borgernes egne ønsker. Venstre ville
gøre op med årtiers socialdemokratisk “be-
tontænkning” på velfærdsområdet, hed det.
For det tredje handlede det om symbolpolitik.
Udmeldinger fra Venstrepolitikere, der kunne
symbolisere den klassiske velfærdskonflikt,
blev ved hjælp en stram partidisciplin og en
effektiv mediestrategi hurtigt fjernet fra den
politiske agenda. Det var fx tilfældet, når un-
ge Venstre-løver forlangte en skarpere ideolo-
gisk profil, eller når det kommunale bagland
lancerede for vidtgående reformplaner.37 I ste-
det forsøgte Venstre at lancere sig som re-
præsentanter for de, som ville forny velfærds-
staten. 
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Dermed kilede man sig ind i en eksisteren-
de intern konfliktlinje i Socialdemokratiet.
Det kunne man gøre ganske effektivt fx ved at
præsentere Anders Fogh Rasmussen som
Danmarks svar på Tony Blair – inkarnationen
af den succesfulde moderne politiker over for
et socialdemokrati, der var præget af “beton”.
Det var således ikke tilfældigt, at Anders
Fogh Rasmussen i 1999 besøgte netop Blair’s
hovedkvarter i London.38 For det fjerde politi-
serede man integrationstemaet.39 Det havde
gennem længere tid skabt voldsomme kon-
flikter i Socialdemokratiet (både mellem le-
dende socialdemokrater og mellem partiledel-
se og det kommunale bagland). En række me-
ningsundersøgelser havde vist, at vælgerne så
netop integration som et politisk problem, og
var man i tvivl, kunne Dansk Folkepartis
fremgang i opinionsmålinger tydeliggøre det-
te.40 De socialdemokratiske regeringer i
1990’erne havde iværksat stramninger i ud-
lændingepolitikken og kunne derfor ikke afvi-
se temaet fra den politiske dagsorden. Men
samtidig havde partiet åbenlyse besværlighe-
der med at formulere en politik på området –
besværligheder som blev styrket af regerings-
partneren Det radikale Venstres mere liberale
synspunkter på området.

Venstres strategiske forvandling blev
iværksat med stor systematik og dygtighed.
Hvor Socialdemokratiet nok havde succes på
de traditionelle økonomiske parametre, så var
partiet præget af intern uro og havde åbenlyst
svært ved at formulere en offensiv politisk
strategi endsige mere langsigtede politiske vi-
sioner. Det blev mest til forsøg på at genspille
det klassiske tema om, at Socialdemokratiet
var velfærdens parti, mens de borgerlige ville
ødelægge den. Når nu de borgerlige i højere
grad lignede socialdemokrater, så handlede
det om at demaskere dem. Men efterhånden
som “kopierne” blev bedre og bedre, så blev
den strategi sværere og sværere. Fra 1998 tip-
pede balancen gradvist til Venstre og de bor-
gerlige partiers fordel. Svækket af uroen i for-
bindelse med efterlønsreformen i efteråret
1998 styrtdykkede Socialdemokratiet i me-
ningsmålingerne og nærmede sig i december

1998 20%-mærket.41 Omvendt tordnede Ven-
stre frem. Ved folketingsvalget i 1998 havde
de fået 24% af stemmerne, mens opinions-
målinger ved udgangen af året spåede en væl-
gertilslutning på omkring 35%. Og i perioden
frem til folketingsvalget i 2001 var Venstre
(med enkelte målinger som undtagelse) lan-
dets største parti og erobrede efterhånden også
den velfærdspolitiske dagsorden.42

