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i. kris

Inledning
Maria Sundvall
Dick Forslund
Kjell Östberg

Det kostar på att ge ut en tidskrift som
vill bevaka dagens brännande och spännande frågor i en värld stadd i förändring.
Under det senaste året har vi arbetat med
ett nummer av Tidsignal om krisen i den
offentliga servicen, i Sverige och internationellt. Det har varit ett yrselskapande arbete.
För i takt med att vi registrerat en attack på
välfärden och försökt fixera den, sätta in
den i dess sammanhang och analysera den,
har det kommit en ny attack.
Terrängen hinner flytta sig, medan de
som drabbas försöker förstå vad det handlar
om, och ibland också samla sig till motstånd.
Och så kom finanskrisen, med ens, och i
dess efterföljd varslen, lågkonjunkturen…
och på sikt depressionen? Terrängen flyttade sig igen, och nya frågor anmälde sig:
hur hänger krisen i välfärden och den allmänna krisen ihop? Är det en allmän nyliberalismens kris vi bevittnar? Vi kunde inte
annat göra än att rita om planerna för det
här numret, och vidga vårt perspektiv.

Välfärdskrisen
Vändpunkten i den svenska välfärdskrisen markeras förstås av alliansens valseger
september 2006, även om angreppen på
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välfärden har en lång förhistoria och alla
regeringar bär sin del av skulden. Men
sedan valet har takten i omvandlingarna
drastiskt ökat. Det kunde inte bli värre,
men det har det hela tiden kunnat.
Ta angreppen mot socialförsäkringssystemen: A-kasseavgifterna höjdes och
tiotusentals lämnade a-kassan. De nya
sjukskrivningsreglerna kommer att leda
till att tiotusentals utförsäkras. Därtill har
det kommit nedskärningar på Försäkringskassan. De har lett till administrativt sammanbrott och ytterligare hotat sjukförsäkringen. På ett par år har villkoren för den
som inte har eller inte klarar ett vanligt jobb
ändrats i grunden.
Ta angreppen mot vården: Startlagen
2007 gjorde det möjligt att privatisera
sjukhus. Så kom Vårdval Stockholm med
kraftigt försämrad vård för människor i
socialt utsatta områden. Så kom beslutet
i Stockholms läns landsting om att skapa
vårdgallerior och gräddfiler för personer
med privatförsäkringar. Så kom lagen om
»patientens rätt« som kommer att leda till
privatisering av primärvården i hela landet
med garanterad offentlig finansiering
men utan offentlig kontroll. Och på sikt
kommer ett EU-direktiv som kan leda till
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privatisering i europeisk skala. På bara ett
par år har vården ändrat ansikte.
Ta det aktuella regeringsförslaget om att
det ska bli fri konkurrens om järnvägstrafiken på stambanorna. Till och med den
gamle moderaten, och tillika SJ-ordföranden, Ulf Adelsohn uppmärksammade att
det leder till en konflikt mellan järnvägen
som samhällsservice och som företagsamhet. Vem kommer att vilja ta ansvar för
långsiktiga investeringar och vem kommer
att vilja köra olönsamma sträckor?1

Effekterna i välfärden
Omvandlingen går snabbt, men vad leder
den till? Rolf Å Gustafsson och Marta Szebehely redovisar i sitt bidrag en av de hittills största forskningsstudierna som belyst
effekterna av privatiseringar. De visar hur
insikten om att välfärdstjänsterna är demokratiskt styrda urgröps i privata verksamheter, i det här fallet inom äldreomsorgen. Det
kan tyckas vara en lågmäld slutsats, men
har egentligen omfattande konsekvenser
för hur vi uppfattar det samhälle vi lever i.
Hur det blir mindre samhälle kvar i samhället.
En av de »tekniker« som används i den
offentliga sektorns omvandling är kundvalsmodeller av olika slag. De framställs allt
mer som kungsvägen till privatisering, och
accepteras brett av socialdemokratiska politiker lika väl som av alliansen. Att de leder
till ett uppdelat samhälle med fördjupade
klyftor illustrerar Petra Ulmanen i ett kort
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men pregnant bidrag om äldreomsorgen,
ett inlägg hon höll på en hearing om vården
senhösten 2007.
Maria Sundvall har studerat sjukvårdens
utveckling i Storbritannien och beskriver i
sitt bidrag kommersialiseringen och nedbrytningen av ett av västvärldens mest
heltäckande och mest folkligt förankrade
sjukvårdssystem. Jämförelser med det som
händer i den svenska vården visar en skrämmande parallellitet utan att de styrande har
några som helst ambitioner att lära av tidigare erfarenheter. En tydlig slutsats är att
kampen mot privatiseringarna måste starta
– eller borde ha startat - långt före själva
utförsäljningarna. Det är det som brukar
kallas New Public Management, idén om
att offentlig service kan drivas som privata
företag, som måste bekämpas.
Per-Olof Mattssons bidrag om svenska
arbetarförfattare och välfärdssamhället
väcker också tankar om vart omvandlingen
av de offentliga välfärdstjänsterna leder. På
samma sätt som Folke Fridell på 40-talet
gav en skoningslös bild av hur industrins
effektivitetskrav angrep arbetarens människovärde – på samma sätt kan vi säga att
den konkurrensideologi som idag trängt in
i alla delar av samhället också innebär att
människovärdet angrips i allt högre grad.
»En fungerande människa kan inte agera
förhyrd handelsvara åtta timmar om dagen
och på fritiden leva i en fullvärdig tillvaro«,
skrev Fridell. Den beskrivningen har fått en
ökad aktualitet när kommersialiseringen
trängt in i en större del av arbetslivet, inom
den offentliga servicen.

