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Förord
Socialdemokraterna har i två val i rad tappat i förtroende och gjorde 2010 sitt sämsta
val i modern tid. Mot bakgrund av detta tillsatte partistyrelsen den 8 oktober 2010 en
kriskommission, med det övergripande syftet att utreda det allvarliga läge
arbetarrörelsen befinner sig i, utifrån fyra perspektiv: politik, fakta och siffror,
organisation samt idédebatt och omvärldsanalys.
Kriskommissionen har bestått av fem personer: Anna Johansson och Ardalan
Shekarabi har lett Kriskommissionens arbete, liksom arbetet i gruppen för politisk
analys. Morgan Johansson har lett den faktabaserade analysen, Johan Persson har lett
den organisatoriska och Kajsa Borgnäs den idémässiga. Till varje område har en
undergrupp utsetts.
De fyra undergruppernas rapporter presenteras här tillsammans med
kriskommissionens slutrapport. För varje delrapport ansvarar i huvudsak den
specifika gruppen, men kriskommissionen står också bakom rapportsamlingen i sin
helhet.
Stockholm den 15 februari 2011

Anna Johansson

Ardalan Shekarabi

Kajsa Borgnäs

Morgan Johansson

Johan Persson
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Undergruppernas sammansättning
Gruppen för politisk analys
Anna Johansson (ordförande), Ardalan Shekarabi (ordförande), Urban Ahlin, Ingela
Andersson, Ilija Batljan, Mats Engström, Dag Larsson, Fredrik Lundh Sammeli,
Kristina Mårtensson, Carina Ohlsson, Ingalill Persson, Karl-Petter Thorwaldsson,
Catharina Ullström och Mattias Vepsä. Sekreterare har varit Marika Lindgren
Åsbrink.
Gruppen för organisatorisk analys
Johan Persson (ordförande), Tobias Baudin, Anders Bergérus, Axel Björneke, Lilly
Bäcklund, Nils Hultin, Dany Kessel, Ewa Lengstedt, Marie Linder, Ingemar Nilsson,
Kristina Persdotter, Stefan Pettersson och Magdalena Streijffert. Sekreterare har varit
Mia Lindström.
Gruppen för faktabaserad analys
Morgan Johansson (ordförande), Ulf Bjereld, Peder Björk, Johan Hassel, Helene
Hellmark Knutsson, Renée Jeryd, Gunilla Johansson, Patrik Karlsson, Kicki
Liljeblad, Åsa Lindestam, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Greger Tidlund och Jonas Wall.
Sekreterare har varit Odd Guteland.
Gruppen för idédebatt och omvärldsanalys
Kajsa Borgnäs (ordförande), Ola Asplund, Luciano Astudillo, Anna-Lena Hogerud,
Alaa Idris, Faraj Abu Iseifan, Joakim Jakobsson, Åsa Karlsson Björkmarker, Elin
Lundgren, Peter Persson, Reza Talebi, Maryam Yazdanfar och Anders Österberg.
Sekreterare har varit Kajsa Borgnäs och Ola Asplund.
Marika Lindgren Åsbrink har varit Kriskommissionens huvudsekreterare.
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Omstart för socialdemokratin
Socialdemokratin är inte ett parti som andra. Det tar sin utgångspunkt i de sociala
konflikter som uppstår i ett samhälle, och tror på politikens förmåga att skapa en
bättre framtid. Socialdemokratin ska vara en folkrörelse byggd underifrån, som
samlar många människor för att gemensamt forma denna framtid. Det är ett parti
som under lång tid burit regeringsmakten i Sverige, och som har ambitionen att göra
det igen.
Den socialdemokratiska människosynen säger att vi människor behöver stöd hos
varandra för att utveckla vår frihet. Samhällsutveckling är inte bara något som
händer, utan något som kan påverkas och styras. Att förena många olika krafter i
samhället för att ständigt utveckla samhällsbygget, att vara trolös mot de gamla
redskapen men vara de socialdemokratiska målen trogen - det är reformism.
Det socialdemokratiska välfärdssamhället är ett av de mest anständiga och
ekonomiskt framgångsrika samhällena som någonsin skapats. Socialdemokratin har
mycket att vara stolt över. Den generella välfärden har gjort generationer mer fria än
de annars skulle ha varit. Behovet av socialdemokratiska lösningar hör inte historien
till. De är lika aktuella idag.
Den borgerliga regeringen försöker idag stjäla arbetarrörelsens begrepp på olika
områden, men bedriver en politik som gör samhället allt mer bräckligt.
Framtidsfrågorna har förpassats till finansdepartementets bakgård och lämnats
olösta. Regeringen står passiv inför klimatomställningens skriande behov, liksom
inför att vägar och järnvägar inte håller måttet och att unga får allt svårare att hitta en
bostad. Arbetslösheten och ofärden breder ut sig, trots att Sverige som nation är
rikare än någonsin förr. I Sverige 2011 finns allt fler barn vars föräldrar inte har råd
att köpa dem gummistövlar. Unga män som sökt hundratals jobb under flera år får
ingen plats på arbetsmarknaden. Kvinnor som slitit ut sig under ett långt arbetsliv blir
utförsäkrade från sjukförsäkringen och tvingas leva på sin mans inkomst. Ett
samhälle som handskas så vårdslöst med människor tar inte vara på sin fulla
potential.
För många i vårt land går det bra, även i kristider. En av förutsättningarna för detta
är den socialdemokratiska välfärdspolitiken. Idag ser vi emellertid att denna välfärd
på flera punkter är på väg att tunnas ut, på ett sätt som i längden riskerar att drabba
mycket breda grupper. Ett samhälle som dras isär drabbar alla människor, inte bara
de som befinner sig långt ner på samhällsstegen. Om vissa personer permanent slås
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ut kommer otryggheten alltmer att breda ut sig, kostnaderna för sociala problem att
stiga och tillväxten inte nå sin fulla potential, eftersom alla inte får vara med och
bidra. Detta är ett gigantiskt slöseri med mänskliga resurser.
Detta är också en verklighet som ställer krav på en ny politisk färdriktning. För att
kunna svara på samhällsproblemen måste socialdemokratins samhällsanalys vara både
självständig och aktuell. Denna kombination har partiet alltför sällan lyckats med de
senaste åren. Därför har det inte heller lyckats hitta verkningsfulla reformer för att ta
itu med problemen. Sverige behöver ett parti med ett sammanhållet
samhällsbyggarperspektiv, och socialdemokratin måste bli mycket bättre på att gå i
opposition både mot ett allt mer segregerat och ojämlikt samhälle, och mot den
moderatledda regeringen.
Det vi ser runtomkring oss gör oss övertygade om att behovet av de
socialdemokratiska lösningarna är lika stort som någonsin. Det som har förändrats är
förutsättningarna för hur dessa lösningar ska åstadkommas. Vi ser att ojämlikheten
och ofriheten breder ut sig, till följd av att jobben är för få, villkoren på
arbetsmarknaden för tuffa, och för att skolan inte förmår ge alla barn en lika bra start
i livet. Vi ser att jämställdheten mellan män och kvinnor går tillbaka. Vi ser att
behovet av trygghet och stabilitet växer när globaliseringen snabbt och oförutsebart
kan förändra våra levnadsvillkor i grunden. Varken marknaden eller individen kan på
egen hand lösa klimatförändringarna eller de ekonomiska problemen i finanskrisens
kölvatten. Behovet av gemensamma lösningar är enormt. Ändå har socialdemokratin,
såväl i Sverige som på europeisk nivå, under lång tid befunnit sig på reträtt.
I valet 2010 gick socialdemokratin fram i ett samarbete mellan S, V och MP. Partiets
profil blev suddig och man fastnade allt för ofta i att föra fram enskilda politiska
förslag, utan att kunna ge dem ett sammanhang. De generella välfärdslösningarna, en
aktiv arbetsmarknads- och näringspolitik, det nära samarbetet med de fackliga
organisationerna och en självständig utrikes- och säkerhetspolitik har tidigare
tillsammans skapat attraktionskraften kring det socialdemokratiska samhällsbygget.
Men i valet 2010 hade människor och medlemmar svårt att se vilka som var de
bärande bjälkarna i det socialdemokratiska bygget.
Det bristande förtroendet för socialdemokratins förmåga att skapa full sysselsättning
är ett av de viktigaste skälen till partiets försämrade valresultat. Samtidigt har partiets
trovärdighet sjunkit också på andra områden. Klyftorna i Sverige har ökat i trettio års
tid, även under socialdemokratiska regeringar. Följden av den ökande ojämlikheten
och att allt fler står utanför arbetsmarknaden är att ofriheten breder ut sig i samhället.
Socialdemokratin har under lång tid inte förmått leva upp till sina grundläggande
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löften om arbete åt alla, ökad jämlikhet och större frihet för var och en. Detta har
skapat ett trovärdighetsproblem vars betydelse inte kan överskattas.
En del av socialdemokratins problem ligger också i att partiet i praktiken accepterat
att politikens möjligheter att styra har avlövats. Individens frihet och
utvecklingsmöjligheter är beroende av hur det omgivande samhället ser ut. Dessa
samhällsstrukturer kan bara påverkas gemensamt, det vill säga genom demokratin
och politiken. Om politiken träder tillbaka blir resultatet inte ökad frihet för den
enskilde, utan bara att andra maktgrupper - exempelvis starka ekonomiska intressen träder in i stället. Vi menar att politiken också i det moderna samhället har betydligt
större möjligheter att forma framtiden än vad som ofta påstås.
Det räcker dock inte med förstärkningar av politiken för att bygga en modern
socialdemokrati. Det handlar också om att ändra partiets arbetssätt. Partiet ska vara
Sveriges mest nyfikna, öppna, progressiva och ödmjuka. Så kan Socialdemokraterna
återigen bli en stark kraft för förändring. Bakgrunden till denna rapports tillkomst är
väl känd. Socialdemokraterna har gjort sitt sämsta val någonsin. Partiet brottas med
dåligt självförtroende och dålig intern tillit. Initiativet i debatten saknas, och alltför
mycket tid ägnas åt inåtblickande navelskåderi och etiketteringar av partikamrater.
Partiet har lagt mycket kraft på att mäta och följa opinionen. Nu behöver vi
socialdemokrater istället ägna oss åt att formulera politiska visioner, utveckla
reformer för en positiv samhällsutveckling och bilda opinion. Alla som idag är aktiva
i partiet har ett mycket stort ansvar. Vi ska gemensamt arbeta för att vända
utvecklingen.
Denna kriskommission tillsattes direkt efter valet för att utreda varför
socialdemokratin inte fått ett större politiskt förtroende. Vår uppgift har inte varit att
lägga fram ett nytt handlingsprogram för partiet. Ett sådant program måste arbetas
fram på en bredare bas än vad som är möjligt inom ramen för vårt arbete. Men vi vill
i undergruppernas rapporter och kriskommissionärernas gemensamma rapport lyfta
fram några områden som vi ser som centrala i de kommande årens politiska och
organisatoriska arbete. Vi väljer också att snarare se framåt än bakåt. Ett offensivt
program för vidareutvecklad välfärd, ökad konkurrenskraft, dynamiskt arbetsliv,
högkvalitativ utbildning, hållbar omställning och en mer öppen partiorganisation har
alla förutsättningar för att vara ett framgångsrikt politiskt program, både i storstad
och landsbygd och allt däremellan, även framöver.
Socialdemokratin söker inte makten för maktens egen skull. Vi söker makten för att
förändra samhället. Vår övertygelse är att människor gemensamt kan bygga ett
samhälle för morgondagen som är bättre än det vi har idag. Vi är också övertygade
om att Socialdemokraterna kan bli ännu mer av det möjlighetsorienterade,
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jämlikhetsfrämjande och demokratiska parti som Sverige så innerligt behöver.
Kriskommissionens rapporter ska ses som ett första steg på denna väg.

Våra rekommendationer
Arbete åt alla – för ekonomisk utveckling
och goda villkor
Ett av de viktigaste målen för socialdemokratin är full sysselsättning. Under 20 år har
Sverige inte nått detta mål, oavsett regering. Det bristande förtroendet för
socialdemokratins förmåga att skapa full sysselsättning är ett av de viktigaste skälen
till att partiet två val i rad tappat stora väljargrupper. Arbetslösheten gör att klyftorna
i samhället ökar och dämpar tillväxten, och går därmed emot kärnan i det
socialdemokratiska budskapet. Sysselsättningsfrågan måste stå i centrum för
politikutvecklingen de kommande åren. Även om ansatsen till detta hela tiden funnits
där, har partiet inte på länge lyckats utveckla ett fördjupat och trovärdigt program för
hur sysselsättningen ska kunna öka. Detta måste ändras.

Stärkt konkurrenskraft
Full sysselsättning kräver en stark konkurrenskraft, bland annat genom en ambitiös
innovationspolitik. Att den svenska exporten utvecklats långsammare än EU15 är en
av faktorerna bakom arbetslösheten. För att öka exporten krävs i dag insatser
framför allt för medelstora och mindre företag. Det handlar om stöd och rådgivning
för att komma ut på exportmarknaderna, men också för att få små och medelstora
företag att satsa mer på egen produktutveckling och innovationsförmåga. Sveriges
stora satsningar på forskning och utveckling måste få större utväxling i ökad export,
genom särskilda satsningar på små och medelstora företag. Tjänstesektorns betydelse
för ekonomin kommer att fortsätta att växa. Det finns fortsatt stor potential för
produktivitetstillväxt inom framför allt de icke-personliga tjänsterna. För att denna
potential ska tas tillvara krävs bland annat utbildningssatsningar och specifikt
anpassade insatser för innovationer, forskning och utveckling inom tjänstesektorn.
Starka och sunda statsfinanser är en nödvändig förutsättning för såväl tillväxt som
välfärd. Utan ordning och reda i den offentliga ekonomin begränsas politikens
möjligheter. Den ekonomiska politiken ska samtidigt användas som ett instrument
för att utveckla produktionsförmågan genom att stimulera investeringar och
efterfrågan. Den ska kunna vara ett aktivt konjunkturpolitiskt instrument, som
bromsar ekonomin i överhettningssituationer och stimulerar i lågkonjunkturer.
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Branscher med hög tillväxtpotential bör identifieras så att program kan utvecklas för
att få dem att växa och anställa. Det svenska exportundret på 1900-talet var bland
annat frukten av ett strategiskt samarbete mellan stat och näringsliv. Även idag skulle
ett sådant samarbete kunna ske, genom exempelvis den offentliga sektorns
upphandling. Den omsätter mycket stora summor och skulle kunna användas
betydligt mer strategiskt och samordnat än idag för att gynna innovationer, tillväxt
och sysselsättning. Statliga och kommunala upphandlingar måste också utformas så
att de ger reella möjligheter även för mindre företag att konkurrera.
En nödvändig förutsättning för ett blomstrande näringsliv är en välfungerande
infrastruktur. Det behövs betydande satsningar på utbyggd kollektivtrafik, vägar och
järnvägar, både för att gynna utvecklingen av regionala arbetsmarknader och för att
underlätta näringslivets behov av transporter. Sverige har under lång tid
underinvesterat i infrastruktur, något som försämrar villkoren för de företag som vill
veka i landet. Den nuvarande regleringen av järnvägssektorn behöver ses över och
samhället behöver ta ett mer övergripande ansvar för hela tågtrafiken.

Rörlighet och flexibilitet
De kommande åren står vi inför en situation där vi kan få uppleva arbetskraftsbrist
inom vissa sektorer och delar av landet, parallellt med en hög arbetslöshet. Det är
följden av otillräckliga satsningar inom arbetsmarknadspolitiken, utbildningssektorn,
bostadssektorn och kollektivtrafiken.
Det behövs en mer rörlig och flexibel arbetsmarknad. Men rörlighet åstadkoms inte
genom sämre anställningstrygghet eller genom att försämra för de arbetslösa.
Rörlighet förutsätter istället ett väl utbyggt utbildningssystem, som ger möjlighet för
individen att ställa om, och det kräver också en arbetslöshetsförsäkring som skyddar
individen. A-kassan ska vara en omställningsförsäkring, men det innebär att den
enskilde också måste få reala möjligheter att verkligen ställa om. Efter avslutad
ersättningsperiod är det samhällets skyldighet att erbjuda sysselsättning genom
exempelvis utbildning, lönesubventionerade arbeten eller beredskapsjobb. Människor
har på motsvarande sätt en skyldighet att delta efter förmåga. Samtidigt bör
subventionerade anställningar följas upp bättre, så att dessa inte missbrukas.
Det ska vara möjligt att ställa om till ny kompetens eller att bygga ut tidigare
kunskaper genom hela yrkeslivet. Det gäller såväl för personer med lång som med
kort utbildning. Systemet för studiefinansiering bör ses över för att gynna det
livslånga lärandet. Vidareutbildning ska vara möjligt även under yrkeslivet, genom
kompetenskonton eller motsvarande. Det är nödvändigt att återupprusta
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vuxenutbildningen och arbetsmarknadsutbildningen. Idag innebär nedskärningarna
på Komvux att alltför många människor aldrig får en andra chans. Den kvalificerade
yrkesutbildningen bör byggas ut. Ännu ett Kunskapslyft bör genomföras, och då
behövs särskilda åtgärder för att få med även lågutbildade män. Dessutom behöver
utbildningen för invandrare stärkas. Det gäller både svenskundervisningen och
möjligheterna att göra valideringar och kompletteringar av kompetens man har med
sig från ursprungslandet.
Matchningen mellan arbetslösa och lediga jobb måste förbättras. Det lokala
inflytandet över de arbetsmarknadspolitiska insatser som görs behöver öka, och
ansvarsfördelningen mellan stat och län/kommuner bör ses över.

En bostadsmarknad för ökad rörlighet
Dagens bostadsbrist och höga bostadspriser är direkt tillväxthämmande. De försvårar
en ökning av sysselsättningen, genom att människor inte har möjlighet att flytta dit
där jobben finns. Staten behöver ta ett större ansvar för finansieringen av
bostadsbyggandet. I första hand behövs en satsning på fler hyreslägenheter, inte
minst för ungdomar, men det behövs också åtgärder för att få fram nyproducerade
småhus till överkomliga kostnader i de storstadsregioner där priserna idag är mycket
höga. Det statliga stödet till bostadsbyggandet ska innefatta krav på förbättrad
energihushållning. Det behövs också särskilda insatser för upprustningen av de
många hus från miljonprogrammets dagar, som nu är i behov av mer genomgripande
underhållsåtgärder. Upprustningen av äldre bostadsområden bör inte bara omfatta
själva fastigheterna, utan området i sin helhet. I många sådana områden behövs
exempelvis lokaler för småföretag eller för olika aktiviteter för ungdomar.
En välfungerande bostadsmarknad är avgörande även för den samhällsekonomiska
stabiliteten. Finansiella kriser är ofta kopplade till överhettade bostadsmarknader och
den ökande skuldsättning bland hushållen en sådan är förknippad med. De åtgärder
som idag finns för att bekämpa denna situation är otillräckliga. En av få metoder att
dämpa bostadsprisutvecklingen är att höja räntan. En ränta som höjs mer än vad
inflationsprognoserna ger fog för innebär dock att konjunkturen dämpas för tidigt.
Bostadsbristen är alltså på flera sätt direkt kopplad till samhällsekonomin. Att
bankerna gör rekordvinster samtidigt som den riskfyllda utlåningen ökar, blir
dessutom ett allt större samhällsekonomiskt problem.

Det goda arbetet
De senaste åren har arbetslivets villkor kommit i skymundan i den politiska debatten.
Ändå har frågan om hur vi har det på jobbet stor påverkan på hur vi har det i livet i
stort. Jobbet kan göra oss friskare om det är utvecklande och erbjuder goda
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arbetsvillkor, men det kan också göra oss sjuka om stressen är stor eller arbetsmiljön
dålig. Vår ekonomi är helt beroende av lönernas utveckling och vår möjlighet till en
rik fritid är avhängig hur arbetstiden förläggs. Sammantaget menar vi att det är hög
tid att rikta ljuset mot arbetsplatserna. Om vårt mål om det goda livet för alla ska
kunna förverkligas, krävs att också målet om det goda arbetet blir verklighet.
Arbetstiderna håller på att bli ett stort arbetsmiljöproblem. Ofrivilliga deltider samt
obekväma och oregelbundna arbetstider är vanliga och drabbar främst kvinnor och
nytillträdda på arbetsmarknaden. Krav på ständig tillgänglighet och obetald övertid,
ofta långt utöver 40-timmarsveckan, är också ett växande problem. Totalt sett arbetar
inte människor mer idag än för femtio år sedan, men längre studietid samt mer
semester och föräldraledighet innebär att många arbetar mer intensivt under vissa
perioder i livet. Kraven kan upplevas som särskilt besvärliga i den fas av livet när
man har uppväxande barn att ta hand om. Därför bör möjligheterna att gå ner i
arbetstid under vissa perioder av livet utökas. Möjligheterna för den enskilde att mer
aktivt påverka fördelningen av arbetstid behöver också stärkas generellt. Samtidigt
finns det ett behov av att antalet arbetade timmar ökar, bland annat genom att fler
arbetar längre. Ett arbetsliv som inte sliter ut människor i förtid innebär att fler
kommer att kunna arbeta längre upp i åldrarna.
Arbetstidsfrågorna är i första hand en fråga för fackliga avtal, men man bör pröva
om det också behövs förändringar i lagstiftningen. Idag ser vi att arbetsrätten på fler
håll är på väg att urholkas, bland annat genom att bemanningsföretag används för att
kringgå lagen om anställningsskydd och genom att visstidsanställningar staplas på
varandra, något som bidrar till att göra bland annat ungdomars ställning på
arbetsmarknaden ännu osäkrare. Detta måste motverkas. Stat och kommun bör i sina
upphandlingsunderlag ställa krav vad avser rimliga arbetsvillkor; pressade priser ska
inte åstadkommas genom försämrade villkor för personalen. Utvecklingen inom
servicesektorn mot bemanning över hela dygnet kräver utbyggnad av barnomsorgen
också kvälls- och nattetid.
Som ett led i arbetet mot full sysselsättning behövs en bättre utbyggd organisation
för rehabilitering av personer med lång sjukskrivning. Men det behövs också åtgärder
inom arbetslivet, så att arbetsprocesser och arbetsuppgifter kan anpassas till personer
med nedsatt arbetsförmåga. Fokus bör också ligga på förebyggande insatser för att
förhindra att sjukskrivning uppstår.
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En skattereform för full sysselsättning
Skatt tas ut för att betala ett antal nyttigheter, som har betydelse både för
medborgarna individuellt, för företagen och för samhället i stort. Skatterna syftar
även till att skapa en rättvisare inkomstfördelning och till att styra konsumtion och
investeringar i önskad riktning. Skatter är inget självändamål. Diskussionen om
skattesystemet måste därför alltid föras kopplat till diskussionen om vad man vill att
skatterna ska betala. De kommande åren kommer vi att se ett växande behov av
bland annat äldreomsorg, sjukvård, infrastruktursatsningar, klimatinvesteringar,
bostadsbyggande och höjd kvalitet i välfärden. Med en ekonomisk tillväxt och ökad
sysselsättning växer det naturligt fram ett reformutrymme som måste användas för
dessa satsningar. Det finns alltså ett mycket litet utrymme för skattesänkningar. Det
är snarare så, att mot bakgrund av de stora skattesänkningar som genomförts på
senare år, så kan det inte uteslutas att ett större skatteuttag kommer att behövas för
att klara de stora investeringar som är nödvändiga när det gäller välfärd, klimat,
infrastruktur och bostadsbyggande.
Dagens skattesystem brister i både effektivitet och rättvisa. Möjligheterna att styra
skattepengarna dit där de bäst behövs och gör mest nytta har därmed försvagats. Det
går inte att rätta till problemen genom förändringar i enskilda skatter. Det behövs en
genomgripande översyn av hela skattesystemet. Utgångspunkterna ska vara
principerna om skatt efter bärkraft, likformighet och transparens. Skattesystemet
måste bygga på breda skattebaser och utformas så att arbete, investeringar och
hållbarhet gynnas och bidra till ökad ekonomisk jämlikhet. Strävan bör vara att nå en
blocköverskridande överenskommelse.
Socialdemokratin behöver fastställa sina utgångspunkter för arbetet med en
skattereform, inte genom en debatt kring enskilda skatter lösryckta ur sitt
sammanhang, utan med start i en diskussion om helheten. Förmågan att hitta nya,
effektiva sätt att ta ut skatt kommer att vara viktig. Det räcker inte att bara förhålla
sig till befintliga skatter.

Trygghet och kvalitet
Människan söker hela tiden både frihet och trygghet. De två företeelserna kan vid
första anblicken tyckas stå i motsättning till varandra, men i själva verket är de
varandras förutsättningar. Detta gäller även på arbetsmarknaden. Rörlighet och
effektivitet förutsätter trygghet. När människan inte hela tiden behöver känna att
någon flåsar i nacken frigörs kraft till kreativitet och utveckling.
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En av de mer centrala delarna av välfärdspolitiken är skolan. Socialdemokratin har
under många år brustit i att utveckla sin politik på detta område, och förtroendet för
partiet i dessa frågor har följaktligen varit lågt. Detta måste ändras. Socialdemokratin
kan aldrig acceptera en skola där resultaten och likvärdigheten sjunker, och där mer
än var fjärde elev lämnar gymnasiet utan fullständiga betyg.

En skola för lika möjligheter
Skolan måste stå i centrum för den socialdemokratiska politiken. Alla barn ska ha
chansen till en lika bra start i livet. Om inte skolan klarar av att åstadkomma detta
kan inte den orättvisa ojämlikheten i samhället brytas. Skolan är därför central när det
gäller att bekämpa klassklyftor, men också central när det gäller Sveriges framtida
konkurrenskraft. På så sätt är skolan grunden i en modern jämlikhets- och
tillväxtpolitik. Skolpolitiken ska utvecklas utifrån den forskning som finns om vad
som främjar kunskapsinhämtning och goda lärandemiljöer.
Internationella jämförelser visar att svenska elevers skolresultat sjunkit stadigt sedan
1990-talet. Så gör även likvärdigheten i den svenska skolan. Elevernas
socioekonomiska bakgrund får allt större genomslag. Detta är inte acceptabelt.
Sverige måste ha en skola som svarar mot de krav som finns i arbetslivet och i
omvärlden. Lösningen på att var fjärde tjugoåring saknar fullständig
gymnasieutbildning kan inte vara att sänka kraven på vissa elever, då det innebär att
de kommer att sakna viktiga kompetenser som behövs i arbetslivet. Det är viktigt att
alla gymnasieprogram ger högskolebehörighet – men de elever som skolan inte
förmår ge detta, exempelvis sent anlända flyktingbarn, måste ha goda möjligheter att
skaffa sig det senare.
Lärarens roll är central för kunskapsutvecklingen i skolan. Därför måste lärarrollen
stärkas. Statusen och kvaliteten på lärarutbildningen ska höjas, och det måste
säkerställas att de som antas på utbildningen är lämpliga. Lärare bör även få ta del av
ledarskapsutbildning. Lärare som utvecklas och åstadkommer goda resultat efter
förutsättningarna ska premieras. Även rektorerna spelar en viktig roll, och det
pedagogiska ledarskapet i skolan bör stärkas.
Skolan måste bli mer individanpassad, men eleverna ska inte lämnas ensamma med
ansvaret för sin utbildning. Särlösningar genom nivågruppering och eget arbete har
visat sig vara ineffektiva. Elever som riskerar att halka efter måste få snabb
uppföljning för att förhindra att problemen växer.
Språkets betydelse för inlärningen är central. Men det avgörande för vem som lyckas
i skolan är inte vilket språk eleven har som modersmål – det avgörande är hur pass
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rikt detta språk är. Modeller för hur skolan ska kunna kompensera för ett otillräckligt
språk måste tas fram. Här spelar även förskolan en mycket viktig roll i att stärka
barnets språkutveckling från tidig ålder.
Det behövs dessutom en översyn av styrningen och resursfördelning i skolan.
Genom en starkare koppling mellan behov och resurser kan likvärdigheten öka.

Utvärdera förändringarna i offentlig sektor
De senaste decennierna har en rad reformer genomförts inom välfärden. På
exempelvis skolans område finns det mycket som tyder på att förändringarna fått en
rad oönskade effekter. De senaste decenniernas reformer på välfärdsområdet måste
utvärderas grundligt, med avseende på kvalitet, likvärdighet och jämlikhet.
I en diskussion om hur vården, skolan och omsorgen ska fungera måste
socialdemokratin utgå från hur verkligheten ser ut. Kvaliteten och likvärdigheten ska
stå i fokus, eftersom det är vad som är viktigt för människor. Men kvalitet och
likvärdighet kan inte kopplas loss från driftsformerna, eller snarare, från hur
regelverken och ersättningssystemen är utformade. När nya aktörer etablerar sig
inom välfärden medför det mycket positivt, men det väcker också nya frågor kring
hur regler om etablering, innehåll och finansiering ska se ut för att garantera
likvärdighet och kvalitet.
Eftersom ersättningen inom exempelvis skolan är lika för alla utförare, oavsett
kostnadsbild, ligger den primära möjligheten att göra vinst i att spara på utgifterna.
Då den stora kostnaden i all välfärdsverksamhet är personalen, är det inte förvånande
att fristående skolor har en lägre personaltäthet än kommunala. Även i de fall privata
välfärdsföretag lyckas åstadkomma överskott genom ökad effektivitet som inte går ut
över kvaliteten, så innebär inte denna effektivisering en vinst för skattebetalarna, och
kanske inte ens för verksamhetens användare. Istället lämnar överskotten ofta
verksamheten genom att bli till vinst som på olika sätt delas ut till ägarna, eller
används för att expandera verksamheten utomlands. När kommunal välfärd gör
överskott går däremot resurserna undantagslöst tillbaka till verksamheten. För
skattebetalaren är det alltså dyrare med privat utförd välfärd än kommunal. De
incitament som skapas av dagens ersättningssystem kan i högsta grad ifrågasättas. De
är inte utformade för att uppmuntra hög kvalitet. Därför bör nya ersättningssystem
för privata välfärdsföretag tas fram. När vinstsyftet blir det överordnade målet för
verksamheten, ökar riskerna för ojämlikhet och sortering. Skattepengar som används
till att finansiera välfärden ska stanna i välfärdsverksamheten. Därför bör
vinstuttagen lagbegränsas.
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Även reglerna för etablering av välfärdsföretag måste ses över. Målet är att
valfriheten för medborgarna ska stå i fokus, inte valfriheten för företagen. När
landets kommuner har veto när det gäller vindkraftverk, hur kan det komma sig att
de inte har det när det gäller etableringen av nya skolor?

Utveckla välfärden
Samhällen med stora tillgångar på socialt kapital – mellanmänsklig tillit - har en bättre
fungerande demokrati, bättre ekonomisk tillväxt och lägre brottslighet än samhällen
med låg tillit. Avgörande för det sociala kapitalet är närvaron av en omfattande och
generell välfärd. Det är i länder där detta finns – såsom de socialdemokratiskt
präglade nordiska länderna – som tilliten är som högst. Jämfört med selektiva
välfärdsprogram är risken för godtycke, korruption och särbehandling mindre. Det
system för kollektivt riskbärande som den generella välfärden innebär, inklusive
arbetslöshets- och sjukförsäkring, medför bättre liv för alla människor, men de utgör
också viktiga förutsättningar för tillväxt och fler jobb. De länder som har dessa
system har högre tillväxt. Socialdemokratin måste bli bättre på att formulera detta
samband mellan välfärd och utveckling.
På många områden har kvaliteten i välfärden blivit sämre, trots att Sverige blivit allt
rikare. När människors standard höjs på andra områden kommer även deras
förväntningar på välfärden att öka. Fokus måste ligga på att all välfärdsverksamhet
ska vara så bra att den inte behöver väljas bort av kvalitetsskäl. Människor ska inte
behöva vara oroliga över att ett felval får allvarliga konsekvenser för barnens
utbildning eller gamla mammas omvårdnad.
De, oftast kvinnor, som jobbar i välfärden är avgörande för verksamhetens kvalitet.
Målet för socialdemokratin bör vara att åstadkomma världens bästa jobb i offentlig
sektor. Det innebär bland annat att ta ett betydligt större ansvar som arbetsgivare i de
kommuner och landsting där socialdemokrater sitter vid makten.
De svenska kommunerna har ett långtgående självstyre med tydligt ansvar för bland
annat skolan, äldreomsorgen, miljö och individ- och familjeomsorg. I många
kommuner fungerar detta bra. Samtidigt ser vi hur befolkningsminskningen tvingar
in många mindre kommuner i en negativ spiral. Ska medborgarna även i framtiden
garanteras hög kvalitet oavsett var man bor måste staten antingen initiera en
kommunreform eller ekonomiskt stödja landets mindre kommuner.