Socialdemokratiets nederlag ved valget i
2001 kom dermed ikke som noget lyn fra en
klar himmel. Venstre kørte dygtigt og effektivt
både politisk og mediemæssigt en strategi,
som kombinerede en positiv velfærdsdagsor-
den med krav om en strammere og mere klar
kurs i forhold til integrationsproblemer.43 På
det velfærdspolitiske område blev der lanceret
garantier mod stort set en enhver form for
nedskæring fx offentlig service og ydelsesni-
veauer. Samtidig blev der slået på ideen om
valgfrihed også i forhold til den offentlige
sektor. Fx skulle modtagere af hjemmehjælp
eller patienter i sundhedssektoren have (bed-
re) mulighed for at tage penge ud af det of-
fentlige system og købe hjælpen fra udbydere
i den private sektor. Det betød bl.a., at Venstre
på det vigtige sundhedspolitiske område kom
til at fremstå som det mest pålidelige parti.
Allervigtigst var måske, at det traditionelle
krav om skattelettelser blev erstattet af ideen
om et skattestop. Frem for at love store (og
ofte ufinansierede) skattelettelser, der (måske)
ville forudsætte en voldsom reduktion af den
offentlige sektor, så skulle der ske en relativ
fastfrysning af skatten. Man kan beskrive det
som en relativ nedskæring af den offentlige
sektor, men det var ganske svært og komplice-
ret at skrive ind i den traditionelle fortælling
om de uhyggelige borgerlige intentioner. Hvis
der ikke er nogen ofre, så er det svært at tro på
uhyrer. Under alle omstændigheder havde
Venstre effektivt taget luften ud af de social-
demokratiske trusselsscenarier, da man ved
valgkampens start i en storstilet annoncekam-
pagne advarede mod den kommende tids soci-
aldemokratiske skræmmekampagner.44 Da So-
cialdemokratiet satte kampagnen ind var den
uden brod og virkede mest som opfyldelsen af
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Venstres spådomme.45 Det blev ikke mindst
tydeligt, da Poul Nyrup Rasmussen under stor
medieopmærksom til et offentligt debatmøde
rev sider ud af Anders Fogh Rasmussens
føromtalte debatbog fra 1994 med ironiske
bemærkninger om, at “det mener du heller ik-
ke længere”.46 Da var løbet kørt, og Venstre
var blevet landets mest pålidelige socialdemo-
kratiske parti.

Valget førte til dannelsen af en borgerlig re-
gering bestående af Venstre og Det konserva-
tive Folkeparti under Anders Fogh Rasmus-
sens ledelse med Dansk Folkeparti som fast
støtteparti. Ikke mindst de tætte bånd til
Dansk Folkeparti blev søgt problematiseret
under og efter valgkampen, men uden væsent-
lig effekt. Valget i 2001 kan således beskrives
som et jordskredsvalg, hvor der blev etableret
en stærk borgerlig majoritets-blok i det dan-
ske parlament.

Denne blokdeling, hvor Socialdemokratiet
støttet af Det radikale Venstre og venstrefløjs-
partierne står over for en borgerlige blok har i
høj grad præget dansk politik efter 2001.
Samtidig har Venstre fasttømret billedet af et
moderne og velfærdsvenligt parti inden for
den overordnede ramme af skattestoppet. Det-
te kan forklares både med, at partiet ikke har
lanceret noget frontalt angreb på velfærdssta-
ten, og med at for så vidt der er sket forringel-
ser af den offentlige service, så er det blevet
implementeret lokalt i kommunerne, som har
været under meget stram økonomisk kontrol
(en politik som allerede blev indledt under
1990’ernes socialdemokratiske regeringer).
Socialdemokratiet har hele tiden forsøgt at
fastholde argumentet om, at den nye velfærds-
venlige borgerlige regering blot var en ulv i
fåreklæder. Der har da også været enkelte mu-
lige sprækker, som da regeringen måtte træk-
ke et forslag om forringede satser for de
højestlønnede i dagpengesystemet tilbage.47

Forslaget ville have skabt basis for, at de bed-
re lønnede ville søge sikring af anden vej. På
samme måde kan det nye sundhedsbidrag,
som indføres i forbindelse med den kommen-
de strukturreform ses som både en måde at
skaffe flere penge til sundhedsområdet uden

at komme i konflikt med skattestoppet og som
et skridt i retning af en ny type velfærdsstat
med en tættere kobling mellem bidrag og
ydelse.48 Hele frit valgs diskussionen kan på
længere sigt få dramatiske konsekvenser for
den offentlige sektor.49 På det mere ideologi-
ske plan har især de konservative dele af rege-
ringen brugt mange ressourcer på en “kultur-
kamp”. På den måde er fortællingen om en re-
gering, der har lært lektion fra 1980’erne, og
derfor satser på små skridt og en snigende li-
beral “revolution” ikke uden bindinger til vir-
keligheden. Med en af regeringens chefstrate-
ger Claus Hjort Frederiksen ord: “Vi gør det i
den takt, som vi føler, at folk kan følge med i.
Og der er gennemført mere liberal politik de
sidste tre år, end i de foregående 25.”50 Man
kan således diskutere, hvori regeringens vel-
færdspolitiske mål præcist består – billedet er
ikke entydigt, men det ligner i hvert fald ikke
1980’ernes eller Madsen-Mygdals politik. Der
savnes i det hele taget en grundig udforskning
af borgerlig velfærdspolitik (som er skrevet
fordomsfrit og ikke med et ureflekteret ud-
gangspunkt i den ovennævnte socialdemokra-
tiske fortælling). I denne sammenhæng er det
centrale, at det ikke er lykkedes for Socialde-
mokratiet at bryde forbandelsen og få vælger-
ne overbeviste om deres fortolkning.