1. »SJ ska få konkurrens om persontågtrafiken«,
Svenska Dagbladet, 14 februari 2009.
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…och så kom finanskrisen
Kundvalsmodeller, privatiseringar eller
New Public Management har beskrivits
som uttryck för ett ideologiskt skifte, eller
som allmän omvändelse till marknadsfundamentalism (uttrycket kommer från
finansmogulen George Soros). Så har i
alla fall många kritiker av nyliberalismen
förstått det: som en vändning i tidsandan
ur vilken tron på Marknaden vällde fram.
Mot den försökte vänstern sedan, med
allt sämre självförtroende, gjuta ny kraft
i begrepp som solidaritet, gemenskap och
jämlikhet.
Det har inte gått bra. Och inte har
heller studier av åtgärdernas faktiska effekter – vare sig det gällt privatisering av vattenförsörjningen i Sydafrikas kåkstäder,
Världsbankens direktiv till Tredje världens
länder att »öppna upp för importen« eller
avregleringen av svenska elmarknaden –
spelat någon egentlig roll för att hejda nästa
nyliberala åtgärd eller glidning.
För det första tycktes de nyliberala idéerna på något vis stödja sig på Vetenskapen. För det andra hade de väl ett moraliskt övertag. Hade inte socialismen blivit
en slags statslära, historiskt överbevisad
om hur just socialismens statlighet förgripit sig såväl mot enskilda som mot hela
befolkningar, i byråkratisk småaktighet och
i mordisk masskala? På den ekonomiska
vetenskapens område återknöt de nyliberala till ekonomisk teori så som teorin var
före Keynes, Stockholmsskolan och den
ekonomiska depressionens 1930-tal, ty Välfärdsstatens ekonomer hade ju förträngt
de gamla ekonomiska sanningarna, men
blivit upphunna av dem på 1970-talet. I
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sådan nyklassisk ekonomisk teori fanns
grunden till ekonomisk politik som bröt
upp välfärdsstatens hämmande regleringar
och angrep dess förbannade skattetryck. Jo,
skiftet grep även tillbaka på vad borgerligheten som klass liksom alltid »tyckt« om
samhället, den arbetande befolkningen och
dess organisationer; vad den tyckt innan
det under en period på femtio år var fult
att vara rik.
Återknytning till det gamla har alltså
varit tydlig. Och ändå har högern i hela
världen under denna tid alltså lyckats representera det vetenskapliga framsteget.
Vänstern däremot, befann vi oss inte nu
liksom också mitt i ett vetenskapligt förfall? Alla dessa socialistiska idéer, de var
väl bara idéer? Var det inte vänstern och
arbetarrörelsen som haft ett »falskt medvetande«, varit rent »ideologisk« och byggt sitt
projekt på ett korthus av värderingar eller
en slags religion? Ack … och kom inte all
vänsterpolitik nu också faktiskt att bekräfta
detta genom att just reduceras till värderingar, så som bland andra Stefan Svallfors
argumenterat?2 Och detta medan vi tvingades se på hur nyliberalerna verkligen förstod Människan, så som hon är egentligen:
Konkurrenskampen på marknaden skulle
tillåtas bryta fram ur vår inre natur så att
natur och samhälle kunde harmoniera.
I en sådana föregivet mjuka övergångar
från natur i allmänhet, till människans
naturliga drifter i synnerhet och därifrån till
hennes samhällsorganisation, verkar de två
krafterna tillgång och efterfrågan mot var2. Stefan Svallfors, »Fördelningspolitik eller sociokulturella frågor«, Tidsignal, nr 3/2005.
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andra i den nyklassiska ekonomiska teorins
grundläggande modell, den som samtidigt
utgör nyliberalismens urbild av det mänskliga mötet (»när man ser rent vetenskapligt på det och inte romantiserar«). I den
modellen finns det allra första axiomet att
lära sig på universiteten, för ekonomstudenter att låta logiker börja i: Allt börjar
i diagrammet, där de snedställda linjerna
tillgång och efterfrågan skapar ett kryss. I
kryssets mitt av absolut jämvikt finns det en
fixpunkt, det sanna Priset, kring vilket allt
sedan grupperar sig till det bästa, inte minst
produktionsfaktorerna Arbete och Kapital.
Formatet kan tillämpas på allt. Chicagoekonomen Gary Becker fick Riksbankens egna Nobelpris 1992 för sin teori
om Den nya hushållsekonomin. Han hade
upptäckt att kvinna och man skapar den
traditionella arbetsfördelningen genom
att på marginalen byta osynliga varor, som
vi kan kalla nyttor, med varandra. På en
marknad som finns i deras huvuden. Den
traditionella könsfördelningen mellan det
kvinnligt stämplade hushållsarbetet och det
manligt stämplade lönearbetet hade helt
enkelt darwinistiskt överlevt i kraft av sin
ekonomiska effektivitet. Här som annars
demonstrerades så, att den ekonomiska
vetenskapen är en på samhället tillämpad
naturvetenskap.
Försoning med det rent naturligt uppkomna läget i parförhållanden kan då
nås genom att få de berörda att begripa
att det här ju pågår handel med osynliga
nyttopartiklar till imaginära priser på en
tänkt marknad. På samma sätt kan industriekonomins harmoni med hela naturmiljön
uppnås med marknader för utsläppsrätter.

Tidsignal_nr 9.indd 7

7

Vi ska låta handel med dem bli en mjuk
fjädring mellan kapitalistisk profitjakt och
koldioxidhalter i atmosfären! Och har
ekonomerna någon politisk uppgift, då är
den i så fall bara att skydda det naturliga
förnuftet – det till naturlighet kopplade
rationella – från alla konstgjorda ingrepp
och ideologiska påfund. I människornas
värld där uttrycker sig naturen självt i prissättning på marknader. Det är så naturen
talar till oss. Med prisnoteringar.
Nyliberalernas vetenskapligt motiverade
universalmedel kom till sin allra förnämsta och mest matematiserade tillämpning i
den så kallade »Nya Finansiella Arkitekturen«, den som nu ligger under ett globalt
dammoln som en sammanstörtad bråte av
plankor.3 Den finansiella skuld- och spelkatastrofen kan nu därför inte annat än skicka
hela den nyliberala vetenskapligheten ut i
förvirring och den ekonomiska politiken
ut i så kallad »pragmatism«.
På de finansiella marknaderna, med
sin sekundsnabba prisanpassning till »ny
information«, tycktes ju teorins modeller
komma så nära verkligheten! Ja, mera där
än någon annanstans skapade teorin faktiskt
själv denna verklighet, som i nobelpristagarnas Black och Scholes formel för hur så
kallade optioner prissätts.4 I det finansiella
3. James Crotty, “Structural Causes of the Global Financial Crisis: A Critical Assessment of the
‘New Financial Architecture’«, Working Paper
Series, No 180, Political Research Institute, University of Massachusetts Amherst, September
2008.
4. Donald McKenzie, An Engine, Not a Camera:
How Financial Models Shape Markets (Cambridge/
London: The MIT Press, 2006).
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systemet skulle verkligen de allt mer finfördelade balanserna uppstå, mellan »de som
är beredda att ta risk« och »de som vill avstå
från risk«, i ständiga köp och försäljningar
till sanna priser, också i vadhållning med så
kallade derivat, om vad priserna på »underliggande« valutor eller råvaror kommer att
bli. Ty, för det första: Värdepapper har ett
sant värde i sig som priserna i handeln nära
nog precist reflekterar och samtidigt gör
känt för alla. För det andra: De finansiella
marknaderna blir allt mer störningsfria och
exakta i sin prissättning, fördelar resurser
och ägande allt mer optimalt, ju större de
är, ju mer de omsätter, ju mer allmänheten
deltar på dem, ju mer globaliserade och
avreglerade de är, ju mer »diversifierade« i
handel med nya »instrument« de är. Och
desto bättre då, för det tredje, tjänar hela
finansen den så kallade »reala ekonomin«.

