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Ämnet för min framställning här gäller det systemskifte som har inletts i 
Sverige och förutsättningarna för att mer genomgripande förändringar ska 
komma till stånd. Eftersom temat för det svenska sociologförbundets års
möte 1994 är ”Stat, marknad och civilt samhälle” kommer jag att knyta 
diskussionen till denna indelning i samhällssfärer. De tre grundkategorier
na är emellertid på intet sätt självklara som byggstenar att arbeta med och 
jag ska därför börja med att diskutera deras innebörd. Som vi strax ska se 
tenderar väsentliga förhållanden att osynliggöras när man använder dessa 
kategorier eller i vart fall när de används på det sätt som ofta sker i de
batten.

Grundkategoriema

Stat
Vänner av det civila samhället har en benägenhet att betona statens drag 
av överhetsstat och byråkrati (jfr t ex Arvidsson & Bemtson 1980). De 
ser framför allt rigid och okänslig politikerstyming, myndighetsutövning 
och byråkratisk kontroll. Den moderna staten uppfattas som påfallande 
autonom och som utövande politisk makt utan tillräcklig hänsyn till en
skilda individers specifika situation. Den påverkar mer eller mindre illegi
timt människors liv för att inte säga förtrycker dem. Det är förvisso inte 
svårt att hitta exempel på sådant, men vi får ändå en mycket ensidig bild 
av staten. För att undvika detta behövs kompletteringar i en rad avseen
den. Det som utmärker staten, uppfattad som nationalstaten och därtill 
knutna verksamheter på regional och lokal nivå, är något mer komplice
rat. Jag vill framhålla tre aspekter (se också Furåker 1987:40-47):

a) Staten är ett politiskt centrum. Till denna funktion hör att företräda 
och försvara nationen gentemot omgivningen (via diplomati, militärt för
svar m m). Mest intressant för oss är dock att staten är platsen för ska
pandet, tillämpandet och upprätthållandet av ett regelverk för inre ord
ning. I den uppgiften ligger att sanktioner måste vidtas mot individer som 
bryter mot ordningen. Sanktionerna backas upp av ett våldsmonopol. Max 
Weber hävdade att staten utmärks av att ha monopol på legitimt våld 
(Weber 1983:38). Graden av legitimitet är en empirisk fråga och det rör 
sig inte alltid om ett monopol i strikt mening, men möjligheten att använ-
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da våld för att upprätthålla ordning utgör ett centralt element i statens 
funktionssätt.

Ordningsfunktionen innefattar bruket av repressiva åtgärder. När man 
analyserar detta bruk måste man beakta hur staten styrs. Det gör faktiskt 
stor skillnad om statens repressiva medel står under demokratisk kontroll 
jämfört med om de ligger i händerna på en diktatur. Visserligen förekom
mer statligt maktmissbruk också i politiska demokratier, men möjligheter
na att förhindra sådant är där ändå avsevärt större. Öppenhet, fri opinions
bildning och majoritetskontroll utgör ingen absolut garanti mot övergrepp 
och förmynderi, men något bättre motmedel finns å andra sidan heller in
te. Därför är det en nyckelfråga vilket styrelseskick det politiska systemet 
uppvisar.

Man kan också vända på resonemanget och säga att politisk demokrati 
inte kan existera utan staten. Demokrati förutsätter en organisation för att 
kunna fungera och på nationell nivå finns ingenting annat än staten att 
tillgå. Samhällsstrukturens uppbyggnad i övrigt är samtidigt avgörande för 
vilken räckvidd de demokratiska principerna kan få. Egendoms- och and
ra maktförhållanden innebär därvid klara begränsningar. Dessa kan emel
lertid påverkas genom det politiska systemet. Demokratins ofullkomlighet 
i det kapitalistiska samhället har särskilt framhållits av marxister (för en 
diskussion se t ex Jessop 1990:175-189). I det marxistiska arvet ligger 
dock samtidigt en grov underskattning av den ”borgerliga” demokratins 
betydelse och möjligheter.

b) Staten är en instans för omfördelning. Denna uppgift, vilken inte 
har samma nödvändighet över sig som den att upprätthålla ordning, inne
bär transfereringar av livets goda mellan människor. Omfördelningen be
höver inte gå i någon bestämd riktning (låt vara att det är svårt att omför
dela från helt obemedlade till bemedlade). I programmet till detta årsmöte 
talas om välfärdsstatens solidaritetsprinciper. Några sådana finns inte in
byggda i staten med mindre än att någon faktiskt bygger in dem. Omför
delningen får alltså den riktning som de som bestämmer över staten lyck
as ge den. I det moderna Sverige handlar det i hög grad om inkomst
utjämning mellan olika perioder i människors liv (mellan perioder av 
studier, yrkesarbete, arbetslöshet, sjukdom, som småbarnsförälder, pensio
när etc) men också om utjämning mellan olika grupper. Instrumenten är 
primärt skatter och bidrag eller socialförsäkringar.

Det finns andra enheter än staten som fungerar som omfördelare i sam
hället. Försäkringsbolag och familjen kan nämnas som exempel. De förra 
står för riskutjämning på många olika områden men omfattar bara indivi
der eller hushåll som betalar försäkringspremier. Familjen åstadkommer i 
första hand en omfördelning mellan vuxna och deras barn, men även and
ra transfereringar förekommer. De konkreta lösningarna varierar, men om
fördelningen måste hållas inom de ramar som den enskilda familjens re
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surser tillåter. Om man ska ha en omfördelning som omfattar nationen 
som helhet måste den gå via staten. Någon annan instans med den ställ
ningen finns icke.

c) Staten är producent av varor och tjänster. Redan i den ovannämn
da omfördelningsfunktionen kan ligga att staten tillhandahåller försäk- 
ringstjänster. Här åsyftas emellertid vidare producerande uppgifter än så. 
Staten äger och driver företag som tillverkar varor för marknaden, men 
framför allt producerar den tjänster. Det rör sig i det senare fallet mest 
om vad som brukar kallas humana tjänster: undervisning, hälso- och sjuk
vård, barnomsorg, äldreomsorg m m. Dessa verksamheter, som till den 
helt övervägande delen organiseras på primär- och landstingskommunal 
nivå, har expanderat kraftigt under efterkrigstiden.