Trygg sjuk- och arbetslöshetsförsäkring
Sverige är ett av världens rikaste länder. Ändå befinner vi oss i en situation där svårt
sjuka personer lämnas utan försörjning. Redan hårt drabbade människor tvingas
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ibland utstå en orimlig behandling, där deras sjukdom ifrågasätts, deras inkomst dras
in och de kan tvingas sälja sin lägenhet och gå till socialen för att få uppehälle. Detta
är inte värdigt ett välfärdssamhälle. Sjukförsäkringens kvalitet måste stärkas.
Socialdemokratin har inte förmått förmedla den viktiga roll socialförsäkringarna
spelar i ett modernt, tryggt och rörligt samhälle. Socialförsäkringar är långt ifrån
enbart en angelägenhet för de som har oturen att bli sjuka och/eller arbetslösa.
Tvärtom påverkar de tryggheten, lönenivåerna och arbetsvillkoren för alla
människor. Därför är det nödvändigt att höja taken i sjuk- och
arbetslöshetsförsäkringen. Kvalifikationskraven i arbetslöshetsförsäkringen måste
förändras så att betydligt fler omfattas. Samtidigt är det nödvändigt att utveckla
rehabiliteringen och satsa på att hålla människor kvar i arbetslivet.

Rättvisa pensioner
Det nya pensionssystemet har nu varit i kraft i drygt ett decennium. I en del
avseenden har systemet infriat förväntningarna, men det har också visat sig ha
väsentliga nackdelar. Det är alltför sårbart när tillväxten viker, vilket visat sig på
senare tid när bromsen nu sänker pensionerna under flera år i rad. Pensionsnivåerna
har blivit låga samtidigt som förvaltningskostnaderna ökat. Klassklyftorna bland de
äldre förstärks när antalet år i arbetslivet får en så stor betydelse för pensionsnivån. I
grunden är systemet underfinansierat. Pensionssystemet bör nu utvärderas, stärkas
finansiellt och göras mer rättvist.

Grön omställning
Miljö- och klimatpolitiken har länge varit en viktig del av socialdemokratin.
Begreppet ”det gröna folkhemmet” är en angelägen vidareutveckling av detta. Tyvärr
har det ännu inte fått den konkreta innebörd som behövs. Klimatpolitiken är
avgörande inför framtiden. Därför måste socialdemokratin fördjupa sin
politikutveckling på detta område.
Att människan påverkar sin miljö är inget nytt. Men aldrig tidigare har vår påverkan
på ett liknande sätt hotat vår egen och andra arters hela existens. Världens klimat är
nu på väg att förändras på ett så radikalt sätt att själva livet på jorden hotas.
Idag producerar och konsumerar vi resurser i en takt som inte är hållbar. Samtidigt
sker detta utan att producenter och konsumenter direkt behöver betala för skadorna.
Den globala ekonomin har under lång tid fått utvecklas utan att mötas av regelverk
som hindrar rovdrift på miljön. Att etablera verkningsfulla regelverk hör till de
största utmaningar världens politiker idag måste hantera. Detta förutsätter utvecklade
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internationella institutioner. Vi bör arbeta för driva på det nödvändiga
förändringsarbetet, både i Sverige och inom EU.
Frågan för världens politiska och ekonomiska ledare idag är vem som ska betala för de
åtgärder och begränsningar som är nödvändiga för att vända utvecklingen. En radikal
omställning av användningen av fossila bränslen innebär enorma investeringar i
alternativ energi, oavsett om det är kärnkraft, vind, sol eller något annat. Att skapa en
ny ekonomisk balans måste ske på ett sådant sätt så att risken för allvarliga sociala
och internationella konflikter minimeras.
Socialdemokratin måste förhålla sig mycket aktivt till dessa frågor, inte pliktskyldigast
nämna något om ”det gröna” i slutet av sina tal. En angelägen uppgift för
socialdemokratin är att utveckla politiska svar på de sociala konflikter och
fördelningsproblem som följer i klimatförändringarnas och klimatpolitikens spår.
Klimat- och energifrågorna handlar också om konkreta åtgärder inom
samhällsplaneringen och i kommunerna. Det tidigare stödet till kommunerna för att
ta fram och genomföra en lokal klimatstrategi (KLIMP) var mycket framgångsrikt
och bör återinföras. Att utveckla större regionala arbetsmarknader är nödvändigt för
att kunna nå full sysselsättning. Men stora arbetsmarknader skapar också mycket
transporter. Det behövs en utbyggd kollektivtrafik efter en genomtänkt planering
som också väger in frågan hur samhällelig och kommersiell service kan kopplas ihop
med trafiknätet.
Frågan om den gröna omställningen innebär också möjligheter till ett offensivt
samhällsbygge. Sverige kan vara med och bidra till viktig teknikutveckling som
gynnar landets export och bidrar till att göra Sverige till en förebild i världen.

Vår plats i världen
Den självständiga och progressiva linjen i internationella frågor har varit ett av
socialdemokratins signum. Ställningstaganden mot apartheid och Vietnamkriget,
alliansfriheten, den ambitiösa biståndspolitiken, kampen mot kolonialt förtryck i
Afrika och Sydostasien, och kampen för en palestinsk stat i Mellanöstern ligger
många socialdemokrater varmt om hjärtat. Att Sverige haft en självständig röst i
världen har varit mycket värdefullt och har bidragit till en internationell utveckling
mot mer fred och frihet.
Socialdemokratin måste återigen stärka sitt internationella arbete och kanalisera
progressiva människors engagemang i dessa frågor. Den socialdemokratiska
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utrikespolitiken kan aldrig begränsas till diplomatiska angelägenheter utan måste
handla om ett brett folkrörelsearbete. Socialdemokratin måste återigen bli det
självklara alternativet för människor som brinner för mänskliga rättigheter och
internationell solidaritet.
EU-medlemskapet har i vissa avseenden förändrat förutsättningarna för en
självständig utrikes- och säkerhetspolitik. Att EU-länderna försöker samordna sin
utrikespolitik innebär dock inte att Sverige ska lägga ner sin röst eller krypa bakom
stormakterna. Tvärtom: svensk socialdemokrati måste i EU-samarbetet slå vakt om
mänskliga fri- och rättigheter och folkrätten. Sveriges alliansfrihet ger oss en alldeles
särskild möjlighet, och skyldighet, att göra detta.
Kriget mot terrorismen har präglat de internationella säkerhetspolitiska
diskussionerna under snart ett decennium. Den svenska socialdemokratin bör vara
mer offensiv för att bredda diskussionen kring hur vi kan uppnå gemensam trygghet i
världen.
EU-institutionerna har utvecklats dramatiskt under de senaste åren, inte minst i
finanskrisens och EMU-krisens spår. Behovet av ett starkare internationellt
samarbete är stort. Ökad överstatlighet innebär dock både politiska risker och
möjligheter för en rörelse som vill värna det sociala perspektivet. Tendensen mot
ökad judikalisering, det vill säga att beslut som tidigare legat på politisk nivå flyttas till
domstolar, kräver nya förhållningssätt. Socialdemokratin måste ägna ett förnyat
intresse åt det europeiska samarbetet och tillsammans med de andra
socialdemokratiska partierna i EU utveckla en strategi för hur den sociala
dimensionen i EU-samarbetet ska stärkas. Arbetet med det europeiska
socialdemokratiska partiet och det europeiska fackliga samarbetet måste prioriteras,
och arbetarrörelsen måste bli mycket bättre på att själva använda juridiska vägar för
att flytta fram sina positioner i Europa.

Utveckla demokratin
Utöka demokratins omkrets
De senaste decennierna har vi sett en utveckling mot att politikens och demokratins
handlingskraft har beskurits. Parallellt med detta har en syn på medborgaren som
konsument, av såväl politik som offentliga tjänster, vuxit fram. Detta förklarar
möjligen det senaste valets fokus på ”plånboksfrågor” – politiken ses allt mer som en
butik, där konsumenter väljer de varor de gillar bäst. Socialdemokratin kan aldrig nöja
sig med detta synsätt. Demokrati kan bara existera om människor är med och skapar
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den gemensamt. Socialdemokratin behöver därför tydligare formulera ett program
för hur demokratin kan stärkas. Till detta hör också en diskussion om inflytandet i
arbetslivet. Politiken har mycket större möjligheter att hävda sig gentemot
marknadskrafterna än vad många tror och påstår.

Sveriges mest öppna, nyfikna och ödmjuka parti
Socialdemokraterna ska både uppfattas som och vara nyfikna, öppna och hungriga.
Kryddas detta med en stor portion ödmjukhet är vi övertygade om att
Socialdemokraterna återigen kan bli en stark progressiv kraft. Men om
Socialdemokraterna ska växa och bli mer relevanta för människor måste politik,
organisation, kommunikation och ledarskap vara intimt sammanflätade. Detta har
partiet inte lyckats med de senaste åren, vilket inneburit att kommunikationen
uppfattats som spretig och den politiska analysen som ytlig.
Det socialdemokratiska partiet är till vissa delar en sluten värld. I en sådan omgivning
växer det till slut fram en partikultur som inte främjar öppenhet och transparens. Ska
vi återvinna förtroendet måste förändringsresan präglas av öppenhet och nyfikenhet
gentemot både medlemmar och medborgare, på alla nivåer i partiet.
En viktig del av värdet i medlemskapet ligger i den exklusiva rätten att få vara med
och besluta om Socialdemokraternas politik och organisation. Att ta tillvara lusten
och rätten för medlemmar att påverka är en av partiets stora utmaningar och
uppgifter. Med dagens teknik finns inga gränser för hur detta kan gå till. Att tillämpa
medlemsomröstning i högre utsträckning är ett av många sätt att öka
organisationstilliten och stärka känslan av alla medlemmars lika värde. Formandet av
socialdemokratiska föreningar som har en sakpolitisk fråga som huvudsaklig
organisationsgrund bör uppmuntras, såväl lokalt som nationellt. De traditionella
geografiska gränsdragningarna får inte hindra att nya nätverk bildas.
Socialdemokratiska företrädare ska inte bara ha förmågan att leda partiet, utan också
vara en samhällsförändrande kraft och förstå de förändringar vi står inför. De
personer som utses till ledande uppdrag måste besjälas av viljan att leda och driva det
utvecklingsarbete och den omprövning som måste till inom vårt parti. Ett modernt
ledarskap innebär också förmåga att skapa förutsättningar för att stärka medlemmars
kapacitet och att lyfta och bekräfta den enskilde medlemmen.
Det är nödvändigt att se över representationen i partiets beslutande organ. För att
inte trovärdigheten ska urholkas, måste storleken på grupperna förändras.
Gruppernas storlek är ofta av den karaktären att de inte kan vara fungerande
beslutsorgan utan att mindre, mer informella grupper och strukturer byggs upp.
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Socialdemokratin måste vara genuint nyfiken på sin omvärld. Idag bemöts omvärlden
alltför ofta med ointresse eller i värsta fall överlägsenhet. Ska vi lyckas bygga kunskap
och förtroende och bli ett stort parti igen, krävs en helt ny attityd där vi visar intresse
för hur personer utanför partiet förhåller sig till dagens samhällsproblem.
Socialdemokratin måste präglas av kunskapstörst och aktivt vända sig till
forskningen, nya sociala rörelser och andra fora där politisk kunskap idag smids fram.
Partiets studieverksamhet måste därför också stärkas, såväl lokalt som regionalt och
centralt. Oppositionsåren bör ägnas åt en bred utbildningssatsning, som kan nå så
många både nuvarande och nya medlemmar som möjligt.
För att fördjupa Socialdemokraternas kunskap i olika sakfrågor bör partiet arbeta
med ständiga kommissioner inom ett eller några sakområden samtidigt. Dessa ska
arbeta öppet och grundligt, inhämta de senaste forskningsresultaten på området, fylla
på vår kunskap och lägga grunden för politikutvecklingen på det enskilda området.
Samtidigt bör en funktion som utvecklar och förädlar politiska idéer till realpolitiska
förslag inrättas på nationell nivå. Det ska vara en väl sammansatt grupp som ansvarar
för politikutvecklingen på kort och lång sikt. En sådan enhet ska utnyttja det faktum
att Socialdemokraterna styr ett stort antal kommuner och landsting runt om i Sverige.
Här finns stora möjligheter att knyta ihop lokal och nationell politik på ett spännande
sätt, genom att den politikutveckling som sker av socialdemokratiska lokalpolitiker
samlas upp. Goda exempel på ”socialdemokratiska modellkommuner” bör lyftas
fram. Man ska också hålla kontakt med fackliga organisationer och forskare.
Vi vill även pröva nya modeller för medlemsvärvning genom att inrätta ett nationellt
callcenter. Inom ramen för detta ska dessutom olika modeller för fundraising prövas.
Huvudansvaret för medlemsvärvning hamnar därmed på nationell nivå. Den
regionala och lokala nivån får ett tydligare ansvar för att ta emot nya medlemmar.
Nya och befintliga tankesmedjor, stiftelser och andra fora som främjar
socialdemokratisk idé- och politikutveckling bör prioriteras. Dessa ska tillåtas att
arbeta självständigt med högt i tak. Det förutsätter att tillräckliga resurser avsätts.
Arbetarrörelsen bör också överväga att satsa på att starta en egen högskola, ett
”progressivt universitet”, som är kopplad till rörelsen men vars akademiska inriktning
är helt självständig.
Arbetarrörelsen bör vidare se över möjligheten att bedriva en större nyhetstidning på
nätet. Det finns redan påbörjade vänsterinriktade projekt vad gäller nätbaserad
nyhetsmedia. Dessa kan tas som utgångspunkt för inspiration eller framtida
samarbeten för att öka närvaron av en stark vänsterröst i det massmediala landskapet.
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I de kommande årens oppositionsarbete måste Socialdemokraterna koncentrera sig
på att bilda opinion istället för att jaga den. Bara genom att återerövra
problemformuleringsprivilegiet kan vi bli mer relevanta för människor.
Socialdemokratin ska vara en självständig röst, som inte bara förhåller sig till andra
partier och deras förslag. Vi har en egen samhällsanalys. Vi vet att den bär. Genom
att tro på den och utveckla vår egen politik är vi övertygade om att vi också kan få
fler människor med oss i det socialdemokratiska samhällsbygget.
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Faktabaserad
valanalys
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Förord
Denna rapport har beretts av gruppen för faktabaserad valanalys. Gruppen har haft
följande sammansättning:
Ulf Bjereld, Peder Björk, Johan Hassel, Helene Hellmark Knutsson, Renée Jeryd,
Gunilla Johansson, Åsa Lindestam, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Greger Tidlund,
Jonas Wall, Kicki Liljeblad och Patrik Karlsson.
Morgan Johansson har varit ordförande för gruppen, och Odd Guteland sekreterare.
Arbetsgruppen har träffats vid tre tillfällen, och till sitt förfogande haft officiell
valstatistik, offentliga opinionsundersökningar och interna opinionsundersökningar.
Man har också inhämtat synpunkter och material från utomstående val- och
välfärdsforskare.
Detta är en förkortad version av den rapport som gruppen för faktabaserad valanalys tagit fram.
Rapporten i sin helhet lades fram för partistyrelsen den 3 december 2010 och förtroenderådet den 4
december 2010. Den finns att ladda ner på Socialdemokraternas hemsida.
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Inledning
Valet 2010 var den andra valförlusten i rad för socialdemokratin. 2006 tappade vi
nästan 5 procentenheter, och 2010 ytterligare drygt 4 procentenheter. Vi
misslyckades med att ta tillbaka regeringsmakten, och vi gjorde det sämsta
valresultatet på nästan 100 år.
En analys av 2010 års val måste ses i ett längre perspektiv, som sträcker sig tillbaka
till millennieskiftet och åren före det. Partiets valförlust är en del i en nedåtgående
trend över tid. Denna nedåtgående trend delar de svenska socialdemokraterna
dessutom med de flesta av sina systerpartier i Europa. Det kan finnas många
strukturella orsaker bakom denna nedgång, och alla svar kan inte ges i en valanalys.
De mer långsiktiga samhällsförändringarna ska därför analyseras ytterligare i
Kriskommissionens idépolitiska arbetsgrupp.
Denna framställning inleds emellertid med en tillbakablick på valen 2002 och 2006,
bl a för att försöka ge svar på varför vi var så framgångsrika i början av decenniet.
Därefter görs en närmare analys av mandatperioden 2006-2010, där vi bl a söker
förklaringar till att vi på bara två år, från hösten 2008 till hösten 2010, förlorade ett
mycket stort övertag i opinionen.
Detta är en politisk valanalys. Vi är övertygade om att de flesta svar på frågan om
varför vi förlorade valet står att finna just i de politiska faktorerna: d v s hur de
politiska och strategiska vägvalen såg ut i olika skeden. Men Kriskommissionen
kommer också att behöva göra en organisatorisk valanalys, där valorganisationens
arbetssätt utvärderas. Det återkommer vi med senare.
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Det långa perspektivet;
opinionsutvecklingen 2000-2006
Perioden 2000-2002
Stödet för Socialdemokraterna mellan valen 2002 och 2010
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Vid ingången av 2000-talet såg framtiden ljus ut för socialdemokratin. 1990-talets två
stora politiska projekt – budgetsaneringen och halveringen av arbetslösheten – var
avklarade och båda blev två stora politiska triumfer. Socialdemokratin hade övertagit
en ekonomi i fritt fall 1994 och genomdrivit en budgetsanering med stor kraft.
Impopulära besparingar och skattehöjningar hade lett till en kraftig nedgång i
väljarstödet 1998, men inte värre än att den socialdemokratiska regeringen kunde
sitta kvar med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Vid millennieskiftet var det tydligt för de flesta väljare att budgetsaneringen varit
nödvändig och att Sverige nu var på rätt väg. Underskott hade vänts till överskott,
statsskulden amorterades av, räntorna hade sjunkit, tillväxten återkommit.
Förtroendet för Socialdemokraternas ekonomiska politik var högt.
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Detta underströks ytterligare av utvecklingen på arbetsmarknaden. 1996 hade Göran
Persson satt upp målet om att arbetslösheten skulle halveras till år 2000. Det innebar
en minskning från 8 procent 1996, till 4 procent 2000. Många misstrodde det löftet,
vissa höll det för omöjligt. Men utvecklingen på arbetsmarknaden kom att överraska
de flesta bedömare, och Sverige fick en mycket stark sysselsättningsuppgång under
de sista åren på 1990-talet. Arbetslösheten föll, och under år 2000 nåddes 4procentnivån. Med det stärkte socialdemokratin sitt förtroende också när det gällde
förmågan att bekämpa arbetslösheten.
Vid sidan av dessa två stora uppgifter, budgetsanering och arbetslöshetsbekämpning,
så hade också en rad projekt sjösatts under 1990-talet för att modernisera Sverige och
utveckla välfärdsstaten. Vuxenutbildningen hade byggts ut kraftigt inom ramen för
det så kallade Kunskapslyftet. Den högre utbildningen hade expanderat, med fler
studenter, fler högskolor över hela Sverige och fler universitet.
Välfärden hade utvecklats med bl a kraftigt ökat stöd till kommunsektorn (de s.k.
Perssonpengarna), allmän förskola för 4-5-åringar och maxtaxa i barnomsorgen.
Infrastrukturen hade byggts ut, med vägar, järnvägar och bredbandsutbyggnad. År
2000 invigdes t ex Öresundsbron.
Det gröna folkhemmet blev visionen för det ekologiskt hållbara samhället, och en rad
konkreta åtgärder sattes in för att bl a få ner utsläppen av växthusgaser. Sverige tog
ett steg bort från kärnkraftsamhället med avstängningen av Barsebäck, i kombination
med åtgärder för att effektivisera energianvändningen och bygga ut miljövänlig
energiproduktion. Energibeslutet kom till stånd efter en bred blocköverskridande
överenskommelse.
Sammantaget så var det en stark och initiativrik socialdemokrati som tog steget in i
2000-talet. Intrycket förstärktes av EU-ordförandeskapet 2001, som blev en stor
framgång med bl a beslut om utvidgning av EU till länderna i Öst- och
Centraleuropa. Hanteringen av 11-septemberattackerna 2001 bidrog sedan ytterligare
till att stärka bilden av en regeringsduglig och handlingskraftig s-regering.
Samtidigt var borgerligheten försvagad och splittrad. Det organiserade samarbetet
mellan S och C i den ekonomiska politiken hade visserligen avtagit efterhand 199798, men på många andra områden fanns det fortfarande möjlighet att göra
överenskommelser som sedan vårdades år efter år. Det gällde t ex försvarspolitiken
och som nämnts energipolitiken.
Dessa omständigheter gjorde att valet 2002 blev en stor framgång för
socialdemokratin. Partiet fick nästan 40 procent av rösterna i riksdagsvalet, och
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erövrade ensamt eller tillsammans med andra partier makten i en lång rad kommuner
och landsting.

Perioden 2002-2006
Efter valet 2002 förhandlade S, V och Mp fram en gemensam politisk plattform
bestående av 112 punkter. Samarbetet mellan de tre partierna om den ekonomiska
politiken fick fastare former, men en del politikområden lämnades fortfarande
utanför trepartisamarbetet. Det gällde t ex utrikespolitiken.
På många områden blev också denna mandatperiod en framgångsrik period. Bl a tog
regeringen tag i de höga sjukskrivningstalen med en rad åtgärder, och efter något år
började sjukskrivningarna minska.
Men på andra områden gick det sämre. Arbetslösheten hade varit nere på 4 procent
år 2000, och vi hade många gånger deklarerat att detta bara var ett steg på vägen:
Sverige skulle tillbaka till full sysselsättning. Men detta infriades inte. Tvärtom ökade
arbetslösheten från mitten av mandatperioden. Regeringen satte in åtgärder under
hösten 2005, bland annat de s.k. plusjobben, men det var i ett sent skede.
EMU-omröstningen 2003 ledde till mycket uppmärksamhet kring
meningsmotsättningarna inom socialdemokratin, och tecknade en bild av internt bråk
och splittring. Dessutom förlorade ja-sidan. Partiledningen hade kampanjat för ett ja,
men en stor majoritet av de socialdemokratiska väljarna röstade nej.
Strax före EMU-omröstningen mördades utrikesminister Anna Lindh. Det var en
mycket stor förlust, både på ett personligt och politiskt plan. Socialdemokratin
berövades en av sina mest uppskattade profiler och framtidsnamn, och hon lämnade
ett stort tomrum efter sig.
På annandag jul 2004 inträffade tsunamin i Indiska Oceanen, och regeringen fick
under återstoden av mandatperioden mycket kritik för sin krishantering. Väljarnas
förtroende för socialdemokratins regeringsduglighet fick sig en knäck.
Efter 12 års regerande började också ”time for change”-argumentet göra sig påmint.
Väljarna blev mer öppna för att pröva något nytt. I det läget samlade de borgerliga
ihop sig och bildade sin allians. De sköt in sig på arbetslöshetsfrågan och började tala
om ”utanförskap”.
Moderaterna förflyttade sig, åtminstone i retoriken, in mot mitten. Man accepterade
bl a arbetsrätten och sa sig inte vilja sänka skatterna för de allra rikaste så mycket som
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man velat göra tidigare. Istället sa man att skattesänkningarna skulle inriktas mot lågoch medelinkomsttagare. I samma skede rörde sig både C och Fp högerut, och lade
sig i vissa frågor t o m till höger om Moderaterna. Det gjorde det svårare för
socialdemokratin att hitta möjligheter till blocköverskridande lösningar.
Socialdemokraterna förlorade valet 2006. Partiet backade med nästan 5
procentenheter, och fick ca 35 procent av rösterna. Det är svårt att göra bra val efter
12 år i regeringsställning, men regeringsmakten missades faktiskt bara med 2
procentenheter 2006. Skillnaden mellan de borgerliga och de röd-gröna partierna i
riksdagen efter valet blev trots allt bara 7 mandat. Regeringen Reinfeldt fick tillträda
med en hårfin majoritet bakom sig.

Det korta perspektivet - utvecklingen
2006-2010
Röd-grönt – de borgerliga 2006-2010

Källa: Svensk väljaropinion sammanställd av Novus Opinion
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Inledningen av mandatperioden
Mandatperioden började illa för den borgerliga regeringen. Några statsråd hann
knappt tillträda innan de fick avgå på grund av uppseendeväckande skandaler.
Förändringarna av arbetslöshetsförsäkringen, med bl a kraftigt sänkta ersättningar till
de arbetslösa och höjda avgifter, hafsades fram under stor tidspress och väckte stort
motstånd i breda grupper.
Från valet 2006 till våren 2008 så hade de tre rödgröna partierna ett mycket
betryggande övertag i förhållande till de borgerliga. Som mest hade de röd-gröna
partierna ett övertag på 18 procentenheter i förhållande till de borgerliga, vid
årsskiftet 2007-2008. Så sent som i september 2008 skilde det 15 procentenheter till
de röd-grönas förmån: de rödgröna partierna fick sammanlagt 55 procent, de
borgerliga knappt 40.
Sedan skedde en kraftig scenförändring, med början hösten 2008.

Finanskrisen
I början av hösten 2008 inleddes finanskrisen. Lehman Brothers gick i konkurs i
USA, och chockvågorna spred sig i hela världens finansiella system. Det visade sig
vara ett korthus, och bank efter bank drogs med när luften gick ur kreditmarknaden.
De politiska följderna av finanskrisen 2008 är, paradoxalt nog, en av de viktigaste
förklaringarna till den borgerliga valsegern 2010.
Finanskrisen innebar för det första att regeringen fick något att skylla på när det
gäller utvecklingen på arbetsmarknaden. De borgerligas viktigaste vallöfte 2006 var
att bekämpa arbetslösheten. Det skulle ske med sänkta skatter och sämre
arbetslöshetsförsäkring. Men resultatet har blivit tvärtom: arbetslösheten i Sverige
2010 är mycket högre än 2006, och ligger nu på nästan 8 procent, eller nästan
400 000 personer. Massarbetslösheten har permanentats. Vi socialdemokrater talade i
slutet av 1990-talet om 4 procents arbetslöshet som ett tak som vi inte fick gå över.
Nu är det ett golv som man inte kommer under.
Normalt sett straffas en regering som inte infriar sina löften i frågor som är viktiga
för väljarna. Men den här gången kunde de borgerliga försvara sig med att
utvecklingen på arbetsmarknaden var finanskrisens fel, inte den borgerliga
regeringens.
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För det andra innebar finanskrisen att regeringen kunde framstå som garanter när det
gäller ordning och reda i ekonomin i en orolig värld. I oroliga tider sluter människor
ofta upp bakom landets ledning, om de får en känsla av att ledningen vet vad man
gör. Det lyckades de borgerliga utnyttja. Trots massarbetslösheten, och trots att
regeringen i praktiken bara levt på de statsfinansiella överskott som s-regeringen
lämnade över, så framstod Sverige som en stabil statsfinansiell ö i ett oroligt hav, och
det har väljarna tillgodoräknat de borgerliga.
För det tredje innebar finanskrisen att de borgerliga fick förmånen att gå till val i en
ekonomisk uppgång. Det ekonomiskt svagaste året var 2009, med ett kraftigt fall i
BNP och skenande arbetslöshet. 2010 kom återhämtningen som en rekyleffekt. På
valdagen var det därmed många väljare som drog slutsatsen att Sverige nu var på väg
ut ur krisen. En mycket hög andel av väljarna såg ljust på den ekonomiska framtiden,
både för egen del och landets.
Finanskrisen innebar således att regeringen kunde ta initiativet i den för väljarna
mycket viktiga ekonomiska politiken. Samtidigt så förmådde inte de rödgröna att
formulera en trovärdig krispolitik.

Det rödgröna samarbetet
Hösten 2008 inleddes också det rödgröna samarbetet. Det var ett stort steg för ett
parti som inte på nästan 50 år ingått i någon koalition, att flera år före ett val binda
sig för ett regeringssamarbete.
Efter en första olycklig presentation med endast Socialdemokraterna och
Miljöpartiet, togs sedan Vänsterpartiet in i samarbetet. Det rödgröna alternativet
skulle få allt fastare former under resterande delen av mandatperioden.
Gemensamma arbetsgrupper inom en rad områden sattes upp för att forma en
gemensam politik att gå till val på.
Den omedelbara effekten av samarbetet ledde till ett kraftigt tapp för
Socialdemokraterna. S-väljare som inte gillade Mp och/eller V gick till andra partier,
över blockgränsen. Andra S-väljare, som ville dra samarbetet i grön riktning, gick
från S till Mp. Samarbetet legitimerade i viss mån Mp som regeringsparti i mångas
ögon, och sänkte därmed tröskeln för att ta steget från S till Mp.
Vi kommer aldrig att få veta hur det gått om socialdemokraterna valt att gå fram
själva, som ett eget regeringsalternativ. Det hade funnits nackdelar med det också.
Att samarbetet bidrog till att minska det stora opinionsmässiga övertaget är
otvetydigt. Men det förklarar inte på egen hand valresultatet. Tvärtom så hade de
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rödgröna som block en komfortabel ledning väldigt länge efter det att samarbetet
inleddes, faktiskt ända in på våren 2010. Det talar för att samarbetet hade en negativ,
men inte avgörande, effekt.

Våren 2009: stabilisering, sedan tapp igen
I början av 2009 dämpades opinionsfallet något, och det såg ut plana ut. Bland annat
så jagade Socialdemokraterna med framgång regeringen i frågan om bonusar i de
statliga företagen. Olika statsråd hade olika uppfattningar om det etiskt riktiga med
bonusar i statliga bolag, särskilt i tider av ekonomisk kris.
Den frågeställningen kom emellertid att slå tillbaka, när det framkom att AMF:s
styrelse godkänt ett dyrt pensionsavtal för sin f d VD. Den negativa
uppmärksamheten kring det skadade inte bara LO-ledningen, utan uppenbarligen
också Socialdemokraterna, trots att partiet som sådant inte hade med frågan att göra.
Hela arbetarrörelsen tappade i förtroende, och mellan februari och april 2009
minskade Socialdemokraternas väljarstöd med ytterligare nästan 4 procentenheter.
För första gången på länge visade nu vissa mätningar på ett övertag för de borgerliga.
På senvåren genomfördes också EU-valet. Det blev ingen framgång för vårt parti,
och partistyrelsen lät göra en särskild valanalys för att undersöka orsakerna till det.

Hösten-vintern 2009: återhämtning, utökad
ledning för de rödgröna
Under hösten och vintern ökade återigen stödet för de rödgröna, medan de
borgerliga föll i opinionen. Nu sattes ljuset på regeringens försämring av
sjukförsäkringen, med stor uppmärksamhet kring riskerna för allvarligt sjuka att
utförsäkras, mista sin försörjning och tvingas till arbetsförmedlingen eller
socialkontoret.
Bland annat slog cancerläkare larm om hur deras patienter riskerade att utförsäkras
mitt i sin behandling, och regeringen tvingades att gå till Riksdagen med förslag om
hur detta skulle kunna undvikas.
Sjukförsäkringsfrågan bidrog starkt till att återigen lyfta de rödgröna till en ganska
komfortabel ledning, som bestod ända fram till våren 2010.
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Våren 2010: stabil ledning till maj, sedan kraftigt
tapp
I april 2010 ledde de rödgröna med över 5 procentenheter i förhållande till de
borgerliga, och hade sammanlagt stöd av ca 50 procent i väljarkåren. På bara en dryg
månad tappade man sedan nästan 5 procentenheter, samtidigt som de borgerliga
ökade med nästan lika mycket. Detta försprång klarade man sedan aldrig av att hämta
in.
Det finns två händelser som kan förklara denna dramatiska och snabba omsvängning
i opinionen. I början av maj lade de rödgröna partierna fram sin gemensamma
vårmotion. Den innehöll ett antal positiva förslag för att stärka välfärden, bland
annat ökade anslag till vård, skola och omsorg, förbättrad sjukförsäkring och
förbättrad arbetslöshetsförsäkring.
Men den innehöll också några skatteförslag, som berörde stora grupper och
uppfattades mycket negativt. Det var dels ett förslag om fastighetsskatt. För att
finansiera satsningar på ökat bostadsbyggande föreslogs höjd skatt på de högst
taxerade villorna. Det berörde egentligen bara 1 procent av villorna, men det ledde
till att de borgerliga tillsammans med olika intresseorganisationer kunde anklaga de
rödgröna för att vilja återinföra den gamla impopulära fastighetsskatten.
Socialdemokratin hamnade i en försvarsposition, och lyckades inte under valrörelsen
få ut en korrekt bild av förslaget till oroliga villaägare.
Den andra skattefrågan gällde höjd bensinskatt. I en tid när breda väljargrupper
redan upplevde bensinpriset som högt också vid en internationell jämförelse, var det
svårt att få förståelse för att ytterligare 49 öre i bensinskatt skulle vara avgörande för
klimatfrågan.
En tredje fråga gällde osäkerhet kring ROT i förhållande till RUT. Det spreds en
osann uppgift om att de rödgröna också ville avskaffa ROT, och inte bara RUT. Det
skadade oss en tid, innan vi kunde rätta till bilden.
Det är i och för sig inte ovanligt att oppositionspartier tappar stöd när de presenterar
sina förslag. Men här blev tappet större än vad man kunde förvänta sig.
Den andra händelsen, vid sidan av den rödgröna budgetmotionen, som kan förklara
opinionsomsvängningen i maj 2010, var Greklandskrisen. Då kom återigen fokus på
ekonomiska politiken, och Sverige framstod som ett lugnt och stabilt hörn i en orolig
värld. Det stärkte de borgerliga.