Det seneste valg i 2005 blev på mange må-
der en repetition af 2001-valget, hvor vælger-
ne ikke havde valget mellem nogen klare poli-
tiske visioner, men i høj skulle vælge mellem
forskellige varianter af partier, som lovede at
forsvare og forbedre velfærdsstaten. En kamp
hvor Anders Fogh Rasmussen endnu en gang
stod som en klar vinder blandt andet på grund
af en langt mere effektiv kampagne og på
grund den strukturelle selektivitet i det danske
medielandskab. I forhold til 2005-valget for-
søgte Socialdemokratiet i mindre grad at
genspille den traditionelle skræmmehistorie.
Der var forsøg på at beskrive Venstres politik
og leder som “designerpolitik” brygget af spin
doctorer – underforstået at der bag hamskiftet
lå helt andre hensigter. Men den strategi lyk-
kedes ikke (bl.a. fordi Socialdemokratiet jo
også havde deres egne spin doctorer). Men
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der var ikke noget at sætte i stedet. Ikke
mindst fordi de to store partier havde aftalt ik-
ke at  diskutere velfærdsreformer. Den borger-
lige regering havde i 2003 nedsat en ekspert-
kommission til udredning af velfærdsstatens
fremtidige udfordringer og kunne dermed
henvise til, at man først ville spille ud efter
udredningsarbejdet (som forventes klart de-
cember 2005). Socialdemokratiet havde i ti-
den op til valget haft en intern partidebat om
behovet for velfærdsreformer, men af frygt for
intern uro og ikke mindst at udspillet kunne
skabe mindelser til den katastrofale efterløns-
reform i 1998 blev dette udspil aldrig offent-
liggjort. Partiet gik således til valg på den
mindste fællesnævner.

Måske også i Sverige?
Også i Sverige kan de synlige tendenser til en
borgerlig positionsforskydning føres tilbage
til tidligere tiders borgerlige regeringserfarin-
ger. Det gælder dels 1970’ernes regeringer le-
det af (Centerpartiet) Thorbjörn Fälldin som
langt hen administrerede og videreudviklede
den socialdemokratiske velfærdsbygning, dels
på Carl Bildts (Moderaterne) regeringer i
1990’erne, som i højere grad levede op til ste-
reotyperne i den socialdemokratiske velfærds-
fortælling. Begge strategier skabte problemer.
Fälldin-regeringerne kom under stigende pres
fra interne modsætninger,51 og Bildt-regerin-
gen kom i konflikt med de stærke interesser,
som findes indbygget i velfærdsstatens insti-
tutionelle strukturer.52 Desuden faldt begge re-
geringsperioder sammen med økonomiske
lavkonjunkturer.53

Den borgerlige valgsejr i 1991 havde ellers
vækket mange forhåbninger og synes umid-
delbart at bekræfte mange af tidens fortolkere
i, at betingelserne for et succesrigt Socialde-
mokrati var forsvundet. I den politiske og
økonomiske debat hørtes hyppigt røster om
keynesianismens sammenbrud, behov for
nedskæringer i de offentlige budgetter og krav
om øget individuel frihed. Velfærdsstatens so-
cialdemokratiske guldalder synes “endeligt”
at være ovre.54 Denne krisestemning blev for-

stærket af, at socialdemokraterne i sidste halv-
del af 1980’erne var plaget af stærke interne
stridigheder – inden for regeringen, men frem
for alt mellem arbejderbevægelsens faglige og
politiske grene. Konflikterne handlede især
om den økonomiske politik, som partiet ud-
formede, da det generobrede regeringsmagten
i 1982. Den såkaldte genopretningspolitik sat-
te ikke mindst fagbevægelsens under et hårdt
pres. Samtidig lykkedes det Olof Palmes og
senere Ingvar Carlssons regeringer at få infla-
tionen under kontrol. Resultatet blev, at det
svenske socialdemokrati kom i defensiven og
med tiden blev stadig mere sårbar overfor den
borgerlige kritik.55

Den udvikling, som stillede socialdemokra-
terne overfor tilsyneladende umulige udfor-
dringer, blev hilst med glæde af borgerlige po-
litikere. Der var langt om længe lyst for enden
af en meget lang tunnel. Socialdemokratiet
har udspillet sin rolle i historien og manglede
evnen til at tilpasse sig tidens vilkår.56 Det var
en analyse som, mente man, til fulde blev be-
kræftet af finansminister Kjell-Olof Feldts
stærkt selvkritiske erindringer om “den tredje
vejs” sammenbrud, som blev udgivet lige op
til valgkampen 1991.57 Den kolde krig var
forbi, Berlin-muren faldet og den europæiske
integration mod et fælles europæisk marked
havde for alvor taget fart. Gennem mere end
et årti havde Storbritannien og USA været re-
geret af karismatiske og markante borgerlige
politikere, som kunne fange tidens politiske
stridsemner i en radikal politisk retorik.