Raset
Hela denna kyrkobyggnad med den nya
finansen som gyllene spira i tornet är nu
raserad. För det som en tid till är den ekonomiska teorins huvudfåra är det omöjligt
att ge en övergripande förklaring till varför
bankväsende och finans inte längre kunde
fylla sin allt tyngre uppgift under trettio
år, att med kreditkort åt konsumenterna
och företagslån åt producenterna (eller med
hjälp av producenternas alltmer omfattande egna finansiella operationer) skjuta
upp krisen för det ena eller andra företaget eller för hela branscher till »senare«.
Det var just vad finansen länge kunde för
bilbranschen som under 1900-talet blivit
helt central för västvärldens ekonomier,
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inte minst i Sverige. I detta nummer av
Tidsignal berättar Winfried Wolf om bilbranschens djupa överproduktionskris. För
finansen kommer inte bara till korta. Dess
kris slår dessutom djupt tillbaka in i den
»reala« ekonomin. Då blir det tydligt att
den kapitalistiska marknadsekonomin är
mindre real än Reinfeldts ymniga hårsvall,
styrd som den är av jakten på kapitalistiskt
värde, det värde som Marx kallade »real
abstraktion« – en spöklik abstraktion med
kraft att störta hela världens försörjning och
produktion nedför ett stup.5
För är krisen i grund och botten en
finanskris? Wolfs artikel pekar mot något
djupare, och finansens megalomani och
expansion sedan slutet av 1970-talet förklaras i en artikel av Michel Husson som ett
symptom. De finansiella kriserna kommer
allt tätare. De finansiella yrorna förutsätter
ett övermått av hemlösa pengar.
Varifrån kommer dessa gigantiska penningfloder som nu har fastnat i rören, de
som centralbanker försöker brandslanga
igång med sedelpressar och med skattemedel? Vad har hänt med investeringar i
produktionsanläggningar under 30 år? Det
är vad Michel Husson utreder. Idag är det
till anti-kapitalistiska ekonomer vi måste
vända oss för att ens se sådana frågor ställas.
Om vi just nu bevittnar ett vetenskapligt sammanbrott för den nyliberala ekonomiska doktrinen, så att till och med affärspressen mumlar om vad Keynes eller Marx
skulle ha sagt om detta, så är det moraliska
5. Geoff Mann, “Colletti on the Credit Crunch«,
New Left Review 56, March-April 2009.
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sammanbrottet också det offentligt, internationellt och förödande för den nyliberala
politikens legitimitet.
Benny Åsman skildrar den galna marschen fram till krisen idag i en analytisk och
målande essä om hedgefonder, IT-krasch,
avreglering, falska bokslut, lånesvindel,
parodiska uttalanden om det fina läget och
prognoser vad som kommer att hända från
så kallade »beslutsfattare« och »experter«.
Det är en guldkantad paradmarsch med
en ny finansiell adel i täten applåderad av
dumstrutar. Den nya adelns konsumtionsvanor får 1700-talets franska kungahus att
framstå som ett trappistkloster.
− Jag borde ha funderat över »de moraliska aspekterna«, sade nyss en AMFdirektör. Han flyttade sina pensionsrätter
innan AMF, efter felslagna spekulationer,
tog tillbaka räntelöften för alla andra i ett
försäkringsmässigt så kallat återtag.6 Han
behövde inte fundera, menade Dick Fors
lund i ett föredrag på Statens Pensionsverks
Pensionsdag i oktober 2008 som Tidsignal
publicerar i detta nummer: Han behövde
inte tänka på moralen. Det finansiella systemet sköter moralen. Det är självt moraliskt. Det fritar oss vid behov från allt moraliskt känslopjunk. Men pensionsreformens
mantra »Kom-ihåg-att-du-är-ensam« det
befordrar å andra sidan ett bestämt känsloläge och privatiseringen av pensionsfrågan
är en flykt från en avgiftskvot som inte
löser något för befolkningen som sådan.
Men varför ska vi acceptera allt detta,
och varför ska framtida pensionärer sätta
6. Sveriges Radio, “Pensionschef sparkas«, 17
mars 2009, upplagt på www.sr.se [2009-04-01].
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sina pensionsfordringar på spel, istället för
att enas med alla om ett helhjärtat löfte
om att sörja för varandra? Det frågade sex
pensionsforskare i ett upprop från Januari
i år och som vi publicerar i detta nummer
av Tidsignal.

Men var är den politiska krisen?
De växande klyftorna framstod kanske tills
helt nyligen som rimliga, eller inget att bli
så upprörd över, annat än att bli upprörd
över sig själv … ja, med tanke på att alla,
även du och jag, väl kan nå dit upp? Även du
och jag kan ha »en avkastning över genomsnittet«, bli »entreprenör« eller vinna i det
finansiella lotteriet?
Krisen för finansen skingrar inte bara
sådana rökmoln och gör skillnaderna i
inkomst och rikedom erkända som svinaktiga. Den blottlägger också att det
finansiella systemet rutinmässigt förenar
bankverksamhet med rent kriminella operationer: Finansen har växt samman med
de så kallade »skatteparadisen« – en förskönande omskrivning för cirka 35 platser
i världen med i jämförelse minimal ekonomisk lagstiftning, och som saknar kapitalbeskattning. En rapport från Merrill Lynch
(2002) bedömde att tredjedel av världens
penningrikedomar fonderas där. Majoriteten forskare i ämnet anser att minst hälften
av de finansiella flödena passerar genom
skatteflyktsparadisen.7
7. Núria Almiron, »ICTs and Financial Crime:
An Innocent Fraud?«, International Communication Gazette, 2007, vol 69, no 1. Vi tar tillfället i
akt att här föreslå en reform av språkbruket.
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Dessa sakernas tillstånd hört snart till allmänbildningen och systemets yppersta elit
jagas i USA, England, Frankrike, Tyskland,
Sverige … av massmedia som fått blodsmak
för det som länge diplomatiskt hette »överdrivna ersättningar«. Även konservativa
kommentatorer deltar i drevet med liv och
lust. Det har drag av allt oftare återkommande förströelse och nöjesjakt.
Vi ser alltså en djup kris för nyliberalismens vetenskapliga anspråk och för ett »sunt
ekonomiskt förnuft« som nu kämpar mot
att bli idiotstämplat. Vi ser en lika djup
moralisk kris för det kapitalistiska klassamhället i Europa och USA. Det som nyliberalismen har drivit på för med skattesänkningar för de rika och lönesänkningar för
de arbetande.
Men ändå är det svårt att se allt detta som
en allmän politisk kris för den nyliberala
eran. Ännu finns inte kraften att avsätta
regeringar. Regeringarna står i varje land
beredda att »socialisera skulderna« och »privatisera fordringarna« och vältra krisen över
på befolkning och offentlig sektor. Efter
massavskeden i industrin väntar i Sverige nu
avskeden av tusentals inom skola, sjukvård
och omsorg. Det står nu klart för många
att detta är ren idioti, och att det »rent
ekonomiska« saknar vetenskaplig grund.
Det står också klart att vad som nu händer,
där majoriteten betalar för att de rika ska
fortsätta livet som förut, utgör ett systemets
moraliska haveri. Men när och hur kommer
också styrets politiska kris? Hur ska detta
verkligen stoppas, det som nu mal på med
allt mindre legitimitet i ryggen?
Fast, å andra sidan, vänder inte allt till
det bättre nu? Har inte alla förstått att det
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behövs en annan politik, mer politik? Får
inte staten få större inflytande? Och inser
inte allt fler att vi måste gå tillbaka till
Keynes? Många är de som hoppas på att
förnuftiga ledare: Obama, Gordon Brown,
Reinfeldt och Borg
Och handlar det inte i första hand om
att man måste komma till rätta med avarterna, några kapitalisters girighet och vissa
nyliberala excesser. Det är väl det som socialdemokraterna egentligen säger.
Nej knappast: till vilket pris som helst
ska kapitalismen räddas. Det får kosta vilka
ofattbara summor som helst. Om det ska
bli en politik som skapar ett mänskligare
samhälle avgörs inte däruppe.

