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Förord 
 

Det första socialdemokratiska partiprogrammet antogs 1897. Sedan dess har 
partiprogrammen speglat en omvälvande tid med framsynt anpassning av den konkreta 
politiken. 
 
Världsbilden har förändrats under denna långa tid. Det som redan från början var en 
internationell ansats mer på sikt och i marginalen har nu blivit centralt och dominerande. 
Globaliseringen är en realitet som möter oss var och en i vår vardag. 
 
Socialdemokratin är välkomnande och öppen inför denna utveckling. Alla människors 
frihet, hela världens fred är äntligen en mycket konkret möjlighet. De svåra konflikter och 
kriser som nu utspelas världen över kan också ses som födslovåndor. 
 
I detta partiprogram tas steget till ett globalt grepp samtidigt som en mycket konkret 
förankring i svensk vardag finns kvar. Visionen formuleras enkelt. Vi tror på människan. 
I det ligger ett undantagslöst globalt perspektiv som gör rent hus med rasism och all annan 
förtryckande maktordning. 
 
Ett annat dominant drag är synen på marknaden. Det betonas att marknaden visserligen 
är internationell, men den är verksam inom varje lands lagar och ingår i samhället. Mot 
den bakgrunden kräver socialdemokratin att marknaden tar sitt samhälleliga och sociala 
ansvar. 
 
Sverige har visat att en väl utbyggd välfärd skapar goda förutsättningar för näringslivet och 
marknaden. I en god samverkan mellan gemensam sektor och en sund privat marknad 
byggs det starka samhälle som behövs inför framtiden. 
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Vår vision 
 

I en global värld är den enda vettiga utgångspunkten människan som individ.  
 
Du och varje människa har ett djupt liggande behov att skapa och förmedla. 
 
Människan skapar genom sitt arbete i olika former, men också som en fritt skapande 
kulturvarelse. Människan förmedlar resultatet av sitt arbete på en mängd olika sätt som är 
naturliga för henne som samhällsvarelse. 
 
Av detta följer att vi tror på den enskilda människan och vill värna om hennes möjligheter, 
rättigheter och trygghet. 
 
Därmed är grunden lagd för vår vision om hur samhällen skall byggas i stort och smått 
med demokratiska spelregler. 
 

Våra värderingar 
 
Demokrati  
 

� Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska 
socialismens mål. 

 
� Demokrati ger rätten att driva sina åsikter och sina intressen, men innebär också 

skyldigheten att lyssna på andra. 
 

� Bara demokratin kan upprätthålla de mänskliga rättigheterna. 
 
Frihet, jämlikhet och solidaritet 
 

� Socialdemokratin är en frihetsrörelse som tar sin utgångspunkt i att friheten enbart 
är möjlig genom jämlikhet. 

 
� Jämlikhet en förutsättning för verklig mångfald, eftersom den ger alla människor 

möjlighet att följa sin egen fria vilja. 
 

� Solidaritet är en kraft för att öka friheten i samhället, eftersom ingen är fri förrän alla 
är fria. 

 
Arbetets värde 
 

� Varje människa har rätt och skyldighet att efter förmåga delta i arbetet. Varje 
människa har rätt till ett arbete som kan upplevas som meningsfullt. 

 
� Arbete och kreativitet hänger också ihop. Därför ska vi underlätta för människor att 

bilda och driva företag.  
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Vår samhällssyn 
 

Maktstrukturer 
 

I en demokrati har folket den lagstiftande makten. Den omfattar hela samhället inklusive 
marknaden. Därmed har den gemensamma sektorn ett ansvar att ge bästa förutsättningar 
för en sund marknad. 
 
Socialdemokratin vill se ett samhälle utan över- och underordning, och bekämpar därför 
alla former av maktskillnader som minskar den enskilde individens frihet. 
 
Med denna grundsyn är socialdemokratin ett feministiskt parti. 
 