Det ligger ingen egentlig nödvändighet i denna producerande funktion. 
Offentligt ägda företag såväl som skolor, sjukhus och daghem kan över
föras till privata intressenter. Om man vill ha en obligatorisk och gratis 
skolgång för alla barn så ligger det nära till hands att välja den offentliga 
sektom som organisatör, men det finns andra lösningar -  t ex att privata 
institutioner får driva en verksamhet under mer eller mindre av offentlig 
kontroll. Det är således ingen självklarhet att just staten ska organisera 
aktiviteter av den här typen. En helt annan fråga är huruvida saker och 
ting blir bättre eller sämre beroende på vem som är huvudman.

Marknad
Marknadsbegreppet, som ju åsyftar transaktioner mellan köpare och sälja
re av varor och tjänster, är förledande som beteckning för den andra sam- 
hällssfären. Begreppet handlar om företeelser som ligger inom distribu- 
tionssfären, men det man vanligen här tänker på är någonting mycket vi
dare; det innefattar också produktionen av varor och tjänster för 
marknaden. Det finns med andra ord en risk att produktionen osynliggörs 
vilket får förödande konsekvenser för analysen liksom bestämda ideolo
giska effekter.

En som i stället gjorde en klar åtskillnad mellan produktion och mark- 
nadscirkulation var Karl Marx. Under kapitalismen uppträder enligt ho
nom den mänskliga arbetskraften som en vara på marknaden, men dess 
produktiva förbrukning i fabrikerna sker -  liksom förbrukningen av andra 
varor -  utanför cirkulationen (Marx 1969:151). Detta är en insikt som 
måste tas till vara. Inte sällan har dock marxister gått för långt åt andra 
hållet; marknaden kan då bli ett rent epifenomen till produktionen. Den 
marxistiska traditionen har också länge odlat en allvarlig undervärdering 
både av marknadens betydelse och av dess positiva värden. Experimenten 
med planekonomi illustrerar med all önskvärd tydlighet svårigheterna att 
finna fungerande alternativ.
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Samtidigt är den marxistiska diskussionen av marknaden som marknad 
väsentlig. Man har inte minst betonat att kapitalistisk utveckling snarare 
innebär monopol än fri konkurrens (se t ex Baran & Sweezy 1966). En 
annan kritik har gällt förhållandet att individerna inte är så fria och ratio
nella som marknadens förespråkare brukar hävda utan har bristfällig in
formation och manipuleras av reklam och annat. Ibland blir emellertid 
kritiken både överdriven och moraliserande. Och att framhålla att den per
fekta marknaden inte existerar i sinnevärlden kan i och för sig vara ange
läget, men det har inte alltid lett så långt. Man frestas påpeka att inte hel
ler den perfekta socialismen gått att uppbringa i verkligheten.

Det väsentliga är hur som helst att slå vakt om insikten att produktio
nen har en nyckelroll; det finns helt enkelt inget att distribuera förrän nå
got har producerats. Och produktionen äger rum under villkor som är 
mycket annorlunda än marknadens, även om den är kopplad till markna
der av olika slag och starkt beroende av vad som där händer.

Man behöver dock inte gå till marxismen för att lära sig att marknad 
och produktion inte är detsamma. En annan väg som också bär till Rom 
går via Ronald Coase som fick nobelpriset i ekonomi härom året. Coase 
(1937) pekar på att företag har att välja mellan att köpa de varor eller 
tjänster man behöver på marknaden eller att själva framställa dem. Det 
rör sig om två olika sätt att lösa ett problem. Varje transaktion på mark
naden är förenad med kostnader varför det kan löna sig att organisera ak
tiviteten i företaget. Senare transaktionskostnadsanalys utgår just från des
sa tankegångar och försöker blottlägga vad som bestämmer valet av den 
ena eller andra lösningen (se t ex Alchian & Demsetz 1972; Williamson 
1975; 1981; 1985).

Organisation betyder hierarki (jfr t ex Abrahamsson 1986:139-140) och 
nu kan vi skönja de fatala konsekvenserna av att låta begreppet marknad 
täcka både produktion och distribution. Marknadsbegreppet suggererar 
fram en bild av oberoende och jämlika individer som träffar frivilliga 
överenskommelser med varandra, medan hierarki är förbundet med makt
utövning och maktojämlikhet. I företagens hierarkier utövar chefer av 
olika slag sin befälsrätt och styr och ställer över andra. Här blir det 
mycket tydligt att marknadens begrepp är otillräckliga. Föreställningen 
om oberoende aktörer som träffar frivilliga avtal med varandra innebär 
helt enkelt en försköning av hur det går till i företagen. Visserligen kan 
människor säga upp sina anställningskontrakt, men att byta arbete är för
enat med kostnader och svårigheter av olika slag och är ibland inte ens 
möjligt -  det är ju ändå nödvändigt för folk att försörja sig.

Vad mina resonemang leder fram till är att hjärtat i den samhälleliga 
klassuppdelningen ligger i företagen. Det ska tilläggas att liknande förhål
landen råder i den offentligt organiserade tjänsteproduktionen. De som an
vänder begreppet ”marknad” för både produktionen och distributionen
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tenderar att bortse från klasstrukturen i samhället. Visserligen kan man -  i 
webersk anda -  tala om klasser i termer av vilka resurser människor har 
med sig på marknaden, men det räcker inte för att fånga klassuppdelning
ens grundläggande mekanismer.