Nu var tiden endelig kommet til Sverige.
Borgerlige fraser som “den enda vägen” og
“en ny start för Sverige”, illustrerer en bevidst
stræben efter at overtage Socialdemokratiets
politiske position.58 Skatten skulle sænkes,
den offentlige sektor udsættes for konkurren-
ce, den individuelle opsparing og frihed øges,
fagbevægelsen skulle bringes i knæ og social-
demokraterne – efter de mange år – skulle for-
vises til historiens mødding. Og mens histori-
en var ovre for socialdemokraterne, så var den
kun lige begyndt for den nye tids borgerlige,
da Moderaternes leder Carl Bildt selvsikkert
udnævnte sin borgerlige samlingsregering til
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“världens bästa regering”.59 Der var dog et
væsentligt problem i den nærmest hegelianske
analyse. Den tolkede fejlagtigt den socialde-
mokratiske svækkelse som udtryk for, at den
liberal-kapitalistiske syntese allerede var på
plads. Men i virkeligheden var denne nye situ-
ation lige så ukendt og usikker for de borgerli-
ge partier som for de socialdemokrater, der
havde mistet magten.

Man kan sige, at den “enda väg” som den
nykårede statsminister Carl Bildt udstak førte
direkte ind i den problematik, som nyere vel-
færdsforskningen har peget på. Det vil sige
forskellen mellem politikkens popularitet un-
der ekspansionen af velfærdsstaten og dens
upopularitet, når det kommer til de senere års
krise- og omstruktureringspolitik.60 Det er, så
at sige, en sag at stemme mod en socialdemo-
kratisk regering, en helt anden sag at stemme
velfærdsstaten væk med alt hvad det indbefat-
ter. Endvidere var Bildt-regeringen, på trods
af den selvsikre udmelding, svagere end
1970’ernes borgerlige regeringer. For det
første kontrollerede regeringen ikke en egen
majoritet i Riksdagen, men var afhængige af
stemmer enten fra det nydannede højre-popu-
listiske parti Ny Demokrati eller fra oppositio-
nen til venstre for regeringen. For det andet
var de interne styrkeforhold i den borgerlige
koalition mere problematiske end i 1970’erne.
Moderate Partiet rådede godt nok over klart
de fleste mandater i Riksdagen, men koalitio-
nen indbefattede i modsætning til 1970’erne
ikke bare Centerpartiet og Folkpartiet, men
også et fjerde parti Kristdemokraterne.61 In-
denfor centrale områder som velfærds- eller
miljøpolitikken var uenigheden mellem rege-
ringspartierne større end mellem regeringen
og den socialdemokratiske opposition.

På samme måde som det skete med Fäll-
dins regeringer i 1970’erne, blev også Bildt-
regeringen “ramt” af en økonomisk krise og
lavkonjunktur med blandt andet en dramatisk
renteforhøjelse, bankkrise og en stærkt for-
værret svensk kreditværdighed til følge.62 For
slet ikke at tale om den række af krisepakker,
som under stor dramatik og diskussion blev
gennemført i samarbejde med den socialde-

mokratiske opposition. En mere detaljeret be-
skrivelse af denne politik findes andre ste-
der.63 I vores sammenhæng er pointen, at den
borgerlige regering dermed kom til at leve op
til den skurkerolle, de borgerlige partier var
blevet tildelt i den socialdemokratiske fortæl-
ling. Både på grund sit politiske program og
på grund af den åbenbare manglende evne til
administrere det samfund, som flertallet af
svenskerne bakkede op omkring.64 Socialde-
mokraterne behøvede ikke en gang at gå til
valg på at ville genopbygge det ødelagte, men
kunne nøjes med en mere realistisk profil,
som slog på vigtigheden af at genoprette ro og
stabilitet i det svenske samfund.65

Indirekte styrkede den borgerlige fiasko
dermed den socialdemokratiske legitimitet op
gennem 1990’erne og øgede partiets politiske
råderum. På trods af en til tider hård ned-
skæringspolitik lykkedes det socialdemokra-
terne at fastholde det politiske initiativ. En
yderligere fordel var, at opgaven havde givet
sig selv. Det handlede om at bekæmpe krisen,
genoprette tiltroen (nationalt og internationalt)
til svensk økonomi, og velfærden skulle lang-
tidssikres til fremtidige generationer. Bespa-
relser, reformer, skatteforhøjelser, og rationa-
liseringer m.v. kunne retfærdiggøres med hen-
visning til det borgerlige alternativs langt me-
re forskrækkelige følger. Til forskel fra den
borgerlige ideologiske aggressivitet betonede
socialdemokraterne en forsigtig pragmatisme.
Da Ingvar Carlsson gik som partiformand i
forbindelse med kongressen i 1996, blev han
efterfulgt af en Göran Persson, som mere end
nogen anden forbindes med de svenske social-
demokraters kamp for at genvinde troværdig-
hed og international konkurrenceevne.66