 

 

 

 

 

 

Marknad och kapitalism 
 
Kapitalism är ett maktsystem där den som äger kapitalet ges rätten att bestämma över alla 
andra intressen. De samhälleliga målen underordnas vinstintresset och människors 
rättigheter avgörs av deras ekonomiska lönsamhet. 
 
Socialdemokratin är ett antikapitalistiskt parti, som bygger motkrafter mot kapitalets 
anspråk på dominerande makt över ekonomi och samhälle. Det är alltid demokratin som 
ska sätta gränserna för marknaden och de ekonomiska intressena. 
 
Socialdemokratin kräver att marknaden tar sitt samhälleliga och sociala ansvar. Detta 
ligger i marknadens eget långsiktiga intresse. 
 
Marknaden behövs för den effektiva produktion som skapar och återskapar resurserna för 
välfärden. Men marknaden kan inte upprätthålla sig själv. Dess inneboende tendenser till 
koncentration motverkar den mångfald som är dess egen förutsättning. 
 

Detta kräver en blandekonomi av gemensam sektor och en marknad som balanseras av 
starka fackliga organisationer och medvetna, aktiva konsumenter, stödda av en stark 
konsumentlagstiftning. 
 
Välfärden gäller alla och måste undandras marknadens fördelningsprinciper. Dit hör vård, 
skola och omsorg. Dit hör rättsväsendet. Dit hör kulturen. Dit hör den bostadssektor som 
krävs för att säkerställa allas rätt till en god bostad. Dit hör också en politik som 
säkerställer kommunikationer och social infrastruktur över hela landet. 
 
Valet mellan samhällsåtaganden och marknadshushållning ska avgöras med utgångs-
punkt i vad som ger det bästa resultatet med hänsyn till rättvisa och effektivitet. 
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Produktion, reproduktion och natur 
 
Produktionen förklarar inte allt i ett samhälle. Reproduktion handlar om familjeliv, mat, vila 
och rekreation, men också om allt det andra som är en förutsättning för att vi ska kunna 
bidra i arbetslivet: omsorg, utbildning, utveckling av vår sociala förmåga. 
 
Den socialdemokratiska utbyggnaden av välfärdsstaten speglar en praktisk förståelse för 
reproduktionens betydelse. Få saker har betytt så mycket för den svenska tillväxten som 
den starka välfärden. 
 

Vi vill bygga ett hållbart samhälle 
 
Tillväxten som vi känner den idag bygger på användandet av ändliga resurser, något som 
inte är långsiktigt hållbart. Att ställa om till en hållbar tillväxt, som tar hänsyn till även 
kommande generationer, är en av samtidens mest tvingande uppgifter. 
 
 

 

 

 

 

Världen av idag 
 

Vår tids stora utmaningar – och lösningar. 
 
Med globaliseringen sker en gradvis förskjutning av makten i världen. Kapitalet flyter 
närmast fritt över gränserna. De ekonomiska intressena har blivit mindre beroende av en 
nationell bas. Finansiella bubblor växer och spricker, med katastrofala konsekvenser för 
miljontals människor i form av växande arbetslöshet och fattigdom i finanskrisernas 
kölvatten. 
 

Samtidigt finns växande motkrafter. Det fackliga internationella samarbetet växer i styrka. 
Ökad transparens och en ökad mediebevakning ger de fackliga strävandena nya 
möjligheter. Socialdemokratin värnar om dessa motkrafter som en lösning för att hålla 
maktstrukturen i balans. 
 
Klimatförändringarna 
 

Marknadens oförmåga att hushålla med resurser som saknar pris har lett till en 
exploatering som hotar allas vår existens. Klimatkrisen är kanske den svåraste utmaning 
mänskligheten någonsin stått inför. Det handlar, bokstavligen, om allas vår överlevnad. 
 