Det som avses med begreppet ”marknad” inkluderar med andra ord 
även den produktion som bedrivs under kapitalistiska eller småborgerliga 
förhållanden. Vi finner dessutom statliga och kooperativa företag vilkas 
verksamhet sker på i huvudsak samma sätt. Produktionssfären är knuten 
till olika marknader, för råvaror, maskiner och verktyg, arbetskraft samt 
dess egna varor och tjänster, och den är synnerligen beroende av dessa. 
Likväl ska vi inte med begreppet ”marknad” sprida föreställningar om 
verkligheten till ett område där de inte är tillämpliga.

Civilt samhälle
Det luddigaste begreppet av de tre som ingår i konferensens rubrik är be
greppet ”civilt samhälle” . Ibland utgår man från en uppdelning mellan 
staten och resten (Arvidsson & Bemtson 1980:19, 285-286), ibland är det 
just tredelningen staten, marknaden och det civila samhället som gäller 
(Cohen & Arato 1992:ix). Någon gemensam, grundläggande definition el
ler avgränsning verkar inte existera. Däremot finns en tendens att civil
samhället blir något av en residualkategori.

Mer konkret uttryckt brukar familjen och diverse frivilligorganisationer 
inkluderas i det civila samhället. Bara detta enkla faktum innebär en på
taglig komplikation. Familjen är ju mycket olik frivilligorganisationema. 
Det är onekligen ett problem att fösa ihop enheter av så skilda slag under 
en gemensam beteckning. Frivilligorganisationemas status kan också dis
kuteras. De flesta tycks vara ense om att sådant som välgörenhetsorgani
sationer, frikyrkor och nykterhetsloger hör hemma i civilsamhället. Men 
hur är det egentligen med t ex politiska partier (som ju kan vara rege
ringspartier) och fack- och arbetsgivarföreningar? Ska de hänföras till det 
civila samhället eller är de en del av den statliga sfären respektive mark- 
nadssfären?

Det finns i debatten en rad andra begrepp som har liknande innebörd 
som begreppet civilt samhälle. Vi stöter t ex på ”den lilla världen” , ”den 
informella sektorn” , ” livsvärlden” (ett i mitt tycke fånigt begrepp som 
antyder att det är bara där som mänskligt liv förekommer; motpolen ” sys
temvärlden” är kanske inte befolkad av människor?) och ”närsamhället” . 
Vad som ofta betonas är förekomsten av nära sociala relationer, av omtan
ke, omsorg, ömhet och kärlek. Det civila samhället framstår som subjekts- 
nära och präglat av partikularism och hänsynstagande till de individuella 
förutsättningarna i en värld som annars styrs av kalla och rigida system.
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Små barn socialiseras vanligen till medlemmar av den sociala gemen
skapen inom ramen för en familj. Det tvång och den påtryckning som fa
miljen utsätter bamet för kan variera men inte helt undvikas. Redan i 
denna funktion befinner vi oss långt ifrån det ideal där fria och likvärdiga 
individer interagerar med varandra under jämlika villkor. Att familjen 
samtidigt svarar för omtanke, omsorg, ömhet och kärlek ändrar inte på 
detta utan återspeglar bara det mänskliga livets motsägelsefyllda villkor.

Det förekommer med andra ord en idyllisering av det civila samhället. 
Detta tycks representera en dröm om det goda, det mänskliga, det fria och 
demokratiska snarare än vara ett begrepp för att beskriva hur det faktiskt 
ser ut inom en viss samhällssfär. Verkligheten uppvisar ju helt andra sidor 
vilka genom idylliseringen blir osynliga. Vi ska inte glömma bort alla de 
våldshandlingar — mord, misshandel, våldtäkter och andra former av sexu
ella övergrepp -  som begås just i det civila samhället. Denna sfär är helt 
enkelt inte så civiliserad som det kan låta.

Det svenska systemet
För att man ska kunna tala om ett systemskifte måste man kunna tala om 
ett system. Går det då att göra det på basis av de tre ovan diskuterade ka
tegorierna? Även om dessa inte ger den för ändamålet bästa grundvalen 
utgår jag från att det är möjligt -  man kan ju kalla vad som helst för vad 
som helst. Min beskrivning av det svenska systemet i termer av de tre 
sfärerna förutsätter dock att man håller den kritik som just framförts i 
minnet. För att poängtera detta använder jag något annorlunda mellanru
briker i det följande.

Utgångspunkten är systemet såsom det såg ut för några år sedan -  in
nan systemskiftet satte in på allvar. För övrigt ska man kanske hellre tala 
om ”den svenska modellen” som ju är en mera vedertagen beteckning. 
Jag kommer här att använda de båda beteckningarna omväxlande med 
varandra. Väsentligt är vidare att belysa relationerna mellan de tre sam- 
hällssfärema. Jag kan på den punkten inte vara särskilt utförlig men ska i 
alla fall föra en diskussion om vissa av dessa relationer.

Det svenska systemet eller den svenska modellen vilar på ett slags 
klasskompromiss -  mellan borgarklassens företrädare och arbetarrörelsen. 
Jag ska återkomma till denna kompromiss senare i framställningen, men 
det ska redan nu framhållas att jag inte uppfattar den som statisk. Den har 
en viss stabilitet men en relativ sådan. Parterna har fortsatt att artikulera 
sina egna viljor samtidigt som förutsättningarna för kompromissen stän
digt ändras. Därmed inträffar förskjutningar i styrkebalansen mellan par
terna vilket leder till återkommande omförhandlingar.
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Staten och den offentliga sektorn
Grundläggande villkor för det svenska systemet utgörs av den politiska 
demokratin och den relativt effektiva och okorrupta byråkratin. Att vi har 
politisk demokrati kan tyckas som en självklarhet som inte skulle behöva 
nämnas, men dess betydelse för arbetarrörelsens och andra folkliga rörel
sers inflytande över politiken har varit och är avgörande. Principen att 
varje man och kvinna har en röst bryter mot de maktförhållanden som 
grundas på börd eller egendom. Maktstrukturer av det senare slaget fort
sätter dock att vara starka. De lever vidare inte bara vid sidan om den po
litiska sfären utan har också påtagliga effekter inom politiken. Utanförlig- 
gande dominansförhållanden följer i viss utsträckning med in i de valda 
församlingarna.

