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Hur svårt kan det vara? 
Nio frågor och svar om reformer 
i västerländska demokratier

Det finns en hel del forskning kring varför vissa länder lyckas genomföra effekti-
vitetshöjande reformer medan andra misslyckas. Denna artikel sammanfattar 
lärdomarna i form av nio frågor som har ställts av forskningen. Vi diskuterar 
kopplingen mellan reformer och politikers partifärg, utbildning och professio-
nella bakgrund, globalisering, ekonomiska kriser samt effekten av reformer i 
andra länder. Därefter redogörs för betydelsen av valstrategiska avväganden 
och byråkraters roll i reformarbetet. På flera av de frågor som har ställts finns 
tämligen tydliga svar. Samtidigt illustrerar denna genomgång hur fragmente-
rad kunskapen är.

I mars 2000 sjösattes en plan som på tio år skulle göra EU till världens mest 
konkurrenskraftiga och dynamiska ekonomi, med fokus på kunskap, håll-
bar ekonomisk tillväxt samt fler och bättre arbetstillfällen – den s k Lis-
sabonstrategin.1 Trots detta är det i dag ingen överdrift att påstå att de 
flesta EU-länder dras med betydande struktur- och produktivitetsproblem. 
Effektivitetshöjande reformer tycks vara betydligt svårare att genomföra än 
att planera och prata om. 

Vilken typ av reformer åsyftas med termer som strukturreformer och 
effektivitetshöjande reformer? Teoretiskt är idén med effektivitetshöjande 
reformer att använda samhällets resurser så att vissa mål uppnås mer effek-
tivt. Det är ytterst en politisk fråga exakt vilka dessa mål är. Om politiken 
exempelvis av ideologiska skäl syftar till att bekämpa ojämlikheter i väl-
ståndsfördelningen med hjälp av en generös välfärdsstat, är effektivitetshö-
jande reformer sådana som gör att det fördelningspolitiska målet uppnås till 
lägre samhällsekonomisk kostnad.

I praktiken handlar reformforskningen ofta om reformer tänkta att 
främja ekonomisk tillväxt och att få statens budget i balans. Det kan möj-
ligen tolkas som att alla politiska mål hotas av växande budgetunderskott 
och underlättas av en hög ekonomisk tillväxt. Då vårt syfte inte är att vär-
dera reformernas önskvärdhet lämnar vi dock denna diskussion åt sidan och 
behandlar nedskärningar som en sorts reform av välfärdsstaten.

Det vore alltså teoretiskt fel att sätta likhetstecken mellan strukturre-
former och nedskärningar. Detta vore också fel med hänsyn till vad reform-
debatten faktiskt kretsar kring. Samarbetsorganisationen OECD utfärdar 
exempelvis rekommendationer till enskilda länder om vilka reformer de bör 

1 Till målen hörde också social sammanhållning och miljöhänsyn – se Regeringskansliet 
(2002). 
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genomföra. Bergh och Dackehag (2010) genomför en systematisk genom-
gång av dessa råd, som de formulerats inom ramen för OECD:s publikation 
Economic Surveys sedan tidigt 1980-tal. Det visar sig att råden kan samman-
fattas i fem punkter:

1.  Ökad konkurrens (frihandel, valfrihetsreformer med pengsystem, för-
säljning av statligt ägda företag).

2.  Ökade arbetsincitament (sänkta marginalskatter, självrisker och för-
säkringsmässighet i socialförsäkringarna, lägre ersättningsnivåer och 
skärpta berättigandekrav).

3.  Inflationsbekämpning.
4.  Budgetbalans.
5.  Arbetsmarknadsreformer (öka flexibiliteten i anställningar och i löne-

bildningen).

Effektivitetshöjande reformer innebär alltså ofta att effektivisera resursan-
vändningen genom att dra nytta av marknadsmekanismer, handel och kon-
kurrens. Några av dessa punkter innebär nedskärningar i välfärdsstaten, 
men de flesta gör det inte. Ett betonande av budgetbalans betyder exempel-
vis inte att utgifterna måste skäras ned, utan att utgifter och intäkter måste 
vara i balans så att den offentliga skulden inte systematiskt ökar med allvar-
liga makroekonomiska obalanser som följd. I praktiken har dock kraftiga 
skattehöjningar ofta oönskade sidoeffekter, såsom försämrade arbetsinci-
tament. Dessutom kan ett land ofta inte ta in de skatter som behövs för att 
nå balans. Reformarbetet består därför ofta i att genomföra utgiftsminsk-
ningar.