Lösningen finns varken hos individen eller marknaden. Därmed skall den gemensamma 
sektorn ges långtgående fullmakter att driva utvecklingen åt rätt håll. 
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Människan och det omgivande samhället 
 

Marknadens och kapitalismens omkrets har utökats på demokratins bekostnad.  
När allt får ett pris har ingenting något värde.  
 
Vi har fått ett samhälle där människor måste göra ekonomiska kalkyler utifrån sin egen 
nytta. Var och en blir sin egen lyckas smed. Mänskliga värden som solidaritet och 
medkänsla förvanskas till lönsamhetskalkyler. Socialdemokratin kämpar för 
grundläggande värden som inte låter sig prissättas. 
 

Den nya ojämlikheten 
 

Även i Sverige har ojämlikheten sedan flera decennier tillbaka vuxit. Den ökande 
globaliseringen har förändrat styrkeförhållandena mellan arbete och kapital, där kapitalets 
inflytande hittills har vunnit i styrka. Socialdemokratin lägger stor kraft på att upprätta 
balans mellan arbete och kapital. 
 

 
 

 

 

 

Vår politik 
 
Alla människors frihet, hela världens fred 
 

� FN måste bli den ledande globala aktören i kampen för de mänskliga rättigheterna. 
 

� Det svenska biståndet ska motsvara en procent av bruttonationalinkomsten 
 
Globalisering och rättvisa 
 

� Globaliseringen fordrar att vi i växande grad går samman om sysselsättningspoli-
tiken och brottsbekämpningen. 

 
� Motvikterna till dagens globala kapitalism ligger i ett medvetet, samordnat politiskt 

och internationellt fackligt arbete. 
 
Hushållning och hållbar utveckling 
 

� Omställningen till ekologiskt hållbar utveckling är en uppgift för socialdemokratin att 
verka för i alla sammanhang. 

 
� Med samverkan mellan det offentliga och näringslivet kan Sverige ta en ledande roll 

som exportör av ny energisnål teknik. 
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Ett socialt och demokratiskt Europa 
 

� Vi vill utveckla en europeisk politik för full sysselsättning. De fackliga organisationer-
na ska ha rätt att agera gränsöverskridande. 

 
� Alla som söker skydd inom EU ska garanteras likvärdig behandling enligt 

solidaritetens och humanitetens principer. 
 

� Vi socialdemokrater avvisar idéerna om att förvandla EU till en europeisk federal 
förbundsstat. 

 
Militär alliansfrihet och aktiv utrikespolitik 
 

� Svensk säkerhetspolitik skall bevara vårt lands fred och självständighet. 
 

� Sverige ska vara militärt alliansfritt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbete och tillväxt 
 

� Framtidens demografiska utmaningar kräver fullt kapacitetsutnyttjande i 
produktionslivet. 

 
� Detta kräver en strategisk samverkan mellan det privata näringslivet och den 

gemensamma sektorn. 
 

� Satsningar på välfärden är investeringar i mänskliga resurser, lika nödvändiga för 
samhällets modernisering som investeringar i forskning och utveckling. 

 
� En stark arbetsrättslig lagstiftning behövs som skydd för de anställda. 

 
� Framtidens välfärd kräver ökat antal arbetade timmar De som vill och orkar skall ha 

möjlighet att fortsätta sitt arbete också efter pensionsåldern. Alla ska ha rätt till 
inflytande över sin arbetstid. 

 
� En väl utbyggd infrastruktur över hela landet är ett nationellt ansvar. 
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Kunskap och kultur 
 

� Kunskap och kultur är en avgörande motvikt mot ekonomiska och sociala eliters 
strävan att ta makten över tanken. 

 
� Socialdemokratin vill skapa ett verkligt kunskapssamhälle, byggt på både bildning 

och utbildning, öppet och tillgängligt för alla på likvärdiga villkor.  
 

� Intresset och möjligheten att skaffa sig kunskaper beror i mycket av sociala och 
kulturella faktorer. Därför måste höga krav ställas på hela utbildningssektorn att 
arbeta brett.  

