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Abstrakt 

Švédský welfare state se adí mezi nejznám jší formy sociálního státu pro svůj osobitý 

vývoj a jednotlivá nastavení uvnit  systému. Hlavním konceptem byl stát blahobytu, 

který Švédsko prosazovalo skrze specifickou hospodá skou politiku a rozsáhlé sociální 

zákonodárství. Prost ednictvím úsp šného balancování mezi socialismem a 

kapitalismem společn  s politikou plné zam stnanosti, ekonomickým růstem a vhodnou 

sociální politikou se Švédsko b hem n kolika desetiletí dostalo z pozice zaostalého 

státu Evropy do pop edí prosperujících zemí. Systém však po n kolika št drých 

dekádách narazil na určité limity. Práce si klade za cíl porovnat dv  časová období 

švédského modelu sociálního státu ve svém vývoji od vzniku do současnosti podle 

d lící linie v 70. letech, kdy se model v důsledku mnoha faktorů dostal do prvních 

problémů. Na základ  komparace pak práce sleduje, do jaké míry pozm nil model svoji 

původní charakteristickou podobu, k jakým zm nám v nastavení systému došlo a 

porovnává socioekonomickou udržitelnost a únosnost současného modelu ve vztahu 

k jeho p edkrizové podob .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Abstract 

The Swedish welfare state belongs to the best known forms of the welfare state for its 

distinctive development and individual settings within the system. The main concept 

was prosperous (welfare) state that Sweden promoted through specific economic policy 

and broad social legislation. Through successful balancing between socialism and 

capitalism together with full employment policy, economic growth and appropriate 

social policy Sweden in the course of a few decades managed to get from the position of 

a backward European country to the foreground of prosperous countries. However, the 

system after several generous decades encountered certain limits. The objective of this 

paper is to compare two time periods of the Swedish welfare state model in its 

development from origin to the present by a dividing line in the 1970s when, due to 

many factors, model got in trouble for the first time. Based on the comparison, the paper 

focuses on the extent to which model altered its original form, what changes occurred in 

the system and compares the socioeconomic sustainability of the current model in 

relation to its pre-crisis form. 
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Úvod 
 

Švédský model sociálního státu je všeobecn  známý pro své specifické dílčí rysy 

a lze na n j nahlížet jako na komplexní model tvo ený z charakteristických sociálních, 

ekonomických, politických nebo společenských prvků. Svou v hlasnost si vysloužil 

zejména pro široké spektrum zavedených opat ení a št d e nastavený systém a dlouhou 

dobu byl považován za p íklad jednoho z nejvíce rozvinutých a vysp lých sociálních 

států vůbec. Postupem času začal být označován jako jeden ze symbolů severské 

politiky a byl vid n jako následováníhodná forma sociálního státu. Na počátku 70. let se 

však model dostal do prvních problémů a stát musel reagovat na dosud nezažité 

celospolečenské ot esy. Zvolené téma švédského sociálního státu pak p esahuje svým 

vývojem až do současnosti. Vzhledem k novým společenským výzvám, ale i probíhající 

(nejen) odborné diskuzi či soustavn  vydávaným publikacím a odborným článkům na 

téma krize a transformace sociálního státu se p ípad švédského modelu jeví jako 

pom rn  aktuální a nezanedbatelné téma zasluhující pozornost.  

Cílem práce je na základ  komparace dvou časových období ve vývoji 

švédského modelu sociálního státu zobrazit jeho konkrétní zm ny a rozsah p em ny 

v politické, sociální a ekonomické oblasti, tedy do jaké podoby se pozm nila 

v jednotlivých oblastech původn  nastavená forma švédského modelu sociálního státu. 

Společn  s tím je obdobn  na základ  komparace dvou časových období cílem zobrazit 

jednotlivé zm ny, odlišnosti a nov  p ijatá opat ení a v kontextu socioekonomické 

udržitelnosti následn  srovnat současný model s jeho p edkrizovou podobou. S ohledem 

na zam ení práce a její cíl jsou výzkumné otázky následující: Jaké změny a odlišnosti 

lze nalézt v nastavení modelu v jeho politické, sociální a ekonomické oblasti? Je 

současná podoba švédského modelu sociálního státu udržitelnější v socioekonomickém 

kontextu?  

P edkládaná práce je rozd lena do p ti kapitol. První kapitola se v nuje 

teoretickému vymezení sociálního státu a zam uje se na jeho definici, určuje jeho 

základní znaky, typologii a vývoj a zohledňuje vztah se sociální politikou. Výsledkem je 

tak komplexní pohled na základní termín této práce a vysv tlení hlavních rysů tématu 

důležitých pro následující části. Druhá kapitola se již konkrétn  v nuje švédskému 

modelu jako specifické form  sociálního státu a uvádí jeho charakteristické znaky, 

vysv tluje typologické za azení a provází vývojovými etapami.  
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Obsahem t etí kapitoly je zobrazení švédského modelu z jeho politického 

(domácího), sociálního a ekonomického hlediska společn  s náhledem na 

socioekonomickou udržitelnost v rámci prvního časového období. Čtvrtá kapitola 

navazuje na časovou linii t etí kapitoly a obdobn  se v nuje politickým (domácím), 

sociálním a ekonomickým aspektům dopln ným o kontext socioekonomické 

udržitelnosti v druhém období. Poslední, pátá kapitola pak obsahuje samotnou 

komparaci švédského modelu sociálního státu v jeho dvou časových obdobích, zabývá 

se hlavními zm nami modelu v jednotlivých oblastech a porovnává socioekonomickou 

udržitelnost současného modelu s p edkrizovou podobou. 

Komparace je časov  rozd lena do dvou částí. První období je vytyčeno od 

počátku sociálního státu ve Švédsku do 70. let 20. století. Druhé období se vymezuje od 

70. let 20. století do současnosti. P esné časové vymezení počátku švédského sociálního 

státu je pom rn  obtížné definovat a v tomto p ípad  nelze určit konkrétní rok. 

S ohledem na zam ení práce časová linie tedy pokrývá téma od prvních významných 

opat ení ve vývoji švédského sociálního státu a za azuje se tak do první vývojové etapy 

specifikované v teoretickém úvodu. D lící linii komparace zde p edstavuje období 70. 

let 20. století, které nejlépe vystihuje p elom ve vývoji porovnávaných částí. Časov  je 

práce ukončena současností. Místn  se pak práce zam uje pouze na průb h ve 

Švédském království.  

V rámci metodologie je pro pot eby práce a k dosažení cíle použita metoda 

diachronní komparace, která umožňuje stanovit shodné a rozdílné znaky mezi ob ma 

časovými obdobími v jednotlivých hlediscích modelu. Objektem komparace tak je 

politická, sociální a ekonomická oblast společn  se sférou socioekonomické 

udržitelnosti.  

Ke zpracování práce jsou použity zdroje psané v českém a anglickém jazyce. 

Švédsky psané zdroje nejsou s ohledem na neznalost tohoto jazyka využity. Práce pak 

kombinuje primární i sekundární zdroje. První podstatnou část zdrojů tvo í odborné 

publikace pokrývající teoretické vymezení sociálního státu, ale rovn ž taky pojednávají 

o švédském modelu ve zkoumaných aspektech. Druhou důležitou součástí zdrojů jsou 

vzhledem k zam ení a aktuálnosti tématu internetové zdroje, p edevším stránky 

švédských vládních agentur, jako je nap íklad statistický ú ad, dále statistické databáze 

a p ípadn  doplňující odborné články.  
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Teoretická část v nující se sociálnímu státu vychází zejména z česky psané 

literatury. V tomto p ípad  se jedná p edevším o publikace p edních českých sociologů, 

kte í se velmi podrobn  zabývají tímto tématem, shrnují dostupné informace a 

p edstavují tak vhodný a požadovaný zdroj. Velmi p ínosnou je monografie Miloše 

Veče i Sociální stát: východiska a přístupy (1993), publikace Jana Kellera Soumrak 

sociálního státu (2009), publikace Libora Musila Vývoj sociálního státu v Evropě: 

čítanka z historie moderní evropské sociální politiky (1996) a publikace Vojt cha 

Krebse Sociální politika (2010). V rámci zpracování teoretické části švédského modelu 

sociálního státu, avšak i v části politického nastavení, p edstavuje cenný zdroj informací 

publikace Skandinávie: proměny politiky v severských zemích (2011) zpracovaná 

Milošem Brunclíkem, Vlastimilem Havlíkem a Anetou Pinkovou. S ohledem na široké 

spektrum dostupných zdrojů analyzujících průb h vývoje švédského sociálního státu je 

vhodné z publikací uvést p edevším Sweden, the nation’s history od Franklina D. 

Scotta, která p edstavuje velmi podrobn  zpracovaný průb h švédských d jin s důrazem 

na všechny oblasti společnosti. Velký rozsah p ístupných zdrojů k tématu umožnil p i 

zpracování této práce jejich porovnání a ve výsledku dosáhnout p esnosti a 

objektivnosti uvedených informací.  
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1. Sociální stát 

1.1 Definice 

Sociální stát je pom rn  široký a nejasn  vymezený pojem. V tomto ohledu ada 

autorů p edkládá různé definice pojmu, které však mezi sebou do jisté míry nacházejí 

shodu. Obecn  p ijímaná definice se ale díky celé ad  dílčích aspektů a prom nlivostí 

nevyskytuje. To je způsobeno zejména rozdílnými názorovými a myšlenkovými 

p ístupy autorů, které na sebe navzájem narážejí. Důvodem je navíc existence sociálních 

států v různých podobách, ve kterých se vyskytuje v ad  specifických ekonomických, 

sociálních a politických podmínek v jednotlivých státech. Pojem sociální stát se jako 

terminus technicus ukotvil v podob  anglického termínu welfare state. V českém 

prost edí existují i alternativní označení jako stát blahobytu nebo stát veřejných 

sociálních služeb, která se ale svým označením do jisté míry významov  odlišují od 

pojmu sociální stát. P íkladem může být termín stát blahobytu, který sociální stát 

automaticky nep edstavuje. 

V odborné literatu e se s ohledem na uvedené důvody nachází velké množství 

definic. Jednu z nejčast ji citovaných, avšak obecn  formulovaných, vytvo il Thoenes, 

podle n hož: „sociální stát je typem společnosti, v níž vláda na sebe p ebírá 

odpov dnost za ekonomickou, sociální a politickou prosperitu svých občanů.“1 

Konkrétn jší vymezení lze pak najít u Briggse, jenž uvádí: „Sociální stát je stát, ve 

kterém je demokraticky organizovaná moc zám rn  použita Ěprost ednictvím politiky a 

státních orgánů a institucí) ve snaze modifikovat tržní síly nejmén  t emi sm ry.“ První 

sm r zajišťuje základní p íjem pro každého jedince a jeho rodinu bez ohledu na tržní 

hodnotu jejich práce nebo jejich majetku. Druhý sm r zmírňuje rozsah rizik v důsledku 

určitých sociálních událostí Ějakými jsou nap íklad nemoc, stá í a nezam stnanostě, 

které by jinak vedly k individuálním a rodinným krizím. T etí sm r zajišťuje, že všem 

občanům bez ohledu na status či společenskou vrstvu jsou poskytnuty sociální služby 

nejvyšší úrovn  ve sjednaném rozsahu.2  

 

 

 

                                                 
1 citováno podle Miloš Veče a, Sociální stát: východiska a přístupy (Praha: Sociologické nakladatelství, 1993), 48. 
2 Asa Briggs, „The Welfare State in Historical Perspective“, European Journal of Sociology 2, č. 2 Ěprosinec 1ř61ě:  
  14.  
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V české odborné literatu e se v rámci daného pojmu nejčast ji vyskytuje 

definice Veče i. V jeho pojetí sociální stát zůstává nadále v pozici státu jako specifické 

politické instituce společnosti, p ičemž demokraticky organizovaná moc v n m 

existující pomocí sociálního zákonodárství a činnosti státních orgánů a institucí 

vykonává trojí úlohu. První úloha p edstavuje garanci minimálního p íjmu pro jedince a 

rodinu na úrovni životního minima. Druhou úlohu tvo í sociální zabezpečení 

umožňující p edejít, zmírnit nebo p ekonat sociální rizika s cílem zajistit p im enou 

minimální úroveň sociálního zabezpečení a sociální suverenity. T etí úloha spočívá 

v zajišt ní kvalitní úrovn  odpovídajících služeb pro všechny občany bez rozlišení 

společenského statusu.3  

P estože je tak samotné vymezení pojmu pom rn  obtížné a neexistuje v jeho 

definici jednotná shoda, obecn  lze na sociální stát nahlížet jako na stát, jenž se snaží 

zajistit sociální a ekonomickou jistotu, sociální spravedlnost, sociální rovnost a stabilitu, 

společenskou integraci nebo individuální svobodu a p edstavuje pro občany daného 

státu formu určitého zajišt ní a bezpečí.4  

Z ejmý důraz a základ sociálního státu je kladen na orgány a instituce, které 

v moderním stát  poskytují důstojné životní podmínky svým občanům, zajišťují 

uspokojení jejich sociálních pot eb společn  se sociální ochranou a podílí se na zlepšení 

kvality osobního a společenského života adou sociálních služeb a p erozd lovacích 

mechanismů. Sociální stát tedy stojí v pozici, kdy dokáže lidem poskytnout určitou 

formu zajišt ní a bezpečí v rámci sociálních rizik. 

1.2 Znaky 

Jak bylo v obecné definici pojmu uvedeno, sociální stát usiluje zejména o 

poskytnutí kvalitního žití svým občanům prost ednictvím sociálního, ale i 

ekonomického zabezpečení. V jeho rámci se pak vyskytují sociální služby zam ující se 

na různé oblasti lidského života jako je bydlení, zdraví, vzd lání nebo péče. Celý systém 

se soust eďuje zejména na zajišt ní spravedlivého p erozd lení prosperity a blahobytu, 

sociální rovnost a stabilitu, udržení životní úrovn , omezování chudoby, zajišt ní p íjmu 

pro každého, zabezpečení v p ípad  nezam stnanosti a dalších sociálních rizik nebo 

udržitelný ekonomický rozvoj. Stát se tak dostává do pozice, kdy na sebe do značné 

míry p ebírá b emeno v podob  rozsáhlého systému sociálního zabezpečení.  

                                                 
3 Veče a, „Sociální stát: východiska a p ístupy“, 50-51. 
4 Manfred Spieker, Sociální stát a jeho krize (Praha: Česká k esťanská akademie, 1996), 5. 
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Pro toto zabezpečení využívá celou adu funkcí a nástrojů ve form  politik. 

Státní systém je potom nastaven tak, aby služby byly poskytnuty ve ejn  bez ohledu na 

sociální status a byl zajišt ný důstojný životní standard pro všechny občany. Stát zde 

zároveň zastává v sociální oblasti důležité, mnohdy monopolní, postavení. Celý systém 

je pak značn  náročný na ekonomické zdroje.5  

 P estože jsou tyto charakteristické znaky obecn  platící a p ijímané, stejn  jako 

p i vymezení samotného pojmu u jejich definování vždy záleží na myšlenkové a 

názorové orientaci autora.  

V rámci celkové charakteristiky welfare state T. H. Marshall argumentoval dnes 

již známými vrstvami práv, ke kterým musí mít plnohodnotné občanství p ístup. Institut 

občanství zde p edstavuje formu určitého vztahu státu a jedince, jenž je určen všem, 

kte í jsou členy společnosti. Na jeho základ  pak všechny osoby s tímto statusem 

disponují rovností v oblasti práv a povinností.6 Marshall definoval t i části institutu 

občanství:7  

- občanská práva - garantují svobody jednotlivce (nap íklad svobodu slova, myšlení 

nebo víry) a taky rovnost p ed zákonem,  

- politická práva – zaručují participaci na výkonu politické moci a možnost být členem 

politických reprezentací, 

- sociální práva – zajišťují právo na minimální úroveň ekonomického blahobytu, 

sociální ochrany a p ístup ke kulturnímu d dictví.  

Marshall tímto rozd lením poukazoval p edevším na nutnost sociálních práv, 

bez kterých by zbývající dv  složky jen obtížn  vytvá ely důstojný život pro 

obyvatelstvo. Tímto konceptem sociálního občanství, jejž publikoval v roce 1950 ve své 

práci Citizenship and Social Class, tedy p edstavil podobu rozvinutého sociálního státu, 

kterou lze zároveň považovat za jádro sociálního státu. Důležité je zde vyrovnání stavu 

a podmínek mezi osobami úsp šnými a neúsp šnými, zam stnanými a nezam stnanými 

či ekonomicky aktivními a ekonomicky nevýkonnými. Z tohoto pohledu jsou všichni 

občané na stejné úrovni a jsou si rovni. Tím se nastoluje ve společnosti v tší rovnováha 

a snižuje množství rizik.8 

                                                 
5 Vojt ch Krebs, Sociální politika ĚPraha: Wolters Kluwer ČR, 2010ě, 7Ř-79. 
6 Veče a, „Sociální stát: východiska a p ístupy“, 54-55. 
7 T. H. Marshall, Citizenship and social class, and other essays (Cambridge: Cambridge University Press, 1950), 10-   
   11. 
8 Jan Keller, Soumrak sociálního státu (Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009), 20-22. 
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V rámci ekonomiky lze vid t různé roviny sociálního státu. Na jednu stranu zde 

existuje (nejen) soukromé vlastnictví, které vytvá í ekonomické zdroje sociálního státu. 

Na druhou stranu je ale státem nastolena mocenská rovnováha, zmírňující nerovnost 

mezi zam stnavateli a zam stnanci a mezi podnikateli a pracovní silou. Státy sice 

nadále uznávají rozd lení p íjmů na základ  trhu, p itom však zasahují do systému 

p erozd lováním, čímž se dostává p íjmu i osobám nevýd lečn  činným. Dalším 

p íkladem jsou ve ejn  subvencované dávky či služby, kterými stát podporuje životní 

úroveň st ední vrstvy a mén  movitou skupinu obyvatelstva. Toto rozpolcené fungování 

zároveň velmi p esn  definuje vztah kapitalismu a sociálního státu. Sociální stát na 

jedné stran  respektuje požadavky soukromého zisku, na té druhé však činí zásahy do 

systému a p ihlíží k požadavkům vrstev, které jsou na mzd  závislé.9 

Sociálním státem byl tento způsob vedení ekonomického prost edí nastolen 

zejména pro požadavek ochránit tržní systém p ed jeho vlastními negativními dopady. 

Svým nevyhran ným postojem se ale díky tomu dostává do centra kritiky jak pravice, 

tak levice.10 Zmín ný proces je však podstatný pro samotné fungování a tedy i 

charakteristiku sociálního státu. Uvedené charakteristické znaky jsou sice p evážn  

platící, jak ale ukázaly historické p íklady a srovnávací studie mezi státy, welfare state 

nutn  neznamená nap íklad spojení mezi demokraticko-kapitalistickou verzí státu a 

společností.11 M lo by tedy být bráno v potaz, že sociální stát se vyskytuje v celé ad  

modifikací, které charakteristické znaky do určité míry pozm ňují. 

1.3 Typologie 

Jak již bylo uvedeno, sociální stát p edstavuje rozsáhlý a nep íliš ohraničený 

pojem, který se liší v mnoha ohledech. Obecné zam ení jakožto zajišt ní občanů p ed 

riziky a snahu o jejich zabezpečení lze však označit jako st žejní společné rysy pro 

sociální státy. Napln ní je ale provád no různými způsoby. Z tohoto důvodu dochází 

k rozd lení států do určitých typů, které poskytují specifičt jší vymezení. Dnešní 

typologie sociálních států je však velmi široká a do jisté míry i nep ehledná. Typy 

sociálních států jsou často vymezeny na zcela neporovnatelných základech, vychází 

z velkého množství faktorů a celá typologie se tím stává rozv tvená. P íkladem může 

být rozd lení na základ  obecných aspektů sociálního státu. 

                                                 
9 Keller, „Soumrak sociálního státu“, 12-13. 
10 Ibid., 15. 
11 Veče a, „Sociální stát: východiska a p ístupy“, 50. 
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Variace ady typů uvádí nap íklad Veče a, který p edstavuje možnosti rozd lení 

na základ  následujících faktorů: kdo a v jakém rozsahu provádí sociální politiku, na 

koho je sociální politika orientovaná, jaký je sm r sociální politiky, kdo a v jakém 

pom ru sociální politiku platí, jakou část z HNP ve ejné sociální výdaje spot ebují nebo 

z jakého programu či myšlenkového konceptu vycházejí.12 

 V rámci sociálního státu existuje velké množství typologií ady autorů. Tato 

práce se zam uje na dv  všeobecn  uznávané a nejčast ji uvád né typologie 

zohledňující základní orientaci sociálního státu.  