35 (118)

Valrörelsens slutspurt
Under sommaren bestod det borgerliga övertaget. De rödgrönas försök att återta
initiativet hade ingen eller mycket liten effekt. I mitten av augusti lovade
oppositionen att helt ta bort klyftan i beskattning mellan pensionärer och löntagare
under nästa mandatperiod. Det skulle ske genom en skattesänkning för
pensionärerna. Det skulle ha inneburit en skattesänkning på över 17 miljarder
kronor. Detta stora löfte till pensionärerna hade emellertid mycket liten effekt på de
äldres partisympatier. Väljarkåren i stort påverkades inte alls, i vart fall inte positivt.
Uppenbarligen överskattades pensionärsskattefrågans positiva betydelse för väljarna.
I slutet av augusti presenterades det rödgröna valmanifestet. Inte heller det påverkade
opinionen i någon märkbar riktning. Detta är i sig anmärkningsvärt. Ett valmanifest
ska bidra till att sätta dagordningen för resterande del av valrörelsen, och ge en skjuts
framåt i opinionen. Ingetdera inträffade.
Under sista veckan, när många redan förtidsröstat, skedde emellertid ett litet ryck för
S. Näst sista veckan noterades ett väljarstöd på 27-28 procent för
Socialdemokraterna. Sista veckan återkom emellertid sjukförsäkringen igen på den
politiska dagordningen, bland annat i samband med några uppmärksammade fall av
hur människor behandlats illa. Det, och framgångsrika partiledardebatter för
Socialdemokraterna under den sista veckan, kan förklara att resultatet till slut blev
30,7 procent.

Några ytterligare reflektioner och slutsatser
Att våga tänka stort igen
Finanskrisen, det rödgröna samarbetet, vårmotionen och ett misslyckat valmanifest –
i dessa hållpunkter ryms således delförklaringarna till att vi kunde tappa ett mycket
stort försprång på bara två år.
Men analysen måste vidgas ytterligare. Som vi ser av tillbakablicken mot år 2000, så
är det när socialdemokratin är initiativrik och vågar tänka stort som vi också blir
framgångsrika. Budgetsaneringen på 1990-talet, halvering av arbetslösheten,
Kunskapslyftet, maxtaxan i barnomsorgen, högskoleutbyggnaden, det gröna
folkhemmet – allt är exempel på politiska projekt som bidrog till att sätta
socialdemokratin i centrum av den politiska debatten, och som gjorde att vi kunde
sätta dagordningen.
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När vi klarar det, då klarar vi också av att möta små detaljdebatter t ex på
skatteområdet. Då sätts dessa in i ett större sammanhang, och kan inte blåsas upp till
orimliga proportioner.
Vår viktigaste tillgång som parti är att människor i allmänhet resonerar som vi i
välfärdsfrågorna. De vill ha skatt efter bärkraft och välfärd efter behov. De är
beredda att betala höga skatter om de får offentliga tjänster med hög kvalitet och ett
gott försäkringsskydd. De vill ha ett samhälle som bygger på rättvisa och jämlikhet,
och de vet mycket väl att ett sådant samhälle också är mer framgångsrikt än ett
orättvist och ojämlikt samhälle. De vill inte leva i ett Sverige där klassklyftor, social
utslagning och segregering bara växer, för de vet att ett sådant samhälle blir otryggt
och obehagligt.
Men de förväntar sig också av oss socialdemokrater att vi inte bara försvarar det
välfärdssamhälle som vi varit med om att bygga upp, utan också utvecklar det och
gör det bättre. Det är när vi blir stillastående i reformtakten, som vi också blir sårbara
och tappar dagordningen.
Detta gäller förstås inte bara välfärdsområdet, utan en rad politikområden – t ex
ekologisk hållbarhet, den ekonomiska politiken, arbetsmarknadsfrågorna,
näringspolitiken och rättspolitiken. Också när vi betonat tillväxtpolitiken, och lagt
konkreta förslag för att t ex stärka svensk konkurrenskraft, så har det gått bra för oss.
Det viktiga är att vi förmedlar en hållbar samhällsanalys och en samhällsvision som
människor känner sig berörda av, annars tappar vi initiativet.
Genomgången av hur valrörelsen genomfördes tyder hittills på att den rent
organisatoriskt genomfördes på ett tillfredsställande sätt. Vi genomförde ett stort
antal dörrknackningar, vårt material till väljarna gick ut som det skulle, vi sågs på
valtavlor och i annonser. Vi ska återkomma till det i den organisatoriska
utvärderingen av valrörelsen.
Men en reaktion som många haft gäller budskapet i sig. Det upplevdes av många som
splittrat och diffust, och att vi inte hade en övergripande berättelse om i vilken
riktning vi ville att Sverige skulle gå. Vi skulle ha en budskapsdriven valrörelse, men
den blev ofta utspelsdriven.
Delvis kan detta intryck också hänga ihop med rådslagen. De pågick under nästan
hela mandatperioden, och var på många sätt en nyttig process för att utveckla
politiken och ställa grundläggande frågor om hur det socialdemokratiska budskapet
skulle utformas. Men att rådslagen pågick så länge blev samtidigt ett problem.
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Oppositionspolitiken blev stillastående, och många frågade sig under processens
gång vilket som egentligen var partiets ståndpunkt i många frågor.
Kriskommissionen ska återkomma med förslag på hur den socialdemokratiska
politiken ska utvecklas. Men en slutsats av valanalysen är att socialdemokratin måste
våga tänka stort igen när det gäller att föreslå reformer som både utvecklar Sverige
och stärker välfärden. Och det måste vara reformer som de breda löntagargrupperna,
både arbetare och tjänstemän, efterfrågar och som faktiskt bidrar till att lösa problem
som de anser vara viktiga – för dem själva eller för Sverige och världen.

Det massmediala underläget
Även om en stor del av det dåliga valresultatet kan tillskrivas antingen yttre faktorer
som vi som parti inte kan påverka, eller egna missgrepp och missbedömningar, så
kan vi heller inte bortse ifrån socialdemokratins massmediala underläge.
Den generella bilden är att vi håller ställningarna eller minskar mindre på de orter där
Socialdemokraterna har egna pressröster. Sedan några år tillbaka råder ett i det
närmaste kompakt borgerligt monopol i storstadsområdena. I Stockholm och Malmö
kan man välja på två borgerliga tidningar, den ena mer högerinriktad än den andra. I
Göteborg kan man välja på en borgerlig tidning.
Detta har betydelse när det gäller vilka frågor som tas upp och hur samhällsproblem
beskrivs. Medierna har en viktig dagordningssättande funktion, d v s de är
betydelsefulla när det gäller vilka frågor som tas upp till diskussion i det offentliga
samtalet.
Vi hade en uppförsbacke i medierna. Strax före valet presenterade Kent Asp,
professor i journalistik vid Göteborgs Universitet, en undersökning av hur de
rödgröna respektive de borgerliga skildrats i Stockholms- och Göteborgspressen
(DN 2010-09-18). Han hade granskat nyhetsartiklarna i fem tidningar under den
månad som föregick valet, och sorterat dem efter hur många som skildrade de
rödgröna, de borgerliga, Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt negativt respektive
positivt.
De rödgröna omskrevs genomgående mer negativt än de borgerliga. Undantaget är
Aftonbladet, som hade en hög andel negativa artiklar om både alliansen och de
rödgröna.
Också bevakningen av Mona Sahlin i förhållande till Fredrik Reinfeldt var väldigt
sned till Reinfeldts fördel i de flesta media. Expressen framstår som extrem i sin
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negativa bevakning av Mona Sahlin: tre fjärdedelar av alla artiklar om Sahlin i
Expressen månaden före valet var negativt vinklade. Kent Asp kommenterade det
med att han aldrig sett något liknande under de nio val som han undersökt.
Andelen negativt vinklade artiklar i procent
Totalt
Alliansen
27
De rödgröna
43
Varav Reinfeldt 30
Varav Sahlin
53

SvD
14
36
10
58

DN
16
28
22
6

GP
16
18
15
47

AB
52
48
44
41

Expressen
26
64
33
75

Antal artiklar
430
435
94
135

Detta är bara en undersökning av de stora tidningarna i Stockholm och Göteborg.
Men stora delar av landet präglas nu av lokala tidningsmonopol, där en borgerlig
tidning helt dominerar på orten. Det är inte osannolikt att samma mönster, d v s att
de borgerliga får en större andel positiva artiklar, också återfinns på de flesta av dessa
orter.
Underläget i medierna kan kompenseras om man har många budbärare i vardagen, d
v s människor som tar diskussionen på arbetsplatserna och i vardagslivet. Men vi
hade inte tillräckligt många sådana budbärare. I LO:s eftervalsundersökning
omnämns t ex att 7 av 10 av de fackligt förtroendevalda röstade på oss – men bara 2
av 10 arbetade aktivt för en socialdemokratisk valseger.
På samma sätt kan de sociala medierna på Internet med tiden komma att kompensera
för det allmänna mediala underläget, och många bra insatser gjordes av valarbetare på
nätet under valrörelsen. Men dessa medier är ännu för smala, och når fortfarande
alltför få för att de ska kunna spela en avgörande roll.

Företrädarna
Det massmediala underläget har också stor betydelse för hur de socialdemokratiska
företrädarna uppfattas av väljarna. Det blir en självförstärkande effekt. Ena dagen
vinklar man socialdemokratiska företrädare starkt negativt, och nästa dag går man ut
med en opinionsundersökning som visar att förtroendet för dessa faller, vilket leder
till ännu mer förlorat förtroende. Tilltaget att varva negativa nyheter om en person
och opinionsmätningar som bekräftade detta var ett stående inslag i årets valrörelse.
Personfrågorna har haft en begränsad betydelse när det gäller val i Sverige. Vi
socialdemokrater har blivit ganska vana vid borgerliga personkampanjer genom årens
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lopp. Tage Erlander, Ernst Wigforss, Olof Palme och Göran Persson beskrevs ofta i
mycket starkt negativa ordalag i de borgerliga tidningarna.
Vi hade under valrörelsen förhållandevis dåliga förtroendesiffror för några av våra
centrala företrädare. Det behöver inte vara valavgörande, men svaga
förtroendesiffror för våra centrala företrädare blir naturligtvis ett växande problem
när politik tenderar till att bli allt mer personcentrerat.
Ett problem var också att vi bytte talespersoner i olika frågor vid olika tillfällen, och
hade överlappande strukturer. Vem var det egentligen som förde partiets talan i olika
frågor: var det gruppledarna i utskotten, ordförandena i rådslagsgrupperna eller
vallokomotiven? Svaret var inte alltid kristallklart. Det är viktigt att organisation,
politik och företrädarskap hänger ihop, men så var inte alltid fallet under perioden.

Geografiska skillnader
Röstsplittringen tyder på att det var den nationella politiken som drog ner oss. Våra
kommunala och regionala företrädare fick kämpa mot en mycket stark negativ
rikstrend. På vissa håll, ofta där vi har starka företrädare i majoritetsställning, klarade
vi ändå att bryta igenom denna rikstrend, och vi gör ofta väsentligt bättre
kommunalval. Det gäller t ex, Malmö, Göteborg, Kalmar, Sigtuna, Håbo, Trollhättan
och Arvika.
Det finns lokala förklaringar till dessa genombrott, men det genomgående är ofta att
vi klarar av att sätta den lokala politiska dagordningen: väljarna ställs inför ett kreativt
socialdemokratiskt program som utvecklar kommunen och stärker den lokala
välfärden. Här finns stora lärdomar att dra för partiet på riksnivå.

Sverigedemokraterna
2010 blev året då Sverigedemokraterna lyckades att ta sig in i Riksdagen. Det finns
många orsaker till det, och frågan måste analyseras ytterligare. Vi vill så här långt göra
två reflektioner:
För det första så måste Sverigedemokraternas framgångar ses mot bakgrund av att
Sverige nu har en historia av 20 år av arbetslöshet. När de sociala problemen tilltar,
så är det lätt för främlingsfientliga krafter att ställa grupp mot grupp och odla ett
syndabockstänkande. Sverigedemokraterna har utnyttjat den osäkerhet som
globaliseringen innebär för vissa grupper som är mer utsatta för dess nackdelar.
Samtidigt så ska man komma ihåg att främlingsfientligheten generellt sett inte ökat i
Sverige, tvärtom. Sedan 1990-talet så har den minskat.
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För det andra så har Sverigedemokraterna kunnat rida på sitt martyrskap. De utmålar
sig som särbehandlade sanningssägare, som mobbas av företrädare för den politiska
eliten. I det sammanhanget så vill vi peka på att vårt sätt att ta upp
Sverigedemokraterna i valrörelsen kan ha varit kontraproduktivt. Då sa vi att vi som
parti aldrig skulle samarbeta med dem, och utmanade de borgerliga att ge samma
löfte.
Det är visserligen en korrekt linje; vi ska inte samarbeta med detta främlingsfientliga
och löntagarfientliga parti. Men utspelet gjorde att SD ytterligare kunde spela på sitt
föregivna martyrskap, och det förde dessutom över diskussionen från sakpolitiken till
det politiska spelet, d v s till ett vem-tar-vem-spel efter valet. Det hade varit klokare
att, om man nu över huvud taget skulle ta upp Sverigedemokraterna i valrörelsen, i så
fall inrikta sig på att kritisera dem sakpolitiskt.
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Omvärlds- och
idéanalys
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På toppen av tidens våg?
För att vara en reformistisk politisk rörelse måste man hela tiden befinna sig på toppen av tidens
våg. (Willy Brandt)
Vi ska i denna omvärlds- och idéanalys, med socialdemokratiska ögon, försöka
beskriva vår tids våg.

Problemet
Världen förändras. Socialdemokratin ska vara med, glädjas, uppröras, kritisera,
påverka och leda dessa förändringar. Men socialdemokratin har problem. Människor
kräver knappast att de politiska företrädarna ska ha svar på alla frågor. Politisk
tydlighet handlar inte alltid om redovisandet av detaljer. Men människor kräver att
politiker ställer de rätta frågorna, och att de förklarar varför de står där de står. Det är
verklighetsbeskrivningen och den gemensamma uppfattningen om vad som behöver
förändras, som håller ihop en rörelse och för denna framåt.
Det finns inget enkelt svar på varför socialdemokratin ser ett minskat förtroende
bland människor idag. En förklaring kan vara att grundläggande ekonomiska och
institutionella förändringar i omvärlden gör att också socialdemokratin behöver
förändras på centrala punkter (socialdemokratisk politik är gammeldags politik). En
annan att socialdemokratins svaga ställning beror på värderingsförändringar hos
befolkningen (människor vill inte längre ha jämlikhet och sammanhållning). En tredje
förklaringsmodell är att människor inte litar på socialdemokratin som politisk kraft,
snarare än att stödet och behovet av socialdemokratisk politik har försämrats
(socialdemokratin är ett trött parti).
En bärande tanke i denna text är att det är idéer om trygghet och arbete, en berättelse
om sammanhang och samhörighet, värderingar om demokrati och jämlikhet,
hållbarhet och modernitet, som är socialdemokratins kärna. Det politiska
tankemönster som dominerat västvärlden de senaste decennierna har många namn:
nyliberalism, marknadisering, högervåg, privatiseringsvåg. Socialdemokratin har inte
lämnats oberörd av detta ideologiska skifte. Efter finanskrisen 2008 har en stor
internationell debatt blossat upp om finanskapitalismens och marknadssamhällets
verkliga ansikte, men Sverige och svensk socialdemokrati står än så länge utanför
denna debatt. För att återkomma som en dominerande kraft i svensk och europeisk
politik måste socialdemokratin skaffa sig en självständig bild av vad som händer i
omvärlden och utveckla en egen tolkning av vilka de centrala samhällsproblemen är.
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Detta måste ske med utgångspunkt i arbetarrörelsens egen människosyn.
För att ifrågasätta och förändra det rådande tankemönstret krävs att socialdemokratin
kan visa på nyliberalismens politiska misslyckanden och ge en analys av varför det
framväxande marknadssamhället inte klarar av att lösa våra sociala problem.
Eftersom framtiden alltid är oviss, och politik handlar om att beskriva framtiden, är
den politiska striden i slutändan också en kamp om vem som har sådan auktoritet.
Frågan blir då: hur bygger vi kunskap, självförtroende och auktoritet för att med
trovärdighet föra fram en ny, mer hållbar, jämlik och jämställd, samhällsberättelse?
Denna omvärlds- och idéanalys består av tre delar:
-

Omvärldsanalys – beskrivning av fem långa utvecklingslinjer

-

Idéernas betydelse – marknaden, nyliberalismens och socialdemokratins idéer

-

Åtta utmaningar – det goda samhället skapar inte sig självt

Förhoppningen är att kunna visa att socialdemokratins svåra läge både är ett resultat
av stora samhällsförändringar, och av hur dessa samhällsförändringar har tolkats och
hanterats av politiska aktörer.
Vi presenterar inte några färdiga lösningar. Snarare är vår ambition att ge perspektiv,
en blick på världen, för att på det sättet bidra till att socialdemokratin bättre kan
förstå sin samtid och våga formulera egna alternativ. Det viktigaste är att visa att
samhällsutvecklingen är föränderlig och att politik gör skillnad. Historien har, om
något, gång på gång visat sig vara långt rörligare och mer formbar än vi ibland trott.
Det gäller för de politiska rörelserna att söka, och fånga, initiativet.
Denna rapport har arbetats fram av kriskommissionens grupp för idédebatt och
omvärldsanalys. Gruppen har haft följande sammansättning:
Kajsa Borgnäs (ordförande), Faraj Abu Iseifan, Ola Asplund, Luciano Astudillo,
Anna-Lena Hogerud, Alaa Idris, Joakim Jakobsson, Åsa Karlsson Björkmarker, Elin
Lundgren, Peter Persson, Reza Talebi, Maryam Yazdanfar, Anders Österberg.
Kajsa Borgnäs och Ola Asplund har hållit i pennan.

Omvärldsanalys
Vår utgångspunkt är den enskilda människan, hennes situation och relation till andra
människor, till staten, familjen och marknaden. Politik handlar om att förbättra
människornas levnadsomständigheter, och när de förändras snabbt måste också de
gemensamma lösningarna förändras. Idag förändras människors livsvillkor mycket
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hastigt, då och då i dramatiska ryck. Här beskriver vi fem utvecklingstendenser –
långa linjer – som tillsammans omskapar vår värld. Det är för att människor önskar
och förtjänar ett gott liv, som politiken och demokratin behövs.

De långa linjerna – fem samhällsförändringar som präglar vår
tid
1) globaliseringen
2) kunskapstillväxten och teknikutvecklingen
3) klimatförändringarna och utarmningen av naturresurser
4) förändrade sociala mönster
5) politikens förändrade villkor

Globaliseringen – vad innebär den?
De senaste decennierna har skakat om vår världsbild. Vem kunde i början av 1980talet ana att Kina och Indien idag skulle utmana USA ekonomiskt och politiskt? Vem
kunde för tjugo år sedan inse vidden av de politiska förändringarna i Europa?
Globaliseringen verkar på alla plan – ekonomiskt, kulturellt och politiskt, liksom i
enskilda människors tänkande och konkreta vardag.
Globaliseringens är ingen entydig företeelse, men dess kärna och grundläggande
drivkraft är de nya möjligheter som öppnats för företag och kapital att kunna erövra
nya marknader. Men även om politiken på en del sätt har fått maka på sig för den
ekonomiska maktens framfart, spelar den en fortsatt central roll för utvecklingen.
Produktion och handel omstruktureras
Världen har sett tidigare vågor av ökad ”globalisering”. Det nya med den
globalisering som sker idag är att företagen organiserar sin produktion och
distribution i system som spänner över många olika länder. Denna globaliseringsvåg
har möjliggjorts av politiska förändringar (till exempel Berlinmurens fall) och den
snabba teknologiska utvecklingen.
Globaliseringen påskyndar en genomgripande strukturomvandling där företag både
utvecklas och slås ut i snabbare takt. De globala företagen väljer noga var de
förlägger verksamhet och investeringar. Möjligheten att utnyttja konkurrensfördelar i
mycket stor skala har stimulerat de stora företagen att växa, men även mindre företag
kan utnyttja en mycket större del av världen som marknad. Den interna handeln
inom företag utvecklas snabbare än handeln mellan länder. Det utländska ägandet
ökar genom uppköp och samgåenden och ett mer anonymt institutionellt,
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”ansiktslöst”, ägande har tagit form. Företagens nationella ursprung tonar bort, även
om det ibland ökar i betydelse för själva varumärket.
Välstånd men också växande klyftor
Avregleringen och teknikutvecklingen skapar möjligheter att investera i länder där det
finns billig arbetskraft och nya konsumenter. Genom den globala ekonomin och
arbetsdelningen ökar det samlade ekonomiska välståndet och
produktivitetsutvecklingen i hela världen. Flödet av arbetskraft växer, om än från en
mycket låg nivå. Människor dras till de nya fabrikerna och städerna för att fånga
möjligheterna till ett bättre liv. Hundratals miljoner människor har lyfts ur absolut
fattigdom och många upplever en större frihet.
Arbetskraftsmigrationen handlar dock inte sällan om en påtvingad migration, med
stora mänskliga uppoffringar. Bristen på social trygghet förenas ofta med svaga eller
inga fackliga rättigheter. Lönebildningen sker i större utsträckning på arbetsgivarnas
villkor. De nya ekonomiernas brist på system för att möta den parallellt växande
arbetslösheten och snabba strukturomvandlingen blir en grogrund för sociala
konflikter. Nya klyftor uppstår när maktbalansen i samhällena förskjuts och de
svagare organiserade löntagarna utlämnas åt allt starkare kapitalägare. Den globala,
finanskapitalistiskt drivna tillväxten utmanar dessutom den mer långsiktigt hållbara
ekonomiska utvecklingen, både socialt och ekologiskt.
Växande konkurrens mellan länder
Globaliseringen förskjuter således makt och rikedomar mellan länder och inom
länder. Förändringar som gynnar en del missgynnar andra. Frihandel har länge varit
en hörnsten för svensk ekonomi, men idag förstärker den av finanskapitalet reglerade
världshandeln de redan rika ländernas position och de företag och regeringar som
kontrollerar världens strategiska resurser.
De växande kraven på länder att vara ”konkurrenskraftiga”, i kamp om det rörliga
kapitalet, gör att trycket ökar på den nationella ekonomiska politiken att inte skilja sig
alltför mycket från omvärldens. Vi får en ekonomisk konkurrens om investeringar
som leder till urholkning av genom demokratin uppnådda sociala och politiska
rättigheter. Den nödvändiga politiska moderniseringen går i relation till den
ekonomiska utvecklingen alldeles för långsamt.
Denna komplicerade bild av globaliseringen, med vinnare och förlorare i olika delar
av världen, leder också till olika uppfattningar om hur problemen bör tacklas. I
många utvecklingsländer och bland progressiva krafter i väst ökar kraven på att
begränsa de globala företagens och finansaktörernas framfart, samtidigt som man vill
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ta till vara globaliseringens välståndsskapande krafter. Gränsöverskridande
kollektivavtal börjar växa fram, men än så länge i mycket begränsad omfattning.
Finansekonomins maktställning
En avgörande drivkraft för globaliseringen har varit avregleringen av olika finansiella
marknader och valutor. Det har skett med argument om att lättare kunna slussa
kapital till produktiva och lönsamma investeringar – en grundläggande förutsättning
för ekonomisk utveckling. Samtidigt är det de som kontrollerar dessa finansiella
flöden som också drar störst nytta av dem. När fokus flyttar från produktiva
investeringar ägnar sig finanskapitalet i allt större utsträckning åt att söka vinster
genom snabba transaktioner på världens börser eller genom att spekulera mot olika
sektorer och marknader.
En effekt av utvecklingen är att det traditionella banksystemet har minskat i betydelse
– när försäkringsbolag, investeringsbanker, pensionsfonder och olika typer av
finansinstitut får större svängrum och betydelse, pressas även de traditionella
bankerna in i ett ”race-to-the-bottom” i avregleringar och risktagande. Ett ökat
utrymme har skapats för finansmarknadernas ”insiders” att berika, inte bara sina
uppdragsgivare, utan även sig själva. Detta skapar stora incitaments-, stabilitets- och
ojämlikhetsproblem. En motsättning och klyfta växer fram mellan den ”reala
ekonomins” sårbarhet och den ”finansiella ekonomins” framgångar. Priset betalar
idag den arbetande befolkningen i länder som drabbats av finanskrisen:
arbetslösheten skjuter i höjden, den sociala tryggheten minskar och fattigdomen
växer.
I globaliseringens spår följer ett antal utmaningar, där den största handlar om hur en
nationellt förankrad politik ska kunna möta det globalt snabbrörliga kapitalet. Det har
blivit mindre tydligt var makten över samhällsutvecklingen egentligen ligger: hos den
svenska regeringen, juristerna, företagsledningarna, IMF, på Wall Street eller hos den
kinesiska centralbanken? Länders utveckling flätas ihop samtidigt som makten
förgrenar sig. Starka intressen försöker använda globaliseringen som argument när de
hävdar att socialdemokratin och facket är omoderna och därför måste lämna över
makten över dagordningen till arbetsgivarna och kapitalägarna. Lite paradoxalt verkar
det samtidigt finnas en växande samsyn om att det som i grunden är den nordiska
socialdemokratiska modellen, också borde kunna vara det bästa sättet att möta
globaliseringens utmaningar.
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Kunskapstillväxten och teknikutvecklingen
Somliga saker i världen förändras snabbt. Samtidigt kan känslan av att utvecklingen
går så rasande fort också vara bedräglig. Våra liv, värderingar och sociala strukturer är
fortfarande starkt förankrade i ett samhälle med tusenåriga traditioner. Inte desto
mindre ruskar dagens tekniksprång om vår föreställning om vad människan kan
åstadkomma. Teknikens roll är att kompensera för våra fysiska begränsningar, och
det lyckas den allt bättre med. Det är dock fortfarande våra värderingar som styr hur
vi utvecklar och använder tekniken.
Utbildning för det goda samhället
Utbildning skapar förutsättningar för ekonomisk utveckling och välfärd, den
möjliggör människors självförverkligande och är ett avgörande villkor för
demokratin. Fria utbildningsval är grundläggande för människors fria val i arbetslivet.
Den sammanhållna skolan lade en fast grund för demokratiskt aktiva medborgare
med höga kunskaper och förhållandevis låg kunskapsspridning mellan olika sociala
grupper.
Idag ser vi tendenser till att likvärdigheten minskar. Framväxten av
”kunskapssamhället” har inte förhindrat att nya sociala ojämlikheter uppkommer och
att elevernas sociala bakgrund fortfarande spelar stor roll för hur de klarar sig i
utbildningssystemen. Utbildningsval som får långtgående konsekvenser för
individens arbetsliv görs tidigt. En stor andel ungdomar lämnar skolan utan
godkända betyg. I andra änden ökar andelen högutbildade, med kunskaper som ger
större självförtroende att ta sig fram, både socialt och i arbetslivet.
Villkoren i arbetslivet förändras ständigt. Kraven och tempot höjs samtidigt som nya
möjligheter växer fram och den enskilde individens bidrag på arbetsplatsen blir i
många fall allt viktigare. När hundratals miljoner människor blir allt duktigare på att
utveckla bra produkter i olika delar av världen, är det centralt att samhället förmår
slussa resurser dit där de gör bäst nytta, och underlättar för alla medborgare att klara
av att hänga med. Stora utbildningsklyftor skapar stora inkomstklyftor – därför har
kunskapens tillväxt och fördelning betydelse för hur resten av samhället kommer att
se ut i framtiden.
Ett arbetsliv som delar samhället
Den utveckling vi ser, med ökande utbildningspolarisering, förstärker en tudelad
trend i arbetslivet. Det är naturligtvis positivt att många människor med god
utbildning får arbeten med bra lön och goda villkor. De anställda kan få utlopp för
sin kreativitet och betraktar allt mindre arbetsgivaren som en motpart. Friheten att
utvecklas är ofta större, det egna bidraget till helheten mer centralt och arbetet blir i
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större utsträckning en del av utvecklandet av den personliga identiteten. De som
upplever denna starkare position i arbetslivet önskar också att deras individuella
bidrag till produktionen ska avspeglas mer än tidigare i lönekuvertet.
Men även bland dem med högre utbildning ökar stressen och arbetslöshetsriskerna.
Tiden blir en ny välfärdsfaktor – de med stora ekonomiska resurser har ofta lite tid,
för så rika är de inte att de kan sluta arbeta. Många tjänstemannajobb, särskilt de där
kvinnor dominerar, proletariseras också och de med otrygga anställningar drabbas
hårt genom låga och osäkra inkomster. I ett arbetsliv där kunskapskraven ökar är
risken dessutom uppenbar att de som inte går den raka utbildningsvägen – de som
ofta saknar rätt stöd hemifrån – blir ett nytt kunskapsproletariat på svensk
arbetsmarknad. De arbetar under hårt reglerade villkor till låga löner, med dålig
arbetsmiljö och liten individuell frihet. Kompetensutveckling saknas och
möjligheterna till personlig utveckling är begränsade i en hierarkisk organisation.
Fackförbunden lägger idag större vikt vid utbildning och omställningsinsatser för att
stödja medlemmar som utsätts för strukturomvandling, som får förändrade
arbetsuppgifter eller förlorar sina jobb. Men med en lägre facklig organisationsgrad,
försämrad vuxenutbildning, urholkade socialförsäkringar och en allt mindre aktiv
arbetsmarknadspolitik, individualiseras ändå ansvaret för anställningsbarhet och
arbetslöshet allt mer. Människors chanser att ”börja om på nytt” krymper.
Innanför eller utanför
Betydelsen av ny teknik och utbildning hänger samman med en mer grundläggande
förändring av arbetsmarknaden och ekonomin. Idag finns allt mindre utrymme för
den som inte når upp till de höga kraven på produktivitet och flexibilitet. Att stå
utanför arbetsmarknaden riskerar att bli ett permanent tillstånd. Det är oerhört svårt
för den som är arbetslös att slå sig fram till ett nytt jobb som förutsätter nya
kompetenser och hög anpassningsförmåga.
En kil slås in mellan dem som har ett arbete – insiders – och de som står utanför –
outsiders. Dörren öppnas för en polariserande ”arbetslinje” snarare än en
sammanhållande politik för full sysselsättning. Det politiska svaret kan i värsta fall
vara accepterandet av en växande strukturell arbetslöshet och framväxten av en
låglönearbetsmarknad där kunskapsinnehållet är litet, lönerna låga och där människor
riskerar att låsas in under resten av sitt arbetsliv. Detta är en särskilt oroande
utveckling när den demografiska utvecklingen samtidigt skapar arbetskraftsbrist i
andra sektorer. Utbildningspolitiken skulle kunna användas för att mycket effektivare
hjälpa de arbetslösa till kommande bristyrken – men för detta krävs en mycket högre
ambitionsnivå för utbildningspolitiken än idag. Här skulle kvalificerade
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yrkesutbildningar tillsammans med högkvalitativa arbetsmarknadsutbildningar kunna
spela en större roll.
Det omvandlingstryck som följer av globaliseringen, kunskapstillväxten och
teknikutvecklingen är den verkligt stora utmaningen för samhället. Det finns inget
som påverkar maktförhållandena så mycket som om det är brist eller överflöd på
arbetskraft. Det är ekonomiskt och socialt ohållbart att vissa arbetar och tjänar
enormt mycket, andra sliter ut sig innan ordinarie pensionsålder. Ytterligare en
växande grupp kommer aldrig in i utbildnings- och arbetslivets system över huvud
taget. Detta lägger grunden för en ny typ av klassamhälle.
Människan som kund
Teknikutvecklingen och kunskapstillväxten påverkar också mer indirekt samhällets
maktförhållanden. Kunden har successivt fått en starkare ställning i ekonomin. I stället
för att företagen producerar, lagrar och bjuder ut en färdig vara är det nu kundens
önskemål som i större utsträckning ”drar” produktionen. Tekniken möjliggör att
varan produceras först när kunden har beställt den. Via reklam påverkas visserligen
kundens val men den hårdnande konkurrensen stärker också köparens makt i
produktionen, och människor upplever att valfriheten ökar. Att denna
konsumentmakt alltid utövas individuellt snarare än kollektivt behöver dock inte vara
givet. Konsumentperspektivet har tidigare varit en viktig del av både arbetarrörelsen
och andra sociala rörelser, och skulle kunna kanaliseras för att öka människors
gemensamma makt idag.
-Att få utbilda sig, arbeta och bidra till samhällets utveckling har således handlat både
om samhällets välstånd och individens befrielse – människan är inte bara en
produktivkraft, hon är ett mål i sig själv. Socialdemokratin har alltid framhållit både
arbetets stora värde för samhället och individen, liksom dess potentiellt utsugande
mekanismer. Idag finns dock en växande kraft som vill begränsa utrymmet för andra
än kommersiella perspektiv på livskvalitet, självförverkligande, kultur, bildning,
rekreation, osv. I kunskapsekonomin exploateras kanske inte individernas kroppar på
samma sätt som tidigare, men i gengäld efterfrågas deras sociala förmåga, intellekt
och kreativitet för vinstintresset. Utbildningens centrala roll i arbetslivet innebär på
ett sätt en möjlighet till befrielse för människan, men samtidigt underordnas också
bildning, utbildning och kultur i högre grad det globaliserade näringslivets behov och
villkor. Att se till att ”kunskapssamhället” också blir det goda samhället, kräver ett
aktivt politiskt förhållningssätt till kunskaps- och teknikutvecklingen.
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Klimatförändringarna och utarmningen av naturresurser
Att människan påverkar sin miljö är inget nytt. Aldrig tidigare har dock vår påverkan
på ett liknande sätt hotat vår egen och andra arters hela existens. Det är ett
skräckinjagande framtidsperspektiv att vi är på väg att förändra världens klimat på ett
så radikalt, och kanske oåterkalleligt, sätt att själva livet hotas.
Två grundläggande förutsättningar samverkar till de dramatiska effekterna på klimat
och miljö: dels handlar det om den skala i vilken vi idag producerar och konsumerar
resurser, dels att detta sker utan att producenter och konsumenter direkt behöver
betala för skadorna. Den globala ekonomin har under lång tid fått utvecklas utan att
mötas av regelverk som hindrar rovdrift på miljön. Att etablera verkningsfulla
regelverk hör till de största utmaningar världens politiker idag måste lyckas hantera.
Sociala och nationella konflikter
Frågan för världens politiska och ekonomiska ledare idag är vem som ska betala för de
åtgärder och begränsningar som är nödvändiga för att vända utvecklingen. En radikal
omställning av användningen av fossila bränslen innebär enorma investeringar i
alternativ energi, oavsett om det är kärnkraft, vind, sol, eller något annat. De
investeringar som gjorts i dagens teknik och energisystem blir samtidigt värdelösa.
Dessa åtgärder tvingar fram ändrade beteenden, men får också till följd att makt och
rikedom omfördelas mellan människor och mellan nationer. Ekonomisk styrka
bestämmer idag i stor utsträckning global politisk styrka. En kapprustning i kampen
om naturresurser är inget långsökt scenario, särskilt inte som allt större delar av den
globala befolkningen efterfrågar västerländsk levnadsstandard.
Utan en stabil demokratisk ordning inom länderna och i umgänget mellan länder
hotar sociala konflikter och väpnad kamp mellan olika intressen. Att skapa en ny
ekonomisk balans måste ske på ett sådant sätt så att risken för allvarliga sociala och
internationella konflikter minimeras. De stater som drabbas lindrigt av
klimatförändringarna, eller som har kontroll över värdefulla naturresurser, gynnas av
maktförskjutningen. Andra stater i kritiska områden eller som saknar stora
naturresurser att falla tillbaka på, drabbas hårdare. Politiska lösningar och
institutioner behövs för att hantera frågor som rör hur små stater ska kunna hävda
sina intressen gentemot stormakter, hur demokratier kan försvara respekten för
mänskliga rättigheter, hur utvecklingsländer ska kunna utvecklas och höja sin
ekonomiska och sociala standard utan att motrörelser i de utvecklade länderna
utlöses. Här står starka globala ekonomiska och maktpolitiska intressen på spel.