Demokratin är inte given en gång för alla, och frågan om hur långt den 
ska sträcka sig in i medborgarnas liv är ständigt föremål för debatt och 
konflikt. Var bör gränsen gå mellan vad som ska bestämmas via politiken 
och vad som ska vara varje individs helt egna angelägenheter? Detta är 
en klassisk fråga både för den politiska debatten och den idéhistoriskt och 
filosofiskt orienterade statsvetenskapen. För dagens systemskiftesföre- 
språkare förefaller det i hög grad handla om att rulla tillbaka den sfär in
om vilken den politiska demokratin får verka.

Att byråkratin är relativt effektiv och frapperande fri från korruption är 
centrala tillgångar för den statliga sfären. Detta i kombination med den 
politiska demokratin skapa^förutsättningar för en legitimitet som man på 
många andra håll saknar motsvarighet till; vi kan ju t ex erinra oss vad 
som hänt i Italien på senare tid. Legitimiteten hos den statliga sfären i 
Sverige gör det begripligt varför begreppen ” stat” och ”samhälle” ofta 
används som synonymer.

Vad gäller statens roll som omfördelare får det svenska systemet utan 
tvekan inräknas bland de generösaste i världen. Metallindustriarbetareför
bundet placerade Sverige först när man i en utredning för några år jäm
förde generositeten i viktigare socialförsäkringar här och i flertalet EG- 
länder (Sverige, EG och den sociala tryggheten 1990). Andra har velat 
framhålla att Sverige inte avviker så mycket som man möjligen föreställer 
sig (Therbom 1987). Hur man än vrider och vänder på saken hamnar 
emellertid landet i ett toppskikt.

Beträffande den offentliga tjänsteproduktionen ligger Sverige i topp. 
Sysselsättningsmässigt kommer framför allt Danmark upp i nästan lika 
hög andel, men vi bör observera en skillnad. En stor del av den verksam
het som räknas är i det danska fallet egentligen bara semi-offentlig. Det 
handlar om offentlig finansiering och reglering av fristående, privata insti
tutioner inom undervisning, barnomsorg och annat (” tilskudsområdet”). 
Med systemskiftet är kanske Sverige på väg in i en sådan modell.
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Den kapitalistiska marknadsekonomin
Näringslivet i Sverige är inte så mycket annorlunda i fråga om ägande än 
vad vi finner i andra länder på motsvarande industriella nivå. Det är i hu
vudsak privatägt och den statliga sektorn har aldrig varit särskilt stor. In
slagen av kollektiva fonder och kooperativt ägande bör nämnas, men de 
har knappast på något avgörande sätt hotat systemet. Kapitalistisk arbets
delning och vinstorientering präglar i stort sett alla företag.

Kompromissen mellan arbetarrörelsen och borgerligheten innebär att 
privategendomen fortsatt att dominera näringslivet. Tankarna om att lägga 
produktionsmedlen i folkflertalets händer har mest stannat på pappret. Ar
betarrörelsen kan inte heller sägas ha blockerat möjligheterna för markna
dens mekanismer att slå igenom. Man har åtminstone periodvis framstått 
som en mer engagerad påhejare av marknadskrafterna och näringslivets 
rationalisering än borgerligheten. Skälet är att man sett en möjlighet att på 
så sätt öka levnadsstandarden för de breda folklagren. Ekonomisk tillväxt 
har varit en central målsättning och en betydande sådan har också kommit 
till stånd, åtminstone fram till nittiotalets början (se Korpi 1992).

Borgarklassen har alltså i stor utsträckning kunnat behålla sitt ägande i 
näringslivet vilket bevarat sin karaktär av marknadsekonomi. Detta är vad 
borgerligheten vunnit på kompromissen även om ägarmakten beskurits 
och marknaderna tuktats. I gengäld har arbetarrörelsen fått svängrum för 
att omfördela produktionsresultatet. Genom framgångsrik facklig och poli
tisk verksamhet har man hyggligt utjämnat levnadsstandarden mellan oli
ka grupper. Utbyggnaden av ett socialt och ekonomiskt skyddsnät utgör 
därvid ett fundament. Olika typer av lagstiftning i näringslivet och på 
marknaden har likaså verkat i utjämnande riktning. Resultatet har blivit 
en kapitalism med mänskligt ansikte.

Det svenska systemet karakteriseras sålunda av viss statlig reglering av 
marknader och produktion. På det generella planet upprätthåller staten de 
grundläggande mekanismerna för näringslivet genom lagstiftning beträf
fande äganderätt och avtal. Vad beträffar mer specifika interventioner är 
svensk lagstiftning inte särskilt ”utvecklad” i fråga om konkurrensbe
gränsning men mer ”avancerad” rörande sådant som konsumentskydd, 
miljöskydd och arbetsrätt.

Som en bärande idé i den klassiska svenska modellen återfinns tanken 
att partema på arbetsmarknaden fritt ska komma överens utan inblandning 
från statens sida. Så har det i striktare mening naturligtvis aldrig gått till, 
men karaktären och omfånget på den statliga interventionen har varierat. 
De stora arbetsrättsliga reformerna under 1970-talet innebar här ändå ett 
visst avsteg från den tidigare modellen genom att staten därmed i markant 
högre grad gav sig på att juridiskt reglera förhållandena mellan partema. 
Löntagarfondsförslaget gick ett steg längre med påföljd att det drev ut
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borgarklassen och dess allierade på gatorna i 4 oktober-rörelsens demonst
rationer. De löntagarfonder som infördes blev tämligen harmlösa, men det 
ursprungliga förslaget hade åtminstone en potential i sig att åstadkomma 
ett systemskifte i en annan riktning än det vi nu bevittnar.