I vissa fall har OECD manat till mer generösa ersättningssystem. På 
1980-talet noterades exempelvis att nivån i den grekiska arbetslöshetser-
sättningen var så låg att många som blev arbetslösa hellre gick i pension än 
att stanna kvar i arbetskraften och leta efter ett nytt jobb. Rekommendatio-
nen till Grekland var därför både att göra pensionssystemet mindre gene-
röst och att höja ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen. 

Det finns en del forskning kring varför vissa länder lyckas genomföra 
reformer medan andra misslyckas. Mycket av denna forskning är kvantita-
tiv, något som är möjligt genom olika typer av policyindex som sätter siffer-
mått på faktorer som graden av frihandel eller arbetsmarknadsregleringar. 
Det förekommer också fallstudier av enskilda länder som kan komplettera 
den kvantitativa analysen.

Denna artikel är ett försök att sammanfatta lärdomarna från denna 
forskning. Vi redovisar nio frågor och svar om reformpolitiken som faktiskt 
har ställts och besvarats av forskningen. Syftet är att illustrera vad vi vet om 
reformer och reformprocesser, men också att illustrera hur fragmenterad 
kunskapen är. Förvisso existerar någon form av svar på utvalda och avgrän-
sade frågor, men på frågan om hur en regering ska agera för att framgångs-
rikt genomföra reformer, ger forskningen inte mycket vägledning.
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1. Följer reformer ett höger-vänster-mönster?
Välfärdsstatens expansion kan till stor del förklaras av andra faktorer än 
politisk färg (Jensen 2009; Potrafke 2010a). Innebär det att reformer av 
densamma är lika oberoende av politiskt läger?

Det finns tecken på att politisk färg spelar roll för hur den offentliga 
sektorns utgifter fördelas mellan olika områden. Potrafke (2011) analyserar 
OECD-länders budgetar i olika perioder mellan 1970 och 2006. Han finner 
att vänsterregeringar ökade graden av offentligt finansierade tjänster aning-
en mer under perioden 1970–97 och att de under perioden 1990−2006 lade 
mer skattepengar på utbildning än högerregeringar.

För Sveriges del påpekar Bergh (2009) att borgerliga regeringar under 
1910-talet och 1970-talet både infört och byggt ut olika socialförsäkringar 
och trygghetssystem och att de på 1970-talet förde en ganska marknads-
frånvänd politik. Socialdemokratiska regeringar på 1980- och 1990-talen 
var sedan högst aktiva i reformerandet av den svenska välfärdsstaten. Den 
relativt stora blocköverskridande enigheten om centrala ekonomiska och 
välfärdspolitiska frågor under 1900-talet kan möjligen verka förvånande 
för den som har lyssnat på den politiska debatten, men den är i själva verket 
väldokumenterad i forskningen.2

Förändringar i syfte att dra nytta av marknadsmekanismer, handel och 
konkurrens är dock en klassisk konfliktfråga mellan höger- och vänsterpar-
tier, vilket också bekräftas empiriskt. Potrafke (2010b) konstaterar att flera 
studier funnit ett samband mellan högerorienterade regeringar och avreg-
lering av telemarknaden och banksektorn. I sin analys av 21 OECD-länder 
kvantifierar Potrafke hur mycket olika regleringar hindrar konkurrensen 
inom energi, kommunikation och transport. Han finner att vänsterreger-
ingar har varit mindre benägna att avreglera. Avregleringar tycks däremot 
inte samvariera med storleken på offentlig sektor, statsskuld, EU-medlem-
skap, arbetslöshet eller BNP-tillväxt fem år tillbaka. 