51 (118)

En strukturomvandling – fast större
Klimatfrågan kompliceras också av att tänkbara åtgärder så ofta kommer i konflikt
med vår ekonomiska struktur. Den mer eller mindre stadiga tillväxt vi i så hög grad
bygger vår välfärd på gynnas inte säkert av radikala förändringar i världsekonomin.
Redan den strukturomvandling som för närvarande pågår skapar kriser och
omfattande problem med kapital och arbetskraft som skulle behöva överföras till ny
användning. Klimatomställningen är i princip en sådan strukturomvandling, men av
helt andra mått än vi hittills upplevt.
Med växande och åldrande befolkning samt teknikutveckling behövs investeringar
inte bara för att producera mer och bättre av saker och ting, utan också för att
bibehålla den ekonomiska stabiliteten, för jobbtillväxten inom centrala sektorer och
för att kampen om mervärdet inte ska bli så svår (en växande kaka kan man enklare
fördela mellan skatter, löner och vinster). Men frågan om begränsningens roll i
ekonomin väcks ändå, liksom frågan huruvida vi tycker att den växande
produktiviteten och välståndet i ekonomin bör användas till ytterligare konsumtion,
produktion eller ledighet.
Klimatfrågan för därför in ett antal nya dimensioner i politikens mitt. Frågor om
global maktfördelning, demokratins styrka gentemot mer auktoritära system,
ekonomins funktionssätt och dess förmåga att tillfredsställa grundläggande och
viktiga behov, väcks. Att ”tjänstesamhället” med automatik skulle vara mer
klimatsmart än ”industrisamhället” är inte heller säkert, särskilt som en stor del av
tjänsterna handlar om att genom snabbare finansiella system, PR och reklam få oss
att konsumera mer materiella produkter. Att ”sparka igång hjulen” i en lågkonjunktur
måste göras med hänsyn till vad som är miljömässigt hållbart.
Det väcker också frågor om teknikens möjligheter – vad kan tekniken åstadkomma
gällande klimaträddning och vad är önsketänkande av förändringsovilliga politiker
och aktörer? Den som enbart förlitar sig på att framtidens teknikutveckling löser
klimatproblemen tar oerhörda risker - som politiskt program går det att likna vid rysk
roulette.
På toppen av tidens våg?
I klimatförändringarnas tid förändras det parlamentariska politiska läget.
Arbetarrörelsens uppkomst var en del av ett ”politiskt skred” – en omvälvande
samhällsförändring som på kort tid skapade nya livsvillkor för människor och nya
politiska rörelser. Då var det industrierna som skapade en ny aktör, arbetarklassen,
som snart tog makten över samhällsutvecklingen. Klimatförändringarna utgör kanske
ett liknande ”politiskt skred”. Bland stora grupper i befolkningen, inte minst i den
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materiellt mer nöjda och välutbildade tjänstemannagruppen, väcks frågor om
materiell begränsning, vad livskvalitet är, konsumtionskritik, fördelning mellan
arbetstid och fritid, internationell solidaritet osv. En följd av denna utveckling är
framväxten av gröna partier runt om i Europa.
Socialdemokratins uppgift måste därför vara att utveckla ett socialt, ekonomiskt och
ekologiskt hållbart politiskt svar på de sociala konflikter och fördelningsproblem som
följer i klimatförändringarnas och klimatpolitikens spår. Den rörelse som vill vara
med och forma ett framtida samhälle måste förhålla sig mycket aktivt till dessa
frågor, inte pliktskyldigast nämna något om ”det gröna” i slutet av sina tal.
Det finns ändå anledning till viss optimism. I bästa fall kan klimatförändringarna
förändra vårt sätt att tänka om det gemensamma ansvaret för våra liv – vi är trots allt
tvungna att tillsammans hantera de fördelnings- och maktpolitiska frågor som
uppstår. Att klimatförändringarna bara kan hejdas genom ett gemensamt agerande
skulle då kunna bidra till att stärka instrumenten för ett demokratiskt grundat, globalt
politiskt styre. Spridning av hållbar teknologi skulle också kunna bidra till att minska
de konflikter i världen som hänger ihop med beroendet av fossila bränslen. Vi måste
anstränga oss till det yttersta för att bidra till dessa positiva möjligheter.

Förändrade sociala mönster
På bara några generationer har några av de grundläggande sociala mönstren i vårt
samhälle förändrats avsevärt. Synen på familjen har förändrats, jämställdheten mellan
män och kvinnor har förbättrats, migrationen har ökat, liksom toleransen för att
människor väljer att leva sina liv på olika sätt. Friheten att välja livsstil och identitet
växer, särskilt bland grupper i befolkningen som äger makt över kunskap och
information. Tidsandan gör att man kan vara mindre vördnadsfull mot olika
auktoriteter och institutioner.
De förändrade sociala mönstren är också en del av att klassamhället förändras.
Fackets utmaning, att stärka löntagarna i ett snabbt föränderligt arbetsliv där
människor går mellan olika jobb, visstidsanställningarna ökar och där
produktionskedjorna blir mindre överskådliga, försvåras. Kvinnor utför idag betydligt
mindre betalt arbete än män, men tar fortfarande större ansvar för familjen. Även om
klassamhället finns kvar, förändras det och tar sig nya uttryck. Som en följd av de
förändrade sociala mönstren förändras också förståelsen av motsättningarnas roll i
samhället. Vid sidan av kampen mellan samhällsklasser, med olika levnadsvillkor och
ställning i produktionen, skapas idag också gemenskap kring identiteter grundade i
kön, etnicitet, sexualitet, etc.
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De kollektiva institutionerna (fackföreningar, kollektivavtal, social välfärd, en stark
offentlig sektor, osv.) byggdes upp för att ge individer ökad frihet i livet – inte bara i
största allmänhet, utan också för den enskilda människan. Idag upplever fler att de
har denna frihet och vill utöva denna genom att vara sin egen arbetsgivare, tjäna
pengar och använda dem utan att behöva fråga sig hur det påverkar andra. I takt med
att marknaden erbjuder dessa människor en mäktigare ställning som kunder, ökar
även deras önskemål om att den offentliga sektorn ska erbjuda dem samma makt,
eller ”partnerskap”. Krav reses på gott bemötande, flexibilitet och lyhördhet som den
offentliga sektorn förväntas kunna möta.
Marknadens och konsumtionssamhällets utbredning får konsekvenser också för dem
som inte har förutsättningar att konsumera och välja. I dagens samhälle är de fattiga
inte bara icke-producenter, utan också icke-konsumenter. När det blir allt viktigare
att visa sin sociala tillhörighet genom ”rätt” konsumtion – att man kan upprätthålla
sin förmåga att konsumera - ställs de fattiga också utanför de sociala sammanhang
som gynnar aktiva val, god information och ekonomisk styrka.
Migration och segregation
Migrationen växer, både den självvalda och den påtvingade. Många välutbildade och
medelinkomsttagare flyttar frivilligt inom Sverige och över världen, medan
migrationen för den nya underklassen ofta är förenad med tvång, övervakning och
fattigdom. Urbaniseringen är en växande fråga både globalt och i Sverige. Att
resandet ökar påverkar såväl klimatutsläpp som framväxten av nya sociala mönster.
Händelser i en del av världen berör direkt människor i andra delar av världen.
Migration leder i många fall till segregation, när grupper med liknande livsvillkor
hamnar i samma områden. Segregationen biter sig också fast vid individer. Det spelar
ofta ingen roll om invandrade svenskar gör utbildningskarriärer, lär sig språket, deltar
i arbetslivet – de sitter ändå fast i den undre klassen och nekas tillträde till de
institutioner som skulle fungera integrerande.
Skillnaden mellan hur medborgarskapet tillämpas och tillgodoses i olika delar av
samhället växer också. Vissa bostads- och sociala områden präglas av hög trygghet,
säkerhet, utbildning och makt, andra av osäkerhet och maktlöshet. Många problem
som följer av segregationen: bristande integration mellan resurssvaga och
resursstarka, bristande arbetskraftsdeltagande bland invandrade (kvinnor), växande
krav från de privilegierade på strängare straff för brott, har sitt ursprung i fattigdom
och ojämlikhet. De kan ses just som frågor om brister i medborgarrättens
likvärdighet. Misstron växer mellan olika grupper när de sociala spelreglerna skiljer
sig åt allt mer.
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Politikens förändrade villkor
Tron på demokratin bygger på uppfattningen att samhället blir bättre om alla dess
invånare har möjlighet att delta på jämlika villkor i utformningen av detsamma. I
demokratin styr vi oss själva genom våra politiska företrädare.
Välfärdsutbyggnadens decennier var i stor utsträckning en period av ökad
demokratisering av olika samhällssfärer. Fler människor fick makt över sina egna liv.
Idag är förutsättningarna för demokrati på somliga sätt bättre än någonsin: fler
människor har god utbildning och bättre hälsa, regelverk som skyddar arbetstagare
finns på plats, globaliseringen öppnar nya områden för gemensamt politiskt
beslutsfattande, mångfalden av sociala medier ökar tillgängligheten till information
(något vi sett exempel på de senaste åren vid upproren i Iran och Burma) samtidigt
som många konventionella medier dras med stora problem på grund av
webbkonkurrens och mediekapitalism. Men viktiga samhällssfärer har också
undandragits politikens räckvidd, både på grund av omvärldsförändringar men också
därför att de politiska beslutsfattarna valt att delegera sin politiska makt till
institutioner vid sidan av den dagliga politiken.
Den ekonomiska demokratin
Den globaliserade ekonomin sätter nya ramar för vad den nationella politiken kan
åstadkomma. Utrymmet för regering och riksdag att bedriva ekonomisk politik på
nationell nivå begränsas och möjligheterna att skapa förutsättningar för full
sysselsättning kräver nya, ännu inte utvecklade redskap. En konsekvens av
globaliseringen och avregleringarna är en försvagning av de nationella
konjunkturpolitiska och efterfrågepolitiska verktygens effektivitet.
Valutaavregleringarna har öppnat för en globalt bestämd vinstnorm på kapital.
Erfarenheterna från 1980-talets ekonomiska utveckling och kriser har bidragit till att
budgetreglerna och verktygen för inflationsbekämpning utvecklats utan hänsyn till
det andra viktiga problemet i ekonomin – arbetslösheten. Det blir allt viktigare att ta
itu med en strukturellt växande arbetslöshet, som just nu tar sig uttryck i ”job-less
growth” och ”job-less recovery”.
Den sociala demokratin
Den svenska välfärdsutbyggnaden under 1900-talet gick länge hand i hand med en
process där det offentliga reglerade eller tog över verksamheter som tidigare varit
privata. Den offentliga sektorn byggdes upp för att vara en sfär där politikens
prioriteringar, demokratiskt beslutade, skulle gälla, snarare än marknadens vinstjakt.
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Inom den offentliga välfärdsförvaltningen har under senare år en ny ”mix” växt fram
av privata entreprenörer, privat-offentliga partnerskap, utförsäljningar, utmanarplikt
och –rätt, avregleringar och privatiseringar av både välfärdsverksamheter och
naturliga monopol (exempelvis järnväg och energi). Det blir allt vanligare med nära
samarbeten och allianser mellan privata och offentliga aktörer.
Denna förändring har ibland inneburit både effektiviseringar och kvalitetshöjningar
när offentliga verksamheter tvingats ”konkurrera” om medborgarnas stöd. Men
processen att marknadisera den offentliga sektorn har varken följt ett förutbestämt
program eller utvärderats på ett systematiskt sätt. Vi har idag många års erfarenhet av
privatiseringar i olika sektorer, och Sverige har ofta gått mycket långt jämfört med
andra länder (exempelvis inom skolområdet). Möjligheterna att bedriva en rättsäker,
omfördelande, likvärdig och högkvalitativ välfärdspolitik, försvåras när vi lämnar
över till privata företag att utföra offentligt finansierade uppgifter utan att försäkra
oss om tillräcklig insyn, tydligt ansvar för likvärdighet och en noggrann uppföljning.
Den politiska demokratin
Även den politiska maktens institutioner förändras i snabb takt. Media påverkar i allt
större utsträckning den politiska dagordningen och det politiska arbetet
professionaliseras. Många som arbetar med politik upplever att kraven och
intensiteten i det politiska beslutsfattandet ökar. Den ”svenska modellen” med
förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter påverkas av institutionernas
förändring men förändras också beroende på styrkeförhållandet mellan parterna, där
arbetsgivarsidan under senare decennier fått ökad makt.
Bland de viktigaste förändringarna för politiken är EU-medlemskapet, som på
avgörande sätt omskapat det nationella politiska handlingsutrymmet. EU möjliggör
överenskommelser och gemensamt beslutsfattande på områden där nationalstaten är
svag, men reglerar också relationen mellan marknad, juridik och demokrati på ett nytt
sätt.
Synpunkten att EU startade som ett ganska begränsat samarbete för avskaffandet av
handelshinder mellan stater (och inte ägnade sig åt välfärdsregleringar eller reglering
av arbetsmarknaderna), men idag snarare främjar en specifik typ av kapitalism, bör
diskuteras. EU-rätten har också allt oftare kommit att tolkas som att sociala
rättigheter är underordnade EU:s fyra friheter. Detta får den märkliga konsekvensen
att nationella välfärds- och arbetsmarknadspolitiska modeller i sig själva kan komma
att uppfattas som ett hinder mot EU:s portalparagraf.
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Den socialdemokratiska debatten har i hög grad undvikit att på djupet analysera
denna avgörande fråga om den nationella politikens nya roll under EUmedlemskapet. Det låga, och sjunkande, valdeltagandet i de europeiska
parlamentsvalen, liksom den bristande kunskapen och tilltron till EU:s institutioner
är oroande tecken på att projektet idag inte har den demokratiska legitimitet det
skulle behöva. På sikt urholkar detta förtroendet för hela den politiska processen.
-Politik skapar institutioner, men institutioner skapar också förutsättningar för att
bedriva olika sorters politik. Förändringar av politiska institutioner påverkar därför
det man kan kalla kontraktet mellan politiker och medborgare, eller väljare.
De institutionella förändringar som sker idag innebär inte ofrånkomligen att politiken
förlorat sin förmåga. Snarare handlar det om att politiken flyttar på sig, trängs tillbaka
på vissa områden men vinner på andra. Det öppnar möjligheter för de rörelser och
partier som har en stark position inom dessa nya områden, men marginaliserar andra.
För ett samhällskritiskt parti är det viktigt att kunna förhålla sig just kritisk även till
samhällets institutioner, trots att man själv är en del av dem. Risken, om man inte vill
kritisera de institutioner som omger politiken, är att de politiska konflikterna fastnar
inom ett mycket smalt liberalt spektrum, medan de verkliga maktkonflikterna i
samhället får utlopp någon annan stans, eller inte får utlopp alls. Frågan är alltså: hur
kritisk kan en samhällsbärande rörelse vara inom ramen för dessa institutioner? Och
hur mycket ansvar måste en samhällskritisk rörelse ta?

Idéernas betydelse
Det goda samhället – socialdemokratins idéer och strategier
Hos socialdemokratin är inte jämlikhet och frihet varandras motsatser. Motsatsen till
jämlikhet är marknadens eller traditionens fördelning. Motsatsen till frihet är
underordning under andra. Välfärdspolitiken strävar både efter att motverka
klasskillnader och att skapa gemensamma spelregler och förutsebarhet i samhället.
Principer om rätt till arbete, skatt efter bärkraft och välfärd efter behov, grundas i en
annan syn på människan än marknadens nyttomaximerande, ekonomiskt ständigt
rationelle individ. Att människan kan och vill utvecklas tillsammans med andra, är
centralt i socialdemokratins människosyn.
Vad som är ett rättvist samhälle avgörs av våra känslor och erfarenheter – det finns
ingen slutgiltig definition för det. Socialdemokratin identifierar dock sådana problem
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i samhället som mer marknadsliberala partier inte ser, eller vill se. Där ojämlikheten
uppträder tenderar den att breda ut sig över hela samhället. Oreglerad produktion
skadar inte sällan möjligheterna för reproduktion (vila, god miljö, hälsa, fritt
tankeutbyte, barnbarnens livskvalitet). Marknaden premierar vissa egenskaper hos
människan, medan den undertrycker andra. Det socialdemokratiska välfärdsprojektet
har i hög grad handlat om att öppna upp möjligheterna för människor att utvecklas
på många olika sätt, inte bara på det sätt som marknadskrafterna främjar.
Det är demokratins företräde som skiljer socialdemokratin från andra partier, både till
höger och till vänster. Bara genom demokratin kan människors lika värde få
genomslag på samhällsutvecklingen. Reformismen är ett sätt att genom demokratiska
processer korrigera brister, motverka sociala konflikter och med små steg i taget
skapa ett bättre samhälle. Ett sådant projekt blir aldrig färdigt, och politiken kan inte
vara dogmatisk kring olika tekniska lösningar. Rörelsen mot ett bättre samhälle
vägleds av en vision – men det är rörelsen som är målet.
Socialdemokratin har alltid haft ett kluvet förhållande till marknaden.
Industrisamhällets ”dubbla rörelser”: stora förbättringar av produktionen å ena sidan,
samtidigt som levnadsförhållandena för vanliga människor kunde försämras radikalt å
den andra, skapade krav på demokratisering och kontroll av marknadskrafterna.
Socialdemokratin insåg behovet av att ”bädda in” marknaden. Kapitalismen kunde
bara fungera för det allmänna bästa om samhället byggde ordentliga ramverk och
spelregler för den att hålla sig till. Annars skulle sammanhållningen sprängas sönder
av marknadens resurspolarisering. Nyckeln var en ”produktiv rättvisa” – där
samhällelig effektivitet och jämlikhet antogs förstärka varandra. Produktiv rättvisa
handlar inte om att tycka synd om människor utan om att den sociala tryggheten
möjliggör produktiv och frigörande verksamhet, och bidrar till människors
omställningsförmåga när ekonomin och samhället förändras.
Ekonomiska värden skapas i föreningen av arbete och kapital. För socialdemokratin
är denna förening produktiv också när den skapar arbete. För kapitalet är den
produktiv när den ger maximal vinst. I bästa fall sammanfaller dessa resultat med
varandra, men så är inte alltid fallet. Bristen på investeringar beror inte på att det inte
skulle finnas tillräckligt med kapital i världen (pengar finns det gott om!) utan på att
kapitalet har makt att söka vinster över hela jordklotet oavsett om och var det skapar
arbeten och arbetslöshet. Det är för att kapitalet ska kunna användas på ett sådant
sätt att det skapar önskvärda produkter och också ger fler goda arbeten, som
arbetarrörelsen önskat ge demokratin större kontroll över kapital och investeringar.
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Två nyckelidéer, eller strategier, som arbetarrörelsen använt sig av för att skapa
förutsättningar för ett mer människovärdigt och demokratiskt samhälle är den fulla
sysselsättningen och den generella välfärden. Efterkrigstidens välfärdsuppbyggnad
bars upp av Rehn-Meidnermodellens tre pelare: 1) den aktiva
arbetsmarknadspolitiken, 2) den solidariska lönepolitiken, 3) den (restriktiva)
ekonomiska politiken, tillsammans med enhetsskolan och den generella välfärden.
Dessa skapade inte full sysselsättning – tillsammans syftade de i stället till att utnyttja
arbetskraftsbristen och hantera de problem som uppstod med full sysselsättning,
främst stigande inflation. Arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring utvecklades för
ett arbetsliv som ropade efter arbetskraft.
Man kan naturligtvis fråga sig vilken roll individens egen förmåga spelat för
samhällsförändringar och samhällsutveckling? Utveckling är i allmänhet beroende av
att människor är fria att tänka och handla som de vill, har kunskap och mår bra. Men
samhällsutveckling handlar i ännu högre grad om att ta till vara och öka utdelningen
på varje individuellt investerad kraft genom att stärka samspelet mellan människor
och grupper. Gemensamma försäkringssystem, utbildningssystem, stöd vid
arbetslöshet, pensionssystem, fri hälsovård, förskola och gemensamt ansvar för
bostadsbyggande, har i grunden handlat om att det är effektivare att göra detta
gemensamt än att var och en löser sina egna problem. Ett privat problem som man
delar med många andra är ju själva definitionen på ett samhällsproblem. Fler kan
göra mer om många också delar på risker och ansvar. I ett välutvecklat samhälle kan
människor därför använda sin individuella kraft till mer än att försöka överleva varje
dag.
Det är alltså gränserna mellan demokrati och marknad som hanteras av politiken och
det är värderingarna som avgör gränserna för marknaden. Politiken försöker i olika
utsträckning ta ett socialt ansvar som marknaden inte tar. Socialdemokratins kritik mot
marknaden har inte handlat om att socialdemokratin ifrågasätter marknaden i sig.
Marknaden är i sig självt en ganska neutral företeelse och har existerat under större
delen av mänsklighetens historia, för utbyte av varor och tjänster. Men två viktiga
problem med marknaden är dels att köpare och säljare sällan har samma kunskap och
information, dels att köpkraften och kunskapen skiljer sig väsentligt åt mellan
människor. Socialdemokratins strategier för att ”bädda in” marknadskrafterna har
därför syftat till åtminstone tre saker:
-

Att motverka bristen på kapital och överflödet av (billig) arbetskraft i ekonomin
Att balansera ojämn maktfördelning, för att motverka att man tvingas acceptera ”dåliga”
kontrakt (anställningar, hyreskontrakt, utbildningsval osv.)
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-

Att undandra vissa områden från marknaden då de är sociala rättigheter - dvs. inte tillåts
vara beroende av var och ens köpkraft

Genom att bädda in marknadskrafterna i en politik för full sysselsättning och generell
välfärd skulle alla människor få större makt att själva välja vilket liv de ville leva.
Socialdemokratins delvis förändrade synsätt på marknaden under 1980- och 90-talet
är förmodligen en av de historiskt sett största idémässiga förflyttningarna hos partiet.
I takt med att den ekonomiska globaliseringen minskat spelutrymmet för
internationellt avvikande jämlikhetsstrategier genom makroekonomisk politik och
lönebildning, har socialdemokratin allt mindre betonat ekonomiska maktfrågor. I
stället har utbildningspolitiken och ”kunskapssamhället” blivit ett sätt att försöka öka
den sociala rörligheten och välfärden trots marknadiseringen. Detta är en strategi
som inte på samma sätt utmanar kapitalkoncentrationen eller de växande
marknadskrafterna. Genom ”kunskapssamhället” skulle människor ges möjlighet att i
högre grad klara sig själva på marknaderna. I den bästa av världar skulle
kunskapssamhället visa sig vara ett välfärds- och marknadssamhälle samtidigt.
Men historiskt är det alltså maktfrågorna som varit centrala i socialdemokratins
samhällsarbete. Arbetarrörelsens bildningstradition, kamp för inflytande i arbetslivet
och stärkandet av den allmänna välfärden vilket bland annat bidrog till att kvinnorna
kunde ta sig ut på arbetsmarknaden, har syftat till att fördela makten i samhället på
ett mer rättvist sätt. Maktförhållanden har politiserats och marknadskrafternas
maktfördelning balanserats. Att identifiera och fördela makten i samhället bidrog till
att människan kunde vara mindre av en vara – och därmed bli mer mänsklig.

Marknadsideologi och marknadisering
Den mer ideologiskt drivna tolkningen av marknadens roll ser den fria marknaden
som en plats för samspel mellan jämlikar. På marknaden är alla köpare ”lika mycket
värda”. Marknaden erbjuder en form av solidaritet mellan konsumenter och
producenter – människor använder varandra för ömsesidigt växande välstånd.
Marknadsliberalerna känner skepsis mot att demokratin förmår styra näringsliv och
samhälle på bästa sätt för medborgarna. Vinstjakten antas vara den kraft som ska leda
oss till rationella eller till och med ”goda” politiska och ekonomiska beslut. Politiska
beslutsfattare riskerar däremot att drivas mer av egenintresse och kortsiktighet, och
demokratin och politiken bör således begränsas för att uppnå största möjliga
ekonomiska effektivitet.
Marknadssystemets löfte till människor är att välstånd, teknik, kunskap och
möjligheter är resultatet av ett fritt utbyte av varor och tjänster, och att marknaden
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genom prismekanismen erbjuder det mest tillförlitliga sättet att värdera och samla
information. Social effektivitet likställs med ekonomisk effektivitet. Socialt värde
likställs med ekonomiskt värde och den ekonomiska sfären tillåts dominera över
andra delar av samhället. Den tillväxt som skapas på marknaden antas på sikt komma
de flesta människor till del genom att välståndet sipprar ned i samhällshierarkierna.
Marknadsliberalerna löser målkonflikterna mellan samhällsintressen och ekonomiska
intressen genom låta de ekonomiska intressena gå före. Ekonomi och politik ses inte
som olika dimensioner som är dialektiskt kopplade till varandra i ömsesidigt
beroende. De mest ”utvecklade” länderna är de länder där politiken i största möjliga
utsträckning lämnar marknaden ifred, och begränsar sig till att främja den genom att
”gödsla” med låga skatter och få sociala krav. Demokrati ses som ett resultat av en fri
marknad snarare än nödvändig som balanserande kraft. I detta marknadstänkande
ingår också att beskriva andra utvecklingsvägar som ”experiment” eller ”social
ingenjörskonst”, medan marknadssamhället beskrivs som det naturliga och mest
förädlade tillståndet.
När kritiken mot välfärdsstaten började växa under 1970-och 80-tal, skedde det från
två olika håll. Snabb teknisk utveckling, oljekris, stigande inflation, Vietnamkriget och
växande arbetslöshet samtidigt som många människor på kort tid fick det väldigt
mycket bättre, gjorde att idén om för mycket demokrati och för stor välfärdsstat fick
fäste från både höger och vänster. Från höger kom hånfulla beskrivningar om den
”ofantliga sektorn”, populär ekonomisk teori sade att marknaden är självreglerande,
effektiv, producerar det ”människor vill ha” och decentraliserar makten i samhället.
Det kontrasterades mot en daltande och förtryckande välfärdsstat som låste in
människor och inte ville ”låta folk bestämma själva”. Finansbubblor, flockmentalitet,
klimatförstörelse, övervinster och växande klyftor bortförklarades som
marknadsmisslyckanden som berodde på för lite marknad snarare än på
marknadsmekanismernas inneboende svagheter.
Kritik mot ineffektivitet och byråkrati växte dock också från vänster och från
professionerna. En självförvaltar- och decentraliseringsdebatt tog fart samtidigt som
anti-auktoritära rörelser som kvinnorörelser, medborgarrättsrörelser, HBT-rörelser
och anti-rasiströrelser kritiserade välfärdsstaten för att vara manlig, vit, auktoritär och
heterosexuell. Ju mer staten växte, desto mer blev dess framgång ett problem i sig
självt. Medborgarna kunde, vid sidan av kapitalets egenintressen, också se staten
utveckla ett egenintresse som inte alltid låg i linje med medborgarnas intressen.
Från ganska olika utgångspunkter förenades därför dessa grupper i en kritik av det
socialdemokratin kallade ”det starka samhället”. I stället för att försöka utveckla och
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decentralisera de offentliga institutionerna inom ramen för ett omfördelande system
blev kombinationen av marknadsidéer från höger och frihetliga idéer från vänster en
stark kraft för decentralisering genom marknadisering. Och känslan av att
”välfärdsstaten var färdig” gjorde att socialdemokratin misslyckades med att
formulera visioner om vad nästa steg i samhällsprojektet var, i kontrast mot
nyliberalismens marknadsstyre.
Den nyliberala nytändningen från 1980-talet och framåt har varit mycket kraftfull,
och kan sägas ha tre ”ansikten”:
1) det ekonomiska, där penningvärdet ges företräde framför
arbetslöshetsbekämpningen
2) det förvaltningspolitiska, där den offentliga förvaltningen styrs av utbud och
efterfrågan. Staten lämnar behovsprövad hjälp till självhjälp och säljer i övrigt
affärsmässigt tjänster som medborgarna efterfrågar
3) begränsning av demokratins räckvidd, där de demokratiskt valda politiska
representanterna delegerar bestämmanderätten över viktiga delar av
statsmakten. Centralbanker bör exempelvis, på samma sätt som domstolar,
ställas utom räckhåll för politisk påverkan
På dessa tre sätt har marknaden under senare decennier expanderat så att den i större
utsträckning ”bäddar in” politiken, snarare än att politiken bäddar in marknaden.
Politiken har blivit problemet, marknaden lösningen.
-Om man betraktar den utveckling som samhället genomgått under de senaste
decennierna ser man att nyliberalismen har varit mycket framgångsrik i att bygga om
samhällsinstitutioner i enlighet med sin människo- och demokratisyn.
Välfärdsstatens institutioner konstruerades till en början så att människors
egenintresse och solidaritet inte skulle stå i motsättning till varandra (det skulle vara
solidariskt att se till sitt egenintresse, eller ”löna sig” att vara solidarisk). Idag
förstärks dock motsättningen mellan egenintresse och solidaritet. Fler skaffar sig en
privat försäkring för att den allmänna inte täcker inkomstbortfall vid sjukdom eller
arbetslöshet. Fler väljer bort skolor som uppfattas som dåliga för att ge barnen bästa
möjliga chanser i livet. För att ”vara med i bostadsracet” stöder man ombildning av
hyresrätt till bostadsrätt. Betalningsviljan till det gemensamma sjunker när fler väljer
privat välfärd (ibland för att den allmänna inte håller tillräcklig kvalitet) eller får ta
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större ansvar för sin situation på arbetsmarknaden. Generaliteten i välfärdsstaten
urholkas alltså – de fattigas och rikas system för trygghet i livet skiljer sig åt allt mer.