Hur byggdes välfärdsstaten?
Många drar idag paralleller till 1930-talets
depression. Den välfärdsmodell som idag
är hotad växte fram ur ruinerna efter andra
världskriget. Den är en produkt av ekonomi, politik och klasskamp
Som vi nämnt hade mellankrigstidens
dominerande ekonomiska doktrin, då
liksom nu, varit den extrema marknadsliberalismen. Den hade resulterat i ekonomiska
kriser, massarbetslöshet och skapat ett politiskt klimat som gynnat framväxten av politiska ytterlighetsriktningar. När världens
ekonomiska och politiska ledare planerade
för freden drog man vissa viktiga slutsatser.
Det krävdes en betydligt mer strukturerad
och välorganiserad kapitalism. Med facit
i hand vet vi att årtiondena efter andra
världskrigets slut blev en period av unik
ekonomisk tillväxt. Ekonomhistoriker har
givit denna period ett namn: Fordism. De
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pekar då på hur arbets- och produktionsförhållandena förändrades i grunden: löpande
band och standardiserade produkter och
en hierarkisk arbetsorganisation. Chaplins
film Moderna tider ger en genial tolkning
av dess uttryck på fabriksgolvet. Under
efterkrigstiden fick begreppet en vidare
innebörd. En förutsättning för fordismens
massproduktion var att den kunde finna
sin avsättning – i masskonsumtion. Men
denna förutsatte en ny typ av ekonomisk
politik.
Vid mötet i Bretton Woods 1944 formulerades de ekonomiska spelreglerna
för de kommande decennierna. Dollarn
blev den internationella ekonomins hård
valuta. USA:s guldreserv och Internationella valutafonden garanterade stabilitet
i växelkurserna. Genom GATT-avtalet
1947 och senare den europeiska kol och
stålunionen inleddes en reglerad process
mot ökad frihandel.
Och på nationell nivå förändrades
synen på staten. Plötsligt accepterades att
staten skulle kunna föra en betydligt mer
aktiv roll för att hindra allt för tvära kast
i ekonomin. Keynes tidigare så kontroversiella teorier om att staten aktivt borde
gå in och stimulera ekonomin under lågkonjunkturer blev nu allmängods, även
om det snarare var överhettningsproblem
än lågkonjunkturer som under efterkrigs
tiden sysselsatte ekonomer och politiker.
Det blev också självklart att staten skulle ta
på sig en ökad roll för att skapa den infrastruktur som det moderna industri- och
välfärdssamhället krävde: Att bygga vägar
för transporter och privatbilism, bostäder
för arbetare industrin behövde, sjukvård
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och omsorg, och inte minst skola och
utbildning för att tillgodose behovet av
allt bättre utbildad arbetskraft. Staten tog
också på sig ett ökat ansvar för medborgarnas välfärd och trygghet, inte minst när
denna hotades av de kraftiga strukturomvandlingar som efterkrigstidens rekordår
förde med sig.
Allt detta förutsatte en kraftigt expanderande offentlig sektor, finansierad av
ökade skatter. Detta är i högsta grad ett
internationellt fenomen. Visst skilde sig
den offentliga sektorns omfattning, inriktning, organisering och ambitionsnivå åt
mellan olika länder. Men uppkomsten av
efterkrigstidens välorganiserade välfärdsstat är inte något som bara kan förknippas
med svensk socialdemokrati, utan också
med tyska kristdemokrater, engelska tories,
japanska liberaldemokrater och, periodvis,
av amerikanska demokrater. Överallt accepterades ett ökat statligt ingripande i den
ekonomiska politiken. Och framför allt:
välfärdsstatens kraftiga expansion vilade på
den långa ekonomiska högkonjunkturen.
Som Wolf så drastiskt skriver i sin artikel, så
var under 1960-talet till och med en vanlig
konjunkturnedgång något man fick läsa
om i läroböckerna.
Men detta är bara ena sidan av myntet.
Välfärdsstaten, och framför allt dess konkreta utformning är samtidigt ett resultat
av klasskamp och sociala strider.
Vid andra världskrigets slut rådde en
bred samsyn att massarbetslöshet av sociala
och politiska skäl inte fick tillåtas att återuppstå och att »en återgång till laissez-fairepolitiken och den oreglerade marknaden
inte kunde komma på fråga« skriver Eric
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Hobsbawm.8 Men vad som ytterst drev på
reformbenägenheten var trycket underifrån
och fruktan för att kommunismens och
Sovjetunionens inflytande skulle spridas
västerut.
Och inte bara hotet från kommunismen,
vars prestige var starkare än någonsin vid
krigsslutet.. Den sociala kampen över huvud
taget spelade en avgörande roll, också för
hur välfärdsstaten skulle organiseras, det
visar inte minst det svenska exemplet.
Grunden till folkhemsbygget lades
under 1930-talet. Det var en tid av stora
sociala strider. Sverige toppade den internationella strejkstatistiken vid denna tid,
med Ådalen som tragisk höjdpunkt. Det
var också en tid som kännetecknades av
en kraftig tillväxt och nytändning av de
sociala rörelserna. Fackföreningsrörelsens
medlemsantal flerdubblades och kvinnorörelsens betydelse för formerandet av värfärdsstaten på lokal nivå vid denna tid kan
knappast överskattas
Detta gällde också i högsta grad för efterkrigstidens reformer och det blir särskilt
tydligt om man tittar på hur de svenska
välfärdsreformerna genomfördes. Det finns
en allmän uppfattning att Sverige under
lång tid varit ett föregångsland på detta
område. Men faktiskt skilde sig nivån på
det svenska socialförsäkringssystemet
inte på något avgörande sätt från andra
utvecklade industriländer till långt in på
1960-talet, inte heller var offentlig sektors
storlek större eller skattetrycket högre.
Den höga svenska levnadsstandarden vid
denna tid var framför allt ett resultat av att
8. Laissez-faire: ung. »låt gå«, »låt det vara«.
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den svenska ekonomin kunde surfa på den
internationella högkonjunkturen
I själva verket fick de svenska välfärdssystem som vi känner det i huvudsak sin
nuvarande utformning först under 1970talet – och detta var en direkt följd av 60och 70-talens sociala rörelser
Med en viss tillspetsning skulle man
kunna hävda att aldrig har så omfattande
reformer genomförts under så kort tid
någonsin någonstans som under i Sverige
under första hälften av 1970-talet. Omfattningen kan bäst mätas i det förhållande att
statsbudgetens andel av BNP under 1970talet ökade från 26 till 38 procent.
En uppräkning av vad som genomfördes
blir en hisnande läsning. Men reformtakten
blir obegriplig om man inte placerar in den
i den djupa radikalisering som kännetecknar denna tid.
Idag finns en tendens att reducera
»68« till spektakulär studentkamp. Men
60-talsradikaliseringen på svenska började
lika mycket med en debatt om sprickorna
i folkhemmet och LO-ordföranden Arne
Geijers kraftiga kritik av den socialdemokratiska regeringens misslyckanden när det
gäller jämlikhet mellan arbetare och andra
grupper i samhället. Några år senare bröt
den stora gruvstrejken ut och en rad vilda
strejker svepte över landet: kraven var de
samma, men nu med betydligt större eftertryck: Rättvisa.
Resultatet blev en rad reformer som alla
syftade till att utjämna de sociala skillnaderna: Under några få år genomfördes en
sjukförsäkringsreform där en pensionsgrundande sjukersättning ersatte den gamla
sjukpenningen och enhetstaxa, från början
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»7-kronan«, infördes vid läkarbesök. Beslut
fattades vidare om en tandvårdsförsäkring,
betydande förbättringar genomfördes i
arbetslöshetsförsäkringen, bostadsbidrag,
från början till barnfamiljer och pensionärer, snart också till ensamstående, pensionen sänktes till 65 år, deltidspensionerna
infördes, arbetsskadeförsäkringen reformerades, 40 timmars arbetsvecka och en
femte semestervecka beslutades, för att bara
nämna några av de större reformerna.
Samtidigt reformerades arbetslagstiftningen. Äldrelagar och lagar om anställningsskydd, facklig förtroendemans ställning, rätt till ledighet för studier, en ny
arbetsmiljölag och medbestämmande klubbades igenom under några få hektiska år.
Ja, inom LO restes till och med förslag
på genomförandet av systemförändrande
löntagarfonder.
Kvinnokampen har aldrig varit mer militant än den var på 1970-talet. Grupp 8 har
med rätta kommit att symbolisera tiden,
men ett av kvinnokampens främsta kännetecken är dess iögonfallande bredd och
förmåga att samarbeta. Påfallande många
av 70-talets sociala reformer var knutna till
familjepolitiken och hade jämställdhetsprägel: föräldraförsäkringen infördes och
utvidgades, barnbidragen höjdes kraftigt,
beslut fattades om statligt subventionerad
daghemsutbyggnad för alla barn. Fri abort
infördes och en ny äktenskapslag antogs.
Avskaffandet av sambeskattningen gjorde
det betydligt mer fördelaktigt för gifta
kvinnor att söka sig ut på arbetsmarknaden Andelen kvinnor som förvärvsarbetade
ökade kraftigt. Kvinnans ställning stärktes
också genom en påtagligt ökad kvinnore-
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presentation i beslutande politiska organ.
Reformerna begränsade sig inte till den
sociala sektorn. Den internationella solidaritetsrörelsen drev igenom 1-procentsmålet
för biståndspolitiken och Sverige gav som
första västland direkt ekonomiskt understöd till befrielserörelser i södra Afrika. Miljörörelsen fick tillstånd en folkomröstning
om kärnkraften 1980 och fick regeringen
att förbinda sig att avveckla kärnkraften
(att detta sedan har svikits är väl kanske
det främsta belägget för den tes som drivs
nedan: att inga reformer är garanterade om
de inte försvaras av en fortsatt mobilisering)
Det har stor betydelse för reformernas
genomförande att välfärdspolitiken i Sverige i betydande utsträckning är en lokal
historia. Det var kommunerna som skulle
bygga och driva alla de skolor, daghem,
äldreboende och inte minst det Miljonprogram för bostadsbyggande som riksdag och
regering på löpande band fattat beslut om.
Frågan om den lokala demokratin är
en komplicerad fråga. Kommunsammanslagningar och maktkoncentrationer under
denna tid ledde fram till ett ökat avstånd
mellan medborgare och kommunledning.
Men samtidigt är det uppenbart att den
lokala och socialdemokratiskt dominerade
välfärdsbyråkratin organiserade, och stod
som garant för, ett kollektivt finansierat
och drivet generellt välfärdssystem utan
vinstintressen. Att de dessutom var nära
lierade med företrädare för andra delar av
de traditionella folkrörelserna på lokal nivå
bidrog till att ytterligare knyta reformerna
till en kollektiv tradition att lösa sociala
problem.
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Resultatet blev ingen socialistisk revolution. Socialdemokratin övervägde aldrig att
ställa sig bakom de systemförändrade krav
som restes, av vänstern, men också av LO
genom det ursprungliga förslaget till löntagarfonder. Men visst gjorde det skillnad.
Löneskillnader och andra sociala klyftor,
som rekrytering till högre utbildning har
aldrig varit så små som i slutet av 1970talet. Tilltron till politikens primat över
marknaden har sällan varit större. Och de
sociala reformerna tillsammans med ökade
löner ledde fram till att arbetets andel av
produktionen ökade på kapitalets bekostnad – profitkvoten sjönk.
Detta bidrog i sin tur till det sena 1970talets förändrade världsbild. De upprepade ekonomiska kriserna bekräftade att
den fordistiska välfärdsstaten uttömt sina
resurser och inte längre kunde garantera
välfärdsstaten. De produktivitetsreserver
som rymdes inom den fordistiska ackumulationsmodellen var inte längre tillräckliga
för att – under den keynesianska-välfärdsstatliga politikens betingelser – garantera
kapitalprofitens långsiktiga stabilitet. Den
nyliberala offensivens främsta syfte var att
ta tillbaka de fallande profiter som bland
annat en alltför stark välfärdsstat bidragit
till.
Resultatet känner vi. Kapitalets vinster
har under 30 år ständigt ökat på lönernas
bekostnad. De sociala klyftorna har ökat
oavbrutet – samtidigt som den ekonomiska
krisen är på väg mot 30-talsnivå.
De sociala rörelserna har samtidigt försvagats och trängts tillbaka. Många av de
nya rörelserna från 1960- och 70-talet har
eroderat bort, även om kvinnorörelse och
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miljörörelse kämpat väl för att hålla näsan
ovanför vattenytan. Och i än högre grad
har många av de traditionella folkrörelserna
förtvinat. Socialdemokratin, som innan
LO:s rätt att kollektivansluta sina medlemmar avskaffades i början av 1990-talet
hade över en miljon medlemmar har idag
färre än 100 000, SSU som på 70-talet hade
60 000 medlemmar har idag ett par tusen,
socialdemokratiska kvinnoförbundet har
under samma tid förlorat mer än 80 procent
av sina medlemmar. Detta måste i första
hand tolkas som ett djupt misstroende för
den politik socialdemokratin fört under de
senaste årtiondena.
Medan socialdemokratin under 1930talet kunde inleda sitt folkhemsprojekt
stödd på livaktiga folkrörelser föreligger
inga motsvarande stödjepunkter idag. Just
därför finns det ingen anledning att tro att
politiken genom någon form av historiens
outgrundliga vågrörelser av sig själv skulle
söka sig tillbaka till det gamla välfärdssamhället. Nej, uppgiften att garantera profiterna kvarstår, de sociala erövringarna måste
brytas ner ytterligare. Det är ju budskapet
idag. I kampen mellan socialism och barbari är det idag »fördel: barbariet«.