1.3.1 Typologie Gøsta Esping-Andersena 

První typologie uvádí rozd lení od Gøsta Esping-Andersena, který v roce 1990 

p edstavil v knize The Three Worlds of Welfare Capitalism t i typy sociálního státu na 

základ  vztahu mezi státem, trhem a rodinou. 

a) Liberální 

 Tento typ se orientuje zejména na osoby s nízkými p íjmy, vyznačuje se 

skromným sociálním pojišt ním a nízkou mírou univerzalistického p erozd lování. Z 

pohledu t chto kritérií zde spadají Spojené státy americké, Kanada, Velká Británie nebo 

Austrálie. 

b) Konzervativně-korporativistický 

 Typ je vystav n na zachování statusových rozdílů, které vznikly na trhu. Dávky 

se pak odlišují podle statusu. Stát je zde p ipraven vyst ídat trh ve smyslu poskytovatele 

sociálního zabezpečení. P íkladem tohoto typu je N mecko, Rakousko nebo Francie. 

c) Sociálně-demokratický 

 Usiluje o poskytnutí pom rn  vysokého standardu životní úrovn  a v rámci 

jediného univerzálního systému pojišt ní jsou začlen ny všechny t ídy a vrstvy 

společnosti, u kterých jsou dávky vyjád eny podle výše výd lku. Z toho typu mají 

všichni prosp ch, jsou na n m všichni závislí a všichni mají pocit zavázání se platit. Do 

tohoto typu spadají skandinávské zem .13 

 

                                                 
12 Veče a, „Sociální stát: východiska a p ístupy“, 70. 
13 Gøsta Esping-Andersen, The three worlds of welfare capitalism (Princeton: Princeton University Press, 1990), 26-   
    28. 
    Veče a Ě1řř3ě považuje v rámci sociáln -demokratického typu za nejvýrazn jší p edstavitele Švédsko a Norsko. 
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V souvislosti s tímto rozd lením Esping-Andersen rovn ž zavedl pojem 

dekomodifikace. Jedná se o pojem pro „osvobození“ člov ka od působení tržních sil, 

tedy jeho závislosti na trhu. Člov k se může svobodn  rozhodnout nepodílet se na práci, 

pokud to považuje za nezbytné, bez potencionální možnosti, že ztratí zam stnání, p íjem 

nebo obecné blaho. Projevuje se poskytováním ve ejných služeb a odstraňováním 

sociálních rizik skrze nástroje sociální politiky. Podle této míry a způsobu pak 

klasifikoval sociální státy.14  

1.3.2 Titmussova typologie 

Druhou typologii p edstavuje rozd lení Richarda Titmusse, který uvedl 

v posmrtn  vydané knize Social Policy z roku 1974 t i typy sociálního státu. 

a) Reziduální sociální stát  

Tento typ je vystaven na liberální koncepci, kdy pot eby lidí jsou uspokojeny 

skrze rodinu, v níž osoba žije, a trh, na n mž se podílí. V jeho rámci se sociální stát 

společn  s institucemi využívají až v p ípad , kdy základní struktury naplňující lidskou 

existenci a pot eby lidí selhávají. Intervence ze strany státu do sociální oblasti jsou 

z toho důvodu spíše minimální než optimální a sociální dávky jsou vym eny na 

zajišt ní pouze základních existenčních pot eb. Tento typ se tedy uvádí do praxe až p i 

samotném odstraňování následků způsobených sociálními událostmi.  

b) Institucionální sociální stát  

Typ se vyznačuje pokrytím celé populace s působností sociální aktivity tém  na 

všechny oblasti společnosti, které jsou důležité p i napln ní hmotných pot eb a fungující 

zdravotní, kulturní nebo vzd lávací úrovn  obyvatelstva. V tomto p ípad  se tedy 

vychází z pot eby působit preventivn  proti sociálním událostem. Sociální služby a 

sociální politika zde p edstavují funkci moderního sociálního státu a jejich cílem je 

sociální bezpečí a navýšení sociální rovnosti jako p edpoklad pro zmírn ní sociálního 

nap tí.  

 

 

 

                                                 
14 Esping-Andersen, „The three worlds of welfare capitalism“, 21-23. 
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c) Industriálně výkonový model  

Titmuss tímto typem doplnil d íve existující dichotomii. Zde hrají důležitou roli 

instituce sociálního státu. Sociální pot eby jsou zde uspokojovány s ohledem na 

zásluhy, pracovní výkon a produktivitu beneficienta.15 

 I p es toto specifičt jší vymezení sociálních států je však t eba brát v potaz míru 

jejich za azení. Státy mohou v rámci n kterých oblastí sociální politiky spadat do více 

typů. Uvedené p íklady pak p edstavují pouze dv  z obecn  používaných typologií 

sociálního státu. Ob  typologie se svým rozd lením do určité míry p ekrývají a lze určit, 

že liberální stát obecn  odpovídá reziduálnímu typu, podobn  jako konzervativn -

korporativistický industriáln  výkonovému a sociáln -demokratický institucionálnímu 

typu sociálního státu.16 Určitá shoda a porovnatelné základy vychází z faktu, že 

podobn  jako ada dalších autorů se Esping-Andersen nechal p i vytvá ení 

typologického rozd lení států inspirovat práv  Titmussem. 

1.4 Vznik a vývoj  

Na počátku samotného vývoje stály pot eba a požadavek po sociálním 

zabezpečení, které odpovídaly tehdejším historickým událostem a okolnostem. Neklidná 

doba zejména 30. let 20. století charakteristická vysokou nezam stnaností, nízkou 

životní úrovní nebo chudobou posílila požadavky občanů po zajišt ní podmínek 

slušného žití a pot eb  bezpečí a zajišt ní. Vznikaly instituce sociálních práv občanů a 

postupn  se již v té dob  existující charitativní, obecní nebo svépomocné systémy 

sociálního pojišt ní začaly p etvá et do podoby systémů sociální pomoci provozované a 

finančn  podporované státem. Občané získali pocit zajišt ní, bezpečí a uspokojení 

pot eb k optimálnímu žití bez ohledu na svůj status. Tím se odstranila zranitelnost a 

závislost jedince na dobrovolné pomoci a byl ustanoven právní nárok k jejímu získání. 

Občanům byly posíleny záruky sociální jistoty a na stát se začalo nahlížet jako na 

garanta důstojných životních podmínek. Tento způsob ízení následn  vedl k ustanovení 

pojmu všeobecného blahobytu občanů, díky státu poskytujícímu záruky k jeho napln ní.  

 

 

                                                 
15 Richard M. Titmuss, „What is Social Policy?“, in Welfare States: Construction, Deconstruction, Reconstruction I,   
    ed. Stephan Leibfried a Steffen Mau (Northhampton, MA: Edward Elgar, 2008), 145-146. 
    Veče a, „Sociální stát: východiska a p ístupy“, 71-72. 
16 Martin Potůček, Sociální politika (Praha: Sociologické nakladatelství, 1995), 39. 
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Odvád ní poplatků do společného systému nebo získávání podpory pro určité 

skupiny se postupem času zakotvilo v b žném fungování společnosti. Podpora či 

kompenzace mzdy v nemoci, ve stá í, v mate ství, nebo také bezplatná zdravotní péče se 

staly b žnou praxí.17 

 Nejstarší stopy státních sociálních opat ení se dají dohledat již od počátku 17. 

století v rámci anglických chudinských zákonů. Pozd ji lze uvést nap íklad postavu 

Otto von Bismarcka a jeho všeobecn  známý systém sociálního pojišt ní z 80. let 19. 

století nebo systémy starobních důchodů, pojišt ní pro p ípad pracovního úrazu či 

pojišt ní v nezam stnanosti v zemích jako Velká Británie, N mecko nebo Rakousko.18 

Samotný termín welfare state je pak nejčast ji spojován s lordem Williamem 

Beveridgem, který jej ve svém návrhu všeobecného sociálního zabezpečení použil 

v roce 1942.19 

1.4.1 Vývojové etapy 

Obecn  se uvádí šest hlavních vývojových etap sociálního státu, poskytujících 

časové vymezení a základní charakteristiku období:20 

1. 80. léta 19. století – 1930 (Období experimentálních počátků) 

 Období vychází z chudinských zákonů a snaží se vytvo it základní pojišťovací 

systémy Ěúrazový systém, nemocenské, penzijní a další pojišt ní). Určitý pokrok je 

zaznamenán i v oblasti vzd lání či organizaci nemocnic. Postupným vývojem se 

pojistný systém m ní z dobrovolné báze na povinnou.  

2. 1930 – 2. světová válka (Období konsolidace) 

 Etapa reaguje na velkou hospodá skou krizi a tehdejší d ní, dochází k integraci 

sociálních výdajů nebo unifikaci sociálního zabezpečení. Velký důraz je kladen na boj 

proti nezam stnanosti coby p edstaviteli velkého sociálního problému. 

3. 1945 – 1962 (Období sociální přestavby) 

 V rámci období jsou nastaveny a budovány základy tvo ící moderní sociální stát 

a vytvá í se sociální instituce a moderní sociální zákony b hem nízkých p íjmů a vysoké 

produktivity hospodá ství.  

                                                 
17 Libor Musil, Vývoj sociálního státu v Evropě: čítanka z historie moderní evropské sociální politiky (Brno:    
    Nakladatelství Dopln k, 1řř6ě, 13. 
18 Michael Hauser, Sociální stát a kapitalismus (Praha: Svoboda Servis, 2007), 102-103. 
19 Krebs, „Sociální politika“, 78. 
    Beveridge se však za tvůrce pojmu nepovažoval a za faktického autora se označuje anglický arcibiskup. 
20 Veče a, „Sociální stát: východiska a p ístupy“, 68. 
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4. 1962 – 1973 (Období sociální expanze) 

 Období označováno jako „zlatý v k“, kdy dochází k nárůstu blahobytu, 

sociálního zabezpečení občanů a roste celková životní úroveň společnosti. 

5. 1973 – 1980 (Období stagnace) 

 V důsledku ropné krize a narůstající nezam stnanosti nastává hospodá ská a 

fiskální krize společn  s pokračujícím hospodá ským nepodloženým růstem ve ejných 

sociálních výdajů. 

6. 1980 – dosud (Období rekonceptualizace sociálního státu) 

 Dochází k nutnému snížení sociálních programů, p eformulování obsahu i 

činnosti sociálních států. P íčiny krize se objevují zejména v ekonomické oblasti. 

 Jak bylo prost ednictvím celkové charakteristiky uvedeno, sociální státy 

neexistují v jednotné podob . Každý z nich prošel určitým specifickým vývojem, který 

byl determinován mnoha faktory. Na tyto faktory se nahlíží na základ  obecného 

rozd lení jako na vnit ní a vn jší. Do vnit ních faktorů lze za adit síly utvá ející stát 

v jeho vnit ní podob  a jedná se nap íklad o demografické, ekonomické nebo politické 

faktory. Vn jší faktory p edstavují nap íklad rozvoj techniky nebo mezinárodní 

spolupráci.21 

 I p es rozdílný vývoj jednotlivých sociálních států jde na základ  vývojových 

etap vid t společné znaky pokrývající nadstátní útvary a je rovn ž patrné, že sociální 

stát reagoval a utvá el se práv  podle určitých faktorů své doby. Jedním z hlavních a 

konkrétních byla modernizace společnosti a celkový růst lidské společnosti. P i 

rozvíjení oblastí lidské společnosti, jakými jsou sociální, kulturní nebo ekonomická, 

bylo t eba takového systému, který by byl schopný reagovat na aktuální podmínky a 

zajistil občanům spokojené žití v rozvíjející se společnosti. Dalších obecn  platících 

faktorů utvá ející podobu sociálního státu je mnoho, p esto lze za jedny z hlavních 

označit demokratizaci společnosti, industrializaci, urbanizaci, ekonomický rozvoj, 

demografické zm ny Ěnap . navýšení prům rné délky životaě, zájmy a požadavky 

společenských t íd a sociálních skupin nebo aktuální životní podmínky Ěkonflikty 

apod.).22   

                                                 
21 Veče a, „Sociální stát: východiska a p ístupy“, 70. 
22 Rostislav Duben, Stát blahobytu ĚPraha: Vysoká škola ekonomická, 1řř4ě, 31-33. 
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1.5 Role státu v sociální politice 

V rámci sociálního státu je důležité pochopit vymezení a rozdíly mezi tímto 

pojmem a sociální politikou. Mezi ob ma pojmy však platí pom rn  veliká propojenost, 

neboť sociální politika tvo í podstatu sociálního státu. St žejní je tedy p edevším 

definovat samotný vztah mezi sociální politikou a státem.  

Na jedné stran  se sociální politika nikdy nevyskytuje v samostatné podob  a její 

existence je podmín na začlen ním do určité společnosti. Na druhé stran  role státu je 

v tomto p ípad  klíčová a nenahraditelná, jelikož stát zde vystupuje jako instituce 

zajišťující společenský ád a efektivní sociální systém.  

Role dále spočívá p edevším na faktu, že prost ednictvím zákonodárných aktů, 

jež mají celospolečenský dosah, stát vytvá í sociáln politická opat ení a tímto definuje 

prostor působnosti pro další sociální subjekty, vytvá í rámec pravidel v sociální politice 

a zároveň dohlíží na jejich dodržování. Tento souhrn, kdy stát vystupuje jako autor 

sociální politiky, lze označit jako první význam státu v této oblasti. Druhou rolí je 

samotná realizace. Stát působí jako p ímý vykonavatel t chto opat ení, jelikož je 

poskytovatel určitých dávek podpory a pomoci.23  

Účast státu v sociální politice je však v praxi specifická a její podoba a realizace 

se liší v závislosti na společenských, ekonomických a dalších aspektech jednotlivých 

zemí. Dalším důležitým bodem je rovn ž vývoj samotné role státu v sociální politice. 

Pozice státu není nem nná, prochází v různých zemích stálým vývojem a dochází ke 

zm nám v čase s ohledem na ekonomické a další faktory dané zem .24 

 P es svoji počáteční nevýznamnou roli a vliv dokázal stát v průb hu vývoje od 

konce 1ř. století postupn  dostat sociální politiku do st edu svého snažení a 

prost ednictvím zavád ných opat ení jeho účast v sociální politice pomohla p ivést 

širokou vrstvu obyvatelstva ať už v oblasti ekonomické, tak i v sociální a kulturní k 

vysoké životní úrovni. Občanům se dostalo široké škály sociálních pot eb Ězdravotní, 

vzd lávací, bytovéě, stát p evzal b emeno v podob  sociálního zajišt ní občanů či p išel 

s cílem omezit chudobu či nezam stnanost. 

 

                                                 
23 Krebs, „Sociální politika“, 73-75. 
24 Ibid., 75, 77. 
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2. Švédský model sociálního státu 

2.1 Obecné znaky 
 
 Švédský model sociálního státu se vyznačuje celou adou dílčích znaků a lze jej 

považovat za komplexní model složený z charakteristických sociálních, ekonomických, 

politických i společenských prvků.  

Prvn  uvedeným, klíčovým a charakteristickým znakem, je rozvinutý tzv. 

welfare kapitalismus, který označuje systém kombinující prvky volného trhu a vládních 

zásahů do ekonomiky. Dalším podstatným znakem modelu je princip univerzalismu, 

jenž garantuje všem občanům komplexní systém sociálních služeb a zabezpečení p ed 

sociálními riziky bez ohledu na jejich p íjmy. Systém služeb je zde poskytovaný od 

narození až po úmrtí jednotlivce a v rámci celospolečenského pokrytí rovn ž zahrnuje 

osoby v důchodu, nezam stnané nebo d ti. Systém standardizace a závazek rovnosti zde 

určuje, že každý občan má p ístup ke stejné úrovni služeb. Výše dávek je však v tomto 

univerzálním systému vym ena podle obvyklých výd lků. V souvislosti s vysokým 

systémovým stupn m rovnosti je v p ípad  modelu také důležité zmínit vysokou míru 

prosazovaného principu dekomodifikace, tedy, jak již bylo uvedeno, „odtržení“ občana 

v tomto systému od tržních tlaků.25 

Stát je ve švédském modelu v různé mí e zodpov dný nejen za sociální, ale i 

ekonomické blaho svých obyvatel a vystupuje v hlavní pozici financování komplexního 

systému sociálních služeb a penzijního systému. Tím se však celý systém stává značn  

finančn  náročný. Zabezpečení provádí skrze ve ejný monopol, který poskytuje 

jednotlivé sociální služby na základ  vysokého zdan ní. Z toho důvodu, p i pot eb  

vysokých daňových výnosů, stát podporuje maximální zam stnanost společn  s 

vysokou produktivitou práce, nízkou inflací a ekonomickým růstem. Tento systém 

redistribuce, která se dá obecn  definovat jako vysoké zdan ní na jedné stran  a 

poskytování št drého systému sociálních služeb na stran  druhé, je klíčový znak 

modelu. V rámci společenských dopadů pak pomocí redistribuce usiluje o nivelizaci 

sociálních a ekonomických rozdílů. P i nutnosti financovat systém skrze plnou 

zam stnanost je kladen důraz na zapojení znevýhodn ných osob do pracovního trhu, 

jakož i co nejv tší začlen ní žen.26  

                                                 
25 Miloš Brunclík, Vlastimil Havlík a Aneta Pinková, Skandinávie: proměny politiky v severských zemích (Praha:   
    Wolters Kluwer Česká republika: CEVRO Institut, 2011), 40-41. 
26 Ibid., 41-42. 
    Keller, „Soumrak sociálního státu“, 55. 
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Model je historicky spojený p edevším se sociáln  demokratickou stranou, která 

mu propůjčila hlavní sm r a vizi a bez které by nevznikly základy, na nichž se švédský 

model vytvo il. Stejnou váhu je t eba p ipsat i odborům a zam stnavatelům. Švédský 

model je jednak vystav n na provázání odborů se sociáln  demokratickou stranou, 

jednak na odborových vztazích se zam stnavateli. Odbory navíc mají v ekonomice silné 

slovo. V oblasti solidární mzdové politiky nap íklad vyjednávají stejné mzdy mezi 

jednotlivými ekonomickými sektory.27  

2.2 Typologie 
 

Na základ  již uvedené typologie od Esping-Andersena se Švédsko adí svojí 

podobou sociálního státu do sociáln -demokratického (jinak taky skandinávského nebo 

severského) typu, který je charakteristický i pro ostatní skandinávské zem  a 

p edstavuje specifický model sociální politiky. Základní principy s nimi ve v tší či 

menší mí e sdílí také Finsko a Island. Pro svůj nejvýrazn jší vliv, osobitý vývoj a 

charakteristické rysy se pak pro typ sociálního státu ve Švédském království často 

samostatn  uvádí název švédský model.28  

Tabulka č. 1: Hlavní znaky sociálních států  

Typ sociálního státu 
Reziduální Výkonový Institucionální 

liberální konzervativní Sociálně-demokratický 

Odpov dnost státu za uspokojení pot eb Minimální Optimální Úplná 

Rozd lení podle pot eb Marginální Sekundární Primární 

Rozsah povinn  poskytovaných služeb Omezený Extenzivní Úplný 

Populace pokrytá povinn  poskytovanými službami Menšina V tšina Všichni 
Výše p ísp vku Nízká St ední Vysoká 

Část národního důchodu určená pro služby státu Nízká St ední Vysoká 

Zkoumání pot ebnosti Primární Sekundární Marginální 

Charakter klientů společnosti Chudáci Občané Členové 

Status klientů Nízký St ední Vysoký 
 
Zdroj: Krebs, „Sociální politika“, 84. (upraveno) 

V rámci za azení švédského modelu do obecn jší typologie je pro pochopení 

jeho charakteru nápomocné rovn ž vymezení sociáln -demokratického typu vůči 

zbývajícímu liberálnímu a konzervativn -korporativistickému typu, jak je zobrazeno 

v tabulce č. 1.  

                                                 
27 Keller, „Soumrak sociálního státu“, 55. 
28 Brunclík, Havlík a Pinková, „Skandinávie: prom ny politiky v severských zemích“, 39-40. 
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Tabulka tak p edstavuje rozdíly doplňující obecné znaky švédského modelu, 

který je hlavním p edstavitelem sociáln -demokratického typu, jehož podoba byla 

s ohledem na základní p edstavení v rámci typologie sociálního státu Esping-Andersena 

pouze obecn  definována. Z tabulky vyplývá, že sociáln -demokratický typ dává jasný 

důraz na celospolečenské pokrytí všech občanů a primární roli zde p edstavuje stát 

poskytující maximální rozsah služeb za vysoké finanční náročnosti. Stát však v tomto 

p ípad  nerozhoduje o poskytovaných službách na základ  určení, zda je člen 

společnosti schopen obstarat si sám pomoc bez vládní asistence či nikoliv. Št drý 

systém na základ  p erozd lování pak zajišťuje vysoký status všem členům společnosti. 

2.3 Vývojové etapy 
 

Podle uvedených obecných vývojových etap, i p i pohledu na vývojovou linii 

švédského sociálního státu, lze najít jeho ko eny už v 19. století. Vývoj sociálního státu 

byl postupný, určený nástupem sociální demokracie, která p edstavovala hlavní 

politickou sílu, a ekonomickým rozvojem. V literatu e se pak vyskytují vývojové etapy 

zam ené čist  na švédský welfare state. Svým časovým za azením však spadají do 

období, kdy sociální stát ve Švédsku již vytvo il základní struktury a jedná se tak spíše o 

stručnou charakterizaci základních poválečných etap sociální politiky. V rámci etap 

obecné typologie se tak zde nevyskytuje období experimentálních počátků, kdy došlo 

nap íklad k p ijetí penzijního systému nebo zákonů na pomoc chudým, a dále období 

konsolidace, charakteristické p ísp vkem v nezam stnanosti, nemocenským p ísp vkem 

nebo určené starobincům.29 Celkov  se jedná o p t etap:30 

1. Poválečné období: institucionalizace programů bydlení a zam stnanosti a uzákon ní 

rovných dávek. 

2. Druhá polovina 50. let: zavedení dávek podle výše p íjmů. 

3. Celá 60. léta a počátek 70. let: rozší ení ve ejných služeb. 

4. Polovina 70. let: rozší ení nároku na dávky a nárůst jejich výše. 

5. Konec 70. a počátek 80. let: období p izpůsobování.  

Následný vývoj se pak n kdy označuje jako období transformace sociálního 

státu, a v důsledku ekonomických potíží, společenských a politických p em n či 

demografických zm n, se model stává do určité míry terčem kritiky.31 

                                                 
29 Potůček, „Sociální politika“, 17. 
30 Brunclík, Havlík a Pinková, „Skandinávie: prom ny politiky v severských zemích“, 43. 
31 Ibid., 43. 
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3. Švédský model do krizového období v 70. letech 

3.1. Politický stav 
 

Podobu švédského modelu od samotného počátku utvá ela Švédská sociáln  

demokratická d lnická strana ĚSveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP), která 

byla založena v roce 1889 a bez jejíž politiky a sm ování by se Švédsko jen st ží 

za adilo v následujících desetiletích do pop edí nejrozvinut jších a nejvíce 

prosperujících zemí.32 Hlavní sm r mého zájmu v oblasti politiky je tak v tomto p ípad  

zam en na sociální demokracii. 