Dessa processer får några konsekvenser för
samhällsutvecklingen i stort
Likgiltigheten inför den ekologiska och sociala utarmningen: Ojämlikheten inom världens
länder växer. De sociala konflikterna ökar på många håll. Samtidigt skapas enormt
mycket välstånd, men ofta på bekostnad av den långsiktiga hållbarheten. Denna
utveckling accelererar, och de politiska institutionerna för att hantera dessa konflikter
är ofta för svaga.
Växande kommersialism men inte ökad livskvalitet: Ekonomisk tillväxt möjliggör
fördelning och ökat välstånd åt alla, men används ibland också som en ersättning för
jämlikhet. Upplevelsen av att ”alla” blir rikare upprätthålls genom att det samlade
välståndet ökar, trots att även klyftorna växer. Men efter en viss välståndsnivå verkar
mer välstånd inte göra oss speciellt mycket lyckligare. Däremot gör känslan av att
halka efter i ett mer ojämlikt samhälle oss mer olyckliga.
Hårdare konkurrens – utslagning: När förmågan att genom staten aktivt fördela
förutsättningar för livskvalitet och social trygghet sjunker, ökar kraven på varje
individ att klara sig själv. Frågan om hur Sverige ska klara sig i den internationella
konkurrensen, överförs på varje individ som måste upprätthålla sin individuella
konkurrenskraft. Även om individerna kanske längtar efter mer tid med sina barn
eller att få utöva sin hobby lite oftare, växer kraven i arbetslivet. I ett sådant
konkurrenssamhälle har man inte råd med dem som inte hänger med – de slås ut.
Tilltron till staten och samhället försvagas – segregation och främlingsfientlighet växer:
Välfärdssamhället är beroende av invånarnas tillit till de olika institutionerna och till
varandra. När staten inte förmår erbjuda alla sina invånare trygghet skapas andra
gemenskaper som kan ge denna trygghet, baserade på kultur, tradition eller
nationalitet. Växande främlingsrädsla och segregation är ett resultat av statens
misslyckande att erbjuda en gemenskap som känns trygg och legitim för alla
medborgare.
Lågintensiv demokrati och högintensiv ekonomi - avpolitisering: I en lågintensiv demokrati
präglad av elitkonsensus om vad som är en ”god” eller ”nödvändig”
samhällsutveckling och där fältet lämnas fritt för marknadskrafterna, kan människor
rösta som de vill: rött, blått, grönt, rosa eller vitt. Oavsett vem som vinner uteblir
effekten – medborgarnas öde avgörs nämligen utanför parlamenten, på marknaderna.
Regeringarnas uppgift blir i större utsträckning, oavsett färg, att spela efter
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marknadens spelregler – den politiska kampen handlar om vem som kan göra ”det
som fungerar”, snarare än försöka formulera visioner för olika samhällssystem.
Teknokrati ersätter ideologi.
När den dominerande ideologin i ett samhälle dessutom tycks sakna konkurrerande
alternativ tenderar de kritiska samhällsrörelserna att försvagas. Vi får ett till synes
konfliktfritt politiskt tillstånd. De gemensamma visionerna privatiseras – i stället för
allas vår frihet ökar betydelsen av var och ens enskilda (ekonomiska) valfrihet. I ett
sådant läge tappas demokratin på möjligheterna att begränsa eller kringskära
marknaden. Och missnöjet med demokratin leder antingen till framväxten av antidemokratiska rörelser eller att medborgarna struntar i att delta i demokratiarbetet –
de slutar rösta och gå på möten.
-Forskning visar att politiker som bygger sin politik på ett tydligt ideologiskt
tankemönster har större förutsättningar att stå upp för sin politik och självständigt
utveckla den, även i mötet med hårt motstånd eller lobbying. Socialdemokratin har
på senare år kritiserats för ”ryckighet” och otydlighet i sitt politiska budskap. De
omvärldsförändringar vi beskrivit ovan påverkar våra liv på djupet. Men de är inte
några självständiga processer, utan de tolkas och påverkas av politiska och andra
aktörer. Socialdemokratin ansluter sig inte till vare sig marxismens eller
nyliberalismens tro på det ”historiskt nödvändiga”. Politiken och
samhällsutvecklingen öppnar hela tiden upp för olika handlingsalternativ.
Men den svenska socialdemokratin har länge hanterat globaliseringen och de till
synes ofrånkomliga förändringarna i ekonomin genom att å ena sidan i stor
utsträckning acceptera att det marknadsliberala tänkandet i högre grad präglar
samhällsinstitutionerna, å andra sidan försöka hålla fast vid idéerna om jämlikhet och
allmän välfärd. Den komplicerade verkligheten gör det visserligen svårare att få
idéerna om hur samhället borde utvecklas och den praktiska politiken att hänga ihop på
ett tydligt sätt. Men arbetarrörelsen riskerar sin legitimitet när vi anses medverka till
växande ojämlikhet, trots att vi lovar motsatsen, och vi fastnar i en av väljarna
underkänd paradox – vi säger en sak men gör en annan.

Åtta utmaningar
De flesta politiska partier säger sig vilja erbjuda jämlika möjligheter. Antingen utgår
de då från att det finns en stor mängd möjligheter ”där ute” att ta vara på, eller så vill
de mer aktivt försöka skapa dessa möjligheter för alla.
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De förändringar som pågår i omvärlden drivs på av oräkneliga aktörer. Det är inte
möjligt att vända tillbaka till ett tillstånd innan globaliseringen tog fart. Men politiken
kan arbeta för att begränsa och undvika de sociala konflikter som omintetgör en god
samhällsutveckling. Strukturomvandlingen medför både kostnader och vinster –
bägge måste fördelas inom samhället.
Dagens strukturförändringar kräver nya verktyg, men socialdemokratins
grundläggande förhållningssätt och människosyn står sig väl som kompass. Det
handlar om att försvara de demokratiska värdena när världens länder, företag och
människor gör upp om villkoren för samhällsutvecklingen. Frågan är alltså: vilken
betydelse får de fem långa utvecklingslinjer vi beskrivit ovan när socialdemokratin
idag vill bygga det goda samhället?

Är full sysselsättning ännu möjlig?
Sedan trettio år tillbaka växer arbetslösheten, och med den även sociala klyftor och
maktlöshet. Samtidig är statens möjligheter att motverka arbetslöshet förändrade.
Full sysselsättning handlar om att hantera ett omfattande omställningsbehov, dvs. se
till att människor görs anställningsbara genom att de kontinuerligt får möjlighet att
utveckla sin kompetens för att matcha efterfrågan på arbetskraft. Det krävs samtidigt
insatser som gör att företag ökar efterfrågan på mer kvalificerad arbetskraft. Detta
handlar om utveckling av nya produkter i företagen, förbättrade processer och
innovativa tjänster. Det mesta måste företagen göra själva, men staten kan underlätta
för forskning, utbildning och innovationer.
Tillsammans samverkar dessa två områden för att sysselsättningen på den öppna
arbetsmarknaden ökar. För att nå full sysselsättning behövs dock också insatser i
gränslandet mellan öppen och skyddad arbetsmarknad - subventionerade
anställningar anpassade efter individens förutsättningar krävs, och exempelvis ett
mycket bättre Samhall. En politik för den skyddade arbetsmarknaden har i sin tur två
uppgifter, dels att hjälpa människor tillbaka genom rehabilitering och dels att
garantera en meningsfull sysselsättning för den om ändå inte kan komma tillbaka. Till
syvende och sist är frågan om full sysselsättning en politisk fråga – socialdemokratin
tror att människor kan och vill finnas i arbetslivet. Ett solidariskt samhälle ser till att
göra detta möjligt.
Att hävda den fulla sysselsättningen kräver också fackligt och politiskt arbete över
nationsgränserna. En politik mot lönedumpning och för fler och bättre arbeten
handlar om skydd för fackliga och politiska rättigheter, internationella handelsregler
och en sammanhållande ekonomisk och social utveckling. Förändringar i de
europeiska styrsystemen bör kunna diskuteras för att stärka det europeiska fokuset på
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den fulla sysselsättningen: stabilitetspakten, centralbankens uppgift och EU:s
portalparagraf om kapitalets fria rörlighet.

Hur får vi en mer produktiv finanssektor?
Avsaknaden av institutioner som kontrollerar och effektivt kan ingripa i osunda
kapitalflöden gör att de globala finansmarknaderna återkommande skapar problem
för den reala sektor som de är till för att stödja. När det marknadsliberala synsättet
tillåts dominera politiken understödjer denna också en nedpressande skatte- och
regelkonkurrens mellan länder. Socialdemokratin har mycket att vinna på att utveckla
idéerna om hur dessa baksidor av globaliseringen kan hanteras och motverkas. Hur
hindrar vi marknadskrafterna från att pressa länder till långtgående avrustning av
social trygghet och välfärd?
När den kollektiva kapitalbildningen, framför allt pensionernas andel av ekonomin,
växer i de flesta länder, ställs också frågan om hur institutionerna bör förvalta detta
kapital på bästa sätt för att långsiktigt trygga arbete och pensioner. Det blir allt
viktigare att se till att finanskapitalet verkligen investeras i produktiv verksamhet.
Socialdemokratin lyckades göra politik av den tidigare formen av industriell
kapitalism. Det är på tiden att maktförhållandena under den finansiella kapitalismen
också förs upp till politisk debatt och att det kollektiva kapitalet bidrar till långsiktigt
hållbar ekonomisk utveckling.

Hur stärker vi den produktiva rättvisan?
Även om de sociala mönstren har förändrats kraftigt under de senaste trettio åren
finns inget som säger att vi måste överge idén om produktiv rättvisa och full
sysselsättning. Tvärtom visar åtskilliga studier på att länder med långt utvecklad
rättvisa och trygghet också klarar av att ha en hög tillväxt. Särskilt för kvinnorna är en
välutvecklad välfärd en förutsättning för produktivt lönearbete. Sverige är ett av de
bästa exemplen på ett sådant samband. Även möjligheten för var och en att utvecklas
och välja sitt liv bygger på utvecklade trygghetssystem och att utbildning, bostäder,
inkomster etc. fördelas någorlunda jämlikt. För att motverka konflikter mellan olika
befolkningsgrupper är en jämlik arbetsmarknad och full sysselsättning en
grundförutsättning.
Den offentliga välfärdspolitiken blir idag allt mer en arena för ”de utsatta
grupperna”. Att den produktiva rättvisan, trygghet och omställningsförmåga, handlar
om ekonomisk effektivitet och kontracyklisk politik för att stabilisera ekonomin,
hamnar i skymundan. Socialdemokratins strategi för välfärden behöver handla både
om effektivitet och kvalitet i dess enskilda delar, liksom ett helhetsansvar för att
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välfärden verkar för att stärka alla människors livschanser i alla delar av samhället,
inte förstärker de sociala skillnaderna. Utvecklingen inom välfärden de senaste
decennierna, där kvalitet och likvärdighet snarare sjunkit än ökat, måste styras om.
Det kräver en rejäl översyn av välfärdens organisering.
I den socialdemokratiska människosynen skapas människors önskemål undan för
undan i samspel och ömsesidigt förtroende. Om saker och ting inte fungerar som
man förväntar sig undergrävs medborgarnas tillit till det gemensamma. Rättas
problemen till kan medborgarnas uppfattningar förändras igen, och demokratin
fördjupas. Människor tar alltså intryck av sina erfarenheter och förändrar sina
uppfattningar när de möter nya förutsättningar. Socialdemokratin kan med den
utgångspunkten söka politiskt stöd för att stärka det gemensamma – inte bara nöja
sig med att vädja till individernas mest kortsiktigt privatekonomiska intressen.

Hur blir kunskapssamhället det goda samhället?
Kunskaps- och teknikutvecklingen, tillsammans med globaliseringen, gör att
utbildning blir allt viktigare i människors liv. Utbildningspolitiken är därför central
för socialdemokratin. Men kunskapssamhället leder inte med automatik till ett rättvist
samhälle. Fördelningen av kunskap har betydelse för om alla får del av samhällets
rikedomar eller om enbart de mycket högutbildade gynnas. Jakten på
”superarbetskraften” ställer större krav på alla människor. Utslagning ur
utbildningssystemen spelar idag en liknande roll som tidigare det sociala arvet gjorde,
och till viss del fortfarande gör.
Socialdemokratin, som både är en bildnings- och utbildningsrörelse, borde mer
ingående formulera förutsättningarna för att kunskapssamhället också ska bli ett gott
samhälle, där full sysselsättning och generell välfärd kan upprätthållas. En
sammanhållen grundskola är det kanske mest effektiva sättet att skapa en jämlik
fördelning av livschanser via utbildningssystemet. Men också öppna system för högre
utbildning, återkommande arbetsmarknadsutbildningar, kvalificerade
yrkesutbildningar och arbetsplatsförlagd vuxenutbildning i syfte att höja nivån är
viktigt. Kvalitet och likvärdighet är nyckelord i socialdemokratisk utbildningspolitik.

Hur förenas klimatomställningen med en rättvis social
utveckling?
Omställning och anpassning för att möta klimat- och miljöförstörelsen kommer till
sist att tvingas fram. Men det har stor betydelse om demokratiska aktörer och
progressiva rörelser driver denna politiska utveckling, eller om marknadsliberala
krafter gör det. Sociala konflikter riskerar att förvärras med de senare vid rodret – det
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är socialdemokratins uppgift att driva på utvecklingen på ett sådant sätt att
klimatförändringarna och klimatpolitiken inte slår isär samhället, utan i stället binder
ihop det.
Det kommer att ställas större krav på att binda länder till gemensamma mål och
strategier för att motverka klimatförändringarna. Det kommer också att ställas större
krav på att fördela ansvar för klimatomställningen mer rättvist inom befolkningen.
Socialdemokratins uppgift borde vara att utforma en hållbarhetspolitik som kan
förenas med social och global rättvisa. Hållbar energiproduktion, nya marknader för
miljövänliga produkter och större investeringar i den samhälleliga infrastrukturen så
att produktion och konsumtion blir mer hållbar och jämlik, är några viktiga områden.
Här krävs förnyade och mer offensiva resonemang om samhällets ansvar för att klara
omställningsarbetet.

Hur hanterar vi politikens förändrade roll inom EU?
EU förändras hela tiden, men socialdemokratin är dålig på att ta initiativ i dessa
processer och forma EU:s institutioner så att de bättre främjar ett socialt Europa.
Två områden är viktiga för socialdemokratin: slå vakt om det sociala perspektivet och
klara ut hur makten över lagstiftning och lagtolkning borde regleras. Frågan huruvida
vi vill se ett mer mellanstatligt eller överstatligt samarbete är inte klargjord, och är
fortfarande viktig även om den sällan diskuteras.
Idag ligger makten över fördelningspolitiken i huvudsak på nationell nivå, medan den
del av demokratin som handlar om lagstiftning i större utsträckning ligger på
europeisk nivå. Makten över lagstiftningen utövas därför i högre grad av regeringar
som förhandlar med varandra och av Europaparlamentet, snarare än i riksdagen.
Genom den starka ställning som givits principerna om fri rörlighet för kapital, varor,
tjänster och arbete omvandlas också det som tidigare var politik inriktad på lagstiftning
till en politik inriktad på lagtolkning. Fokus flyttas från de politiska till de juridiska
institutionerna. Resultatet blir ett system av omfattande rättsprocesser om hur fri
rörlighet kan tillämpas på de nationella systemen för vård, skola, omsorg, pensioner,
hyressättning, icke-reklamfinansierade massmedia, arbetsmarknadsrelationer och så
vidare.
Det finns en paradox i att socialdemokratin å ena sidan kämpar för att vinna politiskt
inflytande på nationell nivå, å andra sidan ofta accepterar att överstatliga organ
diskriminerar svenska välfärdslösningar. Frågan inställer sig: går det att formulera en i
socialdemokratiska värderingar grundad fördrags- och författningspolitik som sätter
tydligare gränser för vad som är nationella och vad som är europeiska
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angelägenheter, eller hur det sociala perspektivet kan stärkas på viktiga områden? Hur
ser en sådan politik ut?
För att hantera det nuvarande läget kan paralleller dras till en av
fackföreningsrörelsens nyckelidéer: att genom avtal minska godtycket på
arbetsplatserna. Juridifieringen kan således både motverkas och hanteras. Men
viktigast är att socialdemokratin ägnar mycket större intresse åt frågan om hur det
folkliga inflytandet över rättsutvecklingen kan försvaras. Det borde egentligen inte
finnas några principiella hinder för en demokratisering av EU.

Blir krispolitiken en murbräcka mot ett mer eller mindre
sammanhållet samhälle?
Trots den dubbla krisen, finans- och klimatkrisen, finns än så länge ingen
genomtänkt socialdemokratisk linje för hur man bör hantera dessa. Finanskrisen är
idag lika mycket en kris i staternas ekonomier och på arbetsmarknaden. Decennier av
välfärdsuppbyggnad riskeras inom många länder när de budgetmässiga målen ska nås.
Ekonomisk stagnation, arbetslöshet och social oro gynnar en växande
högerpopulism bland grupper som drabbas av åtstramningarna. Idag försöker
dessutom många länder lyfta sig ur krisen genom att ensidigt främja sitt eget intresse,
på bekostnad av andra länders (och andra länders löntagares) intressen.
Kampen mot klimatförändringarna kommer att kräva mycket omfattande
investeringar - något som hänger ihop med hur både den reala ekonomin och den
globala finansmarknaden fungerar, eller inte fungerar. Reformer för att lösa
klimathotet kommer med stor sannolikhet att beröra den finansiella sektorn.
Samtidigt förändras även våra mellanstatliga institutioner i dessa kristider.
Finanskrisen kan sägas hanteras inom ramen för G20 snarare än inom FN, där G20
uppstått utan föregående utredningar och demokratiskt förankringsarbete. Också
klimatkrisen ställer frågor om FN-systemets funktionssätt och effektivitet.
Socialdemokratin borde vara mycket mer aktiv i dessa institutionella
förändringsprocesser där olika värde- och målkonflikter ställs mot varandra.
Den dubbla krisen understryker behovet av en ekonomi byggd på trygghet och
förtroende snarare än osäkerhet och ryckighet. Ett antagande om finanssektorn är att
den sprider risker, men finanskrisens utveckling visar att riskerna ofta i stället
koncentrerats. För socialdemokratins del är frågan hur man ska säkerställa en
tillräcklig investeringsnivå avgörande. Här behövs nytänkande kring de stora
pensionskapitalens uppgift, internationell finansiell reglering och reglering av
bankernas funktioner. Den finansiella sektorn måste återigen bli en stödjande sektor
till den reala ekonomin och bidra till att främja arbete och sysselsättningstrygghet,
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finansiell trygghet och energiförsörjnings- och klimattrygghet. De vägval
socialdemokratin gör i dessa kristider kommer att påverka både välfärdsstatens och
partiets egen framtid.

Hur upprätthåller och utvecklar socialdemokratin den
ständiga samhällskritiken?
Som både samhällsförändrande och samhällsbärande kraft måste socialdemokratin
tänka politiskt. Det finns alltid olika åsikter i ett samhälle om vad som är riktiga
principer och rätt eller fel lösningar. Politik handlar om att få samhället att fungera
trots att det finns olika åsikter, olika vägval att göra.
Uppfattningen att samhället utvecklas i harmoni är ett tankemönster från ekonomisk
teori överförd på politiken. Det är socialdemokratins uppgift att visa på samhällets
intressekonflikter, inte förledas tro att det finns en enda väg till samhällseffektivitet.
För en reformistisk rörelse är det centralt att främja politisk debatt och formulera
tydliga handlingsalternativ, eftersom människors åsikter förändras genom öppen
politisk diskussion.
De områden vi skisserat ovan är sådana som socialdemokratin borde ägna fördjupat
intresse eftersom de är centrala för att lyckas formulera en framåtsyftande politik.
Men för att göra det måste socialdemokratin också fråga sig: hur etablerar vi en
djupare nyfikenhet inför de sociala förändringar som ständigt pågår, inte minst bland
de unga? Hur motverkar vi den politiska instängdhet som riskerar att drabba en
politisk debatt som är alltför inriktad på vad vi tror är marginalväljares givna åsikter?
Hur återupprättar vi den reformistiska politikens roll för samhällsutvecklingen och
återtar möjligheten att själva identifiera de centrala samhällsproblemen?
Lyckas socialdemokratin hitta en hållbar berättelse utifrån en gemensam förståelse av
omvärldens förändringar – ja, då kan vi åter bli ett relevant politiskt parti. Då kan vi
återigen försvara våra ord och våra värderingar i handling.

Det goda samhället skapar inte sig självt
Världen och samhället förändras på många olika sätt och de sociala konflikter som
hela tiden uppstår måste hanteras. Historien är inte slut för att nyliberalerna har
tolkat och beskrivit världen. Tvärtom står högern idag utan någon särskilt lockande
framtidsvision. De ser som sitt uppdrag att fullfölja det nyliberala projektet, och antar
att det hela rätar ut sig så småningom, i det långa loppet. Men när de fullföljt detta
projekt har de fortfarande inte löst de sociala problemen eller skapat det goda
samhället.
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Vi lever i en parlamentarisk demokrati och en följd av demokratin är att om
majoriteten i ett samhälle inte vill att den del av samhället som politiken behärskar
förändras, då förändras den heller inte. Samhällets institutioner utformas i vårt
system så som majoriteten vill. Om denna majoritet formas kring de lägre klassernas
gemensamma intressen, eller de övre - huruvida det är ”de rika” eller ”de fattiga”
som ses som ett särintresse – påverkar i hög grad hur hela samhället utvecklas. Just
därför är den levande debatten och striden om vem som formulerar problemen så
viktig. Socialdemokratin måste fråga sig: hur skapar vi de sociala allianser som genom
demokratin tillsammans kan bidra till en bättre värld? För vem bedriver vi vår
politik? Och söka stöd i våra grundläggande värderingar när vi ger vårt svar.
Många frågar sig också varför inte socialdemokratin i Europa vinner väljarstöd, efter
finanskrisen och när den globala finanskapitalismens krisande institutioner plötsligt
tvingar stater att spara in på sjukhus, skolor, pensioner och underhåll av våra
järnvägar. På många håll växer kritiken mot nyliberalernas sätt att organisera världen
och allt fler människor oroas över konsekvenserna av att den ekonomiska, politiska
och mediala makten samlas kring marknadsideologin. I länder som industrialiseras
just nu växer medborgarnas kunskap och vilja att ta tillvara sina rättigheter.
Strejkrörelser och olika sociala rörelser spelar en allt större roll i bland annat Kina,
Sydkorea, Egypten och Brasilien.
Men socialdemokratin i Sverige och Europa verkar lida av ett antal svåra politiska
trauman. Stora samhällsförändringar: EU- och EMU-projektens utveckling,
avregleringarna av olika marknader, privatiseringarna inom välfärdssektorn och
prioritering av prisstabilitet som ekonomisk-politiskt mål, har visat sig också leda till
betydande maktförskjutningar. Även om åtgärderna varit viktiga, ibland kanske till
och med nödvändiga för att bevara väsentliga delar av välfärdssamhället, har
socialdemokratin idag svårt att artikulera en verkningsfull kritik mot
marknadiseringen och urholkningen av demokratin - vi har ju varit med om att
genomföra dem. Socialdemokratin står mållös inför det samhälle man varit med om
att skapa.
Här finns en viktig uppgift: vår jämlikhetsidé lever farligt i ett marknadssamhälle där
demokratin inte orkar bädda in marknadskrafterna. Om reformismen tidigare på ett
mycket påtagligt sätt gjorde livet lättare för vanliga människor, är socialdemokratin
idag djupt känslomässigt delat i några av vår tids mest centrala frågor. Partiets ”själ”
har inte alltid hängt med i snabba politiska omorienteringar. Denna tudelning gör att
vi riskerar att ställa oss vid sidan av samhällsutvecklingen och försjunka i att
kommentera den, snarare än att leda den.
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Men vi befinner oss alltså mitt uppe i en enorm förändringsprocess. För att återta
initiativet kan socialdemokratin inte vända samhällsutvecklingen ryggen. Det måste
vara möjligt att bejaka både globaliseringen och europeiseringen utan att låsas i
nyliberalismens grundsatser. Kapitalismen har inte försvunnit – den har förändrats.
De sociala konflikterna är på många sätt mer uppenbara än någonsin.
Socialdemokratin är ett värderingsburet parti. Vi står för värderingar som säger att en
människas värde inte beror av huruvida hon har jobb eller inte, vilket land hon är
född i, vilken religion hon har. Våra värderingar säger oss att en rättvis fördelning av
det växande välståndet är lika viktigt som att välståndet växer. Att solidaritet är
grundläggande i ett människovärdigt samhälle. Som rörelse måste vi våga tro på
politiken, att samhällsutvecklingen kan påverkas och styras av de människor som är
med om den. Det finns ett politiskt utrymme för den rörelse som vill skapa det goda
samhället. En svensk och europeisk socialdemokrati som förmår binda ihop
progressiva krafter för att tvinga fram demokratiska och frihetsfrämjande lösningar
på den nya tidens utmaningar - det är precis vad världen behöver.
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Politisk analys
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Inledning
Socialdemokraterna har i två val i rad tappat i förtroende och gjorde 2010 sitt sämsta
val i modern tid. Mot bakgrund av detta tillsatte partistyrelsen den 8 oktober 2010 en
kriskommission bestående av fyra undergrupper, med det övergripande syftet att
utreda det allvarliga läge arbetarrörelsen befinner sig i. Detta är den politiska
analysgruppens rapport.
Uppdraget för den politiska analysgruppen har varit att ta sin utgångspunkt i en
samhällsanalys och att undersöka det framtida socialdemokratiska uppdraget. I
uppdraget ingick också att göra en genomlysning av den socialdemokratiska politiken
och de utvecklingsmöjligheter som finns för att göra Socialdemokraterna till ett parti
som angår de många människorna i Sverige.
Målet med den socialdemokratiska politiken är att frigöra människan. Våra krav på
jämlikhet, tillväxt, full sysselsättning och god utbildning handlar om att människors
makt över sina egna liv ska öka.
Vi har kommit en bra bit på väg i Sverige. Tillsammans har vi byggt ett land som det
är bra att leva i. Det finns ett starkt stöd för en socialdemokratisk samhällsmodell
bland stora grupper och brett i den politiska retoriken. Resultatet av årtionden av
socialdemokratisk politik är en välutbildad arbetskraft, en väl utbyggd offentlig
service och generella trygghetssystem. Skiljelinjen i politiken står idag mellan dem
som vill mindre och oss som vill mer.
Vi socialdemokrater är övertygade om att vi kan fortsätta samhällsbygget och göra
det ännu bättre. Vi vill fortsätta att öka människors frihet med sådant som rätten till
en god utbildning för alla, trygghet när du förlorar jobbet, chanser till ett nytt jobb
eller nytt yrke genom hela livet. Sveriges styrka är de många mänskornas arbete och
vår rikedom idag och i framtiden kommer att vara svenskarnas vilja till arbete. I det
socialdemokratiska samhällsbygget ska alla människors vilja att bidra tas tillvara.
Det är gruppens övertygelse att socialdemokratin för att kunna gå vidare måste
förbättra sin förmåga att förstå och beskriva det omgivande samhället, så som det ser
ut här och nu. Den kunskapsbaserade samhällsanalysen är nödvändig för att kunna
göra skillnad igen. I denna rapport har gruppen påbörjat en fördjupad beskrivning av
ett antal samhällsproblem. Syftet har inte varit att skriva ett handlingsprogram eller
att komma med handfasta rekommendationer. Inom partiet är vi ofta snabba på att
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hamna i verktygslådan, ibland så snabba att det sker på bekostnad av
problembeskrivningen. För att kunna komma med de rätta svaren måste vi först
börja med att ställa de rätta frågorna.
Gruppen har således valt att fokusera på ett begränsat antal frågor och att börja
skissera en beskrivning av dem. Tidsramarna har inneburit att det inte varit möjligt
att göra någon omfattande analys. Det betyder att det finns många angelägna
politikområden som inte kommit med. Rapporten ska främst betraktas som en rad
korta nedslag på ett fåtal områden. Dessa områden behöver i sig vidareutvecklas, och
fler behöver tillkomma.
De områden gruppen valt att fokusera på är tillväxt, jobb och arbetsmarknad, skola
samt ojämlikhet och fattigdom. Detta är områden vi uppfattar som centrala för
socialdemokratins två senaste valförluster. Vi tror att det är nödvändigt att utveckla
en vidare förståelse och politik för just dessa områden. Det är också uppenbart att
det handlar om områden som är mycket nära förknippade med varandra: utan tillväxt
inga jobb, utan en tillräckligt bra utbildning sämre tillväxt, och arbetslöshet och en
skola som misslyckas med sitt uppdrag ökar klyftorna mellan människor.
Rapporten är disponerad på följande sätt. Varje tema – tillväxt, jobb och
arbetsmarknad, skola respektive ojämlikhet och fattigdom - utgör varsitt avsnitt.
Varje temaavsnitt inleds med en sammanfattning och därefter följer en fördjupad
beskrivning.
Rapporten har beretts av den politiska analysgruppen, som har haft följande
sammansättning:
Urban Ahlin, Ingela Andersson, Ilija Batljan, Mats Engström, Dag Larsson, Fredrik
Lundh Sammeli, Kristina Mårtensson, Carina Ohlsson, Ingalill Persson, Karl-Petter
Thorwaldsson, Catharina Ullström och Mattias Vepsä.
Anna Johansson och Ardalan Shekarabi har varit ordförande för gruppen. Marika
Lindgren Åsbrink har varit sekreterare.
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Tillväxt
Hållbar tillväxt är förutsättningen för framtidens välstånd. Tillväxt består i grund och
botten av två komponenter; antal arbetade timmar och produktivitetsökningar. Båda
områdena är beroende av att det finns tillgång till arbetskraft med rätt kompetens
samt företagens förmåga att ta till sig ny kunskap och omsätta denna till högre
förädlingsvärden.
Inom tillväxtdebatten finns det en rad missförstånd kring vad som skapar tillväxt. Ett
av de mer avgörande handlar om att marknaden som organisationsform alltid är
effektiv, oavsett område. De senaste årtiondena har socialdemokratiska såväl som
borgerliga regeringar genomfört omfattande reformer för att införa marknadens logik
på nya områden. Det handlar om privatiseringar och omregleringar av exempelvis el-,
post- och telemarknad, införandet av beställar-utförarmodeller inom offentlig
förvaltning samt öppnandet för privata alternativ i välfärden.
Samtidigt som dessa reformer haft många goda effekter, står det också klart att de
inte alltid lett till önskat resultat, och att de i flera fall skapade nya problem. Detta har
socialdemokratin i för liten utsträckning uppmärksammat. Partiet har saknat svar på
hur de negativa konsekvenserna kan motverkas. Den yttersta konsekvensen av
övertron på den effektiva marknaden är att den ekonomiska politiken inte förmådde
förhindra finanskraschen 2008 och den därpå följande internationella recessionen.
Kraschen visar på nödvändigheten av att utveckla delvis nya instrument i den
ekonomiska politiken.
I internationella jämförelser hamnar ofta Sverige i den absoluta världstoppen när det
handlar om konkurrenskraft. Det som i dessa sammanhang brukar pekas ut som
avgörande faktorer är bland annat effektiva offentliga institutioner, transparens,
infrastruktur, bostadsförsörjning och utbildning. Flera av dessa centrala områden har
dock hanterats styvmoderligt av socialdemokratin. Bostadsbyggandet och
investeringarna i infrastruktur har legat på för låga nivåer i flera decennier. Under
lång tid har ungefär var fjärde elev lämnat gymnasiet utan fullständiga betyg. Alltför
många har tillåtits hamna permanent utanför arbetsmarknaden. Allt detta utgör
enorma kostnader för ett samhälle; mänskligt såväl som i förlorad ekonomisk
potential.
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En politik för tillväxt handlar om att ge så bra förutsättningar som möjligt för
näringslivet. För socialdemokratin handlar det om att satsa på ett samhälle där
rörligheten och flexibiliteten står i fokus. Förutom om infrastruktur och
bostadsbyggande handlar det om vuxenutbildning, det livslånga lärandet och ett
hållbart arbetsliv som inte sliter ut människor. Det är viktigt att ta sin utgångspunkt i
att Sverige idag inte är ett industrisamhälle på samma sätt som tidigare. Åtminstone i
ett sysselsättningsperspektiv lever vi idag i ett tjänstesamhälle, även om vår
konsumtion och våra inkomster fortfarande i högsta grad är beroende av varor. Det
finns ett viktigt politiskt vägval att göra kring vilken typ av jobb Sverige ska satsa på:
högproduktiva eller lågproduktiva? Skattesystemet spelar också en viktig roll. Dagens
system är i högsta grad ett lapptäcke med betydande ineffektiviteter och behöver
reformeras.