Ett nyckelområde för statens intervention på marknaden är arbetsmark
naden. Arbetarrörelsen har i mångt och mycket haft en marknadsvänlig 
hållning men inte accepterat marknadens utfall vad gäller sysselsättning 
och arbetslöshet. Utgångspunkten har i stället varit att människor ska ha 
jobb om de vill ha det. ”Full sysselsättning” eller, som det senare kom 
att heta, ”arbete åt alla” får nog betraktas som det högst prioriterade poli
tiska målet. Den klassiska svenska modellen innebar att strukturomvand
lingen inte bara skulle accepteras utan påskyndas, men detta skulle ske 
inom ramen för en fullsysselsättningspolitik. Sverige blev också snart 
känt för sin aktiva arbetsmarknadspolitik och ambitiösa kamp mot arbets
lösheten. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har byggts ut under efter
krigstiden och bidragit till att arbetslösheten under en lång följd av år 
kunnat hållas nere.

Familjen och frivilligorganisationerna
Under denna rubrik kommer jag endast att ta upp några få aspekter och 
dessutom behandla dem mycket kortfattat. Till att börja med kan vi kon
statera att välgörenhetsorganisationer inte haft så stor roll att spela i Sve
rige -  jämfört med hur det är i en del andra länder. Skälet är givetvis att 
den väl utbyggda välfärdsstaten tagit hand om mycket av problemen.

Allmänt sett är det annars utmärkande för den svenska modellen att fri
villigorganisationer av olika slag erbjuds statens stöd. Det har blivit en 
statlig angelägenhet att ge många av dessa organisationer möjlighet att 
överleva och utvecklas. Floran av offentliga stödformer till föreningar 
med ideella, politiska, fackliga, idrottsliga m fl syften är omfattande. Det 
är karakteristiskt -  för att nu hämta en illustration från kulturens område 
-  att s k fria teatergrupper å ena sidan framhållit sin strävan att just vara 
fria, dvs stå utanför institutionerna och statens kontroll, men å andra sidan 
kämpat tappert för att få statligt stöd (vilket de också fått, om än ofta 
mindre än de önskat sig).

Beträffande familjen brukar sägas att den tömts på funktioner genom 
välfärdsstatens utbyggnad. Många av de socialisations-, vård- och om- 
sorgsuppgifter som offentliga institutioner ansvarar för i dag skulle dessa 
institutioner förutan få skötas av familjen. Vi ska emellertid inte dra för 
långtgående slutsatser av detta. Även om t ex små barn tillbringar åtskilli
ga timmar på daghemmen så är de ändå hemma betydligt mer tid. Den 
offentliga sektorn berövar alltså inte familjen dess uppgifter men tar på 
sig en del av dessa, ofta under begränsade perioder. Den offentliga inter
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ventionen torde huvudsakligen vara positiv för de interna relationerna in
om familjen genom att den gör beroendet individerna emellan mindre.

Ytterligare en aspekt med anknytning till familjen ska framhållas, näm
ligen den politiska ambitionen att kvinnorna ska ut på arbetsmarknaden. 
Det så viktiga fullsysselsättningsmålet har tolkats som att alla som vill 
ska ha ett eget jobb. Uttryck för en sådan vilja har inte saknats bland 
kvinnorna, och åtskilliga statliga insatser har gjorts för att befrämja 
kvinnlig yrkesaktivitet. Särbeskattningen är en sådan åtgärd, utbyggnaden 
av barnomsorgen en annan. Och inte minst viktigt har varit att expansio
nen av den offentliga sektorn skapat en efterfrågan på kvinnlig arbets
kraft. Sverige har nu länge legat i topp i den internationella statistiken 
(tillsammans med Danmark) vad gäller arbetskraftsdeltagande bland kvin
nor.

Systemskiftets inriktning
Under en följd av år har de nyliberala krafter som velat bryta upp den 
ovan beskrivna modellen vuxit sig starkare, och något som liknar ett sys
temskifte har kunnat inledas. Denna process är inte knuten enbart till den 
nuvarande borgerliga regeringen eller till nyliberala krafter i allmänhet. 
Högervridningen har också gett sig till känna inom socialdemokratin, 
framför allt i dess toppskikt. I själva verket startade systemskiftet redan 
på 1980-talet under socialdemokratins år vid regeringsmakten.

Den som vill läsa en välskriven skildring av nyckelhändelsema i sys- 
temskiftesprocessen ska skaffa sig Björn Elmbrants bok Så föll den sven
ska modellen (1993). Den är ett stycke lysande politisk journalistik, även 
om den inte riktigt räcker till i analysen av varför det har blivit som det 
blivit. När det är dags att dra slutsatser talar Elmbrant för mycket om hu
vudaktörernas ovilja att komma överens och om deras ängsliga konfor
mism och brist på frimodighet -  kategorier som inte har så stort förkla
ringsvärde.

Vad är då de viktigaste komponenterna i systemskiftet? Syftet är sam
manfattningsvis att reducera statens inflytande till förmån för övriga sam- 
hällssfärer. Detta innebär åtminstone tre olika slags förskjutningar: minsk
ning av generositeten i det statliga trygghetssystemet, minskning av sta
tens organiserande av olika slags produktion och minskning av den 
statliga regleringen av övriga samhälleliga sfärer. En långsiktigt rätt säker 
metod att åstadkomma de två förstnämnda förskjutningarna är att sänka 
skattetrycket. Då reduceras statens inkomster och då tvingas den att spara 
på det ena eller andra. Den stora skattereformen som socialdemokrater 
och folkpartister enades om 1989 var ett väsentligt steg i denna utveck
ling.
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Nedskärningar i socialförsäkringssystemet innebär dock inte i sig något 
systemskifte. Att ersättningsnivån vid arbetslöshet eller sjukdom blir 80 i 
stället för 90 procent av tidigare lön ändrar inte systemet på något grund
läggande sätt. Det gör de berörda fattigare, men det är en helt annan sak 
att t ex ändra skyddets karaktär från generellt inkomstskydd till någon 
form av grundtrygghet som bara kommer de riktigt utsatta till del. Det 
finns som bekant förespråkare för den senare linjen (se t ex Isaksson 
1992), men hittills har de inte lyckats segra. Sänkta ersättningsnivåer in
nebär dock att staten förlorar i betydelse i förhållande till de båda andra 
sfärerna. I förlängningen kan det bli en mer konsekvent övergång från po
litiskt bestämda till marknadsbestämda kriterier för att fördela resurser.
Det blir då framför allt svagare individer och hushåll som få sina villkor 
försämrade. Därmed kan välgörenhetsorganisationerna få uppleva en re
nässans.