 
� Det fria skolvalet ger eleverna möjlighet att välja mellan skolor med olika 

inriktningar. Men med det fria skolvalet följer också segregation. Detta måste 
motverkas genom att samhällets resurser fördelas så att alla elever ges lika 
möjlighet till kunskap och personlig utveckling. 

 
� Dagens krav på kunskaper innebär att lärandet blir en livslång process, där perioder 

av yrkesarbete växlar med studieperioder. 
 

� Sveriges ställning som kunskapsnation kräver insatser från både staten och 
näringslivet. Staten har särskilt ansvar att garantera forskningens frihet och den 
grundforskning, som styrs av forskarna själva.  

 
 
 
 
 
 
 
 

� Tvär- och mångvetenskaplig forskning bör stimuleras och kontaktytorna mellan 
teknisk och humanistisk forskning breddas. 

 
� Kulturen måste ha mötesplatser för samtal och reflexion utan ekonomiska avkast-

ningskrav och utan den styrning, som sådana krav alltid medför. Biblioteken ska 
vara avgiftsfria. 

 
� Institutioner för det professionella kulturlivet som teatrar och museer, ska finnas 

över hela landet. Även den tekniska och upphovsrättsliga utvecklingen ska komma 
alla till del. 

 
� Tillgång till e-böcker, musik och kultur ska även i framtiden vara en möjlighet för 

alla. 
 

� Kulturinstitutionerna och kulturlivet måste spegla den kulturella mångfalden i 
dagens Sverige, samtidigt som vårt historiska kulturarv ska vårdas. 

 
� I detta ska också ingå att hävda och stödja nationella minoriteters möjligheter att 

behålla och utveckla det egna språket och kulturen. 
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� Media spelar en betydelsefull roll för den fria opinionsbildningen och det fria 
informationsflödet.  

 
� Att motverka maktkoncentration och att upprätthålla mångfald måste vara centrala 

delar av samhällets medie- och IT-politik. 
 

� En växande del av samhällets engagemang bör handla om att stimulera mångfald i 
den elektroniska miljön och att säkerställa alla medborgares rätt till nyheter, saklig 
information och en bred samhällsdebatt. 

 
� Socialdemokraterna slår vakt om oberoendet och friheten för public 

servicekanalerna inom radio och tv. De ska vara fria från reklam. Deras finansiering 
ska vara långsiktigt säkrad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Välfärd och trygghet 
 

� Den generella välfärden är något medborgarna solidariskt erbjuder varandra, och 
solidariskt bidrar till att betala. 

 
� Socialförsäkringarna och de sociala tjänsterna som vård, skola och omsorg får inte 

reduceras till varor på en marknad, där samhällets uppgift enbart blir att fördela 
skattepengar för den enskildes inköp. 

 
� Inslaget av privata försäkringar på välfärdsområdet ökar nu mycket snabbt. Det 

strider mot den generella välfärdens grundläggande princip att vård och omsorg ska 
fördelas efter behov och inte efter inkomst. Denna ökade orättvisa ska i första hand 
mötas med förbättringar av den offentliga vården och omsorgen så att den kan 
bjuda den bästa tillgängligheten och bästa kvaliteten. Privata försäkringar får inte 
finansiera någon offentlig vård. 

 

� Människor är olika, med olika behov och förutsättningar. De måste ha möjlighet att 
välja mellan olika pedagogiska utformningar, olika vårdformer och olika omsorgs-
alternativ. För att nå en större variation ska kommunerna och landstingen ha rätt att 
via avtal med kooperativa, ideella eller privata alternativ komplettera den offentligt 
drivna verksamheten 

 
� Medborgarnas tillgång till välfärden får inte styras av enskilda företags 

vinstintressen. 
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� Skattepengar är en begränsad resurs. Det är alltid nödvändigt att väga olika krav 
mot varandra, med hänsyn till de överordnade kraven på rättvisa och lika hög 
kvalitet för alla. Denna sammanvägning måste göras i en öppen demokratisk 
process som alla kan påverka, det vill säga i den representativa demokratins 
former. 