Är en annan värld möjlig?
Men vad kan vi göra. Vi är många som
menar att en ny värld är nödvändig – men
kan vi verkligen tro att den är möjlig? Olivier Becansenot och Daniel Bensaïd diskuterar frågan i en gemensam bok om »en
socialism för det tjugoförsta seklet«: Prenons parti. Pour un socialisme du XXI siècle.
Becansenot är talesperson för och Bensaïd
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är en av ideologerna bakom det nya antikapitalistiska partiet NPA i Frankrike. Det
förespråkar revolution, folkstyre på företagen, ett allmännyttigt bankväsende. Det
har i april 9 procent av opinionsstödet i
Frankrike inför EU-valet!
−  Vi möter dem ofta, skriver de två författarna, de som tycker att vi har rätt och är
ärliga och sympatiska, men som tvivlar på
att vi kan »nå dit«. Trots allt, de andra är för
starka. De andra har makt, media, kunskap
och till och med vapen. De kan mobilisera
en armada av experter och vakthundar. Och
vi, vi har bara vår vrede, våra händer, våra
vår vilja. Kampen är ojämn.
−  Visst kan vi, svarar de två på det. Det är
inte framför allt en fråga om tro, men om
beslutsamhet och om hopp. Man har aldrig
lyckats hindra människor från att drömma
om en bättre värld. Ibland har dessa drömmar lyckats flytta berg. Det är möjligt att
förändra världen även om ingen hunnit
ända fram – och något idealsamhälle finns
inte. Vi måste lära känna vår historia, om
kampen mot exploatering, förtryck och fattigdom, för vi börjar inte från noll.
Också i Frankrike avsvor förstås stora
delar av den gamla vänstern och facket sig
tanken på att avskaffa kapitalismen. Och
det nya partiets namn är förstås en programmatisk markering i den situationen.
Partibeteckningen »socialistisk« behöver
ju inte längre betyda något i grunden systemkritiskt.
Alternativet är i så fall en ny internationell vänster som repar mod, som bygger
sig i och som drar med sig fackföreningar
och folkrörelser genom att tydligt förklara
att den står för antikapitalism istället för
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en politik som syftar till att stötta och
rekonstruera kapitalismen. Som alternativ till övergång från nyliberal glansperiod
till nyliberal förfallsperiod förespråkar en
sådan vänster revolution. Istället för regleringar uppifrån, som är till för att kringgås
av ekonomins verkliga makthavare och som
inte ändrar ekonomins, ekologins och politikens förfärande färdriktning.
Behjärtansvärda regler – sådana som
verkligen begränsar systemets försök att
utan hänsyn till människa och natur ackumulera kapital – kommer att rivas upp igen
när borgerligheten anser att styrkeförhållandena tillåter det. Det har 1900-talet lärt
oss. Och att i väst stå utan handlingsalternativ när krisen övergår i världsvid depression
kommer att få samma historiska tyngd för
det socialistiska projektet som någonsin det
stalinistiska haveriet i öst. Klimatkrisen, de
växande klyftorna i världen, nedrustningen
av offentlig omsorg i hela västvärlden, den
nya massarbetslösheten, hotet från rasistiska partier, svält och fattigdom som tar
ny fart när krisen sprider sig och krigen om
oljan som inleddes på 1990-talet, kräver ett
radikalt brott med systemet.
Men hur ska det se ut? Efter 1900-talets
erfarenhet är demokratin kvar som fäste för
både ideal och dagspolitik (och kvar som
hinder för makthavarna när de vältrar över
krisen på majoriteten). Kravet på ekonomisk demokrati avskrevs när välfärdsbygget
inleddes. Det blir högaktuellt när avsked
och nedskärningar regnar, ackompanjerade
av styrelsebeslut om fantasipensioner och
obrutna aktieutdelningar. Med det synsättet är det inte »moralisk upprustning bland
de rika« som är svaret på elitens öppna
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moraliska haveri. Nej, svaret är att kräva
genomgripande demokratisering i både
privat och offentlig sektor. Då finns också
en utgångspunkt för att praktisera solidaritet och jämlikhet istället för konkurrens och
diskriminering; verka för gemensam sektor
och social hänsyn istället för marknadsanpassning och privatiseringar; ekosocialism
istället för den ekologiska katastrof som
klimatkrisen förebådar; eller för kravet att
arbeta mindre för att ge arbete åt alla och
samtidigt kunna leva mer.