På et mere overordnet plan repræsenterede
1990’ernes krisepolitik et brud med socialde-
mokraternes historiske selvforståelse. Vel-
færdsstaten kunne ikke længere uden videre
beskrives som et resultat af styrkeforholdet i
kampen mellem kapital og den organiserede
arbejderklasse. Der måtte bygges en ny legiti-
mitet op, der betonede tryghed og solidaritet
som en forudsætning for et samfund i økono-
misk vækst. Det handlede om, som Göran
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Persson ofte formulerede det, at vise omver-
denen, at den svenske humlebi virkelig kunne
flyve, og at den kunne gøre i den såkaldte
“nye internationale økonomi”.67 Nøgleordene
blev i Sverige – som i Danmark – tiltro og tro-
værdighed.68 Der blev indført udgiftsrammer i
budgetterne, kommunerne blev pålagt et skat-
testop og Riksbankens uafhængighed af det
politiske system blev styrket. Man kan selv-
følgelig sige, at socialdemokraterne allerede
var slået ind på denne vej i begyndelsen af
1980’erne med afreguleringen af kapitalmar-
kederne og Kjell-Olof Feldts kamp for økono-
misk ansvarlighed, men sprogbrugen blev for-
andret, og det var tydeligvis ikke længere lige
så vigtigt at betone kontinuiteten og forbindel-
sen til fortiden. Selv den store pensionsreform
i 1994/1998 kan indordnes i den overordnede
krisepolitik, som flere og flere (både i og uden
for regeringen) mente ikke adskilte sig mar-
kant fra Bildts “enda väg”.69

I lighed med det danske socialdemokrati
har Göran Perssons regeringstid været kende-
tegnet af partiinterne modsætninger mellem
de grupperinger, som mente, at krisepolitik-
ken har skabt fundamentet for en socialdemo-
kratisk fornyelse, og de som holder fast i
“gårsdagens løsninger”. Såvel i 1998 som i
2002 havde partiet således svært ved at opnå
samme resultatet som i 1994.70 Men på trods
af den faldende tilslutning er det lykkedes
Göran Persson fortsat at beholde statsmini-
sterposten. Den nok vigtigste enkeltårsag til
dette har været, at det borgerlige alternativ har
haft mere end svært ved at rejse sig efter sam-
menbruddet i 1994. I 1998 mislykkedes det
således for Carl Bildt – på trods af en kortva-
rig karriere som international statsmand – at
genfinde magien fra starten af 1990’erne. I
2002 havde hans efterfølger Bo Lundgren me-
get svært ved at ryste rollen som velfærds-
ødelægger af sig. Hans valgløfte om en skatte-
sænkning i milliard-klassen bidrog ikke til at
gøre det borgerlige alternativ spiseligt for
vælgerne.71 Socialdemokratiet havde foran-
dret sig – det var de fleste iagttagere enige om
– men i den borgerlige lejr var alt åbenbart
ved det gamle.
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Det er svært at sige, hvorfor den ideologi-
ske og strategiske tænkepause, som de danske
borgerlige (især partiet Venstre) udnyttede ef-
ter tabet af regeringsmagten i 1993, aldrig fik
en klar parallel i Sverige. En mulig forklaring
kan være, at ledelsen af det største og ledende
borgerlige parti, Moderaterna, var stort set
den samme hele vejen op gennem 1990’erne,
og at den ikke tog hånd om at formulere nye
løsninger. Dette såkaldte “bunkergang” var
vokset op under partilederen Gösta Bohmans
kamp for individuel frihed i 1970’erne og var
blevet inspireret af Margaret Thatchers kamp
mod den britiske fagbevægelse i 1980’erne.
De havde fulgt den amerikanske Reagan-ad-
ministration på nært hold og fået smag for
magten under de borgerlige regeringsår i
1990’erne.72 Selv da Carl Bildt endeligt forlod
svensk politik efter valgnederlaget i 1998 var
en række af hans generationskammerater pa-
rate til at videreføre kampen mod Socialde-
mokratiet og dens velfærdsmodel. Hvis man
skal lede efter nye toner og tegn på et skifte,
så skal man derfor nærmere gå til Folkpartiet,
som efter årtier på den politiske sidelinje fik
et overraskende godt valg i 2002 blandt andet
på grund af mere kontante udmeldinger på
lov- og ordenstemaet, indenfor skolepolitik-
ken og ikke mindst med hensyn til integrati-
onspolitikken.73