Finanskrisen och teorin om den effektiva
marknaden
Finanskrisen uppkom ur en stadigt växande tillgångsinflation. Samtidigt som
prisnivån på varor och tjänster – det man brukar kalla inflation – har varit relativt
stabil, har priserna på vissa tillgångar – aktier och fastigheter – ökat betydligt
snabbare än BNP de senaste decennierna.1 Förutom att fungera kraftigt
omfördelande har den stigande tillgångsinflationen starkt bidragit till att göra
ekonomin instabil, till slut så instabil att finansmarknaderna kraschade i september
2008, med allvarliga konsekvenser för hela världens ekonomi. Den ekonomiska
politiken såsom vi känner den var otillräcklig för att förhindra den stora kollapsen.
Det finns flera förklaringar till tillgångsinflationen. Avregleringar på kredit- och
valutamarknaderna har gjort det lättare för människor att låna. Stora globala
sparandeobalanser (där framför allt USA haft stora underskott och Kina stora
överskott) har medfört mycket låga realräntor, som har gjort det förmånligare att ta
lån. Samtidigt har inkomsterna hos de allra rikaste ökat mycket kraftigt de senaste
årtiondena, bland annat beroende på mycket stora skattesänkningar för dessa grupper
i exempelvis USA. Personer i dessa inkomstskikt använder inte i särskilt hög grad
ökade inkomster till att konsumera reala varor och tjänster. De efterfrågar istället
finansiella produkter. Detta har medfört en kreditexpansion som i andra änden burits
upp av en ökad skuldsättning hos människor med lägre inkomster.2 I ett land som
USA har reallöneutvecklingen de senaste trettio åren i praktiken stått still.3 Såväl
arbetar- som medelklass har istället finansierat en växande konsumtion med ökad
Sandro Scocco, Finanskrisen – eller hur det väntade oväntat hände. 2009
Se exempelvis IMF:s rapport Inequality, leverage and crises, Michael Kumhof och
Romain Ranciere, 2010.
US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics

1
2

3

77 (118)

skuldsättning, något som politiskt sett också uppmuntrats (exempelvis genom att
uppmuntra kreditgivning även till låginkomsttagare som vill äga sitt boende).
Finanskrisen visar att den ekonomiska politiken inte enbart bör vara inriktad på
prisstabilitet när det gäller varor och tjänster. Även prisstabilitet när det gäller
tillgångar är avgörande för ekonomin som helhet. Hur ska då detta uppnås?
Penningpolitiken är ett för trubbigt vapen för att hantera båda typerna av inflation
samtidigt. Ett tydligt exempel på detta är att det under hösten och vintern 2010 har
rått delade meningar inom Riksbankens direktion kring nödvändigheten av att höja
räntan. Ett av skälen till att höja räntan snabbare än vad som är befogat av
inflationsprognosen, handlar om att dämpa hushållens växande skuldsättning.
Samtidigt befinner vi oss i ett läge där det knappast råder inflationstryck eller ett
överutnyttjande av resurserna i ekonomin. En höjning av räntan i ett sådant läge
dämpar konjunkturuppgången. I brist på andra ekonomiska styrmedel ska alltså
räntan hantera motstridiga mål. Det finns behov av att utveckla fler metoder för att
undvika sådana situationer och istället påverka tillgångspriserna på annat sätt.
Det kan handla både om regleringar – exempelvis kapitaltäckningskrav i bankerna och om särskilda skatter, som gör det dyrare för finansiella institutioner att ägna sig
åt riskfylld verksamhet. Det behövs nya internationella överenskommelser och
redskap – idag är finansmarknaden internationell, medan finansinspektioner och
ekonomisk politik generellt är nationell. Kanske behöver banksektorn delas upp i en
del som sysslar med traditionell bankverksamhet, och en som ägnar sig åt den mer
komplicerade investment-verksamheten, med olika grader av regleringar och statliga
garantier för de olika delarna?4 Slutligen är det också uppenbart att förståelsen (såväl
politiskt som vetenskapligt) för hur finansmarknaderna påverkar den reala ekonomin
måste utvecklas. Hade den funnits tidigare hade kanske finanskraschen 2008 kunnat
undvikas eller åtminstone mildras.
De lärdomar som måste dras av finanskrisen 2008 handlar dock inte bara om hur
finanssektorn bör regleras. Implikationerna är större än så. Finansbranschen har
kommit att symbolisera en ideologi om effektiva marknader och rationella aktörer,
som i sin tur har präglat betydligt fler samhällsområden än enbart de finansiella
marknaderna.
På finansmarknaden stammar ideologin ur en teori om hur priserna sätts, och går ut
på att börskurser, räntor och växelkurser avspeglar långsiktiga fundamenta i
ekonomin. Hårdraget innebär detta att finansiella bubblor är omöjliga – det finns
alltid rationella skäl bakom kursernas upp- och nedgångar.
4

Klas Eklund, Finanskrisen i teori och praktik, 2009
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I praktiken har det länge varit uppenbart att teorin inte överensstämmer särskilt väl
med verkligheten. Finansmarknaderna har uppvisat mönster som inte gått att förklara
rationellt. Redan Keynes talade om ”animal spirits” för att beskriva hur människors
ekonomiska beteenden inte uteslutande kan kvantifieras och beräknas5, och insikten
om att mänsklig psykologi spelar roll även på finansmarknaderna har fått allt större
genomslag. Finanskraschen 2008 visar vidden av hur felaktig teorin om effektiva
marknader varit.
På andra marknader finns det andra inneboende skäl till att marknaden inte fungerar
så perfekt som ofta ges vid handen. Ändå har teorin om effektiva marknader, i sin
mest förenklade form, fått stor spridning de senaste decennierna och också satt stora
avtryck på politiken – även den socialdemokratiska. Marknaden är den bästa
organisationsformen för en rad olika mänskliga verksamheter, men långt ifrån alla.
Socialdemokratins stora styrka har alltid varit pragmatismen och förmågan att bygga
en stabil och framgångsrik blandekonomi. Det finns skäl att se över hur en sådan
blandekonomi tar sig ut i dagens samhälle.

Marknadiseringen av infrastrukturen
De senaste decennierna har svenska regeringar, oavsett färg, genomfört en rad olika
reformer med syfte att införa marknadens logik på nya områden. Det har handlat om
privatiseringar och omregleringar av exempelvis el-, tele-, post- och järnvägssektorn,
införandet av nya, mer marknadsliknande styrsystem i offentlig sektor (exempelvis
beställar-utförar-modellen), samt öppnande för privata utförare inom välfärden.
Reformerna fick inte alltid önskat resultat. 2005 konstaterade exempelvis en statlig
utredning6 att priserna har stigit på fem av sex liberaliserade marknader – post, el,
inrikesflyg, taxi och järnväg. Ofta mycket kraftigt. Bara på telemarknaden har
priserna sjunkit. Till bilden kan läggas att den borgerliga regeringens omregleringar av
apotek och bilprovning också lett, eller förväntas leda, till stigande priser.
Prishöjningar är dock inte privatiseringarnas enda effekter. Även eftersatt underhåll
"Even apart from the instability due to speculation, there is the instability due to the
characteristic of human nature that a large proportion of our positive activities depend
on spontaneous optimism rather than mathematical expectations, whether moral or
hedonistic or economic. Most, probably, of our decisions to do something positive, the
full consequences of which will be drawn out over many days to come, can only be
taken as the result of animal spirits - a spontaneous urge to action rather than inaction,
and not as the outcome of a weighted average of quantitative benefits multiplied by
quantitative probabilities." John Maynard Keynes, The General Theory of Employment,
Interest and Money, 1936.
SOU 2005:4, Liberalisering, regler och marknader
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och bristande samordning är vanliga konsekvenser, där det mest aktuella exemplet är
järnvägen vars stora problem blivit alltför tydliga de två senaste vintrarna.
Privatiseringarna har alltså haft flera negativa effekter på den infrastruktur som är en
förutsättning för ett bra företagsklimat.
Även om eftersatt underhåll är en vanlig konsekvens av privatisering av icke-perfekta
marknader, så är inte omregleringen hela förklaringen. Sverige har legat under det
västeuropeiska snittet för nyinvesteringar i infrastruktur ända sedan 1980 (med
undantag för några enstaka år).7 Detta är naturligtvis i längden skadligt för landets
konkurrenskraft, och till denna situation har även socialdemokratiska regeringar
bidragit.

Missförståndet kring vad som driver tillväxt
Man kan fortfarande få höra påståendet att en hög skattenivå skadar tillväxten.
Forskningen visar dock inte några sådana samband. Det avgörande är hur
skattesystemet är uppbyggt, och vad skatterna används till. Rätt använda bidrar höga
skatter till att finansiera ett antal åtgärder som är betydelsefulla inte minst för
näringslivets konkurrenskraft. Utbildning, barnomsorg och infrastruktur är några
viktiga exempel. Internationellt sett har Sverige under årtionden haft både en hög
skattekvot och en hög sysselsättning och tillväxt. I internationella jämförelser rankas
Sverige återkommande mycket högt när det gäller innovationsförmåga och
konkurrenskraft.
Enligt World Economic Forum är Sverige exempelvis världens näst mest
konkurrenskraftiga land (tvåa efter Schweiz). Även övriga nordiska länder hamnar
högt på listan. De skäl som lyfts fram är bland annat frånvaro av korruption,
effektiva offentliga institutioner, högt förtroende för politiker, effektiva varu- och
finansmarknader och starkt fokus på utbildning. Att Sverige rankar betydligt sämre
på enskilda områden som skattekvot och flexibilitet i arbetsmarknadslagstiftningen
utgör inte något hinder för den sammantagna konkurrenskraften.
När OECD år 2006 undersökte Stockholms företagsklimat hamnade staden på sjätte
plats i Europa. Det OECD framför allt pekade ut som hinder för konkurrenskraften
är tre saker, som är giltiga för stora delar av Sverige: för låg tillväxt och
innovationsförmåga hos små och medelstora företag, dålig integration av invandrare
samt brister i infrastruktur och tillgång till bostäder.

7
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Effektiva offentliga institutioner, högt politikerförtroende, utbildning, infrastruktur,
bostäder och segregation – detta är knappast de frågor som brukar stå överst på
dagordningen när tillväxtpolitik skall diskuteras. Men det är vad World Economic
Forum och OECD pekar ut som avgörande faktorer för Sveriges tillväxt. Flera av
dessa faktorer har under lång tid inte hanterats tillräckligt bra, varken av
socialdemokratiska eller borgerliga regeringar – det gäller såväl underinvesteringar i
infrastruktur, en skola som inte förmår ge tillräckliga kunskaper till alla, växande
segregation och ett för lågt bostadsbyggande.

Bostäder
I samband med 1990-talskrisen föll bostadsbyggandet i Sverige mycket kraftigt, och
har sedan dess inte återhämtat sig. Både under 90- och 00-talet har antalet nybyggda
lägenheter per år legat på ca 60 procent av vad som byggdes under 1980-talet.8 Idag
råder stor bostadsbrist på många håll i Sverige.
En dynamisk ekonomi förutsätter rörlighet på arbetsmarknaden, och rörlighet på
arbetsmarknaden förutsätter en fungerande bostadsmarknad. Forskningen visar att
det råder starka samband mellan bostadsmarknad, arbetskraftens rörlighet och
tillväxt.
Upplåtelseformerna spelar också roll.9 Personer som bor i hyresrätt är mer rörliga än
de som äger sitt boende. Delvis har detta att göra med att personer i olika
livssituationer väljer olika typer av boende – där mer rörliga personer kan förväntas
föredra hyresrätt – men den lägre rörligheten för bostadsägare kan även förklaras av
höga transaktionskostnader, regionala prisskillnader, höga lån och av potentiella
förluster. Oavsett arbetsmarknadssituation är hyresgäster mer rörliga än de som äger
sin bostad. Utbudet av hyreslägenheter har dessutom särskild betydelse för arbetslösa
och deras interregionala rörlighet.
Trots detta har andelen hyresrätter stadigt minskat i nyproduktionen sedan 1990talets början.10 Andelen är dessutom lägre i de expanderande storstadsregionerna än i
landet i övrigt – i Stor-Stockholm var bara var tredje färdigställd lägenhet 2008 en
hyresrätt, medan andelen i riket förutom storstadsområdena var nästan dubbelt så
hög. Till bilden hör att andelen hyresrätter totalt sett redan är betydligt lägre i

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2010
Samband mellan bostadsmarknad, arbetskraftens rörlighet och tillväxt. Statens
bostadskreditnämnd, 2008.
Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2010
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storstäderna, särskilt Stockholm, än i landet i övrigt.11 Den svaga nyproduktionen och
hyresrättens minskande andel av bostadsbeståndet i riket, och särskilt i
tillväxtregionerna, är ett hot mot rörligheten och tillväxten.
Mot bakgrund av den ökande bostadsbristen är det inte förvånande att de svenska
bostadspriserna har stigit mycket kraftigt de senaste tio åren. Rensat för inflationen
har bostadsrättspriserna mer än fördubblats.12 Detta leder till problem på andra håll i
ekonomin, då prisökningarna är tydligt kopplade till en ökad skuldsättning hos
hushållen. Skuldsättningen som andel av disponibel inkomst har ökat med 65 procent
sedan 1993, och uppgår idag till 155 procent. Som beskrivits ovan ställer detta nya
krav på penningpolitiken och gör räntevapnet trubbigt.

Samverkan för innovationer
Inom tillväxtdebatten har också glömts bort att svensk industri en gång i tiden blev
framgångsrik genom ett tämligen unikt samarbete mellan statliga och privata bolag.
Långsiktiga samarbeten mellan Vattenfall–ASEA, SAAB–FMV och Ericsson–
Televerket skapade innovationer som utvecklades för offentligt bruk och sedan
kommersialiserades och blev en viktig del av den svenska exporttillväxten. Det var
alltså inte marknaden i avskildhet som skapade den svenska tillväxtsagan. Det skedde
i allra högsta grad genom en strategisk allians mellan offentligt och privat.
Omregleringar, privatiseringar och EU-regler har omöjliggjort denna typ av
samarbeten på många områden. En möjlighet som kvarstår ligger inom sjukvården.
Sverige skulle i högre utsträckning än idag använda sjukvården som samarbetspartner
till medicintekniska företag, för att på så sätt förhindra att de flyttar från Sverige. Ett
problem är dock att det inte finns några gemensamma system eller upphandlingar
mellan landsting, sjukhus eller ens enskilda kliniker. Den offentliga upphandlingen,
som omsätter mycket stora summor, är över huvud taget ett kraftfullt instrument
som skulle kunna användas betydligt mer strategiskt och samordnat än idag för att
gynna innovationer och tillväxt.
De stora företagen kommer att vara fortsatt mycket viktiga för den svenska
ekonomin, men Sverige ligger efter när det gäller att få små och medelstora företag
att växa och expandera även på exportmarknaden. Det saknas en struktur för
innovationer inom denna typ av företag. Forskning och utveckling bör uppmuntras
mer inom små och medelstora företag. Ett sätt att göra det kan vara genom ökad

Andelen hyresrätter (av lägenheter i flerbostadshus) var 50 procent i Stockholms stad
år 2008, jämfört med 69 procent i riket. Källa: USK och Boverket.
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klusterbildning. Det behövs också en förstärkt politik för kunskapsöverföring mellan
akademi och näringsliv.
Det finns mycket att lära av det tidigare framgångsrika samarbetet mellan statliga och
privata bolag. Även om det är omöjligt att återskapa det som det såg ut då, finns det
goda möjligheter att använda innovationspolitiken för att ta itu med samhällets
utmaningar. Genom strategisk upphandling från offentlig sektor skulle exempelvis
innovationer i små och medelstora företag kunna uppmuntras.

Tillväxten i tjänstesamhället
Idag arbetar hälften av de sysselsatta inom tjänstesektorn, och drygt 30 procent inom
offentlig sektor (som till största delen också tillhandahåller tjänster). Ca 15 procent
jobbar inom industrin. Det är en halvering jämfört med toppnoteringarna under
1950- och -60-talen.13 Parallellt med detta har även industrins andel av BNP fallit på
motsvarande sätt: från drygt 30 procent under 50- och 60-talen, till ca 17 procent
idag.14
Industrins andel av sysselsättning och BNP ger dock inte hela bilden. Det som ser ut
som avindustrialisering handlar delvis om rent statistiska omflyttningar – på den
tiden industriföretaget skötte exempelvis sin egen bokföring hamnade denna i
industrisektorn. När industriföretaget numera köper in samma tjänst från ett
revisionsföretag hamnar den istället i tjänstesektorn. Tar man hänsyn till detta blir
industrisysselsättningen närmast oförändrad.15 I sammanhanget är också viktigt att
understryka att industrin fortfarande står för en mycket betydande andel av den för
Sverige så viktiga exporten.
Svenskarnas konsumtion är dessutom fortfarande i högsta grad materiell – realt sett
konsumerar vi lika mycket varor idag som för femtio år sedan, ca 60 procent av den
totala konsumtionsvolymen. Efterfrågan på varor har inte blivit mindre.
”Tjänstesektorn” är ett mycket vitt begrepp som det finns all anledning att
specificera. Ett sätt att göra det är att skilja mellan personliga och icke-personliga
tjänster. Den första kategorin utgörs av exempelvis hemarbete, offentliga tjänster,
skönhetsvård och ”upplevelsetjänster”. Icke-personliga tjänster är allt från handel,
transport och kommunikation till bank-, finans- och boendetjänster. Kapitalinsatsen i
de personliga tjänsterna är låg. I de icke-personliga tjänsterna är den däremot högre
Näringslivets tillstånd 2008: Tjänsteparadox skapar tillväxt. ITPS, 2008
Avindustrialiseringen av Sverige: myt och verklighet. Daniel Lind, Ekonomisk debatt
nr 7 2010
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och behöver inte skilja sig särskilt mycket från varuproduktionen. Detta gör också att
förutsättningen för produktivitetsökningar är betydligt större än för de personliga
tjänsterna. Många av de icke-personliga tjänsterna liknar i själva verket i hög grad
varor.
Potentialen för produktivitetstillväxt inom de icke-personliga tjänsterna är stor. Det
är också denna del av tjänstsektorn som sedan 1980-talet stått för
sysselsättningsökningen. Inom denna kategori tjänster kan teknisk utveckling samt
human- och realkapital bidra till en positiv produktivitetsutveckling. Inom de
personliga tjänsterna är motsvarande potential betydligt lägre. Detta ska inte tolkas
som att de är oviktiga, ens ekonomiskt – de ”lågproduktiva” personliga tjänster som
utförs inom vård, skola och omsorg är ju en förutsättning för att den övriga
ekonomin ska fungera effektivt. När barnomsorgen flyttade ut från hemmen till den
offentliga sektorn frigjorde det exempelvis en enorm produktivitetspotential genom
att fler kvinnor kom ut på arbetsmarknaden. En kvalitativ barnomsorg har många
fördelar för ett samhälle – en av dem är att den gör det möjligt för fler att
förvärvsarbeta och bidra till samhällsekonomin.
De personliga tjänsterna spelar en viktig roll för ekonomin, inte minst genom att de
står för en stor del av sysselsättningen. Jämför man rika länder visar det sig att
Sverige och USA är de två länder som uppvisar störst andel personliga tjänster, men
av helt olika skäl.16 I Sverige beror det på den välutbyggda offentliga sektorn. I USA
handlar det istället om stora inkomstskillnader som gör det möjligt med en utbredd
låglönemarknad, till stor del bestående av lågproduktiva personliga tjänster. I Sverige
har vi valt att subventionera personliga tjänster som har stora positiva externa
effekter. En generell och högkvalitativ välfärd innebär större jämlikhet och bättre liv
för fler, men har också rent ekonomiska effekter genom att de höjer produktiviteten
på den övriga arbetsmarknaden. Socialdemokratin har alltid haft som princip att
satsningen på nya jobb ska läggas där den ger som mest utväxling i form av höjd
produktivitet. Detta har varit en lyckosam princip.
Skillnaden i tillväxtpotential pekar på ett politiskt vägval. Vilken typ av tjänster är det
vi ska satsa på i framtiden? Här kan konstateras att potentialen för
produktivitetstillväxt är betydligt lägre i de personliga tjänsterna. Den klassiska
illustrationen av detta – att det krävs lika många personer och lika mycket tid idag
som för 200 år sedan att framföra en stråkkvartett av Beethoven – förklarar varför.
Inom kapitalintensiv produktion har teknologisk utveckling inneburit att det krävs
betydligt mindre resurser, både i form av kapital och av arbetskraft, att framställa
exempelvis en bil idag jämfört med för femtio år sedan. Men tjänster vars insatsvaror
16
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i princip enbart utgörs av arbetskraft går inte att effektivisera på samma sätt. Genom
att politiskt prioritera högproduktiva jobb skapas ett högre välstånd, och därigenom
också större möjligheter för enskilda att konsumera personliga tjänster. På så sätt kan
även denna sektor växa.
En politik för tillväxt handlar om att skapa så goda förutsättningar för näringslivet
som möjligt. De visioner som socialdemokratin fört fram de senaste åren, om såväl
det livslånga lärandet som idén att konkurrera med kunskap istället för med låga
löner, har pekat i rätt riktning. Här finns mycket att bygga vidare på. Det är dock
uppenbart att visionerna i högre grad än vad som varit fallet måste fyllas med konkret
innehåll. Socialdemokratin måste också erkänna att alla inte kommer att kunna
konkurrera i de allra mest högproduktiva jobben. En ständigt högre grad av
utbildning är inte lösningen för alla. Det måste också finnas plats för andra typer av
jobb på arbetsmarknaden. Därför är en diskussion om arbetslivets villkor nödvändig.
Det är också viktigt att fundera över hur människor som idag inte är intressanta för
arbetsgivarna kan beredas plats att bidra med det de har möjlighet till, exempelvis
genom mer omfattande lönesubventioner. Lönesubventioner är dock ingen lösning
för den stora gruppen arbetslösa, utan för en mindre grupp som idag står mycket
långt ifrån arbetsmarknaden. Generellt gäller att det är mer träffsäkert att
subventionera individer än att subventionera branscher.

Skatter
Skattenivån är inte avgörande för ett lands konkurrenskraft, men skattesystemets
utformning spelar naturligtvis roll. Balansen mellan hur olika baser – arbete, kapital,
konsumtion – beskattas spelar också roll.
Principen bakom den stora skattereformen i början på 1990-talet var att
skattesystemet skulle vara neutralt och likformigt. Likartade varor, tjänster och
inkomster skulle beskattas på ett likartat sätt. På så sätt får konsumenternas och
inkomsttagarnas egna preferenser störst genomslag – staten lägger sig inte i
människors konsumtionsval genom att exempelvis beskatta päron lägre än äpplen,
och därmed uppmuntra konsumtion av päron. Detta innebär generellt sett att
effektiviteten i ekonomin blir större – branscher som inte klarar sig på egen hand i
konkurrensen ska inte hållas under armarna av skattesubventioner.
Skattesänkningar som riktas till särskilda branscher eller geografiska områden är i
regel ineffektiva. Sådana subventioner innebär alltid betydande dödvikts- och
undanträngningseffekter – subventionerna går till affärer som skulle ha blivit av ändå,
eller leder till att människor ökar sin konsumtion av en viss vara eller tjänst, men i
gengäld minskar den av något annat. Som jobbskapande åtgärder är därför denna typ

85 (118)

av subventioner dyra per skapat arbetstillfälle. Åtskilliga utvärderingar17 pekar
exempelvis på att regeringens sänkta arbetsgivaravgifter för unga är mycket dyra och
ineffektiva. Såväl svensk18 som internationell19 ekonomisk forskning visar att försök
med sänkta arbetsgivaravgifter i avgränsade områden – exempelvis fattiga förorter –
inte skapar några nya jobb, utan bara flyttar runt befintliga arbetstillfällen, till priset
av stora skattebortfall. På längre sikt äts riktade subventioner till enskilda branscher
ofta delvis upp av prishöjningar.20
Ytterligare en princip bakom skattereformen på 90-talet var att bredda skattebaserna,
det vill säga att i hög grad undvika undantag i beskattningen. Allt annat lika gör breda
skattebaser det möjligt att hålla skattesatsen låg – ju fler som betalar skatt, desto lägre
skattesats behövs för att ta in en viss totalsumma.
Efter skattereformen har ett antal undantag från principerna om neutralitet,
likformighet och breda skattebaser införts. De viktigaste är en alltmer differentierad
moms, införandet av jobbskatteavdraget som gör att arbetsinkomster numera
beskattas lägre än inkomster som pension, a-kassa och sjukpenning samt
förändringen av fastighetsskatten 2008, som inneburit stora skattebidrag till
investeringar i egnahemsbostäder. Till bilden hör också reducerade socialavgifter för
utvalda grupper på arbetsmarknaden (exempelvis unga), ett införande av
skatterabatter för köp av hushållsnära tjänster samt ett förslag om sänkt
restaurangmoms.
De många enskilda förändringar som såväl borgerliga som socialdemokratiska
regeringar har gjort av skattessystemet efter reformen 1991 har i många fall handlat
om att genom avsteg från likformigheten påverka människors beteenden. Genom att
sänka skatten på exempelvis bokinköp och hushållsnära tjänster hoppas man att
människor ska konsumera mer av dessa varor och tjänster, precis som att man
genom sänkt skatt på arbete hoppas öka arbetsutbudet. Införandet av värnskatten
gjordes för att öka skatteintäkterna, medan sänkningen av fastighetsskatten främst
handlade om en ideologisk uppfattning om att skatten var orättfärdig.
Dessa förändringar speglar väl de olika synsätt man kan ha på skatt. Moderaterna
sänker skatten eftersom de ideologiskt tycker att lägre skatter är bättre. Men de gör
inte bara det: de använder också i hög grad skatternas utformning till att påverka
Riksrevisionen, IFAU, Finanspolitiska rådet
Är sänkta arbetsgivaravgifter ett effektivt sätt att öka sysselsättningen? IFAU 2008:16
Se t ex Helen Ladd, Spatially Targeted Economic Development Strategies: Do They
Work?
Den sänkta bokmomsen i början på 2000-talet ledde exempelvis inte till att priserna
sjönk lika mycket som momsen Bokpriskommissionens slutrapport, SOU 2005:12
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människors beteende. Även Socialdemokraterna har ägnat sig åt detta. Det som
däremot ofta glöms bort i diskussionen om skatter är det mest grundläggande skälet
till att vi har ett skattesystem: inte skatterna i sig, utan vad vi vill använda dem till.
Istället handlar skattedebatten ofta om detaljer i skatternas utformning, lösryckta från
skatternas användningsområde. Det gör att det lätt skapas ett intryck av att enskilda
skatter kan sänkas utan att välfärdsutgifterna därigenom måste minska.
De många undantagen och specialreglerna gör att dagens skattesystem är långt ifrån
transparent och förutsägbart, samt att det finns betydande ineffektiviteter i det. Det
vore därför angeläget med en större översyn av skattesystemet. Den förra
skattereformen föregicks av många års utredningar och beslöts över blockgränsen.
Det fanns alltså en relativt bred uppslutning kring principerna i det nya systemet.
Den mest effektiva skatten är den som snedvrider minst. Den likformiga
beskattningen har visat sig vara den bästa skatteregeln. I strävan efter ett skattesystem
som gynnar full sysselsättning finns alltså all anledning att gå tillbaka till principerna i
den tidigare skattereformen. Till principerna om likformighet och neutralitet kan
även principen om skatt efter bärkraft läggas.
En ny skattereform bör naturligtvis inte enbart handla om att förhålla sig till
befintliga skatter och eventuellt justera några procentsatser hit eller dit. Det finns all
anledning att undersöka om det behövs mer genomgripande förändringar än så. I
exempelvis Nederländerna har man ett helt annat system för kapitalbeskattning än i
Sverige, där kapitalinkomster beskattas löpande och värdestegringar när de realiseras.
I Nederländerna beskattas istället nettot av individens finansiella tillgångar minus
skulder vid årets slut. På detta netto läggs en schablonmässigt beräknad avkastning
som beskattas med en enhetlig procentsats. Den stora skillnaden ligger alltså i att all
värdestegring beskattas löpande, oavsett om den realiserats eller inte. Kapital kan
således omplaceras utan att någon skattskyldighet uppstår, och därmed faller behovet
av system för skatteuppskov, exempelvis för realisationsvinster vid bostadsförsäljning
(om även bostäder ingår i modellen). 21 Det skapar ett ”rakare” system där
skattehänsyn inte behöver påverka tidpunkt för försäljning av värdepapper eller
bostad, och där det blir möjligt att beskatta hushållens förmögenheter, inklusive
fastigheter, på ett sätt som har en anknytning till deras samlade avkastning. Exempel
som detta är väl värda att undersöka även för svensk räkning.

Beskrivningen av den holländska så kallade ”boxmodellen” baseras på Kjell-Olof
Feldt, Mot en ny skattereform – globaliseringen och den svenska välfärden.
Underlagsrapport nr 27 till Globaliseringsrådet, 2009
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Jobb och arbetsmarknad
Utvecklingen på arbetsmarknaden är central för att förstå socialdemokratins
försämrade valresultat. De borgerliga partiernas framgångar i valen 2006 och 2010
har att göra med att de förmådde koppla ihop det ideologiska målet om framväxten
av en låglönemarknad med det reella problemet att människor sorteras ut från dagens
arbetsmarknad. Vore det inte bättre, säger den borgerliga företrädaren, att de
människor som idag inte får plats på arbetsmarknaden får en ny chans genom att vi
låter fler lågproduktiva och lågavlönade jobb växa fram? Socialdemokratin har inte
mäktat med att bemöta detta argument, som i sig är logiskt och verkar övertygande
för många (trots att länder med större inslag av en låglönemarknad, som exempelvis
Storbritannien, inte har högre sysselsättningsgrad än Sverige).
Det är ett faktum att utsorteringen på arbetsmarknaden har ökat även under
socialdemokratiska regeringar, vilket har minskat förtroendet för att den
socialdemokratiska modellen klarar av att hantera problemet. Sysselsättningsgraden
har aldrig fullt ut återhämtat sig sedan 1990-talskrisen. Det innebar att
socialdemokratin började tappa förtroende i det som en gång var dess paradgren –
full sysselsättning. Denna förlust i trovärdighet har visat sig vara mycket svårt att
reparera. Socialdemokratin kan inte och ska inte acceptera att en lösning på
utsorteringen vore en alltmer skiktad arbetsmarknad. Men partiet har inte heller
förmått presentera något hållbart alternativ. Lyckas man inte med detta framöver lär
det bli svårt att återvinna människors förtroende.
Arbetsmarknaden är idag mycket polariserad. Antalet kvalificerade och utvecklande
arbeten har ökat, men också antalet jobb med osäkra anställningsvillkor.
Arbetsgivarnas krav på de anställdas tid ökar, såväl inom tjänstemanna- som LOyrken, även om kraven tar sig olika uttryck. Utsorteringen ur arbetslivet har ökat,
samtidigt som möjligheterna att komma tillbaka minskar.