Den parlamentariska socialismen
Socialdemokratins politik ledde rakt bort
från dessa mål. Steg för steg har partiet
anpassat sig och drivit på det senaste årtiondets ojämlika, osolidariska politik.
Det var ju en socialdemokratisk regering som på 1980-talet tog de första avgörande stegen mot marknadens primat
när man avskaffade bank- och valutaregleringarna, det var en socialdemokratisk
regering som 1990 bestämde att inflationsbekämpningen skall överordnas kampen
mot arbetslösheten. Det var en socialdemokratisk regering som drev igenom
budgettak och att riksbanken skulle ställas
utanför politisk kontroll. Det var en socialdemokratisk regering som under 1990talet genomförde den tuffaste, och socialt
mest ojämlika, budgetsanering vi hittills
sett. Det är socialdemokratiska regeringar
som har bejakat EU:s krav på ytterligare
avregleringar och privatiseringar. Den
kraftigaste vågen av sådana beslut fattades
mellan 1997 och 2002 när de socialdemokratiskt styrda regeringarna hade majoritet
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i EU:s ministerråd – och Sverige var ofta
pådrivande.
Det är uppenbart att socialdemokrater,
som understundom kritiserat nyliberalismen och dess konsekvenser, i praktisk handling varken kunnat eller velat bryta med den
utveckling som sattes igång utan tvärtom
fullföljt den. Sverige har som bekant haft
en socialdemokratisk regering under 20 av
de senaste 25 åren. Just idag, 2009, torde det
vara mindre kontroversiellt än någonsin att
hävda att den utveckling som påbörjades
under 1980-talet lett till ett kraftigt maktskifte från politik till marknad och att Sverige inte utgjort något undantag.
Det är därför vi inte heller kan förstå
vänsterpartiets politik att stödja en socialdemokratiskt dominerad regering som »det
mindre onda«. Det blir inte mindre ont
om man för en politik som så uppenbart
fjärmar sig ytterligare från de punkter vi
formulerade ovan. Och vänsterpartiet har
ju själv dyrköpta erfarenheter. Avknoppningar, utförsäljningar, privatiseringar och
sociala nedskärningar har rullat på ute i
kommuner och landsting även med rödgröna majoriteter, med vänsterpartisternas
öppna stöd. I länder som Italien och Frankrike, som tidigare hade de största kommunistpartierna utanför östblocket ligger dessa
delar av vänstern i ruiner efter att ha givit
sitt stöd och socialister och center-vänster
regeringars ekonomiskt liberala politik. Det
är därför illavarslande att vänsterpartiet så
billigt sålt ut sin kritik mot budgettaket för
att få sörpla grynvälling med Mona Sahlin
och Wanja Lundby Wedin.
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»Ni är problemet – vi är lösningen«
»Ni är problemet – vi är lösningen« stod
det på banderollerna när miljontals människor i Frankrike gick ut på gatorna för att
protestera mot krisen. Varje seriöst försök
att angripa den nuvarande krisen måste ta
sin utgångspunkt i en kritik av kapitalismen – inte, som de parlamentariska socialisterna av olika kulörer, att försöka lappa
ihop den, genom budgettak och sociala
nedskärningar.

Tidsignal_nr 9.indd 17

Och visst finns det tecken på en förändring underifrån. Ett sådant, kanske en
stormsvala, är exemplet NPA – det »Nya
antikapitalistiska partiet« i Frankrike. De
bygger nu ett europeiskt alternativ inför
valen till europaparlamentet – en svensk
avläggare finns också i Arbetarinitiativet.
Den centrala utgångspunkten för denna
rörelse är bygga på de sociala rörelser som i
handling försökt utmana den kapitalistiska
krisen, de sociala rörelser som är de enda
som kan bygga ett nytt samhälle.
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Krisens kronologi
Benny Åsman

1998 September. Spekulationsfonden
Long Term Capital Management går
omkull efter risktagande baserat på nobelpristagares matematiska riskmodeller.
Federal Reserve, FED, går in med 3,6 miljarder dollar för att hindra en mer omfattande finanskris.

i skalbolag i karibiska skatteparadis. 64 miljarder dollar gick upp i rök.