Planerna på ett vårdnadsbidrag är ett speciellt kapitel. Idén är ju att fa
miljerna ska få ökad ”valfrihet” att själva bestämma hur de vill ha sin 
barnomsorg organiserad, men samtidigt leder bidraget till ökade utgifter 
för den offentliga sektorn (såvida det inte finansieras genom motsvarande 
neddragningar i den offentligt organiserade barnomsorgen eller något an
nat). Relationerna mellan de tre sfärerna kan med andra ord vara mer 
komplicerade än vad de i förstone verkar. Den politik som går ut på att 
” stärka” familjen kan medföra att man måste öka skatteinkomsterna till 
den offentliga sektorn.

När det gäller statens roll som producent av i första hand humana 
tjänster tvingar man genom besparingar fram rationaliseringar men också 
nedskärningar och nedläggningar. Återigen handlar det om att mer resur
ser blir över för de två övriga samhällssfärema. Nedskärningarna i väl
färdsstatens tjänsteproduktion har dock inte kommit så långt på väg som 
man möjligen kunde tro. Det har länge varit mera ord än handling, men i 
dag börjar effekterna verkligen slå igenom med synbara försämringar som 
följd.

Samtidigt har den nyliberala politiken gett utrymme för privata alterna
tiv som inte funnits tidigare. Här finner vi hela kedjan med uppbrytandet 
av offentliga monopol, bolagisering och privatisering. Inte heller denna 
utveckling har emellertid hunnit så långt, men portarna är öppnade och 
kommer processen i gång på allvar kan det gå mycket fort.

Den statliga regleringen av näringsliv och annat har också genomgått 
en del viktiga förändringar. Avreglering har varit ett lösenord. Man kan 
som exempel nämna avregleringen på så vitt skilda områden som kredit- 
och valutamarknaderna och taxinäringen (för en studie på det senare om
rådet se Lind & Wigren 1993). Uppluckringen och upplösningen av det 
centrala löneförhandlingssystemet mellan LO och SAF ingår i samma
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mönster. Förändringarna i lagen om anställningsskydd hör också hit, även 
om de är rätt blygsamma.

Ytterligare en aspekt på kursomläggningen som måste nämnas är den 
stora betydelse man lagt vid inflationsbekämpning trots att arbetslösheten 
sprungit i höjden. Även den processen började redan under socialdemo
kratins tid vid makten -  men då var arbetslösheten fortfarande låg -  och 
har fortsatt under det borgerliga styret. Det rör sig om en slående anpass
ning till den politik som tongivande stater i västvärlden bedriver.

Systemskiftets utsikter
Vad finns det för faktorer som hämmar respektive driver på systemskiftet? 
Låt mig börja med att peka på några problem för dem som önskar ge
nomföra dessa förändringar. Mycket har faktiskt inte alls blivit så som 
systemskiftesförespråkama förespeglat. Detta måste rimligen ha förtagit 
något av entusiasmen i den nyliberala reaktionen. Vi kan betrakta ett par 
exempel.

En betydelsefull händelse är avregleringen av kreditmarknaden vilken 
genomfördes 1985 under den socialdemokratiska regeringsperioden. Be
slutet föregicks inte av någon mer ingående debatt utan tycks ha uppfat
tats som ett oproblematiskt led i en allmän strävan att slopa regleringar. 
Ingen av dem som hade något att säga till om antydde att några problem 
skulle kunna uppstå. Den lånefinansierade spekulationskarusell som sedan 
följde är ju en viktig förklaring till det nuvarande eländet i den svenska 
ekonomin, men i den eufori som uppstod gavs inget utrymme för efter
tanke. När vi nu sitter med facit i hand borde det vara dags för en mer 
analyserande diskussion om vad som hänt.

Ett liknande fenomen finner vi beträffande skattereformen. Då den 
skulle genomföras talades det mycket om dess förväntade ”dynamiska ef
fekter” . Genom att folk fick mer kvar i plånboken när marginalskatterna 
minskades skulle de stimuleras att arbeta mer. Konsekvensen skulle bli 
ökade skatteinkomster. De dynamiska effekterna har emellertid ännu inte 
synts till. Det är egentligen märkligt att någon kunde tro att sådana skulle 
uppstå. Arbetslösheten var mycket låg åren närmast före reformens ge
nomförande samtidigt som arbetstiderna redan ökat en del sedan recessio
nen kring 1983. Det fanns således inte så mycket att ta av.

På det teoretiska planet har det ju länge diskuterats hur en inkomst
ökning per arbetad timme påverkar utbudet av arbetskraft (i princip varje 
standardverk inom området ”labour economics” innehåller en sådan dis
kussion). Kommer människor vid en nettoökning av inkomsten per arbe
tad timme att arbeta mer (för att tjäna ännu mer)? Eller nöjer de sig med 
samma arbetstid som tidigare (det blir ju i alla fall en inkomstökning) el
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ler kommer de till och med att minska sin insats (inkomsten kan ju ändå 
bli lika stor som förut)? Något för alla sammanhang giltigt svar beträffan
de vilket utfall som är det mest sannolika finns inte och kan rimligen hel
ler inte finnas.

Grunden för beräkningen av dessa dynamiska effekter verkar med and
ra ord ha varit mycket löslig. Återigen har vi en reform som inte höll vad 
den lovade. Nu ser vi vilka effekter den haft på budgetunderskottet. Skat
tereformen får utan tvekan ses som en starkt bidragande orsak bakom den 
nuvarande krisen. De ökade inkomstklyftor som kunde förväntas i refor
mens spår förtegs också i stort sett i debatten. Må så vara att det gamla 
skattesystemet hade sina problem och var moget för förändring, men det 
man fick i stället har likaledes sina påtagliga avigsidor. Att den nuvarande 
regeringen sedan genomdrivit kapitalskattesänkningar som helt ruckar på 
grundprinciperna för reformen är en annan historia.