2. Lyckas socialdemokrater bättre än andra med att
genomföra impopulära reformer? 
Socialdemokratiska regeringar som genomför nedskärningar kan tänkas ha 
en fördel av att inte kunna misstänkliggöras för att inleda en nedmontering 
av välfärdsstaten. En s k Nixon-goes-to-China-strategi innebär att vänsterpo-
litiker kan undvika att beskyllas för att nedmontera välfärdsstaten och kan 
därmed lättare genomföra reformer. Klitgaard (2007) noterar att det finns 
flera exempel på att socialdemokratiska regeringar i Norden både initierat 
och genomdrivit reformer av välfärdsstaten i en marknadsorienterad rikt-
ning. Han förklarar detta med att socialdemokrater justerar politiken så att 
välfärdsstaten förblir legitim i folkflertalets ögon. Om socialdemokrater ser 
att välfärdsprogrammens legitimitet riskerar att bli urgröpt, genomdriver 

2 Förutom Bergh (2009), se Södersten (1991), Uddhammar (1993), Edebalk (2000) och Gar-
me (2001).
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de reformer för att hindra en sådan utveckling. Som exempel nämner Klit-
gaard hur Socialdemokraterna i Sverige har bidragit till den valfrihetsre-
form som skolpengen innebär.

Annan forskning tyder också på att partier av andra ideologier kan 
genomföra olika typer av reformer utan att tappa opinionsstöd. Ett exempel 
är Giger och Nelsons (2011) studie av 18 rika välfärdsstater. De finner att när 
liberala partier skär ner på arbetslöshetsersättningen ökar deras väljarstöd, 
medan samma effekt inte tycks uppstå vid nedskärningar i sjukersättningar.

3. Vilken roll spelar politikers yrke och utbildning?
En annan hypotes är att en viss typ av politiker, med ett visst yrke och 
utbildning, är mer reformbenägen än andra. Dreher m fl (2009) undersöker 
vilken inverkan politikers utbildning och professionella bakgrund har på 
deras benägenhet att genomföra reformer. De studerar över 500 regerings-
chefer i 72 länder mellan åren 1970 och 2002 och finner att entreprenörer 
och ledare med vetenskaplig bakgrund är mer benägna att genomföra refor-
mer. Före detta fackföreningsledare reformerar mer sällan än genomsnit-
tet. Regeringschefer som har innehaft sitt uppdrag en längre tid är mindre 
reformbenägna, med undantag för politiker skolade inom nationalekonomi 
eller naturvetenskap, för vilka en längre tid som regeringschef ökar reform-
benägenheten. Vänsterpolitiker med entreprenörsbakgrund i regeringstop-
pen ökar också sannolikheten för reformer.

Även om de mer detaljerade resultaten i studien av Dreher m fl (2009) 
sannolikt bör tolkas med försiktighet finns alltså ett visst stöd för att politi-
kers egenskaper spelar roll för den förda reformpolitiken.

4. Tvingar globaliseringen fram reformer?
Ett påstående som har förekommit i den politiska debatten är att reformer 
tvingas fram mer eller mindre automatiskt av den ökade globaliseringen. 
Skälen att tro detta varierar. En idé är att ökad rörlighet för människor, 
kapital, arbetskraft och information gör att länder tvingas konkurrera med 
varandra om produktionsfaktorer. Det talas om ett s k race to the bottom, 
där konkurrerande länder tävlar med varandra genom att sänka skatten 
och skära ned i välfärdsstaten (Sinn 1997, 2003). En annan tes är att glo-
baliseringen leder till en global konvergens kring värden som västerländsk 
kommersialism, vilket ibland beskrivs med termen ”McDonaldsisering”. 
En sådan trend skulle kunna minska stödet för kollektiva lösningar som 
välfärdsstaten.

Idén att globaliseringen skapar en global värdekonvergens tycks inte 
stämma. Esmer (2006) studerar utvecklingen av åsikter och värderingar 
världen över under flera decennier och finner inget stöd för tanken om vär-
dekonvergens.

Potrafke (2010c) studerar 20 OECD-länder mellan åren 1982 och 2003 
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och undersöker huruvida regleringar på arbetsmarknaden har påverkats av 
globalisering. Bland en rad mått på arbetsmarknadsregleringar är det enda 
signifikanta sambandet att anställningstryggheten för fast anställda tende-
rar att minska i samband med ökande globalisering. På det hela taget spelar 
dock globaliseringsgraden en liten roll för arbetsmarknadsinstitutionerna. 
En annan studie (Potrafke 2010b) visar att globalisering inte heller är rela-
terat till avregleringar inom energi, kommunikation och transporter inom 
OECD.