V rámci sociální demokracie je důležité vymezit ideologické ukotvení od jejího 

samotného vzniku. První program SAP, jehož hlavními autory byl Axel Danielsson a 

Hjalmar Branting33, byl vytvo en v roce 1897 a jeho základy vycházely z Erfurtského 

programu Sociáln demokratické strany N mecka p ijatého v roce 1891. Švédská 

podoba programu však modifikovala značnou část n mecké verze, která byla siln  

vystav na na marxistickém učení. Stranická vize nastolení socialismu sice byla spojena 

se sociální revolucí, nem lo se však nutn  jednat o prosazení násilnou cestou ani o jeho 

okamžité nastolení. Nástroje m ly spíše p edstavovat sociální reformy a společenská 

zm na. Sociální revoluce se tak mohla prosadit v podob  postupné transformace a 

evoluce pod vedením sociáln  demokratické d lnické t ídy. Revolucioná ská rétorika 

tedy nadále p etrvávala, sociáln  demokratický program však obrátil svůj sm r zájmu 

zejména ke zlepšení životních podmínek osob v chudob , poskytování penzí, dávky 

v nezam stnanosti a další. Stále v tší část vedení navíc byla p esv dčena, že svých cílů 

mohou dosáhnout činností v rámci existujícího systému a počet zap isáhlých 

revolucioná ů se vyskytoval v menšin . S rostoucí voličskou základnou navíc p ibývali 

členové, kte í jen nepatrn  sdíleli ideologii a usilovali pouze o sociální opat ení.34  

I p es počáteční malý vliv, zejména vzhledem k principům v tšinového 

volebního systému a omezenému volebnímu právu35, se SAP okamžit  po svém vzniku 

zapojila do aktivní činnosti a její členská základna rostla. 

 

                                                 
32 Brunclík, Havlík a Pinková, „Skandinávie: prom ny politiky v severských zemích“, 150. 
    Taky označována pouze jako Sociální demokraté ĚSocialdemokraterna, S).  
33 Axel Danielsson (1863-1899) – švédský politický teoretik, socialista, noviná , zakladatel   
    sociáln  demokratických novin Arbetet Ěv p ekladu Práce). 
    Karl Hjalmar Branting (1860-1925) – švédský politik, p edseda SAP v letech 1907-1ř25, t ikrát byl     
    ministerským p edsedou Švédska Ě1ř20, 1ř21-1923, 1924-1925).  
34 Franklin Daniel Scott, Sweden, the nation’s history (Carbondale: Southern Illinois University Press, 1988), 431.  
35 Brunclík, Havlík a Pinková, „Skandinávie: prom ny politiky v severských zemích“, 150. 
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Tabulka č. 2: Vývoj počtu členů SAP v letech 1889-1907 při velikosti populace 

Rok Počet členů Populace 

1889 3 194 4 774 409 

1890 6 922 4 784 981 

1900 44 100 5 136 441 

1905 67 325 5 294 885 

1907 133 388 5 337 713 

1908 112 693 5 429 600 

1909 60 813 5 476 441 

1910 55 248 5 522 403 

1920 143 090 5 904 489 

Zdroj: Klaus Misgeld, Karl Molin a Klas ̊mark, Creating social democracy: a century of the Social Democratic 

Labor Party in Sweden (University Park: Pennsylvania State University Press, 1992), 449 a „Population and 
Population Changes 1749-2016“, Statistiska centralbyrån (SCB), http://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-
subject-area/population/population-composition/population-statistics/pong/tables-and-graphs/yearly-statistics--the-
whole-country/population-and-population-changes/, Ěstaženo Ř. 3. 2017). 

Z tabulky č. 2 vyplývá pom rn  značný nárůst členské základny v počátečních 

letech. Za rok své existence se počet členů více než zdvojnásobil a ani ne dvacet let od 

svého založení, v roce 1ř07, strana čítala p es 130 tisíc členů. Důvody lze najít 

p edevším v reakci na průmyslovou revoluci, kdy se ve společnosti vyskytovala početn  

narůstající skupina d lnického obyvatelstva a SAP jako zastánce jejích zájmů a práv 

z tohoto značn  prosperovala. Po roce 1ř07 došlo k velkému poklesu členské základny 

v důsledku špatné hospodá ské situace a zejména porážky odborů v generální stávce 

roku 1909.36 B hem následujících n kolika let se však poda ilo počet členů op t 

navyšovat.  

P estože SAP p edstavovala v této dob  oproti rozdrobené opozici semknut jší a 

pevn jší článek stranického spektra, ani jí se nevyhnuly p ípady vnit ních krizí. Část 

strany, prezentovaná zejména mladšími členy, již delší dobu zastávala radikáln jší 

názory než jejich starší straničtí kolegové a tak roku 1ř17 došlo k odtržení 

komunistického k ídla, které zformovalo Švédskou sociáln demokratickou levicovou 

stranu (Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, SSV).37  

Prvním a klíčovým požadavkem sociálních demokratů bylo zavedení 

všeobecného volebního práva, které bylo nutnou podmínkou pro získání demokratické 

kontroly nad politickým a ekonomickým sektorem do rukou d lnické t ídy.  

                                                 
36 Generální stávka (viz str. 27).  
37 Scott, „Sweden, the nation’s history“, 432. 
    Švédská sociáln demokratická levicová strana ĚSveriges socialdemokratiska vänsterparti, SSV) – strana   
    od svého založení n kolikrát zm nila název a v současnosti se nazývá Levicová strana ĚVänsterpartiet, V). 
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Vzhledem k pom rn  p ív tivým okolnostem SAP vid la tento požadavek jako 

dosažitelný v rámci postupného p ístupu sm rem k nastolení socialismu. Všeobecné 

volební právo, jemuž p edcházely i generální stávky a velké protestní akce, bylo 

nakonec zavedeno v roce 1919.38 Od roku 1917 pak v zemi funguje parlamentarismus, 

kdy králi byla odebrána možnost zasahovat do složení vládních kabinetů.39 

Ucelený pohled na politickou situaci dále vhodn  doplňují výsledky jednotlivých 

všeobecných voleb a formování vlád, kdy pozornost je sm ována zejména na SAP jako 

primární určující prvek švédského modelu. Sociální demokraté se poprvé účastnili 

všeobecných voleb v roce 1890, na zastoupení v dolní komo e Riksdagu40 si však 

museli počkat do roku 1896, kdy získali jedno k eslo a stejný výsledek zopakovali i 

v následujících volbách v roce 1899.41  

Graf č. 1: Počet získaných křesel SAP ve všeobecných volbách v období 1902-1968 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základ  dat dostupných ze Scott, „Sweden, the nation’s history“, 432, 480 a „Electoral 
results and distribution of seats in parliament since 1ř45“, University of Oslo, 
https://folk.uio.no/torewig/Electionresults-Sweden.pdf, Ěstaženo Ř. 3. 2017ě.  

                                                 
38 Philip Whyman, Sweden and the "third way": a macroeconomic evaluation (Aldershot: Ashgate, 2003), 22, 26-27. 
39 Brunclík, Havlík a Pinková, „Skandinávie: prom ny politiky v severských zemích“, 93-94, 98-99. 
    Ve Švédsku funguje tzv. negativní parlamentarismus, ve kterém platí presumpce dův ry a na rozdíl od    
    druhého typu, pozitivního parlamentarismu, probíhá zde jen hlasování o nedův e vlády. Vláda tak zůstává   
    v ú adu do té doby, dokud jí není vyslovena nedův ra či sama nerezignuje. 
40 Označení pro švédský parlament. Od roku 1Ř66 až do roku 1ř70 existoval ve Švédském království  
    bikameralismus a ve všeobecných volbách se volilo p ímo Ěpo určité dob , zpočátku se část volila nep ímoě     
    celkov  230 k esel do dolní komory (andra kammareně nejd íve na t íleté, pozd ji na čty leté období. Horní  
    komora (första kammareně byla tvo ena 150 k esly a její členové byli voleni nep ímo na osmileté období Ědélka  
    období se v p edcházejících letech m nilaě zástupci regionů a v tších m st. Počet k esel se v komorách pak  
    v n kterých letech mírn  lišil. Od roku 1970-1ř71 existuje ve Švédsku jednokomorový parlament tvo ený  
    34ř k esly Ěpůvodn  m l 350, vzhledem k volebnímu výsledku z roku 1973, kdy levice a pravice  
    získaly shodn  175 hlasů, došlo s cílem vyhnout se volebnímu patu k úprav  k esel již pro p íští volby  
    v roce 1ř76ě a volí se co čty i roky Ěv letech 1970-1řř4 na t íleté obdobíě. Viz Petersson, „Swedish government   
    and politics“, 59-61 a Brunclík, Havlík a Pinková, „Skandinávie: prom ny politiky v severských zemích“, 130-133. 
41 Scott, „Sweden, the nation’s history“, 432. 
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 Graf č. 1 navazuje na tento rok následnými všeobecnými volbami a zobrazuje 

mnoho podstatných okamžiků v průb hu existence SAP. Jak z n j vyplývá, na počátku 

20. století zažila strana pom rn  rychlý vzestup a b hem prvních t ech všeobecných 

voleb navýšila počet k esel v roce 1908 na 34. Značného úsp chu v porovnání 

s p edchozími volbami pak dosáhla v roce 1911, kdy obdržela 28,5 % hlasů, které jí 

v dolní komo e zaručily 64 k esel. Po dvojích p edčasných volbách v roce 1914 SAP 

konečn  dosáhla v roce 1917 na výsledek, který jí zaručil účast ve vlád . S nejvyšším 

volebním ziskem 31,1 %42 hlasů strana obsadila 86 k esel a společn  s druhou 

nejsiln jší liberální stranou utvo ila koalici fungující do roku 1920.43 Ministerským 

p edsedou se stal liberál Nils Edén a poté v roce 1ř20 na n kolik m síců i Hjalmar 

Branting, který byl v této pozici prvním sociálním demokratem v historii zem .44 

V p edčasných volbách roku 1ř21 prob hly historicky první volby se 

všeobecným volebním právem, avšak nový politický systém nenaplnil okamžit  

očekávání obyvatelstva a trvalo n jakou dobu, než se pln  funkční parlamentní systém 

pevn  usadil. Rozd lené strany v Riksdagu navíc byly p ekážkou v ustanovení stabilní 

vládní v tšiny a období v letech 1920 - 1933 bylo ve znamení vládních krizí. 45 

Podstatné je pak zejména období navazující na volby v roce 1932. V nich sice i 

p es drtivé vít zství sociální demokraté nezískali v tšinu, podporu v parlamentu však 

našli v agrární stran , kdy si následn  vzájemn  podpo ili určité části programu, a 

spojenectví mezi stranami napomohlo SAP, byť s krátkou p estávkou v roce 1936, 

vládnout nep etržit  až do roku 1ř76.46 Důležité je rovn ž zmínit pozici SAP v horní 

komo e parlamentu, kde strana držela v tšinu od roku 1ř41 do zavedení 

jednokomorového parlamentu v roce 1970.47 

Na výsledky jednotlivých voleb, nárůst členské základny nebo i velikost 

stranické reprezentace v parlamentu je důležité v tomto časovém období nahlížet 

z širšího pohledu, jelikož od počátečního ideologického ukotvení strany došlo v průb hu 

vývoje k určitému odklonu, který s t mito procesy souvisí.  

                                                 
42 „Historical statistics of elections 1ř10-2014“, Statistiska centralbyrån (SCB), http://www.scb.se/en/finding- 
   statistics/statistics-by-subject-area/democracy/general-elections/general-elections-results/pong/tables-and-  
   graphs/historical-statistics-of-election-results/historical-statistics-of-elections-1ř102014/, Ěstaženo Ř. 3. 2017ě. 
43 Scott, „Sweden, the nation’s history“, 473, 480, 542. 
44 Ibid., 482. 
45 Olof Petersson, Swedish government and politics (Stockholm: Fritzes, 1994), 25-26. 
46 Ladislav Tajovský, Pavel Tomíček a Petr Chalupecký, „Švédský model a jeho vývojové fáze“, Ekonomická revue   
    12, č. 1 Ě200řě: 37. 
    Od června do zá í roku 1ř36 byl premiérem Axel Pehrsson-Bramstorp za agrární stranu. 
47 Brunclík, Havlík a Pinková, „Skandinávie: prom ny politiky v severských zemích“, 170. 
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Jak již bylo uvedeno, hlavní sm r zájmu sociálních demokratů zpočátku 

p edstavovala m stská d lnická t ída. Na počátku 20. století, kdy SAP nap íklad 

revidovala svá programová zam ení, zejména však ve 20. letech, strana začala 

postupn  opoušt t politiku socializace společnosti a začala si uv domovat, že o 

politickou moc je nutné bojovat i na venkov , kde se nacházela v tšina ekonomicky 

aktivního obyvatelstva. Po smrti Hjalmara Brantinga v roce 1ř25 zaujal pozici p edsedy 

SAP Per Albin Hansson48, který sehrál v nadcházejícím vývoji zem  důležitou roli. 

Strana se začala p esouvat od marxistické teorie k pragmatickému reformismu a po 

volbách v roce 1928, kdy ztratila 14 k esel v dolní komo e a odešla do opozice, se 

odklon od původn  prosazované ideologie upevnil. Strana si totiž byla v doma ceny, 

kterou platí za ignorování venkovské t ídy a prosazování d lnictva. Následující čty leté 

mezivolební období se pak pro SAP stalo klíčové.49  

V dob  špatné hospodá ské a sociální situace zesílené krizí v roce 1929 byl pro 

občany více než žádoucí Hanssonův koncept folkhemmet (v českém prost edí často 

označován jako „Domov pro všechny“) z roku 1928. Jednalo se o koncept rozvinutého 

sociálního státu, který se m l podobat domovu, do kterého by všichni byli zahrnuti a 

byli by si rovni, kde by všichni občané žili v harmonii, a společnost by byla vystav na, 

jak sám Hansson uvedl, na „rovnosti, ohleduplnosti, kooperaci a prosp šnosti“. Namísto 

t ídní strany se tak SAP začala prezentovat jako strana lidu se snahou transformovat 

společnost do podoby domova pro všechny na základech demokracie a národní 

solidarity, kde sociální a ekonomické bariéry, rozlišující občany na privilegované a 

strádající, m ly být odstran ny.50  

První kroky folkhemmet nastolily důležitý sm r dalšího vývoje a do určité míry 

pozvedly celkovou míru solidarity. Koncept zároveň napomohl SAP získat podporu 

širší volební základny, zejména nepracujících vrstev. Práv  meziválečné období je pak 

chápáno jako základní ustanovení institucí a prvků švédského welfare state, které se 

tvo ily v důsledku ekonomické, sociální a demografické krize. Politiku folkhemmet pak 

lze považovat za základní kámen a celkový původ švédského modelu.51 

                                                 
48 Per Albin Hansson (1885-1946) – švédský politik, p edseda SAP v letech 1925-1946, dvakrát byl  
    ministerským p edsedou Švédska Ě1ř32-1936, 1936-1946).  
49 Musil, „Vývoj sociálního státu v Evrop : čítanka z historie moderní evropské sociální politiky“, 202, 207. 
    Misgeld, Molin a ̊mark, „Creating social democracy: a century of the Social Democratic Labor   
    Party in Sweden“, 344, 388. 
50 Whyman, „Sweden and the "Third Way": a macroeconomic evaluation“, 27. 
    Allan Cochrane, John Clarke a Sharon Gewirtz, Comparing welfare states (London: Sage Publications: Open    
    University, 2001), 197-198.   
    V doslovném p ekladu znamená pojem folkhemmet „domov lidu“. 
51 Tajovský, Tomíček a Chalupecký, „Švédský model a jeho vývojové fáze“, 37. 
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Politický vývoj po volbách v roce 1932 byl ve znamení menšinové vlády 

sociálních demokratů, kte í našli podporu v prosazování své politiky v agrární stran .52 

Agrárníci tak nap íklad vým nou za dotace na podporu krizí zasažených zem d lců 

souhlasili s p ijetím programu schodkového financování politiky podpory 

zam stnanosti. Dominance sociálních demokratů ve vlád  pak jen udržovala 

rozt íšt nou pravici. Zatímco SAP kooperovala s agrární stranou v počátečních fázích 

své vlády, pozd ji p išli s podporou komunisté, když stran  chyb lo získat jasnou 

v tšinu v parlamentu. Důsledkem tak bylo, že pravice m la možnost zformovat vládu 

pouze za p edpokladu vytvo ení koalice z agrární, konzervativní a liberální strany.53 

Díky úsp chu SAP však ostatní strany, i p es kritiků n kterých nastavení 

Ěnap íklad vysoké daňové zatíženíě, nikdy nevystupovaly proti welfare state a naopak 

v poválečných letech podporovaly jeho silnou podobu.54 Sociální demokraté se navíc 

mohli op ít o silnou členskou základnu, která v průb hu n kolika dekád, jak ukazuje 

tabulka č. 3, siln  a nep etržit  rostla. Počet členů tak mezi lety 1ř30 až 1950 narostl o 

tém  půl milionu.  

Tabulka č. 3: Vývoj počtu členů SAP v letech 1930-1970 při velikosti populace 

Rok Počet členů Populace 

1930 227 017 6 142 191 

1940 487 257 6 371 432 

1950 722 073 7 041 829 

1960 801 068 7 497 967 

1970 890 070 8 081 229 

Zdroj: Whyman, „Sweden and the "Third Way": a macroeconomic evaluation“, 23. 

Za druhé sv tové války, ve které Švédsko zaujalo neutralitu, se domácí politické 

zápasení na celých šest let pozastavilo. Zemi ídil v pozici ministerského p edsedy 

Hansson, jehož koaliční vláda zahrnovala zástupce všech hlavních stran. Jednalo se o 

sociální demokraty, konzervativce, liberály a agrárníky. Sociální demokraté si však 

drželi v kabinetu v tšinu míst.55  

 

                                                 
52 Sociální demokraté uzav eli b hem své vlády s agrární stranou koalici v letech 1936-1939 a 1951-1957. 
53 Arthur Gould, Capitalist welfare systems: a comparison of Japan, Britain and Sweden (London: Longman, 1993),   
    165,169-170. 
54 Ibid., 170. 
55 Scott, „Sweden, the nation’s history“, 487. 
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Po válce začal welfare state expandovat a zem  byla siln  hnána 

k celospolečenským zm nám. Království tak bylo sv dkem nap íklad expanze 

ekonomiky, modernizace, velkovýroby, urbanizace, nárůstu st ední t ídy nebo navýšení 

prosperity mezi občany.56 Klíčovými postavami p i vytvá ení švédského sociálního 

státu byli v meziválečné a zejména poválečné dob , pochopiteln  v rámci vedoucí SAP, 

Gustav Möller, Gunnar a Alva Myrdalovi, Gösta Rehn, Rudolf Meidner nebo Ernst 

Wigforss.57 Jmenovit  by pak nem l být opomenut ani Tage Erlander, který v letech 

1946-1969 zastával ú ad ministerského p edsedy a p edsedy SAP a vedl zemi 

v klíčových letech vývoje sociálního státu.58 Pozdní 40., a 50. a 60. léta pak lze obecn  

charakterizovat jako „zlatý v k“ sociálního státu.  

Posledním klíčovým bodem v rámci politického nastavení je charakteristika 

postavení odborů a zam stnavatelů, kte í v zemi zastávali významnou pozici a svým 

vlivem se podíleli na vývoji švédského modelu. Mezi SAP a odbory se vytvo ila 

spolupráce již v samotném počátku jejich existence. V roce 1ŘřŘ došlo k založení 

Švédské odborové konfederace (Landsorganisationen i Sverige, LO), do jejíhož čela byl 

zvolen p edstavitel SAP. Hlavní pozornost v této práci bude v rámci zast ešujících 

odborových organizací zam ena práv  na LO, která sehrála nejvýznamn jší roli ve 

vývoji švédského modelu.  

Díky pozdní industrializaci ve Švédsku se pak navyšoval počet d lníků v dob , 

kdy odbory a SAP byly již pevn  propojeny. Cílem odborových svazů bylo navýšit 

členskou základnu mezi průmyslovými d lníky, což soub žn  vedlo k posílení voličské 

základny SAP. V tšina tak byla členy odborů i strany.59  

Tabulka č. 4 zobrazuje velký nárůst členů LO, kdy zejména v období mezi lety 

1ř20 až 1ř30 se počet tém  zdvojnásobil a počet členů nadále strm  stoupal i v dalších 

letech.60 Počet začlen ných odborových organizací stabiln  rostl do roku 1ř60, po 

kterém však došlo k poklesu.  

                                                 
56 Scott, „Sweden, the nation’s history“, 510. 
57 Gustav Möller (1884-1970) – švédský sociáln  demokratický politik, ministr sociálních v cí v letech  
    1924-1926, 1932-1936, 1936-1938 a 1939-1ř51, p ední autor sociálních reforem folkhemmet. 
    Gunnar Myrdal (1898-1987) – švédský ekonom, sociolog a politik, společn  se svou ženou Alvou  
    (1902-1řŘ6ě svými pracemi m li vliv na podobu folkhemmet a švédského sociálního státu. 
    Gösta Rehn (1913-1996) a Rudolf Meidner (1914-2005) – švédští ekonomové, auto i Rehn-Meidnerova  
    modelu, který označuje hospodá ský model aplikovaný ve Švédsku v prvních desetiletích po druhé sv tové válce.  
    Ernst Wigforss (1881-1977) – švédský sociáln  demokratický politik, ministr financí v letech 1925-   
    1926, 1932-1936, 1936-1949, jeden z autorů švédského sociálního státu. 
58 Scott, „Sweden, the nation’s history“, 540.  
59 Tajovský, Tomíček a Chalupecký, „Švédský model a jeho vývojové fáze“, 36. 
60 Vzhledem ke struktu e tabulky je důležité doplnit, že členská základna, podobn  jako u SAP, od roku 1ř07 klesala   
    a po porážce v generální stávce v roce 1ř0ř Ěviz str. 27) zaznamenala LO pokles členů až o polovinu. Již v roce   
    1ř17 však LO dosáhla počtu členů odpovídajícímu roku 1ř07. Viz Scott, „Sweden, the nation’s history“, 416. 
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Tabulka č. 4: Vývoj členské základny LO v letech 1900-1970 s počtem začleněných 

odborových organizací při velikosti populace 

Rok Odborové org. Počet členů Populace 

1900 21 45 575 5 136 441 

1910 27 85 176 5 522 403 

1920 31 280 029 5 904 489 

1930 37 553 456 6 142 191 

1940 46 971 103 6 371 432 

1950 44 1 278 409 7 041 829 

1960 44 1 485 735 7 497 967 

1970 29 1 680 135 8 081 229 

Zdroj: Whyman, „Sweden and the "Third Way": a macroeconomic evaluation“, 23, 26. 