Det er først efter valget i 2002, at man kan
ane en begyndende modernisering af modera-
terna. Frederich Reinfeldt, der afløste Bo
Lundgren som partileder, repræsenterer et ge-
nerationsskifte i partiledelsen, som rækker ud
over det rent aldersmæssige og blev valgt på
løfter om en grundig revision af partiets poli-
tik. Denne nye generation kan heller ikke på
samme måde som forgængerne lastes for den
borgerlige politiks fallit i 1990’erne.74 Tværti-
mod har den nye partiledelse bevidst markeret
distancen til Bildt-generationens politiske
kurs og betonet betydningen af at udforme en
politik, som ikke er i direkte konflikt med
grundlæggende værdier blandt de svenske
vælgere. Den forestående kursændring er ble-
vet forberedt gennem en række debatartikler,
som har understreget vigtigheden af, at skatte-

nedsættelse skal være fuldt finansierede, at
det regulerede arbejdsmarked ikke nødvendig-
vis er i modsætning til økonomisk vækst og
fleksibilitet, og ikke mindst at den sociale vel-
færdsstat er kommet for at blive. De fremtidi-
ge udfordringer for det svenske samfund, som
de nye moderater peger på, ligner til forvek-
sling det socialdemokratiske. Det handler om
et voksende demografisk pres fra et “aldren-
de” samfund og om udfordringen med at få
flere i beskæftigelse.75 Den moderate moder-
niseringsproces er ikke foregået ubemærket af
de svenske vælgere. Flere opinionsmålinger
tyder på, at moderaterne kan se frem til en
markant fremgang, og at de har genvundet po-
sitionen som det borgerlige Sveriges ledende
politiske kraft.76

Der er også flere andre tegn på, at de sven-
ske borgerlige er slået ind på en “dansk vej”.
Det gælder ikke mindst arbejdet med at skabe
et sammenhængende og troværdigt regerings-
alternativ. Den nydannede såkaldte “Allians
för Sverige” som samler Moderaterne, Folk-
partiet, Centerpartiet og Kristdemokraterna
repræsenterer et tydeligt forsøg på at bygge
bro over de interne modsætninger og etablere
en fælles front. Der er blevet oprettet en fæl-
les hjemmeside og arbejdsgrupper på tværs af
partierne i et forsøg på at binde dem sammen i
omkring et fælles program. Det hele er blevet
understreget ved en række mediehappenings,
hvor borgerlige partiledere klædt i Alliansens
orange farver har besøgt hinanden privat,
drukket kaffe og diskuteret, hvordan den
svenske samfundsmodel kan tilpasses fremti-
dens krav og betingelser. Sprogbrugen i de
fælles rapporter lyder nærmest som klassiske
socialdemokratiske paroler, som fx når der be-
tones “trygghet i förändring” eller “vikten av
en traditionell och trygg arbetslinje”77 Men på
trods af disse tendenser er det usikkert, hvad
disse moderniseringsforsøg vil føre til? I sam-
menligning med Venstres meget succesfulde
modernisering i Danmark er der endnu en del
spørgsmålstegn knyttet til udviklingen blandt
de svenske borgerlige partier.
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Afsluttende bemærkninger
Den overstående fremstilling tegner et billede
af en forandringsproces, hvor den største for-
skel ligger i timingen. Sverige halter efter for
at parafrasere 1980’ernes svenske økonomi-
ske debat. I den forbindelse er det værd at un-
derstrege, at der reelt i begge lande er tale om
åbne processer, som historien endnu ikke kan
bestemme udfaldet af. Tingene kan hastigt
forandre sig i Danmark, hvad enten det så vil
skyldes eksterne begivenheder eller de strate-
giske bevægelser i det nationale politiske
landskab. Og hvordan det går i Sverige, er sta-
dig åbent. Valget i 2006 vil blot give et fore-
løbigt svar på dette. Vores argument er imid-
lertid, at der foregår en forandringsproces i
det politiske landskab, som ikke udelukkende
handler om Socialdemokratiet, men også om
de borgerlige partiers modernisering. Udfaldet
af den proces vil afhænge af flere faktorer
herunder den politiske kontekst og partikonfi-
gurationen samt partiernes strategiske kapaci-
tet.