Sjunkande sysselsättning
Efter att under ett par decennier ha haft en nästan obefintlig arbetslöshet, och en
sysselsättningsgrad bland de högsta i världen, har den svenska ekonomin sedan 1990talskrisen mer börjat likna andra länders. Sysselsättningen de senaste åren har legat på
74-75 procent22, jämfört med ca 80 procent före krisen, och arbetslösheten tenderar
att efter varje lågkonjunktur bita sig fast på en högre nivå än tidigare.
22
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Socialdemokratin har inte tillräckligt kraftfullt förmått svara på de
samhällsförändringar som skapat den sjunkande sysselsättningen. Detta torde vara ett
av de viktigaste skälen till att förtroendet för partiet har sjunkit så kraftigt. En
socialdemokrati som inte kan garantera full sysselsättning är en mycket svag
socialdemokrati.
Arbetslösheten slår inte slumpmässigt i befolkningen. Ålder, utbildningsbakgrund,
bostadsort och födelseland har starka kopplingar till risken att sakna jobb.
Arbetslösheten bland personer med högst grundskoleutbildning var 2009 17,1
procent. Motsvarande andel bland gymnasieutbildade var 8,0 procent, och för
personer med eftergymnasial utbildning låg den på 4,9 procent.23 Förvärvsfrekvensen
bland utlandsfödda är tio procentenheter lägre än för svenskfödda, ett faktum som i
sig döljer att förvärvsfrekvensen också varierar mycket beroende på vilken region den
utlandsfödde kommer ifrån. Det finns också ett samband mellan arbetslöshet och
ohälsa. De med sämst hälsa löper större risk än andra att bli arbetslösa, och hälsan
blir i sin tur sämre av arbetslösheten.24 Personer som varit sjukskrivna, även i kortare
perioder, löper betydligt högre risk än andra att senare bli arbetslösa.25
År 2009 uppgick antalet personer som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i mer
än två år till 48 000, eller 14 procent av samtliga inskrivna.26 Det visar att det finns en
”hård kärna” av arbetslösa som har mycket svårt att få jobb, oavsett insatser.

Anställningsformerna
Andelen med tidsbegränsad anställning har ökat de senaste 20 åren och ligger nu på
ca 15 procent av de anställda, jämfört med 9,9 procent 1991.27 Tidsbegränsade
anställningar är vanligare hos kvinnor och unga – bland anställda under 24 år saknar
mer än hälften fast jobb.28 Tillfälliga anställningar är nästan lika vanliga i
tjänstemannagrupperna som i LO-kollektivet. De verkligt stora andelarna finns dock
hos anställda som inte är fackligt anslutna.
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Den absoluta majoriteten av personer med tidsbegränsade anställningar vill ha ett fast
jobb. Men för en inte obetydlig del av dem tar det många år innan detta blir
verklighet – tidsbegränsade anställningar är alltså inte en självklar språngbräda till fast
arbete. Tvärtom går många mellan olika typer av tillfälliga anställningar, ibland varvat
med arbetslöshet, under många år. Detta gäller särskilt för de grupper som även i
andra fall har sämre anknytning till arbetsmarknaden: lågutbildade, unga och
personer med utländsk bakgrund. Detsamma gäller kvinnor.29
En stor del – uppemot hälften30 – av de tidsbegränsat anställda har enbart en
arbetsgivare under ett år. Det innebär att de i stor utsträckning står till förfogande
hos en och samma arbetsgivare. Under perioder de inte behövs byter de inte
arbetsgivare utan är arbetslösa. Arbetsgivarens behov av buffert bekostas alltså av de
tidsbegränsat anställda själva i form av lägre inkomst samt av staten i form av
arbetslöshetsersättning.

Arbetstiderna
Idag motsvarar det totala övertidsuttaget i arbetslivet (betald och obetald) 100 000
heltidsanställningar. Det finns tecken på att allt fler arbetar obetald övertid. 2009
utgjorde den obetalda övertiden ungefär en fjärdedel av den totala övertiden. Obetald
övertid är särskilt vanlig i tjänstemannayrken, framför allt i privat sektor.31
Allt som har med merarbete att göra fångas inte upp av övertidsstatistiken. I många
tjänstemannayrken ställs stora krav på att arbetstagaren ska vara tillgänglig även efter
arbetstid. TCO-förbundet Unionen har exempelvis visat att hälften av deras
medlemmar i viss, stor eller mycket stor utsträckning måste vara tillgängliga efter
arbetstid. Ungefär lika många rapporterar att de använder sin fritid till arbete. Bara ca
18 procent uppger att de inte alls behöver vara tillgängliga utanför arbetstid.32
I LO-gruppen blir det allt vanligare med oregelbundna och obekväma arbetstider. 40
procent av LO-männen och 65 procent av LO-kvinnorna jobbar idag andra tider än
dagtid på vardagar. Klasskillnaderna är stora – bland tjänstemännen jobbar en stor
majoritet enbart dagtid på vardagar. För 20 år sedan gällde det även en majoritet av
LO-medlemmarna. Sedan dess har samhället utvecklats till att bli mer dygnet runt-
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och helgöppet, och den öppettiden är det framför allt LO:s medlemmar som står
för.33
Det är framför allt kvinnor i arbetaryrken som arbetar obekväma tider. Var tredje
kvinnliga arbetare som inte är fackligt ansluten jobbar kväll minst hälften av
arbetsdagarna. Motsvarande siffra för Saco:s kvinnor är 4 procent. Det är också
arbetarna – framför allt kvinnor – som jobbar oregelbundna tider, och även detta
verkar ske allt oftare. Nästan hälften av LO-kvinnorna jobbar skift eller schema,
jämfört med 10-15 procent bland tjänstemannakvinnorna.34
Antalet arbetade timmar per capita är i princip oförändrat sedan 1960-talet.35 Totalt
sett arbetar alltså inte människor mer idag än för femtio år sedan. Däremot har
arbetstidens fördelning över livet förändrats: svenskar idag studerar längre, har längre
semester och föräldraledighet och går tidigare i pension än på 1960-talet. Det innebär
att många arbetar mer intensivt än tidigare under vissa perioder i livet. Många
etablerar sig i arbetslivet och satsar på karriär ungefär samtidigt som de har småbarn
– en ekvation som inte alltid går ihop.
Förändringarna vad gäller arbetstiden ska inte enbart ses i termer av hur mycket man
jobbar. Det handlar också om hur man jobbar. Statistiken tecknar bilden av ett
arbetsliv som allt mer breder ut sig över människors (framför allt kvinnors) liv. Det
tar sig något olika uttryck beroende på klasstillhörighet – arbetare jobbar
oregelbundet och obekvämt, tjänstemän jobbar istället mer övertid och oreglerat. I
båda fallen handlar det om ett arbetsliv som blir allt mer gränslöst – fritiden hackas
upp eller flyter samman med arbetstiden.

Arbetsrättens urholkning
På dagens arbetsmarknad pågår flera rörelser i riktning mot en urholkad arbetsrätt.
Det har delvis, men inte enbart, att göra med den allt mer internationaliserade
arbetsmarknaden.
Mest uppmärksammat är kanske det så kallade Laval-målet, där EU-domstolen nådde
slutsatsen att enbart vissa villkor i de svenska kollektivavtalen får krävas under hot
om stridsåtgärder. Den borgerliga regeringen beslutade därefter om Lex Laval, där
fackets möjligheter ytterligare inskränktes vad gäller att teckna kollektivavtal med
utländska företag som tillfällig utstationerar sin personal till Sverige.
Arbetsmiljön 1991-2003. Klass och kön. LO, 2005 samt Arbetstider år 2009. LO, 2010
Arbetstider år 2009. LO, 2010 samt Anställningsformer och arbetstider 2005. LO,
2005
Näringslivets tillstånd. ITPS 2008
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Det finns ytterligare EU-regleringar som riskerar att leda till lönedumpning.
Förordningen gällande samordning av de sociala trygghetssystemen gör att en person
som blir utsänd av arbetsgivare att arbeta i ett annat EU-land under maximalt 24
månader omfattas av hemlandets lagstiftning gällande exempelvis sociala avgifter.
Bland annat Byggnads rapporterar att det förekommer att arbetsgivare utnyttjar det
faktum att arbetstagaren i vissa länder, såsom Polen, betalar sina sociala avgifter själv.
På så sätt kan polska bolag verksamma i Sverige göra avdrag från tecknad
löneöverenskommelse för polska sociala avgifter, så att de totala lönekostnaderna för
bolaget blir lägre. Dessa företag får sedan en konkurrensfördel när de tävlar om
offentliga upphandlingar.36
Antalet utländska aktörer på den svenska marknaden blir allt fler. Regelverket för
exempelvis utländska bemanningsföretag är dock eftersatt, vilket gör det svårt för
Skatteverket att kontrollera att skattskyldigheten efterlevs. Någon form av
registreringsskyldighet för dessa företag skulle möjliggöra för såväl fackförbund som
relevanta myndigheter att veta var de anställda arbetar. På så sätt skulle man
förhindra att konkurrensen snedvrids och därmed värna den svenska modellen.
En stor fråga i 2010 års avtalsrörelse var företeelsen att en arbetsgivare kan kringgå
anställningsskyddet i LAS genom att säga upp tillsvidareanställd personal på grund av
arbetsbrist, för att genast därefter anlita ett bemanningsföretag för att ersätta den
uppsagda arbetskraften. Det är inte ovanligt att vissa av de uppsagda arbetstagarna
erhåller erbjudande om att fortsätta sitt tidigare jobb som arbetstagare i
bemanningsföretaget istället, vilket ofta innebär sämre anställningsvillkor.37
Det blir också allt vanligare med olika former av entreprenadkedjor i olika branscher.
Ju fler underentreprenörer, desto svårare är det att garantera att allt går rätt till i alla
led. Särskilt utsatta är utländska arbetstagare som tillfälligt utstationerats till Sverige.
Problemen kan ta sig uttryck genom att arbetstagaren i slutet av en lång
underentreprenadkedja inte får lön, eller fel lön. Skattefusk är också lättare att dölja
genom långa entreprenadkedjor.

Svenska fackförbund kan inte begära konkurrensneutrala löner för de arbetare som
får avdrag från sin bruttolön avseende de sociala avgifterna, om inte bolaget går med
på detta frivilligt. Detta då utstationeringsdirektivet förhindrar facken från att kräva
mer än minimilönen.
I betänkandet Personaluthyrning, SOU 1997:58, anfördes att fall av uppsägningar
motiverade av arbetsbrist, som omedelbart följs av önskemål om långtidsinhyrning av
personal, borde ge grund för ett fackligt veto enligt 39 § medbestämmandelagen.
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Idag har en huvudentreprenör inte något ansvar för att underentreprenörerna är
seriösa. Huvudentreprenören kan följaktligen utnyttja fördelarna med att söka en
lägre kostnad, utan att stå för någon risk avseende underentreprenörens agerande.
Detta är förmodligen vanligast i byggbranschen, men förekommer även inom
exempelvis hotell-, restaurang- och städbranschen.38
Lagar och avtal har inte internationaliserats i samma takt som arbetsmarknaden.
Behovet av internationella fackliga lösningar, i ett första steg på Europanivå, är
mycket stort.

Sjukfrånvaron
Förändringar i arbetslivets villkor är inte alltid lätta att slå fast, men det är välbelagt
att de psykiska kraven och den negativa stressen har ökat i arbetslivet ända sedan
1980-talet.39 Detta har i sin tur samband med sjukskrivningsproblematiken. Ett sätt
att se på det faktum att de långvariga sjukskrivningarna ökat efter 1990-talskrisen är
att den höjda produktiviteten i arbetslivet, efter de rationaliseringar som
genomfördes i krisens kölvatten, har medfört att allt färre får plats på dagens
arbetsmarknad. Detta är i högsta grad en klassfråga - skillnaderna i hälsa mellan de
socioekonomiska grupperna på arbetsmarknaden har ökat.40 Störst risk för att bli
långtidssjukskrivna löper personer i vissa arbetaryrken.
Att det är svårt att bereda långvarigt sjuka människor plats på arbetsmarknaden visar
både försök som initierades av den socialdemokratiska regeringen41 och, inte minst,
resultatet av den borgerliga regeringens reformer av sjukförsäkringen. Av de
långtidssjukskrivna som utförsäkrades vid årsskiftet 2009/2010 hade enbart 3
procent reguljärt arbete tio månader senare. Mer än 60 procent var tillbaka i
sjukförsäkringen.42 Människor som har varit sjukskrivna är helt enkelt inte
efterfrågade på arbetsmarknaden. Exempelvis uppger mer än hälften av arbetsgivarna
I sammanhanget är värt att nämna att Sverige, till skillnad från många andra EUländer, inte har ratificerat ILO: s konvention 94 från 1949. Konventionen innebär att
myndigheter vid offentlig upphandling ska säkerställa att upphandlingen inte sker till
priset av en dumpning av gällande löner och arbetsvillkor.
39
Se t ex le Grand, C., Szulkin, R. och Thålin, M. (2001) ”Har jobben blivit bättre? En analys av

38

arbetsinnehållet under tre decennier”. SOU 2001:53, Välfärd och arbete i arbetslöshetens
årtionde
Gellerstedt, S., 2009. Arbete, liv och hälsa. LO
Uppföljning av Pilas verksamhet på riksnivå – pilotinsatser för långtidssjukskrivna till
arbete. Försäkringskassan, 2009
Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid
årsskiftet 2009/2010 eller undra första och andra kvartalet 2010. Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan, 2010.
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att de är negativa till att anställa någon som varit sjukskriven.43 Det har både varit för
svårt att förebygga sjukskrivning och att få rätt stöd att komma tillbaka till arbetslivet
efter en period av sjukdom. Det finns ett behov av att utveckla bättre fungerande
rehabiliteringsinsatser och bättre möjligheter till omskolning.

Kommande arbetskraftsbrist
Om bara några få år kommer antalet pensionsavgångar för första gången någonsin
vara fler än antalet nytillträdande på arbetsmarknaden. Denna situation kommer
åtminstone att vara i något årtionde. Det innebär att försörjningskvoten kommer att
öka – allt färre sysselsatta ska försörja allt fler icke sysselsatta.
Arbetsförmedlingens prognoser44 visar att den kommande arbetskraftsbristen
förväntas vara mycket ojämnt fördelad geografiskt. I de större städerna kommer fler
att inträda på arbetsmarknaden än lämna den. I övriga Sverige står man dock inför en
arbetskraftsbristsituation, som framför allt i glesbygden kan förväntas bli mycket
svår. På samma sätt kan vi förvänta oss att bristen på arbetskraft inte kommer att slå
likadant mellan branscher. Vissa yrken och kompetenser kommer att vara
bristområden, samtidigt som det finns ett överskott av arbetskraft inom andra
områden.
Den kommande arbetskraftsbristen kommer dock inte att lösa problemet med att
vissa sorteras ut från arbetsmarknaden. Grupper som har svårt att få jobb redan idag
– unga utan fullständiga betyg, äldre, personer med funktionshinder, utlandsfödda –
kommer med största sannolikhet att fortsätta att ha svårigheter på arbetsmarknaden.
Matchningsproblemen kan förväntas bli mycket stora och förvärras av att
människors utbildningsval delvis stämmer dåligt överens med vad arbetsmarknaden
efterfrågar. Det är rimligt att anta att vi kommer att befinna oss i en situation med
både arbetskraftsbrist och arbetslöshet. Arbetskraftsbrist stärker generellt löntagarnas
position. Samtidigt kan de ojämlika villkor som redan idag råder på arbetsmarknaden
komma att förstärkas. Personer med efterfrågad kompetens kommer att åtnjuta en
mycket stark ställning på arbetsmarknaden, medan andra grupper riskerar att halka
efter vad gäller både löner och arbetsvillkor. En sådan situation riskerar också att leda
till ökad inflation och minskad konkurrenskraft.
I en situation med arbetskraftsbrist kommer det att bli än viktigare att se till att alla
människor får vara med och bidra på arbetsmarknaden. Allt annat är ett gigantiskt
resursslöseri. Det blir alltså viktigare än någonsin att se till att skolan ger alla unga
Roger Mörtvik och Kjell Rautio, Jakten på superarbetskraften III. TCO, 2009
Generationsväxlingen på arbetsmarknaden – i riket och i ett regionalt perspektiv.
Arbetsförmedlingen 2010
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tillräcklig utbildning och att arbetsmarknaden blir mer anpassad efter människors
behov vid olika skeenden i livet. Kompetensutveckling och vidareutbildning måste
vara lättillgängligt över hela livet. Rehabiliteringen måste fungera och
diskrimineringen minska.
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Utbildning
I valrörelsen 2010 gjorde Socialdemokraterna ungdomsarbetslösheten till en central
fråga. Kommunikationen kring detta tog dock inte hänsyn till att
ungdomsarbetslösheten är högst selektiv. Detta kan möjligen förklara varför många
inte kände igen sig, när partiet tecknade bilden av att var fjärde ung var arbetslös.
Unga har generellt en svag ställning på arbetsmarknaden, men de verkligt allvarliga
problemen med arbetslöshet drabbar nästan bara en viss grupp, nämligen unga utan
färdig gymnasieutbildning. Det verkliga problemet ligger i att denna grupp är mycket
stor. Idag saknar var fjärde tjugoåring färdig gymnasieutbildning. Så har det sett ut
under lång tid. Det är ett allvarligt samhällsproblem, och det faktum att
socialdemokratin inte förmådde bryta denna utveckling under sitt långa
regeringsinnehav är ett viktigt skäl till partiets sjunkande förtroende.
De senaste tjugo åren har en rad omvälvande reformer genomförts på skolans
område – kommunaliseringen, friskolorna och den nya läroplanen är några av de
viktigaste. Resultaten har inte alltid blivit de önskade. Tvärtom har svenska elevers
kunskapsresultat sjunkit stadigt sedan 1990-talet. Den svenska skolan har också blivit
allt mindre likvärdig – elevens familjebakgrund får allt större genomslag på
skolresultaten. Forskningen visar att segregationen, både den boendemässiga och den
som uppstår genom det fria skolvalet, är en viktig anledning till detta. Utvecklingen i
den svenska skolan har alltså under lång tid gått i helt fel riktning, särskilt ur en
socialdemokratisk synvinkel. Inför detta har partiet stått mer eller mindre handfallet.
En skola som inte förmår kompensera för barns olika startpunkt i livet är ett
allvarligt hot mot det socialdemokratiska målet om lika reella möjligheter för alla.
Socialdemokratins oförmåga att ta itu med de negativa bieffekterna av det fria
skolvalet måste brytas. Det är dags att lämna 90-talets diskussion, som handlade om
att relativt onyanserat ta ställning antingen för eller emot privata alternativ.
Valfriheten inom välfärden är här för att stanna – men det finns mycket att förbättra
vad gäller hur den konkret fungerar.
Skoldebatten handlar ofta om företeelser som enligt den pedagogiska forskningen
inte har särskilt stor effekt på kunskapsresultaten. Det avgörande är varken
ordningsregler, huvudman eller om betyg börjar ges i sexan eller sjuan. Betydligt
större roll spelar kamrateffekter (och därmed segregationen), lärarrollen och skolans
styrning (både vad gäller lagar och regler samt resurstilldelning). Ett sätt att återvinna
förtroende för en socialdemokratisk skolpolitik vore att utveckla diskussionen kring
just dessa frågor.
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Sjunkande skolresultat
Resultaten från den senaste PISA-undersökningen, som jämför kunskapsresultaten i
skolorna i OECD-länderna, presenterades i slutet av 2010. För Sveriges del är
resultaten dystra. De svenska skolresultaten har sjunkit sedan 1990-talet. I samtliga
undersökta ämnen – läsförståelse, matematik och naturvetenskap – sjunker svenska
elevers resultat. Efter att i flera decennier ha legat i topp vad gäller läsförståelse
presterar svenska elever numera på genomsnittlig nivå inom OECD. Detsamma
gäller matematik. I naturvetenskap ligger svenska elever under genomsnittet.
Det är de lägst presterande eleverna som försämrat sina resultat mest, men även de
högst presterande eleverna har sämre resultat på flera områden. Pojkarnas nedgång
har varit starkare än flickornas.
Sverige är ett av få länder där både de genomsnittliga resultaten och likvärdigheten i
utbildningen har försämrats samtidigt. Vad gäller likvärdigheten har Sverige länge
tillhört de bästa länderna i världen. PISA 2009 visar att så inte längre är fallet. Sverige
ligger numera på en högst genomsnittlig nivå. Skillnaderna mellan hög- och
lågpresterande elever ökar och är idag större än i det genomsnittliga OECD-landet.
Elevernas socioekonomiska bakgrund har fått allt större inflytande över
skolresultaten. Idag är denna inverkan till och med större än OECD-genomsnittet.
Även skillnaderna mellan hög- och lågpresterande skolor har ökat. Skillnaderna i
resultat mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund är fortsatt höga och
tillhör bland de högsta i OECD.
Hur har det kunnat bli såhär? Det finns naturligtvis många förklaringar till de
försämrade skolresultaten, och det har inte varit möjligt att fördjupa sig i dem alla i
denna rapport. Lärarens respektive segregationens roll förtjänar dock lite extra
utrymme.

Lärarrollens urholkning
Tanken bakom de nya läroplanerna 1994 var att läraren skulle vara friare att forma
och anpassa undervisningen efter de enskilda elevernas behov. Så har dock inte blivit
fallet – istället har undervisningen allt mer individualiserats, i form av mer arbete på
egen hand och mindre lärarledd undervisning i helklass.45 Denna typ av
individualisering har varit negativ för elevernas resultat, och gör att stödet hemifrån
blir allt viktigare för de enskilda elevernas resultat. Parallellt med detta har
särlösningar blivit allt vanligare i undervisningen, exempelvis genom ett ökat inslag av
gruppindelning efter kunskapsnivå. Detta trots att forskningen visar att en sådan
Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av
olika faktorer. Skolverket, 2009
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differentiering är negativ för kunskapsresultaten. Sammantaget kan detta ses som en
försvagning av lärarens roll. Fokus har förflyttats till elevens individuella arbete,
istället för att ligga på den unika kompetens läraren har. Lärarens förmåga är
avgörande för vad eleverna lär sig.
Skolor finns i alla länder. Därför är förutsättningarna för att inspireras och lära av
framgångsexempel på andra håll i världen goda. En viktig gemensam nämnare för
många av de länder som uppvisar goda skolresultat är lärarens status och utbildning.
Genom en förbättrad lärarutbildning, lämplighetstester vid antagningen, kontinuerlig
kompetensutveckling för utbildade lärare och ledarskapsutveckling för såväl lärare
som rektorer kan läraryrket bli mer attraktivt och skolresultaten bättre.

Segregationens påverkan på skolresultaten
Boendesegregationen i Sverige har ökat sedan 1990, framförallt i storstäderna
Stockholm, Göteborg och Malmö. Den ekonomiska segregationen har varit relativt
konstant, medan segregationen med avseende på ursprungsland har ökat kraftigt.
Svensk forskning tyder på att betygen för niondeklassare påverkas negativt av att gå i
skolor där andelen elever med utländsk bakgrund är högre än 70 procent. Att gå i en
skola med hög andel akademikerbarn och låg andel barn från familjer med
ekonomiska svårigheter är istället positivt för betygen, även med hänsyn tagen till
elevernas sociala bakgrund. Elever som har föräldrar med högre utbildning förlorar
på att tillhöra en miljö med låga inkomster och hög andel personer med utländsk
bakgrund.46
Den ökade invandringen under 90-talet är dock inte förklaringen till att skolresultaten
i Sverige har sjunkit. De grannskapseffekter som tar sig uttryck i att betygen blir
sämre i områden med hög andel personer med utländsk bakgrund handlar istället om
sociala och ekonomiska faktorer, snarare än om skillnader i nationalitet.
Segregationen har flera aspekter. Att skillnaderna mellan skolor ökar har att göra med
samspelet mellan dels boendesegregation, dels social selektion genom det fria
skolvalet, och dels genom prestationsselektion. Internationellt sett uppvisade Sverige
tidigare en mycket låg variation mellan skolor på dessa områden. Sedan dess har
skillnaderna mellan skolor blivit allt större. Den sociala sammansättningen av elever
blir alltmer homogen per skola, samtidigt som sambandet mellan elevernas
hembakgrund och skolans genomsnittsprestationer blir allt starkare. Till bilden av de
ökade resultatskillnaderna mellan skolor hör också att kommunaliseringen medfört
större skillnader i resurstilldelning mellan skolor.
Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av
olika faktorer. Skolverket, 2009
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Skolvalsstudier som omfattar data från 2000-talet hittar sällan belägg för att
skolvalsreformen skulle ha medfört bättre resultat i skolan. De fristående skolorna
har generellt en högre resultatnivå än den allmänna skolan, men det har främst att
göra med elevernas socioekonomiska bakgrund. Det är framför allt barn till
välutbildade som går i fristående skolor. Den ökade konkurrensen mellan skolor har
dessutom i viss mån lett till stigande betygsinflation. Sedan början av 1990-talet har
såväl boendesegregation som skolsegregation ökat. Elever väljer i hög grad skola
utifrån etnisk, social, ekonomisk och kulturell status samt den ”osynliga” påverkan
som sker i den närmaste omgivningen. Den ökade skolsegregationen har medfört att
resultatskillnaderna mellan skolor har ökat. Forskning visar tydligt att så kallade
kamrateffekter spelar stor roll för skolresultaten.47
Såväl svensk som internationell forskning visar att klasstorlek och lärartäthet spelar
roll för elevernas resultat. Effekterna varierar dock med elevernas ålder och
bakgrund. Effekter av klasstorlek gäller framför allt lägre årskurser. Den är också
betydligt starkare för elever med utländsk bakgrund, och för elever som är
missgynnade vad gäller socioekonomisk och utbildningsmässig bakgrund.48 Det talar
för att den ökade ojämlikheten i skolresultaten skulle kunna påverkas åtminstone
delvis genom en annorlunda resursfördelning. Skolverkets genomgångar49 visar dock
att majoriteten av kommunerna inte använder sig av socioekonomiska tillägg i sin
resursfördelning. I de kommuner där det finns ett sådant tillägg är det i regel ganska
litet, bara 4-5 procent av de totala anslagen. Decentraliseringen som skedde i och
med kommunaliseringen av skolan i slutet på 1980-talet medförde inte att
resursfördelningen blivit tillräckligt anpassad efter lokala behov. Detta har inneburit
minskad likvärdighet i utbildningen.

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av
olika faktorer. Skolverket, 2009
Se exempelvis Björklund, Fredriksson, Gustafsson, Öckert, Den svenska
utbildningspolitikens arbetsmarknadseffekter: vad säger forskningen? IFAU, 2010
Skolverket 2009, Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov?
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Ojämlikhet och fattigdom
Det socialdemokratiska löftet är trefaldigt – frihet, jämlikhet och solidaritet. Men
trots att jämlikheten är något av det mest centrala i det socialdemokratiska budskapet,
så har klyftorna i samhället ökat konstant i trettio års tid. Så även under
socialdemokratiska regeringar. Socialdemokratin har retoriskt lovat något som den
konkreta politiken inte förmått åstadkomma. Detta glapp har varit uppenbart för
människor, och bidragit till socialdemokratins sjunkande trovärdighet. Man behöver
inte ens tycka att jämlikhet är ett viktigt mål i sig för att ändå uppleva det som
problematiskt att ett parti inte förmår leverera det retoriken lovar.
Att ojämlikheten ökat under så lång tid har många komplexa förklaringar. Några av
dem har beskrivits tidigare i rapporten – exempelvis arbetsmarknad och utbildning är
avgörande för välståndets fördelning i samhället. I ett samhälle där en stor grupp
människor har en svag anknytning till arbetsmarknaden, eller står helt utanför den,
kommer fattigdomen och ojämlikheten obönhörligen att växa. Centralt för att bryta
utvecklingen mot ökade klyftor är därför att stävja arbetslösheten och att skolan
förmår ge alla barn en lika bra start i livet. För socialdemokratin är det nödvändigt att
inse att utan ett trovärdigt program för detta kommer det att vara svårt att få
trovärdighet även på andra områden.
Socialdemokratin har de senaste åren inte förmått förmedla vilken ofrihet det innebär
för människor med mindre makt att leva i ett delat samhälle. Problemet med växande
klyftor är inte nödvändigtvis ojämlikheten i sig, utan vad den leder till. Ökad
ojämlikhet leder ofrånkomligen till ökad ofrihet – de sociala strukturerna spelar allt
större roll för människors liv och hälsa, på bekostnad av individens fria vilja.
Socialdemokratin måste bli bättre på att visa och beskriva hur denna ofrihet tar sig
uttryck i dagens samhälle. Därefter måste också socialdemokratin ta fram redskap för
att minska denna ökande ofrihet.

Ojämlikhetens konsekvenser
Sverige är ett av världens mest jämlika länder, men även här finns betydande
inkomstskillnader. Under efterkrigstiden minskade inkomstojämlikheten i Sverige
fram till tidigt 1980-tal.50 Därefter började den öka igen. Utvecklingen ser lite olika ut
från år till år, men den långsiktiga trenden har ända sedan dess varit växande klyftor.
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Mätt med ginikoefficienten
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Fattigdom och inkomstskillnader är inte något oskyldigt. Skillnader i inkomster är
starkt kopplade till skillnader i livschanser, på område efter område. Den som har
låga inkomster och låg utbildning löper större risk att bli arbetslös, ha dålig hälsa, få
ett kortare liv, och så vidare. Dessa sämre livschanser går dessutom i hög grad i arv –
barn till fattiga riskerar att själva bli fattiga, och fattigdom under barndomen sätter
spår i en människas hela liv. Särskilt oroväckande är att ojämlikhetens effekter på
människors liv verkar bli allt större. Socialstyrelsen rapporterar att de sociala
skillnadernas betydelse för människors hälsa ser ut att öka.51 Skolverket rapporterar
på motsvarande sätt att föräldrarnas utbildningsnivå fått en allt större inverkan på
elevernas skolresultat.52 Dessa starka sociala strukturer innebär en ökande ofrihet i
vårt samhälle. En växande ojämlikhet innebär en minskande ofrihet för allt fler
människor.
Utöver detta leder ojämlikhet till ökade sociala kostnader, vilket i sin tur tränger
undan satsningar på andra angelägna områden, såsom kvaliteten i välfärden och
investeringar i infrastruktur. Bortfallet i sysselsättning som kommer av att alla inte får
plats på arbetsmarknaden är en kostnad i sig. Utanförskapet är på så sätt en
betydande konkurrensnackdel.
Det är också värt att notera att ojämlikheten drabbar hela samhället. Ökande
brottslighet, sämre skolresultat och minskad tillit hotar samhällsgemenskapen och
gör livet otryggare också för dem som i det korta perspektivet kan synas vara vinnare
i livslotteriet. Sambandet mellan inkomstojämlikhet och brottslighet är exempelvis
välbelagt,53 och en högre brottslighet i samhället medför också fler brottsoffer.