 Význam odborů dále dokumentují údaje podílu odborov  organizovaných 

zam stnanců. Z tabulky č. 5 jasn  vyplývá jejich silný a konstantní nárůst od počátku 

v roce 1900. V roce 1960 pak bylo dosaženo podílu tém  t í čtvrtin všech zam stnanců. 

Tabulka č. 5: Procentuální vývoj odborově organizovaných zaměstnanců v letech 

1900-1970 

Rok Odborově organizováno Ě%) 

1900 5 

1910 8 

1920 28 

1930 36 

1940 54 

1950 67 

1960 72 

1970 68 

Zdroj: Tito Boeri, Agar Brugiavini a Lars Calmfors, The role of unions in the Twenty-first century: a report for the 

Fondazione Rodolfo Debenedetti (Oxford: Oxford University Press, 2001), 13 a „Trade Union Density“, OECD 
Statistics, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=UN_DEN#, (staženo 10. 3. 2017). Poznámka: Jedná se o 
osoby odborov  organizované v rámci všech odborových organizací.  

V reakci na siln  organizované d lnické hnutí a jejich schopnost koordinovat své 

kroky vznikla v roce 1902 z požadavku zam stnavatelů Švédská konfederace svazů 

zam stnavatelů (Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF). Následující období pak bylo ve 

znamení konfliktů a sporů mezi LO a SAF.  
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Zam stnanci v boji za své cíle a zájmy svolávali stávky, na které SAF reagovala 

pracovními výlukami. Určitý kompromis byl p ijat v roce 1906, kdy byla mezi LO a 

SAF uzav ena smlouva o právu d lníků být členy odborových organizací a právu na 

kolektivní vyjednávání.61 Zam stnavatelé naproti tomu získali možnost bez omezení 

najímat a propoušt t zam stnance a ídit výrobní proces. Velké konflikty mezi LO a 

SAF však m ly teprve p ijít. Odborové hnutí v zemi bylo pom rn  siln  sjednocené a 

díky jejich společné síle tak narůstaly jejich požadavky a aspirace. Nastalo další období 

stávek, na n ž op t reagovaly pracovní výluky.62 Tento krok však jen vedl LO 

ke svolání generální stávky v roce 1909, do níž se zapojilo na 300 000 zam stnanců.63  

S malou podporou ve ejnosti, bez účasti důležité skupiny železničních 

zam stnanců a p i nedostatku financí byla stávka po m síci odvolána. Výsledek stávky 

p inesl ekonomické dopady a silný pokles členské základny jak pro odbory, tak i pro 

SAP.64 Dalších tém  dvacet let bylo znovu ve znamení vleklých sporů mezi 

zam stnanci a zam stnavateli a Švédsko v této dob  m lo nejvyšší úroveň stávek a 

pracovních výluk mezi západními zem mi. Požadavky d lnického hnutí se pak od 

počátku století postupn  stočily od politických práv občana k boji za spravedliv jší 

distribuci výsledků výroby a upevňování pozice námezdn  pracujících. Důležitým 

bodem pro d lnické hnutí bylo vít zství SAP v roce 1932, po kterém mohli vést 

prost ednictvím vlády a parlamentu t ídní boj v politické oblasti. Zam stnavatelé se na 

druhou stranu již nemohli op ít o vládu a ze strachu z intervence státu do pracovních 

vztahů ve prosp ch d lníků museli upoušt t od pracovních výluk.65  

Rozpory trvaly až do roku 1ř3Ř, kdy byla po dvouletém jednání mezi LO a SAF 

podepsána Saltsjöbadenská dohoda. Jednalo se o smlouvu mezi LO a SAF, jejímž 

primárním zájmem bylo zajistit smír v oblasti pracovního trhu. Nastavila prost edí pro 

ešení sporů a výrazn  zt žovala vyhlásit stávku a pracovní výluku. Díky dohod  se 

vytvo ilo n kolik desetiletí trvající prost edí konsenzu a spolupráce, ve kterém došlo 

k ekonomickému a společenskému rozvoji a stala se základem, na n mž se mohl 

švédský model vytvo it. Na jedné stran  d lníci t žili z politiky plné zam stnanosti, na 

druhé stran  podnikatelé využívali p íznivých podmínek pro investice a rozvoj v rámci 

svých ziskových a efektivních podniků.  

                                                 
61 Musil, „Vývoj sociálního státu v Evrop : čítanka z historie moderní evropské sociální politiky“, 209-210. 
62 Whyman, „Sweden and the "Third Way": a macroeconomic evaluation“, 25. 
63 Ibid., 25. 
64 Scott, „Sweden, the nation’s history“, 416-417.  
65 Musil, „Vývoj sociálního státu v Evrop : čítanka z historie moderní evropské sociální politiky“, 209-211. 
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Součástí smlouvy bylo také nastavení systému tak, aby vláda nezasahovala do 

záležitostí pracovního trhu, pokud mohou být vy ešeny mezi samotnými zam stnanci a 

zam stnavateli.66  

Poválečnou dobu pak tvo ilo zejména kolektivní vyjednávání, jehož počátky lze 

vid t již v Saltsjöbadenské dohod , která vztah mezi odbory a zam stnavateli 

v následujících dekádách harmonizovala. Bez tohoto klidného stavu, který se rovn ž 

vztahoval na SAP a odbory, by se švédský model st ží rozvinul do podoby, jaké dosáhl 

v 50. a 60. letech, a byl základem pro vytvo ení systému všeobecného blahobytu. 

 

3.2. Sociální ukazatele 
 

Za důležitý a často uvád ný první bod sm rem k ustanovení sociálního státu se 

považuje uzákon ní penzijního systému v roce 1913, který zahrnoval všechny občany 

bez ohledu na jejich sociální status nebo p íjem.67 Jeho p ijetí vedlo k položení základů 

širokého sociálního systému zahrnujícího celé obyvatelstvo a k prosazování 

univerzalistických opat ení. Je však t eba uvést, že sociální politika byla v počátečních 

letech ve Švédsku pom rn  zaostalá a v meziválečném období za velké hospodá ské 

krize se výše sociálních výdajů nemohla rovnat úrovni prost edků v zemích jako je 

nap íklad N mecko nebo Rakousko.68  

V rámci cílů a požadavků začala SAP s konceptem folkhemmet postupn  

prosazovat charakteristické znaky švédského modelu. Důraz se kladl p edevším na 

zavedení sociálního pojišt ní a zajišt ní plné zam stnanosti p i vysoké produktivit  

práce. Klíčový je onen důraz na politiku zam stnanosti, která je propojena 

s ekonomickou částí modelu, kdy pro financování systému na základ  progresivního 

zdan ní je důležitá aktivní účast osob na trhu práce. Soub žn  s tím se tak ustanovil i 

požadavek co nejv tšího zapojení žen. Mezi sociální a ekonomickou politikou se tedy 

postupn  odstraňovalo vzájemné odd lení, kdy jednotlivé části politik byly do určité 

míry provázané. Dalšími požadavky byla rovnost, solidarita a univerzalistický p ístup 

ve snaze poskytnout ve ejné sociální služby všem členům společnosti. 

Hlavním autorem zde byl Gustav Möller, který ve 30. letech p edstavil program 

reforem zahrnující nap íklad pojišt ní v nezam stnanosti, vládní služby zam stnanosti 

nebo bydlení pro rodiny s d tmi.  

                                                 
66 Tajovský, Tomíček a Chalupecký, „Švédský model a jeho vývojové fáze“, 38. 
67 Musil, „Vývoj sociálního státu v Evrop : čítanka z historie moderní evropské sociální politiky“, 202, 208. 
68 Ibid., 212. 
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Souhrn služeb byl chápán jako dostupný všem a m l podporovat rovnost. S tímto 

pojetím se slučovala zase preventivní sociální politika podporovaná Gunnarem a Alvou 

Myrdalovými, která m la zajistit efektivitu, a p ednost by se kladla na nejchudší.  

Prosazovaná vize SAP tak v rámci sociální politiky p edstavovala tuto 

kombinaci rovnosti a efektivity. Počátky švédského modelu však nebyly ani 

univerzalistické, ani p íliš nerozši ovaly rovnost. Velká část sociálních práv se 

odvozovala od výše p íjmu a dávky byly spíše skromné.69  

Sociální stát se tak v počátcích teprve rozvíjel a m l p ed sebou ješt  n kolik 

dlouhých let, než se pln  ustanovil komplexní sociální systém. Švédsko se navíc ve 30. 

letech nijak výrazn  nelišilo podobou sociální politiky od evropského standardu.70 

Meziválečné a jemu p edcházející období společn  s celým konceptem folkhemmet jsou 

tedy spíše určitým p edstupn m, avšak velmi podstatným v rámci vývojových etap. 

Z toho důvodu je vývoj sociálního státu analyzován již od svých počátků, kdy byly 

položeny jeho základní pilí e. Hlavní a nejvýznamn jší výstavba sociálního státu však 

započala až po konci druhé sv tové války.  

Následující tabulka č. 6 časov  navazuje na zmín né lidové důchody z roku 

1913, zobrazuje p ijatá sociální opat ení do počátku druhé sv tové války a p edkládá 

pohled na dílčí kroky p ijaté sm rem k ustanovení sociálního státu. 

Tabulka č. 6: Sociální opatření přijatá do počátku druhé světové války 

Rok Opatření 

1916 Povinné pojišt ní pro p ípad pracovního úrazu (vycházelo z roku 1901, kdy zam stnavatelé byli 
povinni hradit výdaje spojené s pracovními úrazy) 

1918 Št d ejší zákon o podpo e chudých umožňující odvolání se proti rozhodnutí ú adů 

1919 Zákon o osmihodinové pracovní dob  

1924 Nový zákon o péči o dít  

1933 Nová politika zam stnanosti; zavedeny p ísp vky na nájemné a bytovou výstavbu 

1934 Státní p ísp vky státem uznaným fondům poskytujícím podporu v nezam stnanosti 

1937 Pojišt ní v mate ství, zákon o ochran  matky a dít te Ěporod zdarmaě, podpory sirotkům nebo d tem 
s ovdov lým či invalidním rodičem 

1939 Státní p ísp vky starobincům 

Zdroj: Potůček, „Sociální politika“, 17. 

 
                                                 
69 Tajovský, Tomíček a Chalupecký, „Švédský model a jeho vývojové fáze“, 37-38. 
70 Potůček, „Sociální politika“, 16. 
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Období po druhé sv tové válce je chápáno jako mezník ve vývoji švédského 

welfare state a jeho hlavní počáteční bod. Sociální stát stál na počátku expanze a 

celospolečenské prom ny v souladu s p íznivými ekonomickými podmínkami položily 

základ pro následný vývoj a umožnily realizaci ambiciózních sociálních programů. 

Důležitou zm nou byla navíc orientace a p izpůsobení sociálních výhod standardům 

st ední t ídy, pro kterou byl sociální stát v počátcích p íliš skromný na to, aby ji oslovil. 

Zm ny a vývoj nastaly ať už v oblasti sociálního pojišt ní, penzí či vzd lání, jakož i ve 

sfé e bezpečnosti práce, pracovního trhu, zdravotní péče a rodinné nebo bytové politiky. 

Tento komplexní záb r p inesl občanům št d e nastavený sociální stát, který se stal 

celosv tov  proslulý. 

 Švédsko se v porovnání s ostatními vysp lými zem mi postupn  za adilo díky 

rozsahu pokrytí a širokému obsahu ve ejných sociálních služeb do pop edí, kde bylo 

schopné reagovat na veškerá aktuální i potencionální ohrožení jak v sociální tak i v 

ekonomické oblasti.71 Sociální politika v průb hu poválečných desetiletí zahrnovala 

celou adu oblastí lidské společnosti. P i množství p ijatých opat ení je vhodné uvést 

alespoň n kolik hlavních institucionálních zm n, které tabulka č. 7 p edstavuje na 

základ  rozd lení do nejdůležit jších oblastí sociální politiky. 

Tabulka č. 7: Seznam hlavních institucionálních změn v letech 1948-1969 

Penze a sociální pojištění 
1948 Univerzální penze s jednotnou sazbou 
1960 Povinná doplňková penze pro zam stnance odvozená z výše p íjmu, vyplácená od roku 1ř63 
         a pln  zavedená začátkem Ř0. let 
1ř63 Zákon o národním pojišt ní: zákonná a organizační koordinace různých typů pojišt ní  
         Ězdravotního, rodičovského, základního a doplňkového starobníhoě 

Zdraví 

1951 Obecní ú ady p ebírají odpov dnost za péči o chronicky nemocné 
1955 Povinné pojišt ní s p ísp vky odvozenými z výše p íjmu 
1967 Místní správa p ebírá zodpov dnost za celý systém zdravotní péče včetn  psychiatrické péče 

Bezpečnost práce a pojištění pracovních úrazů 

1ř4ř Nový zákon o bezpečnosti práce a ustavení úst edního ú adu bezpečnosti práce 
1ř55 Staré povinné pojišt ní koordinováno s nemocenským pojišt ním 

Pracovní trh a pojištění v nezaměstnanosti 
1948 Pod ízení místních ú adů práce nové Národní rad  trhu práce; dohled nad dobrovolnými  
         sdruženími poskytujícími podporu v nezam stnanosti 
60. léta Série zákonů regulujících trh práce 

 

                                                 
71 Potůček, „Sociální politika“, 15-16. 
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Rodinná politika 

1ř4Ř Všeobecný p ídavek na dít  
1ř60 Nový zákon o péči o dít  

Vzdělání 
1962 Konečné rozhodnutí o zavedení devítileté školní docházky 
1969 Otev ený p ístup na univerzity 

Politika bydlení 

1948 Ve ejné půjčky a dotace úroků na bytovou výstavbu; p ísp vky na bydlení pro rodiny s d tmi 
1954 Obecní p ísp vky na bydlení pro důchodce 
60. léta P ijat program výstavby 1 milionu bytů b hem 10 let 
1ř6ř Zavedeny p ísp vky na bydlení pro rodiny s d tmi 
 

Zdroj: Sven Olson, „Sweden“, in Growth to limits: the western European welfare states since World War II Vol. 1, 
ed. Peter Flora (Berlin: W. de Gruyter, 1986), 9 a Potůček, „Sociální politika“, 18-19.  

 Pro ucelený pohled na sociální nastavení v daném období je důležité zobrazit 

n které ukazatele, které vhodn  zobrazují vývoj modelu v této oblasti. Jedním 

z hlavních a obecných indikátorů je celková míra ve ejných výdajů, která v sob  

zahrnuje sociální politiku a zároveň úzce souvisí s ekonomickou udržitelností. Uvedený 

graf č. 2 zobrazuje míru a vývoj celkových ve ejných výdajů státu v procentech HDP.  

Graf č. 2: Celkové veřejné výdaje v procentech HDP v letech 1862-1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Magnus Henrekson a Mikael Stenkula, „Swedish Taxation since 1Ř62: An Overview“, Research Institute of 
Industrial Economics, http://www.ifn.se/wfiles/wp/wp1052.pdf, (staženo 1ř. 3. 2017). (upraveno) Poznámka: Údaje 
v letech 1862-1ř12 jsou tvo eny pouze vládními výdaji na zboží a služby určenými pro spot ebu nebo investiční 
účely. Od roku 1ř13 jsou ve ejné výdaje tvo eny i transfery a dotacemi. V roce 1950 je malý zlom v datech. 

P i pohledu na vývoj ve ejných výdajů lze určitý nárůst pozorovat již od konce 

prvního desetiletí 20. století. P es jednotlivé poklesy se míra v meziválečném období 

udržovala p ibližn  okolo 15 %, v počátcích druhé sv tové války pak dosáhla 30% 

úrovn , po které však následoval propad a obdobné hodnoty Švédsko dosáhlo až v roce 

1960. Velmi dob e je dále do grafu promítnuta poválečná expanze, která od roku 1ř45 

p inesla soustavný nárůst výdajů. V roce 1970 pak míra p edstavovala 43 % HDP. 
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Graf č. 3 a 4: Sociální výdaje v procentech HDP v letech 1910-1970    

Graf č. 4  

             Graf č. 3 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Olson, „Sweden“, 5, 13. (upraveno) Poznámka: Jednotlivá data sociálních výdajů v procentech HDP se 
v odborné literatu e a statistikách často liší o n kolik procentních bodů a lze mezi nimi najít nerovnosti. Je to 
způsobeno zejména započítáním rozdílného obsahu do tohoto indikátoru, který konečný údaj pozm ní a zároveň 
využitím různých zdrojů. Z toho důvodu by na údaje m lo být nahlíženo jako na p ibližné. Olson zde zahrnuje 
vzd lání, zdravotní péči, sociální služby a finanční podporu pro zachování určitého p íjmu lidem v nouzi. 

Graf č. 3 znázorňuje, že v tém  celé první polovin  20. století se míra sociálních 

údajů nem nn  držela pod 10 %, s koncem druhé sv tové války však dochází k pom rn  

stabilnímu nárůstu, jenž v roce 1970, jak zobrazuje graf č. 4, dosáhl p ibližn  na 25% 

úroveň výdajů HDP. 

3.3. Ekonomické ukazatele 
 

Pro komplexní pohled na vývoj švédského modelu v ekonomické oblasti je t eba 

popsat vývojovou linii už od dob industrializace, která začala relativn  pozd , a sice 

v druhé polovin  1ř. století, a odehrávala se spíše na venkov  než ve m st . V roce 

1Ř70 stále ješt  více než 70 % ekonomicky aktivní populace spadalo do primárního 

sektoru, zejména do sféry zem d lství.72  

Již ke konci 1ř. století zem  zažívala silnou hospodá skou konjukturu a průmysl 

se stal jedním z tahounů ekonomiky. S počátkem 20. století se rozvíjely nové obory 

v oblastech jako je papírenství nebo zpracování celulózy, které t žily z výhodných 

p írodních podmínek.73 Stejn  tomu tak bylo s ohledem na suroviny - d evo, železná 

ruda, m ď a výrobky z nich tvo ily důležitou část exportu.74 Došlo k rozvoji m st a 

počet osob v zem d lství v důsledku požadavku na pracovní sílu v rostoucím průmyslu 

poklesl mezi lety 1870 a 1910 ze 72 % na 50 %.75 

                                                 
72 Walter Korpi, The working class in welfare capitalism: work, unions and politics in Sweden (London: Routledge   
    and Kegan Paul, 1978), 55. 
73 Scott, „Sweden, the nation’s history“, 446-447, 453. 
74 Gould, „Capitalist welfare systems: a comparison of Japan, Britain and Sweden“, 164. 
75 Petersson, „Swedish Government and Politics“, 22. 
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 Švédsko, stejn  jako v tšinu dalších států, zasáhla na p elomu 20. a 30. let 

sv tová hospodá ská krize, která se projevila zejména nárůstem nezam stnanosti, 

poklesem průmyslové produkce, agrární krizí, devalvací švédské koruny, poklesem 

mezd nebo nap íklad pádem Kreugerova finančního impéria.76  

Švédsko se však z krize dostalo pom rn  rychle, čemuž napomohly nap íklad 

vládou organizované ve ejn  prosp šné práce, materiální pomoc v nezam stnanosti 

nebo obnovující se stav zahraničních ekonomik.77 Do počátku 30. let ale vláda 

reagovala na ekonomický vývoj pom rn  nerozhodn  a nevyskytovaly se žádné teorie 

ani nástroje pro boj s krizí a obnovení ekonomického vývoje. S konceptem folkhemmet 

však p išla v roce 1933 reakce v podob  zavedení proticyklické politiky plné 

zam stnanosti, která byla výsledkem státních snah o kontrolu nad hospodá ským 

cyklem. Dalším podstatným znakem hospodá ské politiky té doby bylo kolektivní 

vyjednávání mezi odbory a zam stnavatelskými organizacemi vytvá ející prost edí 

spolupráce nejen pro ekonomický rozvoj. Odbory navíc disponovaly silnou pozicí a do 

určité míry se podílely na tvorb  hospodá ské politiky.78 Důležité je rovn ž uvést další 

prosazovaný znak v podob  principu sociální spravedlnosti ve společnosti. Všechny tyto 

uvedené znaky meziválečné hospodá ské politiky m ly napomoct zemi z deprese a 

snížit nezam stnanost. V rámci programu SAP pak byla posílena role státu v regulaci 

ekonomiky. Výsledkem všech kroků byl pokles nezam stnanosti, po kterém již nebylo 

nutné zavád t navazující opat ení pro její snížení.79  

Druhá sv tová válka s sebou p inesla ekonomické zm ny. Role státu 

v ekonomice posílila, narostly státní regulace v soukromém sektoru a zesílené 

intervence ze strany státu se promítly nap íklad v kontrole výše úrokových sazeb a 

úv rů nebo kontrolách cen. P estože válka zpomalila hospodá ský rozvoj, poválečné 

období se neslo ve znamení rapidního ekonomického růstu, kdy se da ilo zejména 

hlavním exportním odv tvím. Nejvíc z tohoto ekonomického p ebytku pak t žil stále se 

rozvíjející ve ejný sektor. Celkové prosperit  navíc výrazn  napomohla pozice Švédska 

za druhé sv tové války, kdy zem  nebyla aktivní součástí konfliktu.  

 

                                                 
76 Scott, „Sweden, the nation’s history“, 488-490. 
    Ivan Kreuger (1880-1932) – jeden z nejvýznamn jších sv tových průmyslníků meziválečné doby. 
77 Ibid., 109, 117. 
78 Tajovský, Tomíček a Chalupecký, „Švédský model a jeho vývojové fáze“, 37-38. 
79 Soňa Balcárková a Zuzana Hrdličková, „Švédsko“, in Hospodářská politika: 1900-2007, ed. Zden k Tomeš   
   (Praha: C.H. Beck, 2008), 170. 
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Poválečná hospodá ská politika probíhala na základech modernizace, plánování, 

reorganizace a velkovýroby. Růst produktivity byl zaznamenán jak v průmyslu, tak 

v zem d lství, i p es pokles pracovníků v tomto sektoru, a vytyčeným cílem bylo udržet 

plnou zam stnanost. Společn  se snahou zajistit stabilní a vysoký hospodá ský růst, 

který tvo il oproti krokům bojujícím proti recesím z 30. let nový cíl hospodá ské 

politiky, se da ilo tyto požadavky pom rn  úsp šn  naplňovat. Tento fakt pak umožnil 

p ijmout mnoho opat ení státu blahobytu.80  

V poválečných letech však vláda musela skloubit plnou zam stnanost a cenovou 

stabilitu s nízkou inflací. ešením t chto makroekonomických cílů společn  

s požadavkem co nejsolidárn jšího rozd lení p íjmů se stal Rehn-Meidnerův model 

p edstavený v roce 1ř51, pojmenovaný podle odborá ských ekonomů Rehna a 

Meidnera, který je charakteristický pro poválečné období švédské ekonomiky.81 P i 

obecném popisu je model založen na čty ech částech – restriktivní monetární a fiskální 

politice, vysokém zdan ní, solidární mzdové politice a kolektivním vyjednávání a 

v poslední ad  aktivní politice zam stnanosti. Aplikace t chto opat ení m la vést 

k dosažení všech hospodá ských cílů, tedy nízké míry inflace, plné zam stnanosti, růstu 

a sociální rovnosti.  