 
� Socialförsäkringssystemen ska ge alla detta skydd i enlighet med inkomstbortfalls-

principen. Försäkringssystemen måste avpassas för en arbetsmarknad, där allt fler 
skiftar mellan studier och förvärvsarbete och där många kombinerar anställning 
med eget företagande. 

 

� Starka allmännyttiga och kooperativa företag är nödvändiga för att hålla nere 
boendekostnaderna och för att motverka segregation. De boendes inflytande över 
sin bostad och sitt bostadsområde ska öka. 

 
� Samhället måste reagera tydligt mot brott och regelöverträdelser. Men den 

långsiktigt bästa brottsbekämpningen är att bygga det samhälle där de sociala 
klyftorna är små, där alla har rätt till ett arbete, där det könsrelaterade våldet är 
borta och barn och ungdomar har trygga uppväxtvillkor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demokrati och politiskt ansvar 
 

� Den demokratiska processen och samhällsförvaltningen måste bygga på 
offentlighet och insyn. Tilliten till demokratin bygger på att medborgarna kan lita på 
att de valda politikerna öppet deklarerar sina politiska avsikter och redovisar hur de 
förvaltar sitt politiska mandat. 

 
� De politiska partierna ska vara skyldiga att öppet redovisa de bidrag de erhåller från 

utomstående organisationer, intressen och företag. De förtroendevalda politikerna 
ska vara skyldiga att redovisa sina övriga uppdrag. 

 
� För att skapa tillit till såväl det politiska beslutssystemet som till myndighetsutöv-

ningen måste ansvarsfördelning mellan politik och förvaltning bli tydligare och 
styrningen av de offentliga myndigheterna i direktiv och regleringsbrev bli skarpare. 

 
� Det politiska ansvaret kan aldrig överlämnas till icke valda ämbetsmän. Politikerna 

har alltid det yttersta ansvaret för de politiska besluten. Detta gäller på såväl 
nationell som kommunal nivå. 
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� De politiskt beslutande församlingarna i kommuner och landsting ska ha rätt att 
bestämma om de ska driva verksamheten i egen regi eller överlåta driftsansvaret till 
externa utförare. De ska ha möjlighet att rikta upphandlingen enbart till non-profitfö-
retag eller ideella organisationer. 

 
� Tack vare den svenska offentlighetsprincipen har missförhållanden inom den 

offentliga välfärden upptäckts och debatterats. Motsvarande krav på öppenhet och 
insyn ska ställas på de privata aktörer som verkar inom den skattefinansierade 
välfärden. 

 
� Socialdemokratin vill upprätthålla och utveckla den demokratiska 

samhällsförvaltningen. I linje med detta har vi den principiella uppfattningen att 
statschefen ska väljas av folket och att monarkins arvsprincip avskaffas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillit och gemenskap 
 

� Den politiska utvecklingen måste formas i en levande dialog med det civila 
samhället. Möteslokaler för föreningsliv, folkbildning och kultur ska vara lätt 
tillgängliga, ha hög standard med modern teknik och stå öppna för alla på rimliga 
villkor. Kommunerna ska försäkra att det finns ändamålsenliga lokaler för idrott och 
andra fritidsaktiviteter. 

 
� Debatt, opinionsbildning och granskning av politiken får aldrig bli en fråga enbart för 

professionella debattörer. Likaväl som samhällsarbetet måste bäras upp av 
medborgarnas eget engagemang, måste samhälls- och kulturdebatten göra det. 

 

 

Slutord 
 
Politik är det möjligas konst. Det krävs en vision och en medveten konstruktiv samhälls-
syn. Det krävs kunskap och lyssnande. Det är på den grunden ett program kan göras för 
att steg för steg och mycket konkret bygga en bättre värld. Vi tror på människan. 
 

 

 