1999 November Bill Clinton avskaffar
lagen Glass-Steagall, från 1933, som höll
isär sparbanker och affärsbanker från investeringsbanker. Beslutet ger spekulationen
friare händer.

2007  Februari Den engelska banken
HSBC annonserar 10,5 miljarder dollar i
förluster på bolåneaffärer. Det är subprimekrisens start.
9  augusti BNP Parisbas stänger tre spekulationsfonder. Dagarna innan började
hela den amerikanska marknaden för subprime att störta samman. ECB och FED
kastar in 95 miljarder euro respektive 24
miljarder dollar för att hålla marknaden
under armarna.
15  september Northern Rock är på
randen till bankrutt. Regeringen Brown
ställer upp med garantier på 75 miljarder
euro för att hindra en kundanstormning.
Till sist tvingas regeringen nationalisera
banken i februari 2008.

2000 Mars Den »nya ekonomin«
kraschar. Nasdaqindex dyker mer än 50
procent.
2001 September FED och Europeiska
centralbanken, ECB, injicerar stora kapitalmängder på marknaden och sänker styrräntan för att hindra en finanskris efter
attacken mot World Trade Center dagen
innan.
December Sju tusen anställda förlorar
sina arbeten när energibolaget Enron går
omkull efter fleråriga skumraskaffärer och
bokföringsfusk. Skulderna gömdes undan

Tidsignal_nr 9.indd 18

2002  Juli Telejätten World Com går
omkull i den dittills största konkursen i
USA:s historia, efter ett gigantiskt bokföringsfusk.

2008 21  januari Världens aktiebörser
gör en djupdykning och tre dagar senare
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avslöjas den franska börsmäklaren Jerome
Kerviel efter att han förlorat 4 ,9 miljarder
euro för Société Générale.
16  mars Investeringsbanken JP Morgan
köper, med hjälp av FED, Bear Stearns och
räddar banken från konkurs efter att två
av dess hedgefonder ramlat samman sommaren 2007. Bear Stearns blir därmed den
första banken att försvinna i subprimekrisen.
7  september USAs regering nationaliserar Fannie Mae och Freddie Mac till
en kostnad av 200 miljarder dollar. De
båda hypoteksbolagen gav inte själva ut
subprime-lån men hade köpt upp stora
mängder derivatpapper baserade på subprimes. Köp som de med sin halvstatliga
status aldrig skulle ha gjort, men inför
de hägrande vinsterna kliade det alltför
mycket i fingrarna på ledningen för de två
låneinstituteten.
15  september Investeringsbanken
Lehman Brothers går omkull och begär
konkurs. Samtidigt köper Bank Of America Merrill Lynch. Lehman Brothers konkurs startar den verkliga paniken på finansmarknaden och i efterhand är det troligt att
FED och Vita Huset starkt ångrar beslutet
att låta Lehman Brothers falla. Det var ett
högt spel av finansminister Hank Paulson
som marknaden synade.
16  september Redan dagen efter Lehmans krasch tvingas Hank Paulson kliva in
med spenderbyxorna på och rädda världens
största försäkringsbolag, AIG, från kollaps.
AIG är så insmetad i handeln med deri-
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vat baserade på subprimes att en konkurs
är oundviklig utan statens hjälp. Paulson
å sin sida vågar inte låta AIG gå omkull.
Hela finanssystemet står på spel. Staten
köper 79.9 procent av AIG :s kapital för
en summa av 85 miljarder dollar.
21  september Goldman Sachs och
Morgan Stanley överger statusen som
investeringsbanker för att i fortsättningen
fungera som vanliga affärsbanker. Ett beslut
som är nödvändigt för att komma ifråga
för statligt stöd. En epok har gått i graven.
Med de tvås beslut finns det inte längre
en enda amerikansk investeringsbank kvar.
Universums mästare ligger ned efter Knock
Out.
26  september JP Morgan tar med
FED:s hjälp kontrollen över Washington
Mutual som just gjort den största konkursen i den amerikanska bankvärldens historia.
De viktigaste milstolparna i finanskrisen
är förbi. Kongressen antar den 1 och 3
oktober Paulsons räddningsplan på 700
miljarder dollar. Det hindrar inte krisen
från att fortsätta i samma rasande tempo.
Men den flyttar över till den « verkliga »
ekonomin, där nedläggningar och avsked
blir vardagshändelser. Produktionen sjunker, världshandeln börjar krympa och protektionismens fula tryne börjar sticka upp
här och där. Politikerna rusar från det ena
G (7,15,20)-mötet till det andra utan att
krisen ändrar kurs, bort från allt farligare
farvatten.
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Skuldsätt dig och bli rik
Benny Åsman

I finansdebatten för precis ett år sedan gycklade Anders Borg med dem
som trodde att »Sverige står inför en allvarlig nedgång, kanske en depression med massarbetslöshet … och förödda statsfinanser.« Varje tal om
någon förestående bankkris avvisade han med ett försök till en lustighet.
I dag vet vi att aldrig har landets finansminister varit så fel ute.
Vilken är krisens rötter? Kom den som en blixt från en klar himmel? Eller
var den möjlig att förutse? Benny Åsman ger en initierad och hisnande
bakgrund till den största ekonomiska krisen på 75 år. Benny Åsman är
ekonomhistoriker som följt de senaste decenniernas ekonomiska upp- och
nedgångar på första parkett i Bryssel. Han fortsätter idag sitt politiska
engagement bland annat på den uppmärksammade bloggen Kildén och
Åsman (www.fjardeinternationalen.se/blog/)
Snart två år har gått sedan den så kallade
subprime-krisen utlöste den globala ekonomiska kris som hela den kapitalistiska
världen skakas av. En epok är över. Den då
sunt förnuft sattes åt sidan och arbetande
människor med normalinkomster ficks att
tro på jultomten. Skuldsätt er upp över
öronen så blir ni rika, var budskapet som
den giriga finansindustrin lockade med.
I dag ser vi att sanningen var en annan.
Tiotals miljoner världen över har nu bara
stora hål i fickorna, skulder för all framtid
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och en rikedom som hägrar i fjärran. Men
hur kom vi hit? Vad hände egentligen när
subprimekrisen seglade upp och drog med
sig hela det globala finanssystemet ?
För familjen Pearson i Pine Valley söder
om staden Atlanta började det finansiella
äventyret våren 2005. Då lånade familjen 300 000 US dollar av mäklarfirman
Burton&Jones och köpte ett vackert hus
med fyra rum och kök.
– Vi tog chansen. Alla våra vänner hade
köpt eget hus. Vi hade inga sparade pengar
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men mäklaren sa att det var inget problem,
säger Dirk Pearson till Atlanta Daily.
Familjen Pearson fick sitt huslån trots att de
saknade en garanti och trots att Dirks fru,
Linda Pearson, varit arbetslös i nio månader
efter att hon förlorat sitt deltidsjobb som
kassörska på ortens storköp.
– Alla sa att huspriserna skulle stiga
under överskådlig framtid och att vi inget
riskerade, säger Dirk dystert.
För nu står familjen på bar backe. När
familjens räntor och amorteringar sommaren 2007 ökade drastiskt, som lånekontraktet stipulerade, hade huspriserna i Pine
Valley redan tappat 12 procent i snitt och
lånefällan slog till. Så gick det som det gått
för flera miljoner familjer. Pearsons klarade
inte av avbetalningarna och huset konfiskerades av familjens bank.
ett klasskrig, det är ett faktum.
»OchDetdetpågår
är min klass, de rikas klass, som för

«

kriget som vi är på väg att vinna.