Daňová politika byla tvo ena progresivním zdan ním, které umožnilo financovat 

nákladný švédský model a v p ípad  hospodá ské expanze vedlo k posunutí poplatníků 

do vyšších úrovní, čímž napomáhalo dosahovat ekonomické stability.82 V důsledku 

nutnosti udržet nákladný sociální stát tak byl v průb hu let vystav n široký a složitý 

daňový systém tvo ený pom rn  vysokými daňovými sazbami, jež s dalším vývojem 

narůstaly. Postupn  se však objevovaly úvahy o výši sazby v kontextu debat o p íliš 

vysokém daňovém zatížení obyvatelstva nebo jejím negativním ekonomickém vlivu.83  

 Obecn  lze určit, že hospodá ství se ke konci 40. a b hem 50. a 60. let značn  

da ilo, období bylo ve znamení rychlého hospodá ského růstu a zem  procházela 

„zlatým v kem“. S ohledem na tento fakt je podstatné pro ucelený pohled na 

ekonomický stav zem  znázornit vývoj a stav v jednotlivých oblastech na grafech 

pomocí základních indikátorů. 

                                                 
80 Balcárková a Hrdličková, „Švédsko“, 173-174. 
81 Tajovský, Tomíček a Chalupecký, „Švédský model a jeho vývojové fáze“, 37-38. 
    N kte í auto i uvádí, že Rehn-Meidnerův model nebyl ve Švédsku nikdy zcela a pln  aplikován a reálná  
    podoba hospodá ské politiky se od n j v určitých oblastech odchylovala. Viz Lennart Erixon, „The Rehn-Meidner   
    model in Sweden: its rise, challenges and survival“, Stockholm University – Department of Economics,  
    http://www2.ne.su.se/paper/wp08_02.pdf, staženo 25. 3. 2017. 
82 Balcárková a Hrdličková, „Švédsko“, 174-175. 
83 Krebs, „Sociální politika“, 83. 
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Graf č. 5: Vývoj a procentuální míra nezaměstnanosti v letech 1915-1970 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základ  dat dostupných z Walter Galenson a Arnold Zellner, „Internetional Comparison 
of Unemployment Rates“, in The Measurement and Behavior of Unemployment, ed. Universities-National Bureau 
(Princeton: Princeton University Press, 1957), 455-456 a „Handbook of labor statistics 1989“, U. S. Bureau of Labor 
Statistics, https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uiug.30112011794812;view=1up;seq=571, (staženo 25. 3. 2017)  
 a „Statistisk årsbok för Sverige: Statistical abstract of Sweden 1956“, „Statistisk årsbok för Sverige: Statistical 
abstract of Sweden 1959“, Statistiska centralbyrån (SCB), http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Historical-
statistics/Search-for-historical-statistics11/?Statistikserie=Statistisk+%C3%A5rsbok+(SOS)+1914-, (staženo 25. 3. 
2017). Poznámka: Údaje z let 1915-1958 vycházejí z dat odborů a podobn  jako v n kterých dalších zemích byla 
hlavním, v určitých p ípadech dokonce i výhradním zdrojem informací o úrovni nezam stnanosti v této dob . Auto i 
tak v literatu e vycházejí shodn  z t chto údajů.  

Vývoj nezam stnanosti zobrazuje v grafu č. 5 mnoho podstatných událostí, které 

určovaly míru v jednotlivých letech. Nejvyšší úroveň v důsledku poválečné krize 

p edstavuje rok 1ř21, kdy po rapidním nárůstu oproti p edchozímu roku činila 

nezam stnanost 26,6 %. V následujících letech však došlo ke značnému snížení. Od 

roku 1929 je pak patrný počátek sv tové hospodá ské krize, která zap íčinila v roce 

1933 nezam stnanost dosahující 23,3 %. Nadcházející roky jsou však ve znamení 

silného poklesu a krátkodobý nárůst p išel pouze v počátku druhé sv tové války. Po 

jejím konci se nezam stnanost až do roku 1ř70 stabiln  držela pod 5% hranicí. 

  Dalším podstatným indikátorem je míra inflace, jejímž vývojem a mírou se 

zabývá graf č. 6. Nejv tší výkyvy ve sledovaném období zem  zažila v roce 1918 a 

v roce 1921, kdy inflace dosáhla hodnot 47 % a -18,5 %. Obecn  však lze definovat 

inflační úroveň jako pom rn  stabilní a její prům rná míra vypočtena ze všech 

ročních údajů v daném období p edstavuje 3,8 %. P esn jší je však s ohledem na často 

značn  rozdílné roční údaje pohled na prům rnou míru v jednotlivých desetiletích. 

Zatímco tak prům rná výše v letech 1910-1920 byla 10,9 %, v letech 1920-1ř30 činila -

4,2 %. Následující údaje jsou pro desetiletí 1930-1940 1,3 %, 1940-1950 4 %, 1950-

1960 4,4 % a 1960-1970 4 %. 
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Graf č. 6: Vývoj a míra inflace v období 1910-1970 
 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základ  dat dostupných z „Inflation in Sweden 1Ř31-2016“, Statistiska centralbyrån 
(SCB), http://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/prices-and-consumption/consumer-price-
index/consumer-price-index-cpi/pong/tables-and-graphs/consumer-price-index-cpi/inflation-in-sweden/, (staženo 25. 
3. 2017). 

Následující graf č. 7 zobrazuje důležitý indikátor stavu ekonomiky a obdobn  

jako u vývoje nezam stnanosti a inflace kopíruje hlavní výkyvy a reaguje na podstatné 

události té doby. Pokles růstu HDP lze zaznamenat zejména ke konci první sv tové 

války a na počátku 20. let, kdy v nejslabším roce 1ř21 byla úroveň růstu -7,63 %. Nižší 

úroveň p išla už jen v roce 1940, kdy pokles dosáhl -9,47 %. Vývoj od roku 1942 je pak 

ve znamení soustavného kladného růstu. 

Graf č. 7: Tempo růstu HDP v letech 1910-1970 (procentuální změna oproti 

předchozímu roku) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základ  dat dostupných z Rodney Edvinsson, Tor Jacobson a Daniel Waldenström, 
House prices, stock returns, national accounts and the Riksbank balance sheet, 1620-2012 (Stockholm: Sveriges 
Riksbank and Ekerlids Förlag, 2014), 154-156.  
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Posledním zkoumaným indikátorem jsou daňové p íjmy státu. Daňový systém 

Švédska je značn  komplikovaný, tvo ený p ímými a nep ímými dan mi společn  

s různými poplatky. Jak již bylo n kolikrát uvedeno, podstatným znakem celé existence 

a udržitelnosti švédského modelu bylo progresivní zdan ní obyvatel, jehož systém je 

založen na různé sazb  dan  podle výše p íjmu jedince. Jedná se však pouze o jednu 

část celkových daňových odvodů státu.84 Z tohoto důvodu se následující graf č. Ř 

zam uje čist  na to, jak velké procento veškerých odvedených daní tvo í HDP zem . 

P es mírné poklesy lze zaznamenat v průb hu celého časového období nep etržitý 

nárůst, který v roce 1ř70 dosáhl p ibližn  výše lehce p esahující 35 %. 

Graf č. 8: Celkové daňové příjmy jako procento HDP v letech 1860-1970 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: Magnus Henrekson a Mikael Stenkula, „Swedish Taxation since 1Ř62: An Overview“, Research Institute of 
Industrial Economics, http://www.ifn.se/wfiles/wp/wp1052.pdf, (staženo 25. 3. 2017). 

 
3.4. Celková socioekonomická udržitelnost 
 

Švédsko prošlo od konce 1ř. století dlouhým vývojem. P estože pat ilo původn  

mezi ekonomicky nejzaostalejší státy Evropy, postupem času se za adilo mezi nejvíce 

vysp lé a prosperující zem , jehož model sociálního státu byl široce obdivovaný. Díky 

rychlé industrializaci byl ekonomický vývoj ve znamení silného růstu, a p estože zemi 

zasáhla krize po první sv tové válce a na p elomu 20. a 30. let sv tová hospodá ská 

krize, poda ilo se jí nep íznivé období pom rn  úsp šn  a rychle p ekonat.  

                                                 
84 „Taxes in Sweden 2015: An English Summary of Tax Yearbook of Sweden“, Swedish Tax Agency,   
    https://www.skatteverket.se/download/18.3810a01c150939e893f29d0f/1455280476021/taxes-in-sweden-skv104-  
    utgava16.pdf, Ěstaženo 25. 3. 2017ě. 
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Podobn  lze definovat i dobu b hem druhé sv tové války, kde důležitým 

faktorem byla p ímá neangažovanost zem , která pomohla udržet určitou 

celospolečenskou stabilitu a p isp la k poválečné expanzi.  

Všechny tyto nep íznivé události tak sice znamenaly určitý pokles a zpomalení 

socioekonomického vývoje, na základ  grafů a statistik však lze určit, že se vždy 

jednalo o pom rn  krátkodobé výkyvy, které se poda ilo efektivn  p ekonat a 

pokračovat v nastolené vizi. Expanze poválečné doby se pak projevovala soustavným 

nárůstem v jednotlivých oblastech systému. Rostla produktivita práce, výše ve ejných, 

jakož i sociálních výdajů, HDP každoročn  narostl o n kolik procent, navyšovalo se 

daňové zatížení a p i p íznivých ekonomických podmínkách, jako byla nízká 

nezam stnanost a optimální inflace, mohlo dojít k zavád ní stále širšího a št d ejšího 

spektra opat ení. Propojenost mezi sociální a ekonomickou sférou v zemi tak byla 

z etelná. Prosazovaná politika ale opomíjela určité limity systému. 

P i pohledu na celkovou socioekonomickou udržitelnost v daném období je 

důležité zohlednit základní znaky, na nichž systém existoval. Celková vize a myšlenka 

sociálního státu, jako je zejména sociální zajišt ní obyvatelstva a poskytování širokého 

spektra sociálních pot eb, je pro širokou část ve ejnosti p itažlivá. Realizace t chto 

opat ení však s sebou p ináší otázku financování celého konceptu. Model byl vystav n 

jak na vysokých daňových sazbách a s požadavkem co nejvyšších výnosů, tak i na plné 

zam stnanosti. Celý systém tedy neustále fungoval na náročn  udržitelném konceptu 

tlaku na stále vyšší počet osob na trhu práce p i požadavku na narůstající produktivitu 

společn  s rostoucím daňovým zatížením. Výsledkem byla možnost rozši ovat systém 

blahobytu, avšak s nutností neustálé schopnosti ho udržovat a nejlépe dále rozvíjet.  

Investice do sociálního systému jsou tak sice pro stát do určité míry výhodné a 

stimulují ekonomiku zem , je však podstatné, že pouze do určitého momentu. Rozsah 

sociálních výhod, který p estává být podložen ekonomickým růstem a nestíhá udržovat 

vzájemnou rovnováhu, začíná celý model ohrožovat. V systému se navíc může objevit 

nesoulad, kdy občané využívající výhody nejsou ochotni v pot ebné mí e pomocí daní 

stát podporovat. Narůstající daňové b emeno tak začíná p edstavovat problém 

systému.85  

 

                                                 
85 Krebs, „Sociální politika“, 81. 
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Švédsko se v poválečných letech t šilo z úsp šného vyrovnávání výše 

zmín ných aspektů systému, soustavný ekonomický a sociální nárůst společn  s tlakem, 

který z celého procesu vyplýval, a s pozd jším vn jším zásahem, však způsobil, že 

socioekonomická udržitelnost se postupn  stávala nekontrolovatelnou a model se na 

p elomu 60. a 70. let dostal do prvních problémů. 

 

4. Švédský model v pokrizovém období do současnosti 
4.1. Politický stav 
 

Politické d ní, jemuž je v této pasáži v nována pozornost, se začalo 

v nadcházejících letech, zejména s ohledem na postavení sociálních demokratů, výrazn  

odlišovat od dosavadního průb hu.  

Na konci šedesátých let zažila SAP důležitou zm nu. Po dlouhých 23 letech 

nahradil Olof Palme v roce 1969 po rezignaci Tage Erlandera ve funkci p edsedy strany 

a rovn ž i ministerského p edsedy. Nástup Palmeho pak p inesl vyvrcholení ve vývoji 

švédského modelu. Za jeho vlády došlo k rozší ení ve ejného sektoru a posílení ve ejné 

správy, dále k expanzi nap íklad v oblasti sociálního zabezpečení, vzd lání nebo 

zdravotnické péče, a bylo p ijato mnoho dalších benefitů. Palme dával velký důraz na 

společnost, která m la být vystav na na rovnosti, míru a sociální spravedlnosti.86  

Již od konce 60. let se však sociální stát stal terčem kritiky. Na jeho sociální 

systém bylo nahlíženo jako na utlačující a necitlivou společenskou sílu, sociální 

zákonodárství bylo považováno za rigidní a byrokracie za neschopnou reagovat na 

konkrétní pot eby jedince. Odbory se navíc začaly obracet na vládu s radikáln jšími 

požadavky a důležitým faktorem byla i zhoršující se ekonomická situace. SAP se navíc 

dostávala pod stále v tší tlak nejd íve radikálního levého a pozd ji i pravého politického 

spektra a švédský model začal postupn  ztrácet podporu n kterých svých d ív jších 

zastánců. Vyúst ní problémů p išlo po volbách v roce 1976, kdy sociální demokraté po 

dlouhých 44 letech nezasedli ve vlád  a stejnou porážku si p ipsali i po volbách v roce 

1979.87  

                                                 
86 Arvydas Guogis a Adomas Vincas Rakšnys, „Improvement of Public Governance by Olof Palme and his Historical   
    Ideological Heritage (30 years after the assassination of Palme in Stockholm)“, Regional Formation and   

    Development Studies 1ř, č. 2 Ě2016ě: 35, 37, 39. 
    Olof Palme (1927-1986) – ministerský p edseda v letech 1969-1976 a 1982-1986, lídr SAP v letech    
    1969-1řŘ6, zavražd n v únoru roku 1986. 
87 Musil, „Vývoj sociálního státu v Evrop : čítanka z historie moderní evropské sociální politiky“, 235-239. 
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Nové nesocialistické kabinety v m nícím se složení ze stran centristů, liberálů a 

konzervativců prosazovaly v rámci programu nap íklad decentralizaci vládní autority a 

ekonomických podniků, usilovaly o posílení samostatnosti a odpov dnosti místní 

správy, snažily se o stálé za azení otázky privatizace do politického programu nebo 

požadovaly rozší it v oblasti zdravotní péče neinstitucionální péči.88  

Důležitou otázkou ve volbách v první polovin  Ř0. let bylo, zda dále prosazovat 

nastolený sociální stát a pokračovat v jeho expanzi. V té dob  konzervativní strana 

zažívala narůstající podporu voličů a SAP se tak rozhodla pozm nit sm r své politiky. V 

rámci sociálního státu již nem la nadále probíhat jeho rozsáhlá expanze jako spíš 

konsolidace toho, čeho již bylo dosaženo. Vládnutí st edových a pravicových stran 

nakonec po šesti letech skončilo a sociální demokraté se po volbách v roce 1982 vrátili 

zp t k moci na celých dev t let. V atmosfé e zhoršující se ekonomické situace musela 

SAP ešit otázku ve ejných výdajů a sociální politiky, které p edstavovaly jádro 

politických sporů. Na programu byla rovn ž záležitost zmenšujících se zdrojů a 

vypo ádání se s požadavky na daňovou reformu. V reakci na kritiku byrokratického 

systému pak SAP začala prosazovat v tší decentralizaci a posilovat místní autonomii, 

čímž se soub žn  snažila tlumit požadavky na privatizaci v mnoha sektorech 

společnosti.89 Sociální demokraté si navíc na konci Ř0. let začali uv domovat, že 

n která opat ení se neobejdou bez podpory dalších stran. Poté co se komunistické 

stran , jež tvo ila spojence v Riksdagu, nelíbila určitá sociáln demokratická úsporná 

opat ení, musela se SAP nap íklad p i schvalování n kterých daňových zákonů obrátit 

na podporu centristů či liberálů.90 Odklon od výhradní spolupráce s komunistickou 

stranou se pak projevoval i v následujících letech.  

S nástupem 90. let se zem  ocitla v ješt  hlubší krizi a všechny strany obecn  

došly k záv ru o nutnosti zm ny. Nesoulad však nastal p i otázce, jakým sm rem by se 

reformy m ly ubírat. Zatímco nesocialistické strany požadovaly zásadní zm ny v 

systému, privatizaci nebo nap íklad omezení ve ejných výdajů, SAP dávala důraz na 

zvýšení pružnosti sociálního systému, v tší odchýlení od systému ale p íliš 

neprosazovala. V roce 1991 pak vyjád ili voliči ve volbách svoji nespokojenost se 

situací v zemi. SAP ztratila 1Ř k esel a ustanovila se vláda čty  nesocialistických stran.91  

                                                 
88 Scott, „Sweden, the nation’s history“, 543. 
89 Musil, „Vývoj sociálního státu v Evrop : čítanka z historie moderní evropské sociální politiky“, 236, 239. 
90 Gould, „Capitalist welfare systems: a comparison of Japan, Britain and Sweden“, 172. 
91 Musil, „Vývoj sociálního státu v Evrop : čítanka z historie moderní evropské sociální politiky“, 241. 
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Vzhledem k špatné hospodá ské situaci, ale i v důsledku pozm n ného názoru 

voličů na budoucí sm ování státu blahobytu, pak Švédsko p ijalo adu reforem. Tento 

reformní proces ř0. let sjednocovala myšlenka, že sociální stát již není schopen se 

maximáln  vyrovnat podmínkám a požadavkům moderní společnosti. Důraz se kladl na 

podporu individuálního rozhodování a posílení osobní odpov dnosti. Důležité je ale 

dodat, že ve výsledku se spíše jednalo o modifikaci s cílem dlouhodobé udržitelnosti 

sociálního státu než o absolutní odklon od původních myšlenek státu blahobytu.92  

Jak bude ukázáno v následujících podkapitolách, zavád ní socioekonomických 

zm n a určité p eformulování obsahu činnosti sociálního státu pokračovalo i s nástupem 

21. století. S p íchodem doby se zároveň ve společnosti objevily nové výzvy a s tím i 

témata, kterými se vlády zabývají. Jedná se nap íklad o imigrační politiku, energetickou 

udržitelnost, otázky životního prost edí nebo rovnost pohlaví.93 

Jednu z oblastí zkoumaného politického stavu p edstavuje ideologické postavení 

SAP. Zde je však t eba dodat, že ada autorů zabývající se ideologickým posunem SAP 

v tomto období p edkládá záv ry, které se mezi sebou do jisté míry odlišují. Jedná se 

p edevším o míru samotné ideologické zm ny, p ípadn  i její časové určení. S ohledem 

na tuto variaci postojů se tak následující pasáž snaží alespoň o obecné shrnutí vývoje 

ideologického postavení strany.  

V 70. lech se v souvislosti se SAP zejména uvádí prosazování tzv. 

demokratického socialismu.94 Strana svojí politikou sice na jednu stranu projevovala 

známky reformismu, na druhou stranu se však zejména v oblasti ízení ekonomiky 

vyskytovaly značn  levicové postoje. V rámci tohoto období se tak mluví o určitém 

posunu doleva na politickém spektru. Naproti tomu se však p ibližn  na p elomu Ř0. a 

90. let p edevším v ekonomické oblasti, zejména z důvodu reakce na ekonomickou 

krizi, uvádí určitý odklon od d ív jší pozice, kdy se v stranickém sm ru začaly 

vyskytovat určité liberáln jší kroky.95  

                                                 
92 Balcárková a Hrdličková, „Švédsko“, 181-182. 
93 „Statement of Government Policy 13 September 2016“, Government Offices of Sweden,   
    http://www.government.se/speeches/2016/09/statement-of-government-policy-17-september-2013/,  
    (staženo 25. 3. 2017). 
94 Demokratický socialismus označuje ideologii, která kombinuje myšlenku liberáln -demokratické vlády se  
    společenským vlastnictvím a kontrolou ekonomiky. Jinak definováno, jedná se tedy o k ídlo socialistického hnutí  
    kombinující společensky vlastn nou ekonomiku s politickou demokracií. P ídavné jméno „demokratický“ se  
    v tomto p ípad  používá pro odlišení od komunistů, kte í se rovn ž označují jako socialisti, a rovn ž  
    k vyjád ení nesouhlasu s Marxisticko-Leninskou verzí socialismu. Myšlenka ideologie vychází z mnoha zdrojů  
    jako je revidovaný marxismus Ěrevisionismusě, který p ikládá či zdůrazňuje prvky demokracie a oslabuje význam  
    svých revolucioná ských prvků, fabiánský socialismus a náboženský socialismus. Termín je však pom rn       
    rozsáhlý a jeho použití a význam se různí. 
    Viz Donald F. Busky, Democratic Socialism: a global survey (Westport, Conn.: Praeger, 2000), 7-8. 
95 V této souvislosti se ada autorů v nuje v rámci Švédska politickému sm ru „t etí cesty“. 
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Jisté znaky otev enosti a progresivnosti tak lze v průb hu vývoje u strany nalézt, 

ve výsledku však SAP stále zůstává tradiční sociáln  demokratickou stranou.96  

Další bod zkoumání politického stavu p edstavují volební výsledky. P i pohledu 

na jejich vývoj lze zaznamenat, že politická dominance SAP trvala i na počátku 70. let. 