Potrafkes resultat rimmar väl med tidigare forskning. Dreher (2006) 
undersökte huruvida globalisering påverkar skatter och välfärdsutgifter i 
OECD-länder och hittade endast ett enda tydligt samband: Ökad globali-
sering tycks samvariera med lägre kapitalskatter. Det är ett både intressant 
och teoretiskt rimligt resultat, men samtidigt är betydelsen av kapitalskat-
teintäkter försumbar när det gäller välfärdsstatens finansiering.

Schmitt och Starke (2011) finner att välfärdssystemen i OECD-länder 
kommit att likna varandra allt mer. Då 23 av de 34 OECD-länderna också är 
EU-medlemmar kan Schmitt och Starke koppla denna trend till globalise-
ring genom ökad öppenhet för handel och den integration som EU har inne-
burit. Den uttalade europeiska intentionen att skapa en tätt sammanlänkad 
union innebär dock att denna observation kanske snarare är en konsekvens 
av politiska ambitioner i Europa än någon generell effekt av globalisering.

Trots debatten om globaliseringens hot mot välfärdsstaten har dess 
effekter på reformer alltså varit små. Globaliseringen tycks inte vara en 
betydelsefull förklaring till genomförda reformer.

5. Går det trender i reformpolitiken?
Det är ingen vild gissning att politiker i ett land sneglar på vad som har 
skett i andra länder för att få idéer och dra lärdomar. Det ligger därför nära 
till hands att misstänka att det går trender i reformpolitiken, så att ett land 
som genomför en reform ökar sannolikheten att andra länder i dess närhet 
tar efter. Denna fråga studeras av Pitlik (2007), som analyserar 23 OECD-
länder mellan 1975 och 2000 med förändringar i Fraser-institutets index för 
ekonomisk frihet som mått på reformer.

För att undersöka hur ett land påverkas av andras reformer används ett 
vägt medeltal av ekonomisk frihet hos övriga 22 länder från respektive lands 
perspektiv. Pitlik väger sedan måttet på ekonomisk frihet olika beroende på 
det geografiska avståndet mellan länderna, samt skillnader dem emellan vad 
gäller BNP, BNP per capita och rättssystem. Geografisk närhet ger det star-
kaste sambandet mellan ett lands ekonomiska reformer och reformer i övriga 
länder. Därefter följer vikter som baseras på BNP-tillväxt och sedan nivån på 
BNP per capita. Även rättssystem och storleken på BNP har en liten men sta-
tistiskt signifikant relevans. Spridningseffekterna mellan länder gäller enligt 
Pitlik framför allt handelspolitik, regleringar och monetär politik.

Marknadsorienterade reformer har alltså en tendens att sprida sig dels 
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till näraliggande länder, dels när reformlandet kan uppvisa en hög ekono-
misk tillväxt. Intressant nog gäller detta oavsett om denna höga ekonomisk 
tillväxt beror på reformerna i fråga eller inte. Reformarbetet underlättas 
alltså av att det finns näraliggande länder som genomfört liknande reformer 
och av att man kan beskriva dessa länder som framgångsländer.

6. Leder kriser till reformer?
Uttrycket ”slösa aldrig bort en bra kris” tycks rymma en del sanning. Pitlik 
och Wirth (2003) analyserar 57 länder i femårsperioder mellan 1970 och 
1999 och fokuserar på ekonomiska kriser med antingen negativ tillväxt 
eller hög inflation. Högre inflation visar sig i genomsnitt öka ett lands väl-
färdsreformer. Pitlik och Wirth finner också att en kris i form av en rejält 
negativ BNP-tillväxt ökar antalet reformer, medan en mindre ekonomisk 
nedgång leder till färre reformer än perioder med god ekonomisk utveck-
ling. I reformhänseende tycks det alltså vara ”bättre” att hamna i en kraftig 
ekonomisk kris än att ha något lägre tillväxt under en längre tid. 