Ojämlikheten i Sverige
Ett sätt att mäta inkomstojämlikhet är att jämföra den disponibla inkomsten för den
rikaste tiondelen av befolkningen med inkomsten för den fattigaste tiondelen. Gör
man det visar det sig att den rikaste tiondelen år 2009 hade mer än sju gånger så hög
inkomst som den fattigaste tiondelen. 1991 var motsvarande skillnad fyra gånger.54
Istället för att tala om ojämlikhet kan man också tala om relativ fattigdom. Det
vanliga är att dra den relativa fattigdomsgränsen vid 60 procent av medianinkomsten
i ett samhälle. I Sverige har andelen personer i denna låginkomstgrupp vuxit från 8,4
procent av befolkningen år 1999 till 13,2 procent år 2008. I denna grupp är
Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2009.
Socialstyrelsen/SKL
Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Skolverket, 2009
Anna Nilsson, Inequality and crime. The case of Sweden. IFAU, 2004
SCB
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ensamstående kvinnor med barn och utlandsfödda starkt överrepresenterade. Även
äldre kvinnor är en grupp där oproportionerligt många är fattiga.
Undersöker man utvecklingen den senaste mandatperioden framkommer tydligt att
det inte bara är klyftorna och den relativa fattigdomen som ökat kraftigt. Den tiondel
(decil) som har lägst inkomster har också blivit absolut sett fattigare de senaste åren.
Under perioden 2006-2009 sjönk denna grupps inkomster med 6,6 procent
(motsvarande drygt 400 kronor i månaden). Realt sett har denna grupp en
inkomstnivå idag som bara är marginellt högre än 2001. Alla andra inkomstgrupper
ökade sina inkomster under samma period. Ju högre inkomst man hade från början,
desto mer har inkomsten också ökat, både räknat i kronor och i procent. Störst
inkomstökningar har den rikaste tiondelen fått, med 16,7 procent (5600 kronor i
månaden).55 Till bilden hör också att inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor de
senaste åren börjat öka igen, efter att under lång tid trendmässigt ha minskat.56
Denna utveckling kan inte primärt förklaras med lågkonjunkturen – det största
tappet i inkomst för den nedersta tiondelen skedde mellan 2007 och 2008, trots att
den stora ökningen i arbetslöshet kom 2009.57 Att tappa så mycket i absoluta tal är
ovanligt. Senast det skedde var under 1990-talskrisen. Skillnaden är att då minskade
alla decilers inkomster. De senaste åren är det alltså bara den fattigaste decilen som
fått se minskade inkomster. Ett skäl till detta – och till de accelererande
inkomstklyftorna även mellan andra inkomstgrupper – är att regeringens politik
inneburit en kraftig omfördelning från fattig till rik. Den nedersta decilen har
drabbats hårdast av nedskärningar i a-kassa och sjukförsäkring, samtidigt som de
största skattesänkningarna har gått till höginkomsttagare.
Enligt prognoser beräknas andelen barn som växer upp i relativ fattigdom ha varit ca
14 procent år 2010. Barn till ensamstående föräldrar är betydligt mer utsatta – där
beräknas motsvarande andel vara 23 procent.58 Liksom fattigdomen generellt är även
barnfattigdomen ojämnt fördelad över landet. Värst drabbade är storstäderna. I de
fattigaste stadsdelarna växer en majoritet av alla barn upp under ekonomiskt utsatta
förhållanden, enligt Rädda barnen.59

SCB
SCB Välfärd nr 1 2009, Riksdagens utredningstjänst Dnr 2009:810
Arbetslösheten var 6,2 procent 2008, 6,1 procent 2007. AKU/SCB
Jämlik startpunkt? Knappast. Om barnfattigdomen i Sverige. Jesper Bengtsson,
Arbetarrörelsens tankesmedja 2010
Exempel: Rinkeby, Stockholm: 52%, Bergsjön, Göteborg: 55%, Rosengård, Malmö:
62%. Barnfattigdomen i Sverige, årsrapport 2010. Rädda barnen.
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Försämrade sociala skyddsnät
De senaste årens försämringar av a-kassa och sjukförsäkring innebär att fler står utan
samhälleligt skydd vid sjukdom eller arbetslöshet.
Av de knappt 18000 personer som utförsäkrades ur sjukförsäkringen vid årsskiftet
2009/2010 saknade exempelvis ca 6000 försörjning vid Arbetsförmedlingens
uppföljning i maj 2010.60 Efter att under många år ha legat runt 30 procent, steg
andelen arbetslösa utan a-kassa dramatiskt efter den borgerliga regeringens tillträde
2006. Idag saknar mer än 60 procent av de arbetslösa rätt till
arbetslöshetsersättning.61 För dessa personer återstår ekonomiskt bistånd. Att leva på
ekonomiskt bistånd ställer dock helt andra krav än villkoren i arbetslöshets- och
sjukförsäkringen. Dels ställer det krav på ”fattiggörande” – att personens alla
tillgångar (bil, sommarstuga, bostadsrätt etc.) först har realiserats – och dels beräknas
ekonomiskt bistånd per hushåll och inte per individ, vilket gör att många blir
hänvisade till att leva på sin partners inkomst. Denna utveckling är svår att mäta,
eftersom dessa personer inte ingår i någon offentlig statistik. Det är dock sannolikt
att det idag finns en växande grupp människor som inte har rätt till något samhälleligt
stöd, trots att de tidigare arbetat men idag saknar egen inkomst. En viktig aspekt av
detta är att fler sjuka och arbetslösa personer utan samhälleligt stöd också medför fler
barn som växer upp i fattiga familjer. Det är alltså inte förvånande att
barnfattigdomen nu växer för första gången sedan 1997.
Att de sociala skyddsnäten försvagas på detta sätt innebär också att alltfler känner sig
tvingade att utöka sitt skydd med olika typer av tilläggsförsäkringar. Denna
utveckling gör att tilltron till och stödet för de generella lösningarna successivt
riskerar att minska, och att system som är både mer ineffektiva och dyra för den
enskilde växer i omfattning. På sikt hotas hela den modell med generell välfärd som
varit central för att hålla ihop samhället och garantera alla människor, oavsett
bakgrund, goda livschanser.

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid
årsskiftet 2009/2010
Enligt Tord Strannefors, prognoschef Arbetsförmedlingen
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Organisatorisk
analys

104 (118)

Sveriges mest öppna, nyfikna och ödmjuka
parti
Vi har medvetet spänt bågen rejält när vi valt att sätta denna rubrik.
Socialdemokraterna befinner sig i en situation där öppenhet, nyfikenhet och
ödmjukhet är förutsättningar för att komma ur det besvärliga läge vi befinner oss i.
Nu är det läge för omstart. Det är det dags att se och gå framåt.
Vi är övertygade om att politik, organisation, kommunikation och ledarskap måste
vara intimt sammanflätade om ett parti eller en rörelse ska växa och uppfattas som
relevant av omgivningen.
Under de senaste åren har Socialdemokraterna inte lyckats väva ihop dessa
beståndsdelar. Vi har därför varit och uppfattats som spretiga i vår kommunikation
och ytliga i vår politiska analys. I alltför stor utsträckning har vi också varit
inåtblickande när vi format politiken.
Den senaste centrala valrörelsen är exempel på hur man, enligt vår uppfattning, inte
ska arbeta. Politik, organisation, kommunikation och ledarskap var åtskilda. Olika
kraftcentrum omöjliggjorde ett fullföljande av en beslutad värderingsbaserad
valrörelse. Ansvarsfördelningen var otydlig, såväl på förtroendemannanivå som bland
tjänstemän centralt i partiet. Valrörelsen blev medie- och händelsestyrd. Andra satte
dagordningen. Detta var ett problem också under valrörelsen 2006.
Samtidigt genomfördes en historiskt stor dörrknackningsinsats, av detta kan vi lära
oss att det inte räcker att knacka många dörrar om inte budskapet är tydligt. Det är
också uppenbart när man studerar skillnaden mellan riksdagsval och kommunalval
runtom i Sverige.
När vi går igenom vårt område, organisatorisk utveckling, har vi försökt täcka de
områden som vi anser vara mest relevanta för att påbörja bygget av en modern
socialdemokrati, uppdaterad för 2000-talet.
Genomgående handlar förändringsarbetet om att ändra vårt arbetssätt. Vi ska både
uppfattas och vara nyfikna, öppna och hungriga. Kryddar vi detta med en stor
portion ödmjukhet är vi övertygade om att Socialdemokraterna återigen kan bli en
stark progressiv kraft. Idag är vi inte det. Vi har gjort vårt sämsta val någonsin. Vi har
dåligt självförtroende och dålig intern tillit. Vi har inte initiativet i debatten och vi
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ägnar oss i alltför stor utsträckning åt inåtblickande navelskåderi och etiketteringar av
partikamrater.
Alla som idag är aktiva i partiet har nu ett mycket stort ansvar för en nödvändig
omstart. Vi måste gemensamt arbeta för att vända den negativa utvecklingen.
Gruppen för organisatorisk analys är övertygade om att Socialdemokraterna kan
fortsätta att vara det möjlighetsorienterade, jämlika och demokratiska parti som
Sverige så innerligt behöver. Vår rapport ska ses som ett första steg på denna väg.
Gruppen för organisatorisk analys
Stockholm den 15 februari 2011
Johan Persson, ordförande
Anders Bergérus
Axel Björneke
Dany Kessel
Ewa Lengstedt
Ingemar Nilsson
Kristina Persdotter
Lilly Bäcklund
Magdalena Streijffert
Marie Linder
Nils Hultin
Stefan Pettersson
Tobias Baudin
Mia Lindström, sekreterare
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Öppenhet och transparens
Socialdemokratiska partiet är i mångt och mycket en sluten värld. I en sådan
omgivning växer det till slut fram en partikultur som inte främjar öppenhet och
transparens. Ska vi återvinna förtroendet måste vår förändringsresa präglas av
öppenhet och nyfikenhet gentemot både medlemmar och medborgare. När
omvärlden ser att Socialdemokraterna är villiga och kapabla till förändring kommer
det i sig att ge effekt i ökat förtroende. Alla beslut och processer om förändringar i
politik och organisation ska därför kommuniceras på ett offensivt sätt gentemot
allmänheten för att illustrera att Socialdemokraterna möter sin samtid med nya
initiativ.
Öppenhet är inte längre något som kan användas när man tycker att det passar. Det
är en självklarhet för medborgare idag. Bristande öppenhet innebär därmed att man
misslyckas med att förhålla sig till grundkraven som medlemmarna och väljarna idag
ställer.
Öppenhet är dels en fråga om organisation, dels en fråga om inställning. Idag vittnar
många, tyvärr, om att socialdemokratin knappast möter omvärlden med öppenhet
och intresse. Den attityden är förödande för ett parti som ska vara relevant för sin
tid.
Medlemmens möjlighet till påverkan, som avhandlas under Medlemskapets värde, är
i detta sammanhang centralt. En tillåtande och nyfiken partikultur där kompetens tas
tillvara, ska vara ledord för organisationen.

Medlemskapets värde
Ett av skälen till att bli medlem i ett politiskt parti, i Socialdemokraterna, handlar om
önskan om att vilja påverka och utveckla politiken. Givetvis finns det andra skäl till
medlemskap; social samvaro, personlig utveckling, önskan om grupptillhörighet,
viljan att uttrycka sympati och så vidare.
En viktig del av värdet i medlemskapet ligger i den exklusiva rätten att få vara med
och besluta om Socialdemokraternas politik och organisation. Att ta tillvara lusten
och rätten för medlemmar att påverka är en av partiets stora utmaningar och
uppgifter. Människors vilja att utöva inflytande på politikens utformning är också
oerhört betydelsefullt för partiet. Med dagens teknik finns inga gränser för hur detta
kan gå till. Att tillämpa medlemsomröstning i än högre utsträckning är ett av många
sätt att öka organisationstilliten och stärka känslan av alla medlemmars lika värde.
Gruppen vill därför understryka behovet av att i högre utsträckning låta medlemmar
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direkt avgöra val av personer och sakfrågor. Samtidigt får detta naturligtvis inte
ersätta det demokratiska samtalets betydelse.
Enligt stadgarna är motionsrätten idag det enda sättet att direkt påverka politiken i
partiet. Det handlar ofta om långa processer. Analysgruppen vill öppna upp för fler
möjligheter och vägar att påverka politiken. En sådan kan vara via medlemsförslag
där medlemmen regelbundet ska kunna lämna förslag till beslutande organ och där
svar ska lämnas inom en månad (jämför med medborgarförslag).
Vi nås, tyvärr, av alltför många berättelser om hur kontakten med
Socialdemokraterna inskränker sig till inbetalningsavier eller kallelser till
nomineringsmöten. Vi har också mötts av historier där människor gett upp i sina
försök att komma in i partiet. En del har ställt sig frågan om man på den enskilda
orten vill ha fler medlemmar eller om partifolket är nöjda med att vara ett tryggt gäng
som känner varandra sedan många år.
Detta är inte acceptabelt. Vi måste bygga upp ett medvetande om vårt värdskap och
mottagande av nya medlemmar. Arbetet med att bidra till relationsbygge mellan
medlemmar måste ha en minsta gemensam och hög standard oavsett var vi befinner
oss i landet.
Människors liv och vardag präglas i dag av mängder med val. Vi utsätts ständigt för
lockrop om betydelsen och fördelarna med olika alternativ. Politiken är inte
undantagen. Partiet måste kunna tala om vad som är värdet av medlemskapet för den
enskilde personen.
Vad finns det för arenor för nya, unga människor att komma in i och verka på?
Partiorganisationen måste hitta metoder för att ta reda på vad den enskilde
medlemmen vill. Är exempelvis miljöpolitik det som mest intresserar individen och
är avgörande för framtida medlemskap måste organisationen kunna erbjuda former
för detta engagemang. Det får inte stupa på att den aktuella föreningen eller
arbetarekommunen inte kan erbjuda plats. Nätverk över förenings-,
arbetarekommun- och distriktsgränserna måste utvecklas. Resurser för kreativitet
måste säkras; om idéer finns, måste de kunna förverkligas.
Den lokala föreningsverksamheten behöver utvecklas för att vara intressant för både
nya och gamla medlemmar. En satsning på föreningsutveckling behövs i vårt parti.
Utbildning och studier är viktigt på samtliga nivåer inom partiet. Detta är kopplat till
medlemskapets värde men också centralt för att skapa en långsiktig tillväxt i
kompetens och som en del i partiets idé- och politikutveckling. Det bör skapas
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nationella system som underlättar detta arbete lokalt och regionalt. Exempelvis skulle
man kunna filma seminarier och föreläsningar som arrangeras i olika delar av rörelsen
och göra dessa tillgängliga för alla tillsammans med ett antal diskussionsfrågor.
Gruppen anser det viktigt att underlätta för alla människor att delta i det politiska
arbetet. Småbarnsföräldrar är exempel på en grupp som upplever mötesformer
begränsande för delaktighet. Barnpassning på kongresser, kurser et cetera är därför
väl värt att pröva.
Förslag till åtgärder:
• Partiet bör i högre utsträckning genomföra medlemsomröstningar om sak
och person.
• Upprätta en standard för hur nya medlemmar ska bemötas och till
relationsbygge mellan medlemmar i föreningen
• Medlemmen ska regelbundet kunna lämna medlemsförslag till beslutande
organ.
• Skapa möjligheter och former att organisera människor bortom de fysiska
mötena.
• Satsa på att utveckla den lokala föreningsverksamheten så att den blir
attraktiv för gamla och nya medlemmar.
• Utveckla nätverk som går utöver våra interna geografiska gränsdragningar.
• Avsätt mer resurser till studieverksamhet.
• Undersök medlemmarnas önskemål om studier utöver de traditionella.

Valberednings- och nomineringsarbete
Hur valberedningsarbetet ska gå till är väsentligt kopplat till kommande resonemang
kring ledarskapsfrågan. Ett öppet valberedningsarbete där kriterier och policys
beslutas av medlemmarna, är önskvärt. Slutna processer bidrar till spekulationer och
onödig ryktesspridning vilket inte gagnar utvecklingen av en transparant partikultur
med ett modernt ledarskap.
Förslag till åtgärder:
• Öppna upp valberedningsprocessen. Kriterier och policys för
valberedningsarbete behöver utvecklas. Dessa ska beslutas av medlemmarna
och inte av valberedningen själv. Partimedlemmar som själva är föremål för
ledande uppdrag bör givetvis inte vara en del av valberedningens arbete.
• Upprätta en kravlista på önskvärda kompetenser för ledare och
förtroendevalda. Den ska ha både ha ett medlems- och ett
medborgarperspektiv.
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•

•

Se över möjligheterna till maktdelning genom uppdragsspridning och undvik
att en och samma person besitter många uppdrag. Upprätta reglerverk för
uppförande, koder och språkbruk. Innehållet ska kommuniceras i en konstant
pågående utbildningsprocess.
Upphäv försörjningsplikten men ta ”arbetsgivaransvaret” när partiet i god tid
före ett val för en diskussion med den enskilde förtroendevalda om behovet
av en förändring.

Rekrytering och medlemsvärvning
För att vara ett starkt parti måste flödet av nya medlemmar och förtroendevalda
säkras. SSU, fackföreningsrörelsen med flera genererar inte på samma sätt som
tidigare de personer som krävs för att säkra kompetensförsörjningen till
partiorganisationen och de offentliga organen. Samtidigt finns stora möjligheter att
rekrytera medlemmar ur bland annat fackföreningsrörelsen. Inom LO-förbunden
finns cirka 150 000 fackligt förtroendevalda, varav 70 % röstar på
Socialdemokraterna.
Nya metoder och kanaler måste till för att säkra inflödet av medlemmar och talanger.
Men lika fullt gäller samma här som i punkterna ovan. Är inte politik, ledarskap och
organisation attraktivt kommer inte nya personer att vilja söka sig till vårt parti och vi
kommer inte att nå framgång i vår medlemsvärvning eller rekrytering av nya
förtroendevalda.
Partiet bör göra en ordentlig genomlysning av metoderna för medlemsrekrytering.
Vid sidan av den traditionella värvningen bör vi undersöka möjligheten att inrätta ett
nationellt call-center som ägnar sig åt medlemsvärvning, fund-raising, lottförsäljning
et cetera. Dessa nationella instanser måste matchas med väl fungerande regionala och
lokala system för introduktion av nya medlemmar i partiet.
Analysgruppen anser det även angeläget att partiet ska kunna bereda plats för
människor som inte är beredda att bli medlemmar, men som ändå sympatiserar med
våra idéer och vår politik. Det är viktigt med arenor för möten med människor som
inte är medlemmar; öppna möten, att vi gästar andra och så vidare.
Om vi har bra verksamhet och relevanta forum för diskussion kommer
medlemskapet av sig självt. En person är också välkommen oavsett om man vill vara
passiv sympatisör eller aktiv utvecklare av politiken.
Politiken är inte undantagen den allt mer ökande fokuseringen på den enskilde
personen. Den enskilde karaktären spelar en oerhört viktig roll i politiken. I den bästa
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av världar kan detta bidra till att förmänskliga politiken och att öka
igenkänningseffekten hos människor.
Personer som har ett stort förtroendekapital och som är starkt förankrade i
människors vardag, bör i större utsträckning aktivt rekryteras till politiken. Självklart
innebär inte detta att grundläggande krav på medlemskap och delade värderingar
åsidosätts.
Förslag till åtgärder:
• Partiet nationellt bör få ett huvudansvar för medlemsvärvning, den lokala
partiorganisationen bör ha ett huvudansvar för medlemsmottagande/-vård.
• Lyft fram exempel och metoder som använts lokalt för att fånga personer
utanför partipolitiken till politiska uppdrag. Låt dem bilda exempel på
otraditionellt arbete.
• Partiet ska utnyttja det faktum att vi har infört personvalsinslag i Sverige.
Personvalsinslag ska inte motarbetas utan uppmuntras och stöttas. Samtidigt
är detta inte okomplicerat. Partiet måste därför både lokalt och centralt hitta
former för detta.
• Ta bort begreppet supporter.

Modernt ledarskap
Kravet på företrädare för Socialdemokraterna är inte bara förmågan att leda ett parti.
Våra ledare bör också vara en samhällsförändrande kraft och ledare som förmår
förstå och ta till sig de förändringar vi står inför. Vill vi vara ett samhällsbärande,
stort parti är ledarskapet avgörande.
Speciellt i en tid av kris och omprövning är ledarskapet viktigt och kritiskt. De
personer som utses till ledande uppdrag måste besjälas av att leda och driva det
utvecklingsarbete och den omprövning som måste till inom vårt parti. Den nya
partiledningen måste känna såväl förväntan som mandat att förändra politik och
organisation.
Idag är kraven stora på dem som väljs till ledare i kommuner och landsting/regioner.
Det krävs en stor kunskap för att hantera ekonomi, ledarskap och
organisationsutveckling. Samtidigt ställer Socialdemokraterna stora förhoppningar till
de lokala ledarna att vinna val. En modern partiorganisation måste säkra att resurser
avsätts till kompetensutveckling och strategisk utveckling av våra ledare lokalt och
regionalt. I det jobbet bör vi eftersträva samverkan med utbildningsaktörer för
kvalitetssäkring och möjlighet till validering.
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Kompetensutveckling bidrar också till att ge förtroendevalda bättre möjligheter att
hitta alternativa vägar och arbete efter tiden i politiken.
En viktig del i ledarskapets vitalisering handlar om återväxt. Både i medlemskåren
och bland våra förtroendevalda är medelåldern hög. Ett modernt ledarskap
underlättar och möjliggör en nödvändig successiv generationsväxling. Att uppmana
en person att gå vidare och lämna plats för någon annan upplevs av många som
besvärligt och känsloladdat. I organisationen måste det finnas ett stöd för dessa
samtal.
Ett modernt ledarskap innebär också förmåga att skapa förutsättningar för att stärka
medlemmars kapacitet och att lyfta och bekräfta den enskilde individen. Ledare
behöver vara inkluderande. Inkluderande arbetssätt bör vara en del av
ledarutbildningen. Att leva som vi lär måste vara ledstjärnan.
En ledare är dock inte en ledare utan ett lag. Förmågan att rekrytera människor med
olika sorters kompetens är A och O för en framgångsrik organisation. Med en allt
snävare bas av medlemmar och aktiva är det centralt att rekryteringar av
förtroendevalda och anställda sker i vidare kretsar. Här blir det avgörande att ha goda
kontakter med omvärlden för att kunna rekrytera kompetenser och vara en attraktiv
arbetsgivare.
Förslag till åtgärder:
• Blivande kommunalråd/landstingsråd/riksdagsledamöter bör genomgå
studier enligt beslutad kompetensutvecklingsplan. Använd befintliga
kommunalråd/landstingsråd/riksdagsledamöter för kunskapsförmedling och
erfarenhetsutbyte.
• Partistyrelsen bör ta fram en kravspecifikation på en grundutbildning för
kommande ledare. Partidistrikten ska ansvara för att den genomförs på ett
professionellt sätt.

Beslutsorgan/Organisation
Återigen, politik, ledarskap och organisation måste samspela. Om ambitionen att
utveckla politiken ska bli framgångsrik krävs också att organisation och verksamhet
speglar den förändringen – och vice versa. Socialdemokraternas framgång kommer
att mätas såväl i hur politikens som organisationens faktiska förändring kommer att
gestalta sig.
Valrörelsens organisation 2010 är exempel på en otydlig och bristfällig
beslutsstruktur. Partistyrelsen fick exempelvis bara en muntlig redogörelse av
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valmanifestet på en telefonkonferens! Ansvarsfördelningen inom valledningen bör
också betecknas som bristfällig. Flera personer vittnar om olika och för många
maktcentrum samt bristande samsyn mellan olika avdelningar/staber vilket ledde till
oklara beslutsvägar. Man var helt enkelt inte överens om hur valarbetet skulle
organiseras. Valrörelsen blev också nyhetsstyrd, trots att strategin var att så inte
skulle bli fallet. Det lokala partiarbetet blev därför svårt. Många gånger fick
valarbetarna ad hoc hantera och kommentera oförberedda frågor av nationell
karaktär. Att fokusera enbart på lokala frågor blev en lösning för många.
Idag befinner vi oss mitt i sammanslagningen av kanslierna på riksdagsgruppen och
partistyrelsen. En sammanslagning i sig kommer inte att lösa problemen med
beslutsstrukturer men det ger en möjlighet att etablera effektiva och bra beslutsvägar
samt ett synligt och tydligt ledarskap.
Trots att andelen medlemmar som figurerar som kongressombud och/eller innehar
uppdrag i tyngre församlingar har ökat upplevs inte medlemsrepresentativiteten ha
stärkts i samma omfattning. Det kan höra samman med att ledamöterna snarare
hämtas utifrån geografisk tillhörighet och partiintern maktbas än utefter kriterier om
lämplighet och kompetens.
Nu är det läge att noggrant se över representationen i partiets beslutande organ. För
att inte trovärdigheten i beslutande organ ska urholkas, måste storleken på grupperna
förändras. Gruppernas storlek är ofta av den karaktären att de inte kan vara
fungerande beslutsorgan utan att behovet av mindre, mer informella grupper och
strukturer byggs upp. Förtroendeuppdraget måste respekteras och man ska kunna
vara säker på att besluten fattas på mötena.
Förslag till åtgärder:
• Storleken på partistyrelsen och verkställande utskottet måste storleksmässigt
vara avpassade så att de kan fungera som effektiva beslutsorgan.
• En ordinarie kongress ska genomföras vartannat år. Formerna för
kongressarbetet bör ses över och utvecklas.
• Förtroenderådet bör avskaffas. Behöver man mellan kongresserna fatta
avgörande/större beslut, föreslås träffar mellan partistyrelsen och
ordföranden i partidistrikten .

Politikens utformning och den stora öppenheten
mot omvärlden
Socialdemokraterna och dess företrädare måste vara genuint nyfikna på sin omvärld.
Idag bemöts omvärlden med alltför mycket av ointresse eller i värsta fall
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överlägsenhet. Ska vi lyckas bygga förtroende och bli ett stort parti igen, krävs en helt
ny attityd till omvärlden där vi visar intresse för hur andra, till exempel. forskare,
företagare, idéburna organisationer, tankesmedjor, författare, fria debattörer med
flera, förhåller sig till samhällsproblem och hur lösningar kan se ut såväl i Sverige
som internationellt.
Om politik är att vilja måste vi kunna svara på vad vi vill. Bra idéer uppstår ibland
spontant men oftast är de resultatet av många samtal, inhämtande av fakta, analyser,
formuleringar och omformuleringar, människors energi och tid. Att medvetet avsätta
resurser för att möjliggöra att människor i partiet kan ta sig tid att formulera nya idéer
är en förutsättning för en välgrundad och genomtänkt politik som är i samklang med
tiden. Då vinner vi också människors förtroende. Både den enskilde medlemmen och
den förtroendevalda ska ges möjlighet att delta i utformningen av vår politik. Därtill
kommer vikten av tankesmedjor, utredare/ekonomer inom fackföreningsrörelsen,
bloggare och fria debattörer.
Det finns framgångsrika exempel på tankesmedjor som idémässiga plogbilar vilka
banat väg för partipolitiska framryckningar. Avgörande för deras framgång har varit
deras relativa politiska självständighet och möjlighet att pröva kontroversiella idéer
gentemot medborgarna.
Idag finns arenor och ansenliga resurser samlat inom arbetarrörelsen. Frågan är om
dessa används optimalt för politikutvecklingen? Människors engagemang och
prestation är beroende av en tydlig agenda och ett öppet och nyfiket klimat som
bejakar initiativ. Uppgiften att få personer med idéer och förändringskraft som
verkar utanför partipolitikens arena att vara med och påverka, är angelägen.
Den fackligpolitiska samverkan är viktigare än någonsin. Fackligpolitisk samverkan
bygger på att det finns viktiga frågor som inte kan påverkas förhandlingsvägen, där
behövs politiken som en förändrande kraft. Den fackligpolitiska samverkan tar sin
utgångspunkt i att social rättvisa inte kan skapas enbart genom politik eller fackligt
arbete, utan att dessa delar måste samverka för att tillgodose löntagarnas intressen.
Att kunna säkerställa en fortsatt fackligpolitisk samverkan kräver att det även i
framtiden gynnar de gemensamma idéerna och parterna. Samtalet på arbetsplatsen
och organiseringen av löntagarna är av yttersta vikt för ett fortsatt framgångsrikt
arbete.
Socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen måste stärka samarbetet och fördjupa
diskussion om hur den fackligpolitiska samverkan ska utvecklas inför framtiden. För
att stärka detta samarbete måste fler fackligt aktiva engagera sig partipolitiskt och fler
socialdemokrater delta i det fackliga arbetet.
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En annan viktig aspekt av det fackligpolitiska samarbetet är insikten att det är viktigt
med fler aktörer inom arbetarrörelsen som deltar i diskussionen kring politikens
utformning. Det har de senaste åren funnits en rädsla för att olika åsikter hos
fackföreningsrörelsen och socialdemokraterna är något negativt. Tvärtom bidrar det
till idéutvecklingen och skapar ett dynamiskt klimat där debatten förs inom
arbetarrörelsen och hjälper oss att sätta dagordningen.
Förslag till åtgärder:
• Satsa på att utveckla föreningsverksamheten. Det är i den medlemsnära
verksamheten som vi kan få nya medlemmar och framtida förtroendevalda,
fånga upp de relevanta problemen, läsa av nya strömningar och utveckla
politiken.
• Uppmuntra formandet av socialdemokratiska föreningar som har en
sakpolitisk fråga/område som huvudsaklig organisationsgrund.
• Uppmuntra och underlätta genom resurser formandet av nationella nätverk
av socialdemokrater som jobbar med en sakpolitisk fråga/område.
• För att fördjupa Socialdemokraternas intresse för olika sakfrågor vill vi arbeta
med ständiga kommissioner inom ett eller två sakområden samtidigt. Dessa
ska arbeta öppet, fördjupa sig i, fylla på vår kunskap och lägga grunden för
politikutvecklingen på det enskilda området.
• Inrätta en funktion som utvecklar och förädlar politiska idéer till realpolitiska
förslag på nationell nivå. Det ska vara en väl sammansatt grupp som ansvarar
för politikutvecklingen på kort och lång sikt. Den ska ha koppling till såväl
forskning, tankesmedjor som det politiska skeendet i EU och det lokala
utvecklingsarbetet i landets kommuner/landsting/regioner.
• Systematiskt organisera möten med omvärlden (näringsliv, forskning, ideell
sektor et cetera). Detta kan ske i form av seminarier, utfrågningar, fasta
grupper och så vidare.
• Systematiskt organisera mottagandet och den interna hanteringen av
synpunkter utifrån.
• Fördjupa och förstärka samverkan med LO och dess fackförbund. Enda
sättet att långsiktigt upprätthålla och utveckla fackligpolitisk samverkan är att
denna samverkan i mycket högre utsträckning märks och syns på
arbetsplatser och i människors vardag.
• Utveckla relationerna med TCO och Saco och dess förbund. Formalisera en
modell för att nå ”nya” arbetsplatser.
• Utveckla nya och befintliga tankesmedjor, stiftelser och andra
sammansättningar som främjar socialdemokratisk idé- och politikutveckling,
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som tillåts arbeta självständigt med högt i tak. Detta kräver en samordning
och en kraftsamling av resurser inom arbetarrörelsen.

Kommunikation
I modernt förändringsarbete är kommunikation en avgörande faktor till framgång.
Med en planerad strategisk kommunikation kan förnyelsearbetet stödjas. Dock kan
aldrig kommunikation kompensera eller dölja brister i politik och organisation.
Kommunikation är i grunden strategin som innefattar politik och organisation samt
positioneringen av partiet i den omvärld vi verkar. Förändringsarbetet måste vara
äkta och genomgripande för att kommunikationen ska bli framgångsrik.
Kommunikation i dagens medielandskap måste vara såväl planerad för att nå ut i
många olika kanaler (papperstidning, lokalt/regionalt, nationellt, teve, radio, internet,
event, personliga möten et cetera), men också kunna fungera i realtid och agera på
händelser som uppstår oplanerat. Medborgarna är oerhört kräsna och medvetna
mediekonsumenter och politisk kommunikation är inget undantag. Om vi ska kunna
vinna val i framtiden måste kommunikationen fungera i samma kontext som övrig
kommunikation en medborgare möter. Likaså måste kommunikationen vara
inkluderande, bjuda in till dialog. Företag eller organisationer som enbart basunerar
ut sitt budskap utan möjlighet till dialog har svårt nå ut med budskapet. Om väljarna
är en del av kommunikationen är möjligheterna till framgång i val och
medlemsrekrytering oändligt mycket större.
Kommunikation är politikens livsluft oavsett om mötet med väljaren sker vid datorn,
med tidningen vid köksbordet, i mötet med en socialdemokrat eller framför teven.
Den samlade arbetarrörelsen måste utveckla nyttjandet av sin egen media. Varje liten
del av arbetarrörelsen och närliggande organisationer har egna vecko- eller
månadstidningar. Genom ett större samarbete och i vissa fall sammanslagning av
interna tidningar skulle dessa resurser kunna användas till ett större externt och
internt opinionsbildande.
Förslag till åtgärder:
• Ta fram en utbildningsplattform för modern inkluderande kommunikation.
Genomför seminarier om detta på exempelvis kongresser, årsmöten eller
andra sammankomster.
• Lyft fram lärande exempel på lyckad politisk kommunikation både i Sverige
och utomlands.
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•

•

Ge utrymme för politiskt visions – och kommunikationsarbete. Initiera
projektet ”Socialdemokraterna 2030” som bör ta avstamp i vilket samhälle vi
vill se och vilka politiska reformer som krävs för att nå dit.
Ge plats åt de nya kanalerna. Bloggnätverket Netroots är av yttersta vikt för
framtidens kommunikation. Socialdemokraterna har dessutom kommit långt i
utvecklandet av nätnärvaron. Dessa satsningar måste ges mer tyngd och
resurser i partiets planering och framtida arbetssätt.
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Kongressbeslut om organisationsutredning
Kongressen 2009 fastslog i riktlinjerna att organisationen ska utredas med följande
formulering:
Partiet har i dag en teoretiskt sett likartad uppbyggnad i hela landet. I varje kommun finns en
arbetarekommun, oavsett kommunens storlek och karaktär: Alla arbetarekommuner förutsätts ha
ett fungerande nät av socialdemokratiska föreningar. I verkligheten fungerar det inte alltid. Det
visar till exempel det tydliga samband som finns mellan partiets organisatoriska styrka och dess
framgång i val. Under kongressperioden kan riksdagen komma att ta ställning till
Ansvarskommitténs och Grundlagsutredningens förslag, vilka kan komma att ändra
förutsättningarna för partiets organisation påtagligt. Partiet ska aktivt verka för att förändra sin
organisation till de nya förutsättningarna och öppet pröva nya organisatoriska lösningar. Även
medlemsavgiftens roll ska analyseras. Därför ska organisationen utredas och särskild
uppmärksamhet då ägnas storstadsområdena, där såväl partiets väljarstöd, som medlemsmässiga
styrka har urholkats under de senaste åren.
Medlemmarnas direkta påverkansmöjligheter har ökat genom exempelvis rådslag och provval.
Däremot har partiets beslutsorganisation, byggd på den representativa demokratins principer, inte
förändrats. Antalet beslutsorgan, liksom deras storlek och sammansättning, bör övervägas under den
kommande kongressperioden.
Analysgruppens arbete bör utgöra en viktig del av den kommande
organisationsutredningen.
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