Ve všeobecných volbách v letech 1970 a 1973 se se ziskem 45,3 % a 43,6 % hlasů stala 

nejsiln jší stranou a pod vedením Olofa Palmeho tvo ila menšinovou vládu. Od druhé 

poloviny 70. let ale její pozice začala postupn  oslabovat. Razantní zlom nastal ve 

volbách v roce 1976 a 1979, po kterých i p es vít zství sociální demokraté poprvé od 

roku 1ř36 nebyli součástí vlády a odešli do opozice. Zemi tak šest let vedli v m nícím 

se vládním složení centristé, liberálové a konzervativci. Zp t do čela zem  se SAP 

dostala po volbách v roce 1982 a premiérem se stal op tovn  Olof Palme. Po jeho smrti 

b hem funkčního období pak kabinet v b eznu roku 1řŘ6 rezignoval a nástupcem byl až 

do roku 1991 Ingvar Carlsson.97 SAP od té doby st ídav  vládla ješt  v letech 1994-

2006 znovu pod vedením Ingvara Carlssona a poté Görana Perssona, nyní od roku 2014 

společn  se Stranou zelených (Miljöpartiet de gröna, MP) tvo í menšinovou koaliční 

vládu v čele se Stefanem Löfvenem.98  

Z jednotlivých výsledků je patrné, že dominující postavení SAP v zemi ukončil 

rok 1976. V následujících dekádách až do posledních voleb v roce 2014 strana musela 

odejít p tkrát do opozice a počet obdržených hlasů společn  se získanými k esly od té 

doby výrazn  poklesl. Na politickém spektru se navíc začaly objevovat nové strany, 

které se postupn  prosadily i do Riksdagu, a počet voličů ostatních stran se začal na 

úkor SAP navyšovat. Celkov  pak lze vid t výraznou zm nu stranického systému. 

Dominance jedné strany byla nahrazena a v posledních letech v podstat  došlo 

k utvo ení dvou politických bloků. První blok je tvo en SAP, Levicovou stranou a 

Stranou zelených, na druhé stran  je blok tvo en čty mi nesocialistickými stranami.99 

                                                 
96 Detlef Jahn a Matt Henn, „The “New” Rhetoric of New Labour in Comparative Perspective: Ideological Election    
    Rhetorics of Social Democratic-Labour Parties in Sweden, Germany and Great Britain“, West European Politics    
    23, č. 1 Ě2000ě: 4-5, 15. 
    Guogis a Rakšnys, „Improvement of Public Governance by Olof Palme and his Historical Ideological Heritage    
    (30 years after the assassination of Palme in Stockholm)“, 37-39. 
97 Misgeld, Molin a ̊mark, „Creating social democracy: a century of the Social Democratic Labor   
    Party in Sweden“, 448, 452. 
98 Jon Pierre, The Oxford handbook of Swedish politics (Oxford: Oxford University Press, 2016), 4. 
    Ingvar Carlsson (1934) – ministerský p edseda v letech 1986-1991 a 1994-1řř6, p edseda SAP 1řŘ6-1996.  
    Göran Persson (1949) – ministerský p edseda v letech 1996-2006, p edseda SAP 1řř6-2007. 
    Stefan Löfven (1957) – ministerský p edseda od roku 2014, p edseda SAP od roku 2012. 
99 Miloš Brunclík, „Švédské parlamentní volby 2006: historická porážka sociální demokracie“, Mezinárodní politika   
    30, č. 10 Ě2006ě: 1Ř. 
    Seskupení se nazývá tzv. Aliance. Alianci tvo í Umírn ná koaliční strana ĚModerata samlingspartiet, M),    
    Liberálové (Liberalerna, Lě, Strana st edu, ĚCenterpartiet, Cě a K esťanští demokraté ĚKristdemokraterna, KD). 
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Následující graf č. ř zobrazuje počet získaných k esel SAP ve všeobecných 

volbách a p ehledn  ilustruje vývoj strany v uvedeném časovém období. 

Graf č. 9: Počet získaných křesel SAP ve všeobecných volbách v období 1970-2014 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základ  dat dostupných z „Election to the Riksdag – seats won by region and party. Year 
of election 1973-2014“, Statistiska centralbyrån (SCB), 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__ME__ME0104__ME0104C/Riksdagsmandat/?rxid=b9b
ea18a-fb19-4fdf-871f-becabd3e2766, Ěstaženo 2Ř. 3. 2017ě a „Electoral results and distribution of seats in parliament 
since 1ř45“, University of Oslo, https://folk.uio.no/torewig/Electionresults-Sweden.pdf, (staženo 28. 3. 2017). 

V grafu č. ř jsou promítnuty zm ny uvedené již ve vývoji politické situace a ve 

volebních výsledcích. P estože SAP v každých volbách od roku 1970 p edstavovala 

v parlamentu nejsiln jší stranu, p es menší výkyvy lze vyčíst pom rn  soustavný pokles 

k esel až do posledních voleb v roce 2014. Nejv tší zm nu pak strana zaznamenala 

v roce 1998, kdy v Riksdagu ztratila 30 k esel v porovnání s p edcházejícím volebním 

výsledkem.  

Členská základna SAP pokračovala ve svém soustavném nárůstu v 70. a 

částečn  i v 80. letech. Od roku 1řŘ3, kdy strana dosáhla nejvyššího údaje, se ale počet 

členů začal postupn  zmenšovat a v roce 2010 čítal p ibližn  asi jen 100 000.100 Rapidní 

propad na p elomu let 1řř0 a 1řř1 byl kombinací jednak rozhodnutí o zrušení 

kolektivního členství v roce 1987, jednak zhoršující se ekonomické situace a rovn ž 

konfliktů na trhu práce.101 Tabulka č. 8 znázorňuje tento vývoj a zm ny v čase.  

 

                                                 
100 Pierre, „The Oxford handbook of Swedish politics“, 173. 
101 Nicholas Aylott, „After the Divorce: Intra-Party Power and Organisational Change in Swedish Social   
     Democracy“, Keele University,   
     https://www.keele.ac.uk/media/keeleuniversity/group/kepru/KEPRU%20WP%201.pdf, (staženo 2Ř. 3. 2017). 
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Tabulka č. 8: Vývoj počtu členů SAP v letech 1970-1998 při velikosti populace 

Rok Počet členů Populace 

1970 890 070 8 081 229 

1980 1 205 252 8 317 937 

1983 1 233 166 8 330 573 

1990 838 822 8 590 630 

1991 259 077 8 644 119 

1998 162 500 8 854 322 

Zdroj: Whyman, „Sweden and the "Third Way": a macroeconomic evaluation“, 23 a Peter Lamb a James C. 
Docherty, Historical dictionary of socialism (Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2006), 232 a „Population and 
Population Changes 1749-2016“, Statistiska centralbyrån (SCB), http://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-
subject-area/population/population-composition/population-statistics/pong/tables-and-graphs/yearly-statistics--the-
whole-country/population-and-population-changes/, Ěstaženo 2Ř. 3ě.  

Pozornost je dále v nována členské základn  Švédské odborové konfederace 

v tabulce č. ř. Jak z ní vyplývá, nárůst počtu členů je zaznamenaný v 70. i v 80. letech. 

V 90. letech ale dochází k zmenšení členské základny a údaje z roku 2013 informují o 

počtu p ibližn  1,47 milionu členů.102 Jedním z důvodů poklesu je p echod členů 

k dalším odborovým centrálám. P i zm nách v rámci ekonomiky totiž rostl v oblasti 

služeb, administrativy a dalších kvalifikovaných pozic počet zam stnanců, které ostatní 

odborové centrály, naproti LO p edstavující tradiční odborový svaz zejména d lníků, 

sdružovaly.103 Obdobn  v průb hu času klesl i počet začlen ných odborových 

organizací. 

 

 

 

 

 

                                                 
102 „This is LO“, The Swedish Trade Union Confederation, http://www.lo.se/english/this_is_lo, (staženo 1. 4. 2017). 
      Ve Švédsku existují ješt  dv  významné zast ešující odborové organizace. První je Švédská konfederace   
      kvalifikovaných zam stnanců (Tjänstemännens centralorganisation, TCO), která v roce 2013 zahrnovala   
      p ibližn  1,2 milionu členů. Druhou p edstavuje Švédská konfederace profesních asociací (Sveriges akademikers    

      centralorganisation, SACO), která v roce 2013 m la 650 000 členů. Ob  organizace začleňují p edevším    
      kvalifikované pracovníky a zam stnance terciárního sektoru. Viz Elin Haugsgjerd Allern a Tim Bale, Left-of-    

      Centre Parties and Trade Unions in the Twenty-First Century (Oxford: Oxford University Press, 2017), 210.  
103  Brunclík, Havlík a Pinková, „Skandinávie: prom ny politiky v severských zemích“, 28. 
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Tabulka č. 9: Vývoj členské základny LO v letech 1975-2006 s počtem začleněných 

odborových organizací při velikosti populace 

Rok Odborové org. Počet členů Populace 

1975 25 1 918 085 8 208 442 

1980 25 2 126 793 8 317 937 

1985 24 2 262 829 8 358 139 

1990 23 2 230 401 8 590 630 

2006 15 1 803 800 9 113 257 

Zdroj: Whyman, „Sweden and the "Third Way": a macroeconomic evaluation“, 23, 26 a „The Swedish Trade Union 
Confederation“, Landsorganisationen i Sverige (LO), 
https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vres/lo_in_english_1366027847830_lo_swedish_trade_union_confederation_eng_
pdf/$file/LO%20Swedish%20Trade%20Union%20Confederation%20ENG.pdf, (staženo 1. 4. 2017) a „Population 
and Population Changes 1749-2016“, Statistiska centralbyrån (SCB), http://www.scb.se/en/finding-
statistics/statistics-by-subject-area/population/population-composition/population-statistics/pong/tables-and-
graphs/yearly-statistics--the-whole-country/population-and-population-changes/, Ěstaženo 1. 4. 2017ě. 

Z tabulky č. 10 vyplývá, že procentuální míra odborov  organizovaných 

zam stnanců rostla, i p es určité výkyvy mezi jednotlivými roky, až do poloviny 90. let, 

kdy dosáhla svého maxima. Od této doby je ale zaznamenána klesající tendence a 

b hem tém  dvaceti let se míra propadla o více než 15 %. Jedním z uvád ných důvodů 

propadu je zm na v legislativ  v letech 2007-2008, která se dotkla odborů a nap íklad 

navýšila zam stnanecké poplatky za pojišt ní v nezam stnanosti.104 

Tabulka č. 10: Procentuální vývoj odborově organizovaných zaměstnanců v letech 

1975-2014 

Rok Odborově organizováno Ě%) 

1975 74 

1980 78 

1985 81 

1990 80 

1995 83 

2000 79 

2005 76 

2010 68 

2014 67 

Zdroj: „Trade Union Density“, OECD Statistics, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=UN_DEN#, (staženo 
1. 4. 2017). Poznámka: Jedná se o osoby odborov  organizované v rámci všech odborových organizací.  

                                                 
104 „Sweden: Fall in union density“, The European Foundation for the Improvement of Living and Working  
      Conditions (Eurofound), https://www.eurofound.europa.eu/cs/observatories/eurwork/articles/industrial-  
      relations/sweden-fall-in-union-density, Ěstaženo 1. 4. 2017ě. 
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Posledním zkoumaným bodem politického nastavení je vývoj vztahů mezi 

odbory, zam stnavateli a SAP. Jak bylo znázorn no v p edchozím vývoji, pevné a 

harmonické vztahy mezi SAP a LO byly považovány za důležitou součást švédského 

modelu. P estože tak spojení bylo v d ív jších dekádách klíčové, SAP b hem Ř0. let 

usilovala o zdůrazn ní své nezávislosti na odborovém hnutí. Zájmové skupiny totiž v té 

dob  byly vid ny jako určitá hrozba a neustále nové požadavky se stávaly pro politiky 

vyčerpávající.105 V 70. a 80. letech se navíc vztahy začaly m nit a LO se radikalizovala. 

Následn  vytvo ila na SAP tlak a požadovala po stran , aby p ijala legislativu zahrnující 

navýšení vlivu zam stnanců na podobu pracovních podmínek a dále koncept106, jehož 

myšlenkou bylo obecn  ečeno rozd lit část zisků v tších firem mezi zam stnance a 

zam stnavatele.107 Návrhy se pochopiteln  nelíbily zam stnavatelům a byly p íčinou 

úpadku dlouhodobé spolupráce mezi zam stnanci a zam stnavateli. SAF pak na n  

odpov d la velkou kampaní s cílem oslabit sílu a soudržnost d lnického hnutí.108 

Druhé opat ení však bylo značn  kontroverzní i mezi sociálními demokraty a 

vnit ní neshody pak pokračovaly i v následující dekád . Důležitým faktem je, že jestliže 

LO p edstavovala dominantního partnera v 70. a 80. letech, s ekonomickou krizí v 90. 

letech se tento vztah pozm nil. Po vít zství SAP ve volbách v roce 1994 se totiž trhliny 

ve stranicko-odborovém vztahu staly ješt  z eteln jší. Od 30. let bojovala SAP v rámci 

ekonomické politiky proti nezam stnanosti a stejnou politiku LO očekávala i v této 

chvíli. Místo toho však SAP opustila boj s nezam stnaností, který se stal v porovnání 

s bojem s inflací druhotný a vztah mezi ob ma stranami se tak o n co víc narušil.  

P estože ale vztahy mezi SAP a LO prošly určitými zm nami, propojení mezi 

ob ma stranami i s nástupem 21. století nadále trvá. Kolektivní vyjednávání pak v zemi 

stále plní nezastupitelnou a významnou funkci a i p es pokles členství v odborech 

v posledních letech p edstavuji kolektivní smlouvy základ švédského systému.109  

 

 
 
 

                                                 
105 Petersson, „Swedish Government and Politics“, 163-165. 
106 Jednalo se o zam stnanecké fondy Ělöntagarfonder). 
107 Allern a Bale, „Tim. Left-of-Centre Parties and Trade Unions in the Twenty-First Century“, 207. 
108 Musil, „Vývoj sociálního státu v Evrop : čítanka z historie moderní evropské sociální politiky“, 217. 
     SAF existovala do roku 2001, kdy se spojila s Federací švédského průmyslu ĚSveriges 

     Industriförbundě a došlo ke vzniku Konfederace švédských společností ĚSvenskt Näringsliv). Viz Brunclík, Havlík   
     a Pinková, „Skandinávie: prom ny politiky v severských zemích“, 30. 
109 Allern a Bale, „Tim. Left-of-Centre Parties and Trade Unions in the Twenty-First Century“, 207-209. 
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4.2. Sociální ukazatele 
 

I p es nastupující krizi na počátku 70. let zažívala sociální sféra expanzi a 

opat ení byla nadále zavád na nap íč mnoha oblastmi sociální politiky. V roce 1974 se 

tak nap íklad zavedlo vyplácení p ísp vků v nezam stnanosti i nepojišt ným osobám, 

ve stejném roce se nemocenské p ísp vky navýšily na ř0 % hrubých p íjmů Ěbyly 

zdanitelné) nebo byly p ijaty další zákony, nap íklad o péči o d ti nebo o pracovním 

prost edí z roku 1977.110 B hem 70. let taky došlo ke zm n  v systému sociálního 

pojišt ní a hlavním zdrojem financování se od roku 1ř74 staly zam stnavatelské 

odvody.111 V roce 1982 nastaly v oblasti sociálního zákonodárství zm ny, které p inesly 

restrukturalizaci sociální péče, jenž začala být postupn  sm ována od centráln  ízené 

byrokracie k širší kontrole na místní úrovni a v tší autonomii obcí. Odpov dnost za 

zajišťování sociální péče pro občany se tak po krocích p enesla na místní a regionální 

orgány, jejichž rostoucí role v poskytování služeb p edstavovala jednu z hlavních zm n 

sociálního státu. Jak již bylo uvedeno, v této dob  se zároveň otázky ve ejných výdajů a 

sociální politiky staly jádrem politických sporů.112 Od konce 80. let pak lze zaznamenat 

určitou tendenci státu zmenšovat n které již p ijaté výhody, nap íklad snížením 

nemocenského, zkrácením dovolené nebo redukcí podpor v oblasti bydlení.113  

Množství odvedených ekonomických zdrojů na sociální výdaje nakonec rostlo 

až do počátku ř0. let a ekonomika se začala dostávat do v tších problémů. V reakci na 

zhoršující se hospodá skou situaci tak zem  byla nucena p ijmout adu restrikcí. Došlo 

nap íklad k opušt ní slibovaného rozší ení v oblasti mate ské dovolené, k omezujícím 

zm nám v rámci p ísp vků b hem nemoci, nezam stnanosti a v oblasti penzí. Škrty 

však postihly i další opat ení státu blahobytu. Ke konci 90. let se ale situace v zemi 

postupn  zlepšovala a vláda začala skromn  uvolňovat omezení v sociálních 

výdajích.114 Jejich výše však již nikdy nedosáhla nejvyšší úrovn  z roku 1993 a pro 

následný vývoj je charakteristická klesající tendence. Pokles sociálních výdajů se pak 

od krizového období v počátcích ř0. let projevuje v mnoha sférách n kolika 

zavedenými reformami, nap íklad v oblasti důchodového pojišt ní nebo v koncepci 

podpory v nezam stnanosti a v rámci dalších menších zm n.115 

 
                                                 
110 Potůček, „Sociální politika“, 18. 
111 Balcárková a Hrdličková, „Švédsko“, 177. 
112 Musil, „Vývoj sociálního státu v Evrop : čítanka z historie moderní evropské sociální politiky“, 239-240. 
113 Gabriela Munková, Sociální politika v evropských zemích (Praha: Karolinum, 2004), 111. 
114 Cochrane, Clarke a Gewirtz, „Comparing welfare states“, 199-200. 
115 Munková, „Sociální politika v evropských zemích“, 119. 
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Graf č. 10 a 11: Celkové veřejné výdaje v procentech HDP v letech 1970-2015 

                                       Graf č. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Zdroj: „OECD Economic Surveys: Sweden 1řřř“, OECD Publishing, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-
Management/oecd/economics/oecd-economic-surveys-sweden-1999_eco_surveys-swe-1999-en#page1, Ěstaženo 5. 4. 
2017). (upraveno) Poznámka: Rozd lení grafů č. 10 a 11 je z důvodu nedostupnosti dílčích statistických údajů 
zobrazující celkové ve ejné výdaje v jednotlivých letech v tomto časovém období.  

       Graf č. 11 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základ  dat dostupných z „General government spending“, OECD Data, 
https://data.oecd.org/gga/general-government-spending.htm, Ěstaženo 5. 4. 2017ě. Poznámka: Ve ejné výdaje se 
v grafu č. 10 a 11 skládají z výdajů na konečnou spot ebu, úroků, dotací a dalších b žných transferů. 

Uvedené grafy č. 10 a 11 znázorňují vývoj a míru ve ejných výdajů v procentech 

HDP v jednotlivých letech. Z grafů je patrný nárůst od 70. let až do poloviny Ř0. let, 

kdy k ivka zaznamenala mírný pokles, p esto však výdaje následn  znovu stoupaly až 

ke své nejvyšší hranici v roce 1řř3, kdy úroveň lehce p esahovala 70 %. Od té doby 

výdaje mají sestupnou tendenci a v posledních letech se udržují t sn  nad 50% hranicí. 
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Graf č. 12: Sociální výdaje v procentech HDP v letech 1980-2015 
 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základ  dat dostupných z „Social expenditure – Aggregated data“, OECD Statistics, 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_AGG#, Ěstaženo 5. 4. 2017ě. Poznámka: Jednotlivá data 
sociálních výdajů v procentech HDP se v odborné literatu e a statistikách často liší o n kolik procentních bodů a lze 
mezi nimi najít nerovnosti. Je to způsobeno zejména započítáním rozdílného obsahu do tohoto indikátoru, který 
konečný údaj pozm ní a zároveň využitím různých zdrojů. Z toho důvodu by na údaje m lo být nahlíženo jako na 
p ibližné. OECD do statistik zahrnuje sociální výdaje poskytované pouze vládními institucemi a nezahrnuje zde 
soukromé transfery. Oblasti sociálních výdajů p edstavují výdaje na starobní důchody, důchody pozůstalým, 
p ísp vky v neschopnosti, zdravotní péči, rodičovské p ísp vky, programy pro aktivní pracovní trh, nezam stnanost, 
bydlení a ostatní sociální oblasti. 

P i expanzi rostly v průb hu 70. a Ř0. let pochopiteln  i sociální výdaje 

zobrazené v grafu č. 12. Po strmém nárůstu na počátku ř0. let dosáhly maximální 

hodnoty v roce 1993, kdy se úroveň rovnala 34,2 %. V následujících letech se výdaje 

značn  snížily a v posledních letech se jejich míra pohybuje okolo 27 %. Nejv tší část 

sociálních výdajů p edstavují prost edky vydané na starobní důchody (v roce 2013 

tvo ily 42 %).116 

 

4.3. Ekonomické ukazatele 
 

Již na p elomu 60. a 70. let se začaly v hospodá ské politice vyskytovat první 

problémy a v roce 1973 postihl zemi, stejn  jako velkou část sv ta, ropný šok. Vláda tak 

následn  v očekávání mezinárodní recese p ijala hospodá skou politiku, která m la 

podpo it domácí ekonomiku. Její základ byl p edevším v expanzivní fiskální politice, 

která p edstavovala odklon od d íve následovaného Rehn-Meidnerova modelu, jenž 

v protikladu prosazoval restriktivní politiku. P ijatá opat ení následn  sice zmírnila 

recesi, s vysokým mzdovým růstem však m la proinflanční účinky.  