Mierau m fl (2007) identifierar det väntade sambandet att ett sämre 
budgetläge gör det mer troligt att en budgetsanering genomförs, antingen 
genom skattehöjningar eller genom nedskärningar. Sannolikheten för bud-
getsanering minskar däremot till följd av hög inflation och om ett allmänt 
val är nära förestående. Däremot ökar reformer på andra politikområden 
sannolikheten för gradvisa förbättringar av budgetbalansen.

Resultaten kompletteras av en annan studie: Duval (2008) finner att ett 
land med sunda finanser lättare kan genomföra reformer eftersom budget-
reserver då kan användas för att kompensera grupper som förlorar på en 
reform. Tesen testas med hjälp av en databas över reformer i 21 OECD-län-
der mellan 1985 och 2003 på fem olika områden: arbetslöshetsersättning, 
skatt på arbete, anställningsskydd, produktmarknadsregleringar och pen-
sionssystem. Duval finner både att en god underliggande budgetsituation 
korrelerar positivt med mer reformer och att en lägre ekonomisk tillväxt 
ökar reformsannolikheten.

Sannolikheten för reformer är alltså särskilt hög i ett land med ett stort 
överskott i den offentliga budgeten som hamnar i plötslig och kraftig eko-
nomisk nedgång. Ett försämrat budgetläge skapar krisinsikt, medan det ini-
tiala överskottet gör det lättare att kompensera de grupper som på kort sikt 
förlorar på reformerna.

7. Förlorar regeringen opinionsstöd på att genomföra
reformer?
Det mest intressanta för en sittande regering som vill bli omvald är troligen 
huruvida opinionsstödet påverkas av att de genomför reformer. Riskerar en 
politiker att bli av med sin position genom att genomföra reformer?

Buti m fl (2010) studerar 21 OECD-länder mellan 1985 och 2003 och 
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reformer inom fem olika politikområden: skatt på arbete, system för 
arbetslöshetsersättning, anställningstrygghetslagstiftning, pensionssys-
tem och produktmarknadsregleringar. Reformer avser här förändringar i 
deras index som mäter hur mycket regleringar på dessa områden snedvrider 
marknaden. De konstaterar att Österrike, Belgien, Japan, Sverige och USA 
är de OECD-länder som har genomfört flest liberaliseringar under perio-
den. Genomförandet av reformer tycks generellt varken ha en positiv eller 
negativ effekt på chansen att bli omvald.

När författarna studerar olika typer av reformer dyker emellertid några 
intressanta mönster upp. En minskning av skattekilen på arbete samt mins-
kad arbetslöshetsersättning ökar chansen att bli omvald. Minskad genero-
sitet i pensionssystemet och förändringar av trygghetslagarna på arbets-
marknaden minskar däremot chansen för en sittande regering att bli åter-
vald. De förklarar detta med att förändringar i de två senare drabbar stora 
och organiserade grupper. Författarna finner också att en nyvald regerings-
chef som reformerar har större chans att bli återvald, vilket kan beror på att 
väljarna i detta läge förväntar sig reformer. 

Tidigare studier har visat att det främst är den ekonomiska konjunktu-
ren som påverkar sannolikheten att en sittande regering blir omvald. Chan-
sen att en sittande regering eller president blir omvald är högre om valet 
föregåtts av högre ekonomisk tillväxt och fallande arbetslöshet (Fair 1978; 
Lewis-Beck 1988; Lewis-Beck och Stegmaier 2007). Det kan dock disku-
teras hur god indikator på regeringens duglighet den ekonomiska utveck-
lingen är, då ekonomiska utfall beror på många andra faktorer än den för 
tillfället förda politiken. De flesta politiska åtgärder och reformer får inte 
genomslag på flera år och det ekonomiska läget påverkas dessutom kraftigt 
av den rådande konjunkturen och av händelser i världsekonomin, vilket den 
sittande regeringen i regel inte har någon kontroll över. Trots detta har även 
en tillväxt i världsekonomin visat sig främja chanserna till återval för en sit-
tande regering (Leigh 2009).

Än mer anmärkningsvärt är att även lotterivinster, vilka inte rimligen 
kan förklaras med regeringens ekonomiska politik, kan påverka valresultat. 
Väljare vars privatekonomi förbättras på detta sätt tycks bli mer benägna att 
stödja den sittande regeringen (Bagues och Esteve-Volart 2011).

