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Med nästan kuslig precision har regeringen under de senaste
fyra åren satt igång processer som på sikt leder till ett helt
annat samhälle. 
Konsekvensen av detta blir lägre social rörlighet och en mer
ojämlik fördelning av livschanser. Det gamla privilegiesamhäl-
let återkommer i ny tappning och Sveriges konkurrenskraft
försvagas. 

Av Daniel Lind



Den amerikanska drömmen är en mardröm i USA, men
har varit en realitet i Sverige. Med nästan kuslig preci-
sion har regeringen under de senaste fyra åren satt igång
processer som på sikt leder till ett helt annat samhälle.
Konsekvensen av detta blir lägre social rörlighet och en
mer ojämlik fördelning av livschanser. Det gamla privi-
legiesamhället återkommer i ny tappning och Sveriges
konkurrenskraft försvagas. Om detta handlar valet på
söndag.
Regeringen använder ofta (felaktigt) OECD som akademiskt san-
ningsvitt  ne för sin politik. Inte minst gäller detta för reformerna av ar-
betsmarknaden. Frågan är om regeringen är lika bokstavstrogen när
det gäller samarbetsorganisationens forskning om social rörlighet. 

Social rörlighet handlar om utjämning av livschanser – om att indivi-
dens möjligheter i livet ska vara oberoende av föräldrarnas klass, ut-
bildning och inkomst. Om så inte är fallet – om ryggsäcken hemifrån
är för tung – kan ett samhälle inte sägas vara jämlikt eller frihetligt.

OECDs forskning visar att den sociala rörligheten är högst i de
nordiska länderna och lägst i USA och Storbritannien. Även kon-
tinentaleuropa släpar efter. Främst är det rörligheten bland de
ekonomiskt svagare grupperna som förklarar skillnaden mellan
länderna. 
Enligt OECD är den sociala rörligheten hög i länder som har: 

! en socialt blandad skola där den kunskapsmässiga sorteringen
och graderingen sker sent och där lärandet sker gemensamt

! en väl utvecklad offentlig sektor och progressiva skatter som om-
fördelar resurser från de med höga inkomster till de med lägre

! en arbetslöshetsförsäkring som upprätthåller inkomster vid arbets -
löshet

! en hög facklig organisationsgrad och kollektivavtal som täcker en
stor del av arbetsmarknaden.

! små inkomstskillnader.

Hur stämmer detta överens med den förda politiken under de senaste
fyra åren?

Regeringen har rört sig bort från den sammanhållna skola som enligt
forskningen bidrog till att utjämna livschanserna. Val ska göras tidi-
gare, elever ska sorteras och elitklasser införas. Uppdelningen mellan
yrkes- och teoretiska studier har cementerats. Genom mindre resurser
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”OECDs 
forskning visar 
att den sociala
rörligheten är
högst i de
nordiska 
länderna och 
lägst i USA och 
Storbritannien. ”
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”Principen om vård
efter behov urholkas
snabbt. I stället för
omfördelning är
regeringens 
standardmedicin 
ytterligare 
skattesänkningar.” 

och ändrade antagningsregler har komvux funktion som andra chans
beskurits. 25:4-reglen har slopats. De med allra svagast utbildnings-
bakgrund har drabbats genom att rekryteringsbidrag och korttids-
studiestöd i stort sett har avskaffats. Den sammantagna effekten av
detta blir att barn som kommer från stabila och stimulerande hem-
miljöer gynnas. De som inte har rätt stöd hemifrån och de som be-
höver lite mer tid för att hitta rätt väg in i vuxenlivet kommer att
bestraffas.

Ytterligare 200 miljarder i skattesänkningar
Regeringen har under mandatperioden sänkt skatterna med 100 mil-
jarder kronor, men moderaternas uttalade mål är att skattekvoten ska
ned till 40 procent av BNP. Det innebär att skatterna behöver sänkas
med ytterligare 200 miljarder kronor. Priset för detta betalar alla de
som hade gynnats av den omfördelning som dessa resurser hade kun-
nat resultera i – i form av en aktiv politik för fler jobb, högre kvalitet
i skolan och vården och insatser som direkt riktas mot att stödja de
mest utsatta grupperna. 

Regeringen har i stället valt att göra välfärden mindre jämlik genom
att öppna upp för gräddfiler i vården och att stimulera tillväxten av
privata sjukförsäkringar. Principen om vård efter behov urholkas
snabbt. I stället för omfördelning är regeringens standardmedicin yt-
terligare skattesänkningar. OECD menar att effekten på den sociala
rörligheten av sänkta inkomstskatter för låginkomsttagare är ”un-
clear”. 