Man kan gå vidare och inom olika områden finna förändringar som in
te förutsågs när åtgärder i syfte att driva fram ett systemskifte vidtogs. 
Ingen talade om riskema för att det skulle bli massarbetslöshet, ökad för
tidspensionering och minskat arbetskraftsdeltagande. Ytterst få torde vilja 
ha en politik som medför sådana konsekvenser. Innan bubblan sprack 
hann det patetiska försvaret av den svenska kronan åstadkomma att tusen
tals jobb försvann och att massor av människor inte kunde betala sina 
räntor och amorteringar utan fick gå från hus och hem. De försämringar 
som nu blir allt tydligare inom sjukvården och hemtjänsten är andra ex
empel på politikens misslyckande. De storslagna visionerna om mångfald 
och valfrihet verkar bara realiseras som fåtalets förbättringar på flertalets 
bekostnad.

Av detta kunde man kanske dra slutsatsen att systemskiftet snart måste 
hejdas och vändas. Majoriteten av befolkningen har ingenting att vinna på 
att processen fortsätter utan kommer att rösta fram en politik som åter
upprättar den gamla modellen eller i varje fall eliminerar förändringarnas 
negativa konsekvenser. Så enkelt tror jag dock inte att det är. Utveckling
en beror säkert i hög grad på vilket motstånd som människor bjuder mot 
de försämringar som nu drabbar dem, men motståndet behöver inte stå i 
proportion till deras missnöje. Därför är det långt ifrån självklart att sys
temskiftet kommer att stoppas. Det finns flera anledningar till detta, men 
jag ska framför allt ta fasta på en: nämligen den att förutsättningarna för 
den svenska modellens grundbult -  kompromissen mellan borgerlighet 
och arbetarrörelse -  håller på att ändras. Låt mig emellertid först göra ett 
par andra påpekanden.

Förklaringar i termer av att ”vi” levt över våra tillgångar tror jag är 
fundamentalt felaktiga (jfr t ex Wibe 1993). Det fanns inget budgetunder
skott i Sverige för bara några år sedan utan detta har uppkommit på kort 
tid. En förklaring till vad som skett är lågkonjunkturen. Denna innebär
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dock samtidigt att man inte behöver vara alltför oroad för budgetunder
skottet -  i en recession bör det finnas ett sådant (om än inte så stort) för 
att man ska få en kontracyklisk verkan. Någon teoretisk grund för att be
trakta keynesiansk politik som förlegad existerar knappast. Andra förkla
ringar till den ekonomiska krisen har antytts här ovan: underfinansiering
en av skattereformen och det fåfänga försvaret av kronan. Vi ska emeller
tid inte utesluta att det kan behöva göras besparingar, men man kan därav 
inte dra slutsatsen att systemet som sådant måste förändras. Det finns in
gen sådan ekonomisk nödvändighet bakom systemskiftet.

En bättre förklaring lyfter fram de förskjutningar som skett på den in
ternationella politiska scenen. Realsocialismens kollaps och den första su
permaktens seger på teknisk knock-out har drastiskt ändrat styrkebalansen 
i världen på område efter område. Detta drabbar också den svenska mo
dellen som inte längre är ” the middle way” utan plötsligt något mer ex
tremt. Dessa förskjutningar på den internationella arenan är viktiga, men 
jag ska här nöja mig med att beröra en annan dimension av den interna
tionella utvecklingen vilken avser förutsättningarna för kompromissen 
bakom den svenska modellen.

Det handlar om att borgarklassen i Sverige -  till följd av kapitalets in
ternationalisering -  inte längre är lika angelägen att bibehålla kompromis
sen med arbetarrörelsen. För de kapitalägare som anser att framtiden för 
deras företag i huvudsak ligger utanför Sveriges gränser finns det inte så 
mycket anledning att bry sig om den svenska arbetarrörelsen. Detta har 
inte direkt med frågan om svenskt medlemskap i EU att göra. Visserligen 
påverkas processen av huruvida det blir ett medlemskap eller inte, men på 
ett eller annat sätt fortsätter den ändå. Kapitalet har helt enkelt vuxit ur 
nationalstaten. Svenska företags investeringar utomlands ökar relativt sett. 
Samtidigt öppnas landet för utländska investerare vilka i ännu mindre ut
sträckning har förståelse för den svenska arbetarrörelsens speciella krav. 
Det finns självfallet åtskillig svenskägd industri som har intresse av att 
också fortsättningsvis kunna bedriva så friktionsfritt fungerande verksam
het som möjligt inom landets gränser och därför vill ha goda relationer 
till den inhemska arbetarrörelsen, men den känsliga styrkebalansen i kom
promissen har förskjutits.

För arbetarrörelsens del har kompromissen byggt på att jobb i närings
livet -  som är ett så centralt inslag i arbetarrörelsens politik -  ska skapas 
av företagen själva. Detta betyder i sin tur att företagens ägare måste hål
las på gott humör. Så har också skett på olika sätt. I dag krävs det emel
lertid mer än tidigare, eftersom det är betydligt lättare nu (och det kom
mer att bli ännu lättare) att hitta lösningar utanför landets gränser. De steg 
som arbetarrörelsen själv tagit på den nyliberala vägen kan förstås som 
ett slags anpassning till detta faktum. Avregleringen av valutamarknaden 
var ett sådant steg, anknytningen av den svenska kronan till ecun ett an-
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nat, ansökan om svenskt medlemskap i EG ett tredje (detta kom utan när
mare debatt som en passus i ett krispaket 1990 och hade ingen koppling 
till paketet som sadant). Problemet för rörelsen är att anpassningen kan
ske inte hjälper -  man kan mycket väl bli akterseglad ändå.