8. Smyger regeringar igenom impopulära 
nedskärningar?
Är reformer av välfärdsprogram impopulära kan makthavare förväntas att 
så långt det är möjligt dölja att de genomförs. I en studie av 13 välfärdspro-
gram som var föremål för nedskärningar under 1990-talskrisen i Sverige 
analyserar Lindbom (2007) hur nedskärningarna genomfördes och huru-
vida nedskärningar är mest sannolika för de program där nedskärningarna 
inte märks så mycket. Lindbom utgår från den s k nya välfärdspolitiken, 
enligt vilken välfärdsprogrammen själva skapar intressegrupper starka nog 
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att försvara programmen. Oavsett hur motiverade och ekonomiskt nödvän-
diga de är, blir politikers enda chans att få igenom besparingar och nedskär-
ningar att obemärkt smyga igenom dem.

Lindbom mäter nedskärningar med skillnaden mellan utgifter på ett 
program under 1998 och vad de skulle ha varit utan nedskärningar. Han 
finner att samtliga program i studien delvis reformerades genom icke-trans-
parenta justeringar. Till exempel manipulerades det s k basbeloppet som 
används för att indexera en rad olika välfärdsförmåner i Sverige.3 

Lindbom hittar dock inget starkt stöd för att program som riktar sig mot 
breda grupper i samhället skärs ned i mindre utsträckning. I Sverige tycks 
det framför allt vara möjligheten att smyga igenom besparingar genom att 
utnyttja systemets komplexitet som förklarar var det har sparats mest.

9. Hur stor roll spelar byråkrater i reformprocessen?
Byråkraters roll i politikens implementering är välkänd, inte minst sedan 
Lipsky (1980) beskrev s k närbyråkraters (street level bureaucrats) viktiga roll 
som de tjänstemän medborgarna möter i sina kontakter med den offentliga 
sektorn. Det är därför ingen vild gissning att tjänstemän och byråkrater spe-
lar stor roll även när politiken reformeras.

Marier (2005) studerar byråkraters inflytande genom att jämföra refor-
merna i pensionssystemen i Sverige och Frankrike. Han finner att den 
franska regeringen hade betydligt svårare än den svenska att få stöd för en 
reform av pensionssystemet. Skillnaden förklarar Maier med att en stark 
centraliserad myndighet för prognoser och expertis är viktig för att refor-
mer ska kunna genomföras. Det är också väsentligt vem som lägger fram 
argumenten för en reform och hur politiserade dessa anses vara. Svenska 
Riksförsäkringsverket kunde med trovärdighet vidhålla att det ville bevara 
en trygg pension till folket. Det franska finansdepartementet, som före-
slog reformerna där, var inte i stånd att göra detta. Marier (2005) finner att 
strukturen på byråkratin, och hur allmänheten uppfattar byråkraterna, har 
spelat en stor roll.

Dahlström (2009) studerar Sverige under 1990-talet, ett årtionde med 
många reformer som var jämt utspridda över grupper och dessutom under-
byggda av konsensus mellan politiska läger. Medan Marier (2005) visar på 
hur byråkrater spelade en pådrivande roll i reformerna av det svenska pen-
sionssystemet, studerar Dahlström (2009) hur byråkrater påverkade för-
delningen av nedskärningar och bidrog till att politiker kunde samarbeta 
kring dem. Han argumenterar för att byråkrater hade ett betydande infly-
tande över reformprocessen. Detta, menar Dahlström (2009), berodde på 
att handlingsalternativen var begränsade på grund av krisen, att det rådde 
brist på politisk vilja i någon entydig riktning och att resultaten av besluten 
var oklara.

3 Endast på en punkt valde sittande regering att inte genomföra en besparing trots att den 
enkelt hade kunnat åstadkomma detta genom att undvika att ta ett beslut. Bostadsbidraget 
började nämligen indexeras så att det tilläts öka med inflationen.
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Bergh och Erlingsson (2009) pekar på vikten i den svenska reformpro-
cessen av breda offentliga utredningar. Byråkrater, experter och politiker 
har genom dem kunnat träffas och bilda sig en gemensam verklighetsupp-
fattning om såväl reformbehov som möjliga åtgärder. En sådan gemensam 
verklighetsuppfattning har sannolikt bidragit väsentligt till den reform-
konsensus som Dahlström beskriver.