                                                 
116 „Social security in Sweden 1řř3-2013: Increased expenditure for social protection“, Statistiska centralbyrån   
     (SCB), http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Statistics-by-subject-area/National-Accounts/National-  
     Accounts/Social-protection-expenditure-and-receipts-in-Sweden-and-Europe-ESSPROS/Aktuell-  
     Pong/58116/Behallare-for-Press/387779/, (staženo 5. 4. 2017).  
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Zvyšování nákladů navíc vyústilo ve ztrátu mezinárodní konkurenceschopnosti, 

poklesu exportů a navýšení deficitu. Švédsko pak b hem 70. let začalo pomalu 

zaostávat za dalšími vysp lými zem mi v rámci výkonového růstu a tento fakt je chápán 

jako jeden z důsledků rostoucího státu blahobytu a jeho negativního vlivu na 

ekonomickou výkonnost.117 P esto však došlo k p ijetí n kterých dalších št drých 

opat ení, celkové ve ejné výdaje nadále rostly a prosazování expanzivní hospodá ské 

politiky pokračovalo. Sociální stát se tak postupn  p ibližoval ke svému maximálnímu 

rozvoji a náklady na jeho fungování p evyšovaly možnosti ve ejných rozpočtů. 

V roce 1979 postihla globální ekonomiku druhá ropná krize. Vláda v tomto 

p ípad  již ale neusilovala o to, aby prost ednictvím fiskálních opat ení dále 

podporovala ekonomiku. I p es již št dré nastavení sociálního státu ale i v této dob  

došlo v n kterých oblastech k jeho dalšímu rozší ení. B hem vlády SAP v 80. letech 

pak byl zaznamenán určitý odklon od d íve prosazovaného sm ru a byl p ijat názor, že 

by se m lo usilovat spíše o konsolidaci sociálního státu, než o jeho další expanzi.  

V počátcích ř0. let došlo k obratu v hospodá ské politice a byla zavedena 

restriktivní politika. Její aplikace ale p išla ve špatnou dobu, prohloubila se recese a 

zem  zažila nejhorší depresi od 30. let. Hospodá ská situace způsobila na počátku ř0. 

let pokles HDP, p estože ve ejné výdaje v té dob  nadále rostly, průmyslová produkce 

se snížila, nezam stnanost citeln  vzrostla a deficit narůstal.118 V průb hu ř0. let tak 

vláda provedla adu reforem, omezila n která sociální opat ení a od zavedení jiných 

upustila. Byly p ijaty další škrty v oblasti sociálních dávek a došlo k navýšení daní. 

Byly p ijaty i krizové balíčky, které m ly p edevším snížit vládní výdaje a naopak 

navýšit p íjmy do rozpočtu.119 Avšak i p es aplikované škrty ve výdajích a navyšování 

daňových p íjmů schodek rostl, a to v důsledku poklesu ekonomické aktivity. Krize pak 

p inesla impulz v podob  implementací mnoha tržních reforem, které m ly za cíl 

postupn  navrátit zemi do skupiny nejbohatších států sv ta. Na konci 90. let již 

ekonomika zažívala postupné zotavení společn  s velkým ekonomickým růstem a 

nízkou inflací.  

 

 

 

                                                 
117 Balcárková a Hrdličková, „Švédsko“, 176-177. 
118 Ibid., 178, 180-181. 
119 Musil, „Vývoj sociálního státu v Evrop : čítanka z historie moderní evropské sociální politiky“, 237, 240-242. 
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Pro dopln ní je vhodné uvést, že důležitým bodem nejen v ekonomickém vývoji 

byl v roce 1995 vstup zem  do Evropské unie, který si vyžádal určitá opat ení 

vyplývající z evropské legislativy. Jednalo se nap íklad o posílení tržního hospodá ství 

nebo nastavení vhodných podmínek pro liberalizaci a deregulaci.120 

P estože byly v p edchozích letech p ijaty zm ny charakterizující určitý odklon 

od hospodá ské politiky švédského modelu, i s nástupem 21. století v praxi zůstala 

v platnosti pom rn  velká část jeho opat ení, jako nap íklad oblast sociálního 

zabezpečení nebo daňové politiky.121 Ekonomická situace byla v té dob  pom rn  

p íznivá, Švédsko zažívalo stabilní růst, nezam stnanost se po ř0. letech výrazn  snížila 

a inflace se držela na nízké úrovni.122 

V roce 200Ř p išla sv tová hospodá ská krize, která se nevyhnula ani Švédsku. 

P estože ale způsobila nap íklad propad růstu HDP a produktivity práce, pokles objemu 

obchodu v rámci zboží a služeb, navýšení nezam stnanosti a celkov  m la negativní 

vliv na v tšinu ekonomických indikátorů, zem  se pom rn  krátce po jejím úderu začala 

zotavovat a díky provedeným reformám a protikrizovým opat ením vyšla z krize 

relativn  bez v tších dopadů. Na základ  posledních statistických údajů pak lze určit, že 

Švédsko se momentáln  udržuje v pom rn  stabilní ekonomické kondici.123   

P i pohledu na daňovou politiku státu lze shledat, že vysoká úroveň daní se do 

určité míry rovn ž podílela na ekonomických potížích, jimiž si zem  prošla. V 90. 

letech pak byla p ijata daňová reforma s cílem snížit daňové zatížení obyvatelstva a taky 

ve snaze posílit ekonomickou prosperitu a efektivnost švédské ekonomiky.124 Švédsko 

se však v rámci OECD i nadále adí k zemím s nejvyšší daňovou úrovní, daňová 

politika nezm nila b hem vývoje nijak razantn  svůj sm r a celkový odvod daní nadále 

p edstavuje značnou část státních p íjmů. 

Následující grafy zobrazují výše uvedenou hospodá skou situaci a p ehledn  

ilustrují vývoj ekonomických ukazatelů v uvedeném časovém období. 

                                                 
120 Balcárková a Hrdličková, „Švédsko“, 183, 187. 
121 Ibid., 184. 
122 Viz grafy č. 13-15. 
123 C. Fred Bergsten, „The Swedish Model for Economic Recovery“, Peterson Institute for International Economics,   
     https://piie.com/commentary/op-eds/swedish-model-economic-recovery, (staženo 5. 4. 2017). 
   „Economy“, OECD Data, https://data.oecd.org/economy.htm, Ěstaženo 5. 4. 2017).   
124 Krebs, „Sociální politika“, 83. 
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Graf č. 13: Vývoj a procentuální míra nezaměstnanosti v letech 1971-2016

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základ  dat dostupných z „Sweden – Unemployment rate“, European Central Bank – 
Statistical Data Warehouse, 
http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=139.AME.A.SWE.1.0.0.0.ZUTN&periodSortOrder=ASC, 
Ěstaženo 6. 4. 2017ě.  

P estože se v tšina zemí Evropy v 70. letech potýkala s nárůstem 

nezam stnanosti, Švédsko podobnou situaci nezažilo.125 Jak znázorňuje graf č. 13, 

úroveň nezam stnanosti v této dob  nep esáhla 3 % a stejn  stabilní vývoj lze 

zaznamenat i v 80. letech, kdy se míra držela pod 4 %. Počátek ř0. let však byl vlivem 

hospodá ské situace ve znamení rapidního nárůstu a vysoká úroveň, která se v 

nejhorším roce 1řř7 vyšplhala na ř,ř %, se udržela ješt  n kolika let. V důsledku 

sv tové krize došlo od roku 200Ř k nárůstu nezam stnanosti, z jejíž horní hranice však 

již úroveň postupn  klesá a v posledních zaznamenaných letech se pohybuje okolo 7 %. 

Graf č. 14: Vývoj a míra inflace v období 1971-2016 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základ  dat dostupných z „Inflation in Sweden 1Ř31-2016“, Statistiska centralbyrån 
(SCB), http://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/prices-and-consumption/consumer-price-
index/consumer-price-index-cpi/pong/tables-and-graphs/consumer-price-index-cpi/inflation-in-sweden/, (staženo 6. 
4. 2017). 

                                                 
125 Balcárková a Hrdličková, „Švédsko“, 177. 
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K ivka inflace v grafu č. 14 znázorňuje v průb hu vývoje pom rn  značné 

výkyvy. Zatímco tak v 70. letech se úroveň pohybovala vysoko p ibližn  u 10 %, 

v druhé polovin  Ř0. let se propadla o víc než polovinu. Vysoký nárůst je následn  

znovu zaznamenán v prvních dvou letech m ení v 90. letech, na která navazuje silný 

pokles. Údaje z posledních let pak ukazují míru inflace kolem 1 %. 

Graf č. 15: Tempo růstu HDP v letech 1971-2014 Ěprocentuální změna oproti 

předchozímu rokuě 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základ  dat dostupných z „GDP Growth Ěannual %ě“, The World Bank – Data, 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2012&locations=SE&start=1ř71, Ěstaženo 6. 4. 
2017). 

 
Tempo růstu HDP v grafu č. 15 zobrazuje pro ekonomiku nep íznivé poklesy 

zejména na p elomu druhé poloviny 70. let, dále s nástupem již n kolikrát zmiňované 

hospodá ské krize v 90. letech a následn  b hem poslední sv tové ekonomické krize, 

kdy hodnota v roce 2009 zaznamenala propad t sn  p es 5 %. Strmý obrat však zem  

zažila hned v roce 2010, a to zejména díky účinku protikrizových opat ení. Na základ  

posledních dat pak zažívá op tovný růst.  
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Graf č. 16: Celkové daňové příjmy jako procento HDP v letech 1971-2015

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základ  dat dostupných z „Revenue Statistics – OECD countries: Comparative tables“, 
OECD Statistics, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV, Ěstaženo 6. 4. 2017ě. 

Z grafu č. 16 je patrné, že daňové p íjmy se výrazn  navyšovaly od 70. let a to 

ve výsledku o více než 10 %. P estože ale celkové daňové p íjmy nepokračují v tak 

vysoké mí e jako na konci Ř0. a ř0. let, kdy tvo ily tém  polovinu HDP, jejich úroveň 

se od té doby nijak dramaticky nesnížila a v posledních letech se udržuje okolo 43 %.  

4.4. Celková socioekonomická udržitelnost 

Na p elomu 60. a 70. let se švédský model začal poprvé potýkat s problémy. 

Ekonomická situace charakterizovaná rostoucí inflací, sníženým objemem 

mezinárodního obchodu nebo propady růstu HDP za nep etržitého nárůstu ve ejných 

výdajů byla jasnou signalizací požadované zm ny. Začalo se poukazovat na 

neudržitelnou expanzi státu blahobytu, který se v důsledku nejen ekonomických, ale i 

společenských, politických nebo demografických zm n stával terčem kritiky. Švédsko 

začalo za ostatními vysp lými státy zaostávat a vláda tak postupn  byla nucena p ijmout 

opat ení, která ve výsledku p inesla částečný odklon od d íve prosazovaného státu 

blahobytu. Sociální stát tak v průb hu času prošel adou reforem, škrtů a reorganizací a 

v současné dob  na t chto pozm n ných základech funguje. Celá otázka udržitelnosti, 

ale nap íklad i efektivnosti systému však s ohledem na adu tlaků a potíží v mnoha 

oblastech společnosti nadále p etrvává.  

Velmi často tak v souvislosti se sociálním státem vyvstává kritika a mluví se i o 

krizi sociálního státu. Otázka krize pak v posledních letech p edstavuje v kontextu 

sociálního státu velmi významné téma, jemuž je v nována značná pozornost. S ohledem 

na důležitost tohoto spojení se tématu v nuje i následující pasáž, jenž p edkládá 

jednotlivé p íklady zobrazující komplexní a pom rn  rozší ený problém mnoha oblastí 

společnosti.  
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Prvním, a jedním z nejčast ji uvád ných, problémů je demografický vývoj. P i 

pohledu na statistiky je vid t soustavn  prodlužující se st ední délka života, která 

v kombinaci s nízkou porodností snižuje velikost ekonomicky aktivního obyvatelstva, 

populace stárne a počet osob v důchodovém v ku se navyšuje.126 Vše má potom za 

následek nutnost navyšovat ve ejné výdaje a zároveň se vytvá í tlak na stále se 

zmenšující část ekonomicky aktivní populace financovat rostoucí výdaje zv tšující se 

ekonomicky neaktivní populace.127  

Dalším tématem je otázka imigrace osob, zejména pak ze zemí mimo Evropu. 

Švédsko je často uvád no jako p íklad št dré p ist hovalecké politiky, čehož je 

důkazem nap íklad migrační krize posledních let. Pro p edstavu velikost imigrace 

v letech 2014 až 2016 činila chronologicky 126 966, 134 240 a 163 005 osob. Všem 

žadatelům pochopitelné azyl není p id len a p i tak velkém počtu celý proces značn  

trvá, avšak v roce 2016 na základ  110 000 rozhodnutí o azyl bylo vyhov no p ibližn  

60 %.128 Je však t eba dodat, že zem  se stala častým cílem imigrantů již od období 

druhé sv tové války. Nastavená politika je pak důvodem, proč podle dat z roku 2015 

celkov  17 % populace (1 676 264 osob) bylo narozeno mimo Švédsko. Problém v této 

oblasti pak p edstavuje zejména vyšší procento nezam stnanosti mezi imigranty (16,6 

% v roce 2015) a tudíž i v tší sociální zát ž. S rozpočtovým b emenem se však navíc 

dále pojí i kulturní výzvy vyplývající z etnické, náboženské a kulturní heterogenity 

společnosti. Pom rn  ožehavým tématem se tak v posledních letech stává otázka 

úsp šnosti či neúsp šnosti integrace t chto osob do společnosti. Postupn  však dochází 

k zm nám v systému a v letech 2015 a 2016 vláda reagovala na velký p íliv osob a 

p ijala určitá opat ení včetn  legislativních zm n s cílem omezit imigraci a zároveň 

ztížit zisk povolení k pobytu.129  

                                                 
126 „Life expectancy at birth, total Ěyearsě“, „Fertility rate, total Ěbirths per womaně“, „Population ages 65 and above   
      Ě% of totalě“, The World Bank – Data, http://data.worldbank.org/, Ěstaženo Ř. 4. 2017ě. 
127  Brunclík, Havlík a Pinková, „Skandinávie: prom ny politiky v severských zemích“, 44. 
      Zajišt ní důchodů p estavuje v současné dob  nejv tší položku sociálních výdajů Ěviz str. 49). 
128  Uchazeči o azyl, kte í nemají b hem čekání na rozhodnutí o azyl prost edky k vlastnímu zajišt ní, si mohou   
      požádat o malou finanční podporu. Tím se tak celá otázka imigrační politiky stává ješt  nákladn jší. Viz    
     „Financial support for asylum seekers“, Migrationsverket, https://www.migrationsverket.se/English/Private-    
      individuals/Protection-and-asylum-in-Sweden/While-you-are-waiting-for-a-decision/Financial-support.html,   
      (staženo Ř. 4. 2017). 
129  Brunclík, Havlík a Pinková, „Skandinávie: prom ny politiky v severských zemích“, 44-45. 
      „Sweden and Migration“, The official site of Sweden, https://sweden.se/migration/, Ěstaženo Ř. 4. 2017ě. 

„Immigration and emigration 1ř60-2015 and forecast 2016-2060“, Statistiska centralbyrån (SCB), 
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiax

PCSjLXTAhXLPFAKHYSxBAkQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scb.se%2Fcontentassets%2F30f3bc773

6df467693560ad19ea28d15%2Fbe0401_2016i60_en.xlsx&usg=AFQjCNG4gbcVV_sLOgwz9SGzgjzBiSpdzw, 
Ěstaženo Ř. 4. 2017ě. 

      „Foreign-born unemployment“, OECD Data, https://data.oecd.org/migration/foreign-born-unemployment.htm,   
      Ěstaženo Ř. 4. 2017ě. 
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Krizi sociálního státu, jeho aktuálním problémům a potencionálním hrozbám se 

v nuje celá ada autorů, která p edkládá velké množství pohledů a konkrétních p íkladů. 

P i jejich širokém záb ru lze alespoň obecn  uvést n kolik dalších.  

Veče a nap íklad zmiňuje ekonomické problémy, zejména tendenci navyšování 

sociálních výdajů p i nepodloženém ekonomickém růstu. Kritika se v této oblasti dále 

snáší na sociální stát za jeho nákladnost, zpomalování hospodá ského růstu a 

destabilizační účinky na hospodá ství. Dalším uvád ným bodem je ztráta sociálního 

konsenzu, kdy tehdejší základní pilí e v podob  sociální solidarity a rovnosti zmizely a 

sociální stát je nyní považován za nespravedlivý a zvýhodňující určité vrstvy.130   

Dalším tématem je politický aspekt. Z rozkolu a krize v rámci státu mohou 

politicky profitovat krajn  orientované politické strany, jejichž vliv roste.131 Záležitost 

navíc souvisí s otázkou kritiky výdajů sociálního státu, která se stala jedním z jejich 

témat.132  

Posledním p íkladem, který zároveň potvrzuje tvrzení, že kritika sociálního státu 

se stává komplexní otázkou, je vliv sociálního státu na chování a postoje občanů. 

Sociální stát zde vystupuje v roli vrcholné instituce, která poskytováním širokého 

spektra sociálního zajišt ní oslabuje závislost lidí na sob , jejich vazby v rodin , obci 

apod., a na druhé stran  navyšuje závislost na státu. Odpov dnost jedince se tak 

zmenšuje, stát oslabuje tradiční svazky a může vést k občanské pasivit .133    

Jak již bylo ečeno, současné výzvy, kterým Švédsko čelí, p edstavují komplexní 

problém nejen ekonomických a sociálních, ale i kulturních, demografických nebo 

politických rozm rů, a je otázkou budoucnosti, jak se k zmín ným problémům a kritice 

zem  postaví, zda bude schopna sociální stát v současné podob  nadále prosazovat, a 

p ípadn  jaké reformní kroky zem  p íjme. Po krizovém průb hu minulých desetiletí 

však dokázala zavést taková opat ení a reformy, které jí dovolily v sice pozm n né, ale 

socioekonomicky udržitelné rovin  nadále pom rn  stabiln  fungovat. 

                                                 
130  Veče a, „Sociální stát: východiska a p ístupy“, 68-69. 
131  P íkladem jsou Švédští demokraté ĚSverigedemokraterna, SD), švédská nacionalistická strana. Poprvé se do  
      parlamentu dostala po volbách v roce 2010, kdy získala 20 k esel. V roce 2014 se stala již t etí nejsiln jší stranou  
      se ziskem 4ř k esel. „Election to the Riksdag – seats won by region and party. Year of election 1973-2014“,    
      Statistiska centralbyrån (SCB),  

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__ME__ME0104__ME0104C/Riksdagsmandat/?rxid=
b9bea18a-fb19-4fdf-871f-becabd3e2766, Ěstaženo 8. 4. 2017).  

132  Brunclík, Havlík a Pinková, „Skandinávie: prom ny politiky v severských zemích“, 45. 
133  Krebs, „Sociální politika“, 82. 
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5. Komparace období švédského modelu sociálního státu  
5.1. Politický stav 

Ideologické postavení švédské sociální demokracie vycházelo od počátku svého 

vzniku z marxistického učení. SAP však nikdy neprosazovala revoluční nastolení 

socialismu a opírala se o sociální reformy a postupnou evoluční cestu zm ny skrze 

demokratické postupy. S postupem času strana zam ovala svoji pozornost spíše na 

prosazení svých cílů, jako bylo všeobecné volební právo nebo pozd ji koncept 

folkhemmet než důsledné ražení cesty sm rem k nastolení socialismu. První zm nou tak 

byl na začátku 20. století postupný ústup od marxistické teorie sm rem k reformismu. 

Naproti tomu však p edevším v 70. letech byla nov  prosazována teorie demokratického 

socialismu, programov  orientovaná více doleva na politickém spektru. Rozdíln  se ale 

zase od 90. let stále čast ji mluví o p íklonu sm rem ke st edu politického spektra. 

Obecn  tak lze najít ve vývoji SAP ideologické zm ny, které se udály zejména mezi 

podobou v počátku vzniku strany a nyn jší podobou, na druhou stranu však nelze mluvit 

o ztrát  sociáln  demokratických základů a odchýlení od jejích principů. 

Pokud lze najít velmi výrazné rozdíly v rámci dvou sledovaných období, zcela 

jist  se jedná se o výsledky všeobecných voleb, s tím spojené stranické formování vlád 

a ízení zem  a v poslední ad  celkový stranický systém. Již od počátku 20. století SAP 

v každých volbách v Riksdagu výrazn  posílila své postavení a po volbách v roce 1932 

se dostala k moci na více než čty icet let. Její pozice byla neochv jná, díky nep etržité 

vlád  byl sm r zem  určován v souladu s její vizí a švédský model byl ve všech svých 

rozm rech tvo en autory práv  SAP. V 70. letech však lze vid t razantní zlom a zm nu. 

Po prohraných volbách v roce 1ř76 strana začala ztrácet svoji dominantní pozici, 

volební výsledky se zhoršovaly, strana postupn  ztrácela k esla v Riksdagu a odchod do 

opozice se stával stále b žn jší praxí. Rozložení sil tak po 70. letech procházelo 

zm nou, postupn  se vyrovnávalo a v současné dob  nelze žádnou stranu pasovat do 

vůdčí pozice. Politická situace tak ve srovnání s p edkrizovým obdobím zažila radikální 

obrat. Stranický systém pak rovn ž prošel v pokrizovém období velkou p em nou a 

momentáln  lze zaznamenat p edevším existenci dvou politických bloků. 
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Cíle a požadavky vlád v p edkrizovém období 70. let byly jednoznačn  

v souladu s expanzí sociálního státu. Výstavba welfare state probíhala na pilí ích 

folkhemmet a důraz se dával na zavád ní dalších univerzálních opat ení zasahujících do 

všech sfér lidské společnosti. Růst, blahobyt, navyšování, expanze. Všechna tato 

označení definovala tehdejší období sociálního státu. Oproti této podob  však forma 

sociálního státu začala po začátku 70. let dostávat jiné obrysy. Na jednu stranu nelze 

sice tvrdit, že ihned s nástupem 70. let byly p ijaty zm ny, na druhou stranu se již ale 

objevovala narůstající kritika a požadavek reforem. Expanze tak sice ješt  určitou dobu 

probíhala, od 80. let lze ale zaznamenat rozdílný vývoj a odklon od d íve 

prosazovaného sm ru. Političtí akté i postupn  p echázeli ke konsolidaci již dosažených 

opat ení a nastavených struktur, sociální stát se částečn  utlumoval a procházel 

transformací. V současné dob  tak působí na t chto pozm n ných základech. 