Warren Buffet , USAs mest aktade fond
förvaltare. Citerad i Manière de voir n° 102 s.44

Inget ovan om familjen Pearson är sant.
Ändå så sant. Familjen finns bara i min fantasi, men hade lika väl kunnat vara en av alla
dessa familjer som ruinerats i en skrupellös
lånekarusell. Pine Valley söder om Atlanta
finns inte heller. Men det finns många Pine
Valley där hus nu står igenbommade och
med skylten For Sale på den oklippta gräsmattan vid uppfarten.

Boom och krasch
När IT-kraschen fick besvikna investerare
och riskkapitalister att fly tekniksektorn
befarade Alan Greenspan att recessionen
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2001 skulle bli djup och allvarlig och lättade
därför på den amerikanska centralbankens
ränta så kraftigt att det öppnade vägen för
den spekulationsbubbla som sedan blåstes
upp i bostadssektorn.
värld kan endast förstås när
»manStorfinansens
blir medveten om att de personer som
beundras mest är desamma som lägger grunden till de största katastroferna.

«

John K Galbraith

Subprimelånen är bara en del av den spekulativa bubbla som berörde hela den
amerikanska bostadsmarknaden och även
andra länder för den delen som exempelvis
Storbritannien, Spanien och vårt eget lilla
Sverige. Alla borde ha sett riskerna med den
skuldpyramid som byggdes upp. Ett fåtal
varnade för de katastrofala följderna som
skuldberget kunde utlösa.
Ninja kallades systemet skämtsamt av
mäklarna och finansiärerna. No IncomeNo Job-No Assets. (Inga inkomster-inga
jobb-inga tillgångar) Vissa websiter specialiserade sig till och med i försäljning av
falska anställningsintyg, som ibland var
en formalitet som mäklarna krävde för att
mana bankerna att bevilja huslånen.
Om huspriserna sjunker får det inte några
»viktiga
makroekonomiska följder.

«

Alan Greenspan 2005

Kraschen var oundviklig. Många låntagare
var oförmögna att ens klara av de första
amorteringarna på de nyköpta husen.
Det verkliga problemet är att förstå hur
ett sådant system kunde fungera under så
lång tid. Svaret heter naturigtvis profiter.
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Hela kedjan från mäklarna upp till investeringsbankerna med Bear Stearns, Lehman
Brothers och Citibank i spetsen gjorde stora
pengar innan det gick hål i bubblan. I det
finansiella pyramidbyggets uppgångsfas är
det ingen som bekymrar sig över riskerna.
Det är glada miner på alla fronter och giriga
blickar kastas mot de hägrande vinsterna.
Många såg krisen komma men ville inte se
den. Vinsterna som ännu fanns att göra var
för stora. Men när sedan understa stenarna i
pyramiden börjar rämna då sjunker mungiporna och girigheten går över i panik. Sälj,
sälj, sälj. Alla försöker samtidigt att göra sig
av med riskfyllda papper och botten går ur.
Finanskrisen är ett faktum.
Riskerna med subprimelånen hade totalt
underskattats. Anledningen var naturligtvis
girigheten men också det faktum att alla
matematiska modeller som användes för
riskbedömningen var baserade på kortsiktiga erfarenheter på bostadsmarknaden.
Mer precist på de senaste femton åren i
USA. En period utan ett enda år med sjunkande hus- och bostadspriser. Inte undra
på att många lurades till att tro på ständigt
stigande priser vilket naturligtvis gav en
känsla av riskfri spekulation. I dag vet även
de största optimisterna bättre.

Politiskt ansvar
Politikerna gör i dag allt för att blodstänken
från slakten på finansmarknaden inte ska
befläcka den politiska karriären. Med indignerade miner skjuter man över ansvaret på
andra. Till och med John McCain tvingades
mitt under sin valkampanj skruva upp tonläget mot »spekulanterna på Wall Street«.
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Nicolas Sarkozy gick upp i falsett när han
närmast dagligen slog på »oansvariga bankirer« och »spekulationskapitalismen«.
De socialdemokratiska ledarna i Europa
vill inte vara sämre. I Ett öppet brev publicerat i Le Monde den 22 maj 2008 gick tunga
socialdemokratiska namn, som Jaques
Delor, Jaques Santer, Helmut Schmidt,
Massimo D’Alema, Lionel Jospin, Pavvo
Lipponen, Paul Rasmussen, Michel Rocard
och vår alldeles egen Göran Persson, till
kraftigt angrepp mot den avreglerade kapitalistiska finansmarknaden.
»Krisen visar på illa och dåligt reglerade
marknader och den visar oss än en gång att
marknaderna inte är förmögna att reglera
sig själva«, skriver de före detta stats- och
finansministrarna.
»Det är imperativt att förbättra kontrollen av och regelverket för bankerna«, drar
de bland annat som slutsats.
Brevet fick nästan inget eko i Europa
eller Sverige för den delen. På något sätt
kanske alla debattsugna insåg att de gamla
tungviktarna kastade sten i det egna glashuset. I över 20 år har dessa herrar i regeringställning, som i opposition, varit överens med det nyliberala mottot«: liberalisera
och privatisera. De har alla varit med och
röstat fram lagar som öppnat dörrarna för
de ivriga spekulanternas framfart. Opposition från vänster kallades för omodern
och förlegad, oförmögen att förstå den nya
tidens anda och behov. Nu när krisen sopat
golvet med alla nyliberala mantra vill inte
de stolta »arbetarledarna« längre känna av
det regelverk de själva varit med om att
forma och upphöja till samhällspraktik.
Det skorrar falskt när kritiken haglar över
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finansvärlden för att den gör vad som politikerna gjort lagligt.
den nya glamorösa finansvärlden
»lågBakom
tekniken med värdepapperisering. Lån
stannade inte längre med långivaren. I stället
såldes de till andra, som skivade, styckade och
stuvade i bitar individuella fordringar som
syntetiserades om till nya tillgångar. Subprimelån, kreditkortsskulder, billån, allt blandes
i det finansiella systemets mixer. Ut i andra
ändan påstods komma helsköna AAA-värdepapper. De finansiella trollkarlarna belönades
kungligt som övervakare av processen.

«

Paul Krugman, New York Times 27 mars 2009

Det är framför allt på två områden som
avreglering och lagförändringar lagt de formella grunderna till den ohejdade kapitalismens globala framfart.
Först, ändrades reglerna för bankernas
verksamhet. De täta skott som infördes
efter depressionen på trettiotalet avskaffades delvis av Ronald Reagan och sedan
ytterligare av Bill Clinton under sina åtta
år vid makten. Normen från de striktare
tiderna då en bank livnärde sig på skillnaden mellan in- och utlåningsräntorna
och redovisade sina skulder och tillgångar
i bokföringens balansräkning avskaffades.
Det