10. Slutsatser
Vi inledde med att beskriva EU:s misslyckade reformarbete inom Lissabon-
strategin. Denna är nu ersatt av Europa 2020, som syftar till sysselsättning, 
innovation, utbildning, social sammanhållning samt bättre energi och kli-
mat.4 Kan Europas ledare lära något av reformforskningen för att lyckas 
bättre den här gången?

Vår genomgång visar att flera faktorer kan kopplas till sannolikheten för 
reformer i välfärdsstaten. Det hjälper om andra länder har haft framgång 
med en viss typ av reform och om det finns medel i budgeten att kompensera 
de grupper som kan förlora på förändringarna. En regering som vill genom-
föra reformer behöver generellt sett inte vara rädd för att förlora valet på 
grund av reformerna, men det hjälper att ha tur med den ekonomiska kon-
junkturen. Däremot kan allvarliga kriser och plötsliga försämringar i den 
offentliga budgeten driva på reformer. Vill man ogärna genomföra refor-
mer inför hela väljarkåren kan nedskärningar även smygas igenom.

Byråkrater har historiskt spelat en viktig roll i reformarbetet. Ansvaret 
för förändring ligger således inte endast på statens officiella politiska ledare. 
Politisk färg och ideologi spelar viss roll för vilka reformer som genomförs 
och hur de genomförs, men de utgör ingen dominerande förklaring till var-
för vissa länder genomför stora och långtgående reformer medan andra län-
der inte reformerar alls.

Flera studier beskriver Sverige som ett av de länder som har genomfört 
flest och mest genomgripande reformer. Santesson (2012) går igenom flera 
av de svenska reformerna i jakt på reformpolitiska strategier. Han konsta-
terar att handlingsvilliga aktörer som vågar utnyttja de ”förändringsföns-
ter” som erbjuds genom såväl ekonomiska som politiska kriser är centrala 
(s 156). Han menar också att sannolikheten för att en reform genomförs 
ökar om antalet deltagare i beredningsfasen begränsas till en mindre grupp 
av människor som givits relativt fria tyglar från sina respektive organisatio-
ner och partier. Som exempel nämns krisuppgörelserna hösten 1992, upp-
görelsen om ett nytt pensionssystem efter ATP samt den skattereform som 
socialdemokraterna och folkpartiet kom överens om 1990.

En genomgång som denna illustrerar också den kvantitativa forsk-
ningens begränsningar inom fältet. Även om vissa signifikanta mönster 
kan urskiljas, avtecknas knappast någon generell strategi för hur reformer 
kommer till stånd. Den förklarade variationen i flera av studierna är liten 

4 Se exempelvis Europeiska kommissionen (2012). 
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och policyimplikationerna ofta begränsade. Det faktum att reformer ofta 
genomförs i anslutning till kriser betyder naturligtvis inte att reformpo-
litikern bör starta sitt arbete genom att orsaka en rejäl kris. Förvisso har 
reformer stundom kunnat smygas igenom utan att väljarna förstått vad som 
hänt, men det betyder inte att det är önskvärt att göra så. Det tycks alltså 
inte som om EU-kommissionen eller nationella politiker har särskilt myck-
et användbart att hämta inom reformforskningen.

Hur ska då forskningen bli bättre och bidra med mer policyrelevant kun-
skap? Vår fundering efter att ha gått igenom forskningsfältet är att forsk-
ningsfrågan ”Vad förklarar reformer?” svårligen kan besvaras utan att beak-
ta reformernas konsekvenser. Det finns goda skäl att ta fasta på resultaten 
att reformer underlättas om de kan sägas ha haft framgång i andra länder 
och om det finns medel i budgeten för att kompensera förlorargrupper. En 
viktig roll för forskningen är då att ge kunskap om reformers konsekvenser 
för samhället i stort och för olika grupper, men också att undersöka vad som 
avgör om en reform uppfattas som en framgång eller inte.

Ett sätt att förklara förändring är att fråga sig vem som vinner på den. 
Och när förändring tycks osannolik är den relevanta frågan: Vem gynnas av 
status quo?
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