P i pohledu na členskou základnu SAP lze uzav ít, že její velikost stabiln  rostla 

i po nástupu 70. let a nelze zaznamenat žádnou zm nu v souvislosti s nastupující krizí. 

K poklesu členů ale došlo v Ř0. letech vlivem kombinace ať už stále se zhoršující 

ekonomické situace či zrušení kolektivního členství. Je nepochybné, že oproti období 

„zlatého v ku“ strana prošla rozsáhlým vývojem a již se nejedná o masovou stranu, její 

pozice se postupem času výrazn  oslabila a na politickém spektru se objevují strany 

s narůstající podporou, jež jsou schopné SAP zdatn  konkurovat. Strana se tak musí 

momentáln  vypo ádat s razantním obratem své role a p ijmout pozici, která je 

diametráln  odlišná od zá ných poválečných 40., 50. a 60. let. 

Poslední zkoumaný bod politického stavu p edstavuje postavení a vztah odborů 

a zam stnavatelů. Už od počátku samotné existence SAP a LO úzce spolupracovaly a 

stabilní a pokojné provázání obou stran tvo ilo důležitý p edpoklad rozvoje švédského 

modelu. P estože pak pom ry mezi zam stnavateli a odbory naproti tomu nebyly až do 

konce 30. let v obdobn  pokojném vztahu, po roce 1ř3Ř zažily p evratnou zm nu. 

Následný vývoj lze charakterizovat pevným a harmonickým uspo ádáním, z kterého 

všechny strany t žily. Rozdílný vztah lze však najít již ke konci 60. let. Odbory 

vznášely stále radikáln jší požadavky, které jednak narušily vztah se SAP a dalšími 

politickými aktéry, jednak si svým obsahem znesvá ily i stranu zam stnavatelů. 

Pracovní trh byl ve znamení konfliktů, vztah mezi SAP a LO se ochlazoval a LO a SAF 

nebyly schopné dosáhnout shody.  
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Ve výsledku spolupráce v průb hu vývoje tedy sice p inesla jisté oslabení 

vzájemných vztahů, propojení mezi SAP a LO však nadále trvá a vyjednávání mezi 

zam stnanci a zam stnavateli nadále tvo í důležitou podstatu švédského modelu. Stejn  

jako vztah se pak prom nil i počet odborov  organizovaných členů. Procentuální míra 

p ekročila d lící časovou linii 70. let a pokračovala ve svém nárůstu až do poloviny ř0. 

let. V tomto období však dochází k obratu a počet členů do současnosti nep etržit  

klesá. 

5.2. Sociální ukazatele 

Porovnávaná období se v sociální oblasti vyznačují značn  rozdílným vývojem a 

podobou. P estože sociální opat ení byla p ijímána již v samotných počátcích 

ustanovení sociálního státu, zem  musela do 70. let 20. století sm rem ke komplexnímu 

sociálnímu systému projít pom rn  dlouhým a postupným vývojem. Sociální politika se 

tak ješt  v meziválečné dob  charakterizovala spíše zaostalou a skromnou podobou a 

sociální výdaje rostly jen nepatrn . Rozsah sociálního státu v této dob  tak lze t žko 

porovnávat s obsahem, jakého dosáhl v 70. letech. P esto je toto období velmi 

významné díky zavedení konceptu folkhemmet, jejž lze považovat za základní formu, na 

které mohlo probíhat rozsáhlé budování sociálního státu. P ed lem se však následn  stal 

až konec druhé sv tové války, s nímž započala rozsáhlá výstavba, a sociální opat ení 

začala být p ijímána nap íč všemi oblastmi sociální politiky. Expanze se promítala do 

ve ejných a pochopiteln  i sociálních výdajů, které byly ve znamení kontinuálního 

růstu. Obyvatelé tak mohli využívat výhod št d e nastaveného sociálního státu a jeho 

soustavn  p ijímaných opat ení.  

Obrat však postupn  p išel s nástupem 70. let. Počáteční roky i p es znaky 

nastupující ekonomické krize nechaly sice sociální sféru nedotčenou, v n kterých 

oblastech systému se však již objevovala kritika. V počátečních letech tak obdobn  jako 

p ed d lící linií 70. let ješt  probíhalo rozši ování sociálních opat ení p i dalším nárůstu 

výdajů, 80. léta ale označují p íchod prvních zm n a rozdílů. Stát si nov  začal 

uv domovat neudržitelnost nastaveného systému a poprvé se začala objevovat tendence 

omezovat n které dosažené výhody. Krize v ř0. letech pak již p edstavovala razantní 

zlom v nastavení systému. Silné dopady nep íznivé ekonomické situace se promítly do 

p ijetí ady bezprecedentních restrikcí, škrtů a reforem sociálních opat ení a poklesu 

výdajů.  
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P i pohledu na uvedený vývoj tak lze vid t výraznou zm nu. Zatímco první 

sledované období bylo ve znamení postupného vývoje, formování a následné expanze 

kontinuáln  probíhající n kolik desetiletí od konce druhé sv tové války, druhé časové 

období se naproti tomu vyznačuje obratem v d íve nastoleném sm ru a adou zm n 

vedoucích k útlumu sociální oblasti. Došlo k omezení p ijatých i plánovaných opat ení a 

krize 90. let jen umocnila tento transformační proces. V této podob  pak funguje 

sociální stát i dnes.   

5.3. Ekonomické ukazatele 

D lící časová linie 70. let je v p ípad  této komparace ekonomického stavu zem  

p esná a velmi výstižn  odd luje dv  porovnávaná období, jež mezi sebou vykazují 

značné rozdíly. Obdobn  jako u sociální sféry, ekonomická oblast rovn ž musela do 

podoby 70. let projít dlouhým vývojem a formováním. Švédsko se díky industrializaci 

pom rn  rychle dostalo z pozice zaostalého státu a v meziválečné dob  se mu relativn  

úsp šn  poda ilo p ejít velkou hospodá skou krizi. V této fázi vývoje se navíc ukotvily 

základní znaky hospodá ské politiky, jaké p edstavovaly zejména plná zam stnanost a 

následn  taky hospodá ský růst a nízká míra inflace. Důležitým mezníkem 

ekonomického vývoje se stal konec druhé sv tové války, na který navázal silný 

ekonomický rozvoj a p íklon k restriktivní politice Rehn-Meidnerova modelu. Období 

do konce 60. pak bylo provázáno následováníhodným ekonomickým vývojem, který 

zemi p ivedl do skupiny nejvíce prosperujících zemí.  

Jestliže však období p edcházející nástupu 70. let zahrnovalo velký hospodá ský 

růst a „zlatý v k“ sociálního státu, následující etapu rozhodn  nelze označit obdobn . 

První roky 70. let na jednu stranu sice nep edstavovaly žádný dramatický p elom, na 

druhou stranu se ale staly počátkem dlouhodobé a nep íznivé hospodá ské situace. Na 

rozdíl od prvního období, zem  se již v počátečních letech dostala do hospodá ských 

problémů a ada ekonomických indikátorů vykazovala zhoršení. Švédsko muselo 

p ijmout rozdílnou pozici a postupn  začalo zaostávat za ostatními vysp lými zem mi. 

Zm na nastala i v prosazované hospodá ské politice, když došlo k odklonu od 

restriktivního Rehn-Meidnerova modelu k expanzivní politice. Velkým rozdílem bylo 

následn  v Ř0. letech rozhodnutí o pozastavení expanze sociální státu a p íklon k jeho 

pouhé konsolidaci. Zem  následn  p ešla k restriktivní hospodá ské politice, krize se 

ješt  prohloubila a zemi postihla v 90. letech krize, která byla porovnatelná s obdobím 

30. let.  
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Od konce 90. let ale již došlo k nastartování ekonomiky a po relativn  úsp šném 

p echodu sv tové hospodá ské krize v roce 200Ř lze označit současný ekonomický stav 

zem  za stabilní.  

V průb hu celkového vývoje tak nepochybn  došlo k jistému odklonu od d íve 

prosazovaného hospodá ské modelu, je však důležité dodat, že v současnosti nadále 

v praxi existují d íve nastavená opat ení v oblastech, jako je nap íklad sociální 

zabezpečení nebo daňová politika. Práv  p i pohledu na daňovou politiku nelze 

zaznamenat výrazné zm ny mezi obdobími a široký a složitý daňový systém funguje 

p es drobné reformy prakticky dodnes. V souladu se systémem zůstává i pom rn  

vysoké daňové zatížení obyvatelstva. Daňové p íjmy stabiln  rostly již od počátku 

sociálního státu ve Švédsku a nic na tom nezm nil ani počátek 70. let. Od konce 90. let 

pak sice úroveň postupn  klesá, dnešní úroveň daňových p íjmů však tvo í v tší podíl 

HDP než b hem etapy „zlatého v ku“.  

Pro zbývající t i indikátory, nezam stnanost, inflaci a tempo růstu HDP, jsou 

v podstat  shodné obecné podstaty ekonomického vývoje. Jejich míra a vývoj byly vždy 

kopírovány aktuální situací a v obou obdobích tak lze najít výkyvy s ohledem ať už na 

sv tovou hospodá skou krizi, tak na ropný šok nebo konec války. Pro dopln ní lze p i 

obecném porovnání určit, že nezam stnanost v prvním období dosahovala výrazn  vyšší 

míry p i svých nejvyšších úrovních. Zatímco tak na počátku 20. a 30. let dosahovala 

více než 20 %, v druhém období i b hem velké krize v ř0. letech nep ekročila 10% 

úroveň. První období bylo v počátcích doprovázeno pom rn  dlouhotrvající vysokou 

mírou nezam stnanosti, která kontrastovala s velmi nízkou úrovní od konce druhé 

sv tové války. Naproti tomu v druhém období nejsou rozdíly ani nejvyšší úrovn  tak 

značné. Inflace na základ  porovnávání obou období vykazuje podobnou tendenci. 

První zkoumané období se vyznačuje citelnými výkyvy jak v kladné, tak záporné části 

osy a p edstavuje rozdílný vývoj oproti stabiln jší k ivce druhého období. U 

hospodá ského tempa růstu HDP pak lze určit stabiln jší vývoj v druhém období 

vývoje, který p es jednotlivé výkyvy nedosahoval na rozdíl od prvního období tak 

výrazných a citelných zm n. 
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5.4. Celková socioekonomická udržitelnost 
 

  Pozice dvou porovnávaných období byla v rámci socioekonomické udržitelnosti 

velmi odlišná. Zatímco na první časové období lze nahlížet jako na dobu zavád ní 

opat ení, formování a expanzi sociálního státu s náznaky prvních systémových 

problémů na konci této časové linie, druhé období už p edstavuje postupnou reakci a 

zm ny, jež byly p ijaty v důsledku neudržitelnosti modelu.  

  Vývoj sociálního státu do 70. let vycházel z p íznivých celospolečenských 

podmínek, které umožnily rozvoj švédského modelu v tak rozsáhlé mí e. Lze uvést 

velmi rychlý průb h industrializace, neangažovanost v obou sv tových válkách, vhodné 

uplatňování sociální i hospodá ské politiky a samoz ejm  i celkovou politickou 

stabilitu. Stát tím pádem získal p edpoklady úsp šn  realizovat všechny plánované 

koncepty podle své vize. Vysoce expanzivní a finančn  náročný model však narazil na 

své limity a již nebylo dále možné ho provozovat v této podob . A ačkoliv zem  

úsp šn  udržovala pot ebnou nezam stnanost na velmi nízké hranici a daňové p íjmy 

státu provázel stálý růst, schopnost státu mít kontrolu nad modelem se ztrácela, stejn  

jako schopnost podložit růst sociálního státu pot ebnými zdroji.  

  Zcela odlišn  tak stát vstupuje do počátku 70. let. Vlivem ať už d ív jšího 

domácího ízení státu, či vn jších zásahů jako byl ropný šok, došlo postupem času za 

p ítomnosti zesilující kritiky k nezbytnému obratu v dalším sm ování modelu. Na 

rozdíl od prvního období navíc zde již nemůže být eč o ekonomické a politické 

stabilit . Stát nov  p ijal adu reforem a škrtů s cílem zastavit další rozši ování welfare 

state a od d íve prosazovaného sm ru je tak patrný jistý posun k úsporn jší podob .  

  Záv rem tak v tomto p ípad  je, že zemi se poda ilo v porovnání s p edkrizovou 

podobou transformovat model do udržiteln jší socioekonomické podoby, avšak je t eba 

brát na druhou stranu v potaz, že stále se pom rn  aktivn  diskutuje o krizi sociálního 

státu a objevují se témata, která p ímo či potencionáln  ohrožují jeho podobu. Zde se 

jedná o široké spektrum ekonomických, sociálních, politických či demografických 

problémů. Nelze však určit, v jaké podob  bude probíhat následný vývoj a jak zem  

bude reagovat na tyto výzvy. V současné dob  ale Švédsko p ijalo taková opat ení, 

která umožnují na nových základech fungovat. Zem  nevykazuje v sociálních ani 

ekonomických oblastech znaky p etížení, a kontinuální expanze, kterou bylo možné 

vid t v prvním období, není momentáln  p ítomná.  
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Závěr 

Cílem práce bylo na základ  komparace dvou časových období zobrazit 

odlišnosti a zm ny v nastavení švédského modelu sociální státu, konkrétn  v jeho 

politické, sociální a ekonomické oblasti, a zobrazit tak formu, do které se v průb hu 

vývoje prom nil. Dalším stanoveným cílem bylo porovnat socioekonomickou 

udržitelnost současného modelu s jeho p edkrizovou podobou.  

Již na počátku 70. let bylo možné vid t náznaky p íchodu prvních strukturálních 

zm n. Hospodá ská politika se začala potýkat s problémy, čemuž p isp ly i vn jší vlivy 

jako byl ropný šok, sílila kritika na ízení a necitlivé působení sociálního státu sm rem 

k občanům, tlak p icházel i sm rem z politického spektra a trhu práce a sociální stát 

postupn  ztrácel podporu n kterých svých d ív jších zastánců. V průb hu vývoje tak 

model musel reagovat na zhoršující se podmínky, které vedly k p ijetí celosystémových 

zm n. 

P i pohledu na politické nastavení modelu, jeho prom ny a odlišnosti lze najít 

v mnoha oblastech. Vlivem postupného vývoje, m nících se společenských podmínek a 

reakcí na danou dobu p edstavovalo ideologické ukotvení SAP jednu z dílčích 

politických zm n. Druhým podstatným rozdílem bylo celkové ízení zem  s ohledem na 

výsledky voleb a formování vlád. Politická dominance SAP začala od 70. let upadat, 

v průb hu vývoje došlo k odklonu od pozice silné a masové strany a sociální demokraté 

tak museli p ijmout novou pozici ve stále se vyrovnávajícím politickém prost edí. 

S tímto obratem pak souvisí i prom na stranického systému v posledních letech 

charakteristická existencí dvou politických bloků. Dalším rozdílným znakem je v tomto 

ohledu pochopiteln  i politické sm ování, cíle a požadavky. Obrat zde p edstavoval 

p echod od expanze, růstu a rozši ování sociálního státu sm rem ke konsolidaci, 

následným škrtům, reformám a útlumu. Určitou zm nu zaznamenal i vztah mezi 

odbory, zam stnavateli a SAP, jejichž celkové propojení se v průb hu času oslabilo. 

V poslední ad  je pak možné zaznamenat viditelný úpadek odborov  organizovaných 

členů. Všechny tyto zm ny pak jen poukazují na úzké propojení jednotlivých prvků 

politického nastavení. 

Zm ny se švédskému modelu nevyhnuly ani v sociální oblasti. Zatímco do 70. 

let probíhala rozsáhlá expanze charakteristická zavád ním št drých opat ení v širokém 

spektru sociální politiky, od Ř0. let se model p iklonil k nutn  požadovaným reformám, 

restrikcím a celkovému omezování výhod.  
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Sociální sféra tak v průb hu vývoje zažila útlum svého působení a p ešla 

k úsporn jší a udržiteln jší form  poskytovaných benefitů. 

Ekonomický stav modelu zažil p i porovnání dvou časových období patrn  

nejz eteln jší p ed l ve svém vývoji. Obdobn  jako v jiných oblastech systému, do 70. 

let probíhal vývoj ve znamení stability, růstu a expanze. Ekonomika se vyvíjela 

v souladu s vytyčenými hospodá skými cíli a zem  se nacházela v období „zlatého 

v ku“. Naproti tomu s koncem 60. let se dostavují bezprecedentní zm ny rozvinutého 

systému. Základní ekonomické indikátory začaly vykazovat zhoršení, m nila se 

orientace hospodá ské politiky a welfare state p i úzkém propojení se sociální sférou 

nebyl nadále schopen finančn  pokrývat další rozši ování. Nep íznivý ekonomický 

vývoj se stal p es kolísavé výsledky záležitostí n kolika dlouhých následujících let, a i 

p es relativn  stabilní současnou situaci je v důsledku p ijatých opat ení nutné 

konstatovat záv r, že došlo k částečnému odklonu od d íve prosazovaného 

hospodá ského modelu. 

  Socioekonomická udržitelnost p edstavuje v rámci švédského modelu dvojí 

vývoj. ízení státu nebralo ve svých počátcích p i realizaci ambiciózních programů a 

opat ení ohled na náročnost celého systému, který se postupn  začal p ibližovat svým 

limitům. Náklady p evyšovaly finanční možnosti státu a v důsledku i vn jších podmínek 

začal model ztrácet nad sebou kontrolu. V 70. letech tak stát v podstat  musel začít ešit 

své p edkrizové ízení modelu a p ijmout nezbytné kroky vedoucí k jeho omezení. Jak 

práce dochází k záv ru, transformační proces pak ve výsledku umožnil nastavit sociální 

stát ve vztahu k jeho p edkrizové podob  do úsporn jší a udržiteln jší socioekonomické 

podoby fungující dodnes. Sociální stát se sice nadále potýká s určitými výzvami, avšak 

nejsou zde patrné žádné náznaky návratu k rozsáhlému a náročn  udržitelnému modelu 

d ív jších let.  

  Ve výsledku je možné označit p ípad vývoje po p elomu 70. let za komplexní 

krizi, která se v kontextu zm n promítla do všech oblastí společnosti. Je tak 

nepochybné, že celková forma sociálního státu se v porovnání s p edkrizovou podobou 

značn  prom nila a došlo k útlumu celého modelu. Transformací prošla jak politická, 

tak i ekonomická a sociální sféra, a stát musel s ohledem na socioekonomickou 

neudržitelnost celého systému p istoupit ke skromn jšímu a úsporn jšímu nastavení.  

  Je však důležité dodat, že nadále se vyskytují určitá opat ení zavedená 

v p edkrizovém období spjatá se základními pilí i švédského modelu, který, byť na 

pozm n ných základech, nadále funguje.  
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 Otázka sociálního státu ale ve společenské diskuzi nadále rezonuje a s ohledem na 

vývoj dnešní doby zahrnující nové výzvy a potencionální rizika tak švédský model musí 

nadále čelit hrozbám ohrožujícím jeho nastavení.  

 

Summary 
 

The submitted bachelor thesis deals with the system changes which occurred 

during the development of the Swedish welfare state model in the political, social and 

economic field after the onset of crisis period in the 1970s. In addition to that, the thesis 

focuses on the socioeconomic sustainability of the current model in relation to its pre-

crisis form. 

 Thanks to a number of factors and favourable circumstances, Sweden in the 

course of several decades was able to create an extensive welfare state widely admired 

for its range of benefits and principles of universalism. However, the Swedish welfare 

state due to the impact of both external and internal factors was not able, after a lapse of 

time, to bear overall burden of generous system and got into trouble for the first time. It 

is concluded that since the 1970s Sweden has been at the beginning of changes that 

resulted in system-wide crisis. In this context, the Swedish welfare state model has 

undergone a significant change both in its political, social and economic field as well as 

in the area of socioeconomic sustainability.  

 Based on the comparison, it is shown that the political field represents one of the 

major changes. During the 1970s a dominant position of the Swedish Social Democratic 

Party, as the key element determining the direction of the welfare state, was disrupted 

and the subsequent development was characteristic of more balanced political 

environment. The other political parties begun to strengthen their position in Parliament, 

cabinets were more often formed without participation of social democrats and the party 

system in recent years has reached the state of two political blocs. Furthermore, 

relationship between Swedish Social Democratic Party and The Swedish Trade Union 

Confederation, as well as between employees and employers within the labour market, 

has also partially diminished.  

On the other hand, there are still certain non-negligible links between them. The 

trade unions also have been going through a change as the trade union density has been 

constantly declining since the mid-1990s.  
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In line with the crisis, the political aims and policy direction have also modified 

and the expansion of the welfare state is no longer the main objective as it used to be. In 

addition, nowadays new important topics emerge in the context of political affairs that 

must be addressed.  

 In the next part of the work the comparison demonstrated substantial changes 

also in the social field. Extensive expansion gradually reached its limits and the state 

was no longer able to finance a comprehensive social policy. The Swedish model first 

moved to consolidation of the set measures and subsequently shifted its position to cuts 

and restrictions. The result was limited social field due to transformation process 

including reforms in many areas of social policy.  

 The economic field represented an area which had a significant influence on the 

direction of the welfare state and its interdependence, not only with social field, was 

crucial. Like the other areas it experienced a sharp diversion from the previously set 

system. The first economic problems were already encountered at the beginning of the 

1970s and since then the country had been experiencing long-term unfavourable 

economic development. Sweden gradually begun to lag behind other developed 

countries and forced by adverse circumstances introduced number of restrictive 

measures in line with the decision to halt further welfare state expansion. However, it 

turns out that some areas of the model in the economic field persist in its former 

structure even today.  

 The first structural problems of the Swedish welfare state model at the end of the 

1960s signified outcome of a burdensome system. The implementation of the individual 

measures and the growing system were not covered by the necessary resources and due 

to both internal and external factors the Swedish model gradually begun to lose control 

over itself. Hence, country was forced to limit the model and transform it into more 

economical and socioeconomically sustainable form.  

 In conclusion, the Swedish model undoubtedly has experienced a diversion and 

weakening of its former position and has undergone system-wide structural changes that 

have considerably changed its form compared to the pre-crisis period. Changes are 

shown both in the political, social and economic field, and socioeconomic sustainability 

context. Transformation process modified the welfare state into the more modest and 

more economical form which continues until today. 
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