Kigger vi først på det partipolitiske land-
skab og partikonfigurationen, så tegner der sig
på trods af store ligheder også forskelle mel-
lem Danmark og Sverige. Det drejer sig ikke
mindst om eksistensen af Dansk Folkeparti i
Danmark. Partiet har med stor dygtighed etab-
leret sig med en blanding af forsvar for det
nationale kombineret med forsvar for
1950’ernes socialdemokratiske velfærdsposi-
tioner. Det er fx Dansk Folkeparti, der mest
indædt har kæmpet mod reformer af de for-
skellige tilbagetrækningsordninger, og det er
partiet, der virker mest konsekvent i den
pågående dis-kussion om velfærdsreformer.
På samme tid har Dansk Folkeparti repræsen-
teret den klart hårdeste linje i forhold til inte-
grationsproblematikken og udlændingepolitik-
ken. Kombinationen har været en effektiv
cocktail, som har sikret partiet 10-15% tilslut-
ning fra vælgerne og en sikker og meget ind-
flydelsesrig position som den borgerlige rege-
rings støtteparti. En del af Dansk Folkepatis
vælgere er vundet fra Socialdemokratiet, og
Dansk Folkeparti kan i nogen grad siges at ha-
ve udsat de danske so-cialdemokrater for et

dobbelt angreb. Mens de borgerlige partier har
søgt at indtage positionen som en ny tids re-
fomsocialdemokrater, så har Dansk Folkeparti
søgt at erobre Socialdemokratiets historiske
identitet. Det har været en eksplicit formuleret
strategi, som bl.a. har givet sig udtryk en be-
vidst (og provokerende) brug af den socialde-
mokratiske symbolarv med landsmøder i ar-
bejderbevægelsens tidligere festsal (nu Arbej-
dermuseet), brug af den socialdemokratiske
sangskat (bl.a. 1934-klassikeren “Danmark
for folket”) og en omtale af sig selv som de
rigtige socialdemokrater. Ser man bort fra Ny
Demokratis ikke særlig kompetente forsøg på
at forny den svenske højre-fløj i starten af
1990’erne, så findes der ingen klar pendant til
Dansk Folkeparti i Sverige. Det skyldes ikke
mindst en konsensus mellem de etablerede
partier om ikke at politisere indvandrertemaet.
Men selv i Sverige lurer integrations- og ind-
vandrertemaet under overfladen. Menings-
målinger har antydet, at der er et potentiale
for proteststemmer på indvandringstemaet i
Sverige, og ved flere lokale valg har højrena-
tionale og/eller populistiske partier rejst tema-
et.78 Senest har der også været en begyndende
politisering af temaet på nationalt niveau, som
på længere sigt kan bryde den nationale kon-
sensus om at gøre dette til et non-issue. Dels
fra højre hvor Folkpartiet allerede i forbindel-
se med valget 2002 kom med en række udspil,
dels fra venstre hvor socialdemokrater under
de seneste budgetforhandlingerne kom under
pres fra sine mere progressive samarbejds-
partnere. Endelig findes der i Sverige også
grobund for fastholdelsen af de klassiske soci-
aldemokratiske vel-færdspositioner fra før
verden blev globaliseret.79

Kigger man på partiernes strategiske kapa-
citeter, så giver en sammenligning mulighed
for at opstille nogle kriterier for en succesfuld
“body snatching” (og dermed også overvejel-
ser om, hvordan man afviser denne proces el-
ler successivt standser processen). Venstres
succesfulde modernisering i Danmark har
været organisatorisk baseret på en effektiv og
centralistisk organisation, som har kunnet ef-
fektivt afmontere ansatser til interne kriser.
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Inspireret af den politiske udvikling i USA og
Storbritannien har partiet udviklet effektive
kommunikationsstrategier (“spin”), der har
forandret den begrebslige terminologi, som
indrammer dansk samfundsdebat.80 I dansk
politik taler man nu om “kontraktpolitik” med
samme selvfølgelighed, som briterne taler om
“stakeholder society”. For det andet har poli-
tikken været baseret på opgivelse eller omfor-
mulering af klassiske borgerlige standpunkter.
Fx er konflikten mellem markeds- og vel-
færdsstatslige løsninger blevet reformuleret i
sloganet “velfærd og valgfrihed”, og tidligere
tiders mantra om skattenedsættelse er blevet
afløst af ideen om et skattestop. For det tredje
har forudsætningen for Venstres succes været
kraftigt understøttet af en positiv strukturel
kontekst. Det er således et spørgsmål, om pro-
cessen ville være foregået lige så smertefrit og
succesfuldt uden en positiv samfundsøkono-
misk udvikling med fx økonomisk vækst,
historisk lavt renteniveau og en høj indtjening
på olie? For det fjerde har der været en effek-
tiv arbejdsdeling mellem de to regeringsparti-
er. Venstre er blevet moderniseret og fremstår
som det ubestridte lederparti, mens Det kon-
servative Folkeparti i langt højere grad har
fastholdt en “gammel” dagsorden og under-
ordnet sig. Dette har godt nok reduceret Det
konservative Folkeparti til en slags protestpar-
ti (med menuen: lavere skat kombineret med
Gud, konge og fædreland), men har samlet set
givet regeringen en bred profil, som fanger
både de gamle klassiske borgerlige, de løsag-
tige socialdemokrater, den tryghedssøgende
middelklasse, de som ikke er interesseret i po-
litik m.v. Forudsætningen for denne arbejds-
deling har været et klart hierarki mellem de
borgerlige partier i Danmark og accepten af
Anders Fogh Rasmussen som den ubestridte
leder.