Till bilden hör att motståndet mot utvecklingen försvagas av den ökade 
arbetslösheten. Somliga föreställer sig att folk ska bli upprörda av de sti
gande arbetslöshetssiffrorna och därmed revoltera mot politiken. Det före
kommer utan tvekan motstånd, men huvudtendensen är att arbetslöshet 
desorganiserar människor. De blir rädda och tysta. Så har varit fallet på 
manga andra hall runt om i världen. Ökade sociala klyftor behöver inte 
heller mobilisera motstånd, i varje fall inte så länge mer högröstade grup
per klarar sig någorlunda helskinnade. Detta kan låta som en pessimistisk 
tolkning, men jag tycker mig se tecken som pekar i den riktningen.

Man kan ju notera hur debatten gestaltar sig. Det förefaller vara lätt att 
få gehör för diverse osofistikerade förklaringar och bortförklaringar till ar
betslösheten. Hit hör t ex tanken att lagen om anställningsskydd (LAS) 
betyder mycket för det dystra arbetsmarknadsläget. Regeringen har genom 
att öka den tillåtna tiden för provanställningar försökt ge företagen större 
incitament att nyanställa. En del tror att detta ska medföra en påtaglig 
sänkning av arbetslösheten. Diagnosen är emellertid illa underbyggd. LAS 
har funnits i tjugo ar och under den tiden har — fram till den nuvarande 
konjunkturnedgången -  årsmedeltalet för arbetslösheten som högst varit
3.5 procent av arbetskraften (1983). Denna lagstiftning kan givetvis inte 
förklara dagens arbetslöshet som ligger på drygt 8 procent, personer i ar- 
betsmarknadspolitiska åtgärder oräknade.

Att de förändringar som nu vidtas gör det lättare för vissa företag att 
nyanställa är säkert riktigt, men det blir också lättare att bli av med folk. 
Vilket nettoresultat som kan förväntas är oklart, men det blir säkert inte 
stort. Förändringen av lagstiftningen är i och för sig ett ganska litet in
grepp som inte borde väcka så stor vrede. Däremot är det anmärknings
värt att det går att lansera en sådan förändring som en rejäl insats mot ar
betslösheten och samtidigt bli trodd. För min egen del är jag övertygad 
om att effekterna av denna reform över huvud taget aldrig kommer att 
kunna avläsas i arbetslöshetssiffrorna.

Något liknande gäller idén att om ersättningsnivåerna sänks så kommer 
arbetslösheten att minska genom att folk tar de jobb som finns. Det före
kommer onekligen att människor undviker arbete när det går. År 1990, 
när arbetslöshetsunderstödet var som generösast, så kan emellertid denna 
grupp inte ha varit större än 1 procent av arbetskraften, eftersom alla and
ra faktiskt föredrog att jobba. Vi kan dessutom misstänka att inte alla de
1.5 procenten arbetslösa var arbetsskygga. Det finns med andra ord inte 
heller här mycket att hämta för den som söker förklaringar till dagens ar-
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betslöshetssituation. För inte kan väl intresset av att arbeta ha sjunkit så 
drastiskt efter skattereformen och regeringsskiftet?

Likaså hörs röster i debatten vilka förespråkar lönesänkning som bote
medel. Det var en linje som prövades upprepade gånger mellan de två 
världskrigen, och den visade sig mindre lyckad redan då. Den skulle sä
kert inte ha större framgång i dag -  lägre löner ger ju minskad efterfrå
gan. Vanligare är kanske dock att man argumenterar för större löneklyftor, 
bl a för att de mer bemedlade ska kunna få råd att anställa lågavlönat 
tjänstefolk. Det går säkert att skapa ett antal jobb om klyftorna vidgas or
dentligt, men att detta skulle vara en lösning på sysselsättningsproblemet 
är osannolikt. Att göra svaga grupper svagare är knappast ett steg i rätt 
riktning om man vill få bukt med arbetslösheten. För övrigt har ju länder 
med stor andel personliga tjänster vanligen rätt höga arbetslöshetsnivåer.

De exempel på hur debatten förs kring arbetslösheten i Sverige i dag 
tyder inte på, menar jag, att motkraftema till den nuvarande utvecklingen 
är så starka. Visserligen höjs det röster mot den politik och de resone
mang jag här redogjort för, men dessa röster har svårigheter att göra sig 
hörda. För den som inte vill att det positiva i den svenska modellen ska 
gå förlorat finns det därför skäl att vara något pessimistisk.

Klassamhället har aldrig varit avskaffat i Sverige, men de förändringar 
som nu pågår håller på att göra dess konturer skarpare. De flesta vill nog 
inte ha en sådan utveckling, men motståndet verkar ha svårt att mobilise
ras och det tycks ganska vankelmodigt. Den ömtåliga balans mellan olika 
krafter i samhället vilken den svenska modellen vilat på har rubbats. Där
för kan klockan snabbt komma att vridas tillbaka.
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SU M M A R Y  

Bengt Furåker

A Shift o f System with Obstacles?
To begin with, the article discusses the concepts in the theme of the Swedish Sociological 
Association’s annual meeting 1994, ”State, market and civil society” . It is argued that the 
democratic character of the state and its positive role in providing social services should 
not be underestimated, that the market category tends to make the process of production in
visible, and that the ideas about civil society are muddy. Then, the Swedish societal model 
is described with the help of modified versions of these concepts. It was built upon a com
promise between labour and capital and it is characterized by a generous transfer system, a 
large public service production, a market-oriented but rather regulated capitalist economy, 
and a comparatively weak civil society. In recent years, neoliberalism has gained ground 
and reforms have been carried out weakening the role of the state and the public sector. 
However, the alleged positive results of the shift of system have not appeared and this is 
no doubt a problem for those advocating such reforms. The process may nevertheless con
tinue, since the prerequisites of the compromise between labour and capital have been un
dermined with, among other things, the growing internationalization of the economy.
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