4 av 5 ungdomar saknar a-kassa
Regeringens tredje systemförändrande reform berör a-kassan. När-
mare 500 000 löntagare har lämnat försäkringen som en konsekvens
av hårdare kvalifikationsregler, högre avgifter och försämrad ersät-
tning. Syftet med reformerna är att sänka lönerna, men effekten blir
också att arbetslösa fattiggörs. 

Den långtidsarbetslöse som tjänade 18 000 kronor i månaden innan
jobbet gick förlorat  ska klara sig på ungefär 8 000 kr efter skatt.
Konsekvensen blir också att fler, inte minst många ungdomar, tvingas
söka sig till socialkontoret när de drabbas av arbetslöshet. Fyra av fem
arbetslösa ungdomar saknar i dag a-kassa! Hälften av alla arbetslösa
saknar a-kassa!

A-kassereformerna leder också till att stödet för inkomstbaserade so-
cialförsäkringar urholkas: varför ska samhällsbärarna – med
statsministerns definition: poliserna, lärarna och sjuksköterskorna –
betala till en dyr försäkring när de får så lite tillbaka? Med den förda
politiken ska breda medelklassgrupper styras mot att sköta sitt
försäkringsskydd på egen hand. Detta kommer de allra flesta att för-
lora på, även om de mer utsatta grupperna drabbas hårdast av att
medelklassen väljer att överge sin helt avgörande roll i en generell
välfärdsmodell.



”Nu går regeringen
till val på sin tredje
strategi – att införa
en obligatorisk 
a-kassa. Detta 
kommer att 
ytterligare 
sänka den 
fackliga 
organisations-
graden.”

”Den amerikanska
drömmen är en
mardröm i USA,
men har varit 
en realitet i Sverige.”

Attacken mot facket
Den kanske tydligaste attacken mot det svenska samhällsbygget är
den långsiktiga strategin att försvaga de fackliga organisationerna. 

För det första har man slopat avdragsrätten för fackligt medlemskap.
Eftersom arbetsgivarna inte använder beskattade medel för medlem-
skapet i sina organisationer innebär detta en högst medveten orättvisa. 

För det andra leder den försämrade a-kassan till att den fackliga or-
ganisationsgraden minskar. Sedan 2006 har den fallit från 78 till 70
procent. 

Nu går regeringen till val på sin tredje strategi – att införa en obliga-
torisk a-kassa. Detta kommer att ytterligare sänka den fackliga organi-
sationsgraden. Med en lägre organisationsgrad blir det svårare att
upprätthålla, utveckla och öka antalet kollektivavtal på svensk arbets-
marknad. Fler kommer att stå utan det grundskydd kollektivavtalen
säkerställer och villkoren kommer successivt att bli sämre. Det är
också vad regeringen vill uppnå. Lägre löner – det som a-kasse-
försämringarna och jobbskatteavdragen syftar till – är regeringens
medicin för att jobben ska blir fler. Vägen dit stavas svagare fackliga
organisationer. 

Inkomstskillnaderna slår rekord
Som ett resultat av regeringens politik slår inkomstskillnaderna
rekord. Den rikaste hundradelen – de med en inkomst över en miljon
kronor per år – har fått lika mycket som 25 procent av oss har fått till-
sammans. 

Den rikaste tiondelen – de med en månadsinkomst över 40 000 kronor
– har fått lika mycket som mer än hälften av oss har fått tillsammans.
Ingen inkomstgrupp har fått mindre än de allra fattigaste. 

Nu går regeringen till val på att öka inkomstskillnaderna ytterligare.
På kort sikt sker detta genom att införa ytterligare jobbskatteavdrag,
höja brytpunkten för statlig skatt och att slopa värnskatten. På längre
sikt handlar det om att försvaga de institutioner som har bidragit till
små inkomstskillnader: den sammanhållna skolan, den generella
välfärden, de generösa socialförsäkringarna och de starka fackliga or-
ganisationerna. OECD menar att en politik som leder till små inkomst-
skillnader också leder till hög social rörlighet.

Den amerikanska drömmen är en mardröm i USA, men har varit en
realitet i Sverige. Med nästan kuslig precision har regeringen under de
senaste fyra åren satt igång processer som på sikt leder till ett helt
annat samhälle. Konsekvensen av detta blir lägre social rörlighet och
en mer ojämlik fördelning av livschanser. Det gamla privilegiesamhäl-
let återkommer i ny tappning och Sveriges konkurrenskraft försvagas.
Om detta handlar valet den 19 september.
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