Det er uklart, om den svenske borgerlige
fløj er i stand til, eller vælger, at gennemføre
en lige så radikal moderniseringsproces. Om-
stændighederne forekommer ikke lige så gun-
stige som i Danmark. Der er ikke umiddelbart
tegn (i hvert fald ikke på nationalt niveau) på
noget “Svensk Folkeparti”, som kan angribe

socialdemokratiets historiske positioner. End-
videre savnes en klar lederskikkelse, der både
kan fremstå som det borgerlige alternativs an-
sigt udadtil og sikre den interne disciplin. Al-
lians För Sverige samler hele fire partier og på
trods af moderaternes ledende position, synes
det meget svært at etablere et internt hierarki
og en formulere en sammenhængende fælles
strategi (som er mere end en mindste fælles-
nævner). De borgerlige partiledere optræder
altid side om side og vægrer sig konsekvent
imod mod at udpege deres statsministerkandi-
dat. Med hensyn til politikken, så har den godt
nok ændret karakter – velfærdstemaet har fået
en mere fremtrædende rolle, og kampen mod
fagbevægelsen er tonet ned, men der loves
fortsat markante skattelettelser, som først og
fremmest skal finansieres gennem lavere sat-
ser indenfor arbejdsløshedsforsikringen.81

Den proces, vi har søgt at skildre ovenfor,
skal således ikke forstås som nogen nødven-
dighed. Den politiske fremtid er ikke determi-
neret, men er en åben proces, som afgøres af
politik. Ambitionen har været at skitsere for-
andringer i det velfærdspolitiske landskab,
som de politiske aktører må forholde sig til.
Forandringerne handler ikke kun om et foran-
dret Socialdemokrati, men i lige så høj grad
om en modernisering (in casu: forandring) af
de borgerlige partier og en ny relation mellem
partier og vælgere i hvert fald på det vel-
færdspolitiske område. Den socialdemokrati-
ske fortælling om velfærdsstaten med partiet
selv som historiens sande helt har tilsynela-
dende mistet sin magi. Det er ikke noget
tilfælde, at socialdemokratiske tillidsfolk op
til den seneste danske partikongres efterlyste
en ny “rød tråd”, en ny fortælling.82 Og det
skal ikke bare være en fortælling, men en god,
fremadrettet, sammenhængende og identitets-
skabende fortælling, som kan holde til mødet
med en helt anden virkelighed, end dengang
socialdemokrater læste Social-Demokraten,
mødte op til møde og skoling i partiforenin-
gerne, havde Stauning og Per Albin Hansson
på stuevæggen og de borgerlige levede op til
den skurkerolle, de var blevet tildelt i den so-
cialdemokratiske udviklingshistorie. Det er en
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politisk udfordring, denne problemanalyse ik-
ke giver noget svar på. Som det hedder i ind-
ledningen af Jack Finney’s roman “Menne-
sker uden sjæl” (1955) – forlægget til Don Si-
egels film “Invasion of the Body Snatchers”:

“Jeg advarer dem på forhånd; det, De nu begyn-
der at læse, er fuld af løse ender og ubesvarede
spørgsmål. Der er ingen slutning, hvor alt bliver
smukt redet ud og forklaret på tilfredsstillende
måde. I al fald ikke af mig. For jeg kan ikke si-
ge, at jeg egentlig ved helt præcis, hvad der ske-
te, eller hvorfor, eller bare hvordan det begyndte
og hvordan det endte, eller om det er endt, og
jeg var endda selv med, hvor det foregik.”
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Abstract
Urban Lundberg and Klaus Petersen: The So-
cial Democratic Party, the Right Wing Parties
and the Welfare State in a new political land-
scape? An essay on modern welfare policy.
Arbejderhistorie 4/2005, pp. 6-26. 
With reference to Don Siegel’s classic horror
movie “The Invasion of the Body Snatchers”
(1956) Urban Lundberg and Klaus Petersen
discuss how both Social Democratic parties
and Right Wing Parties in Denmark as well as
in Sweden have been modernised. In the early
post-war years the welfare state more or less
belonged to the Social Democratic parties.
Today the welfare state belongs to all parties.
The new situation has greatly challenged the
Social Democratic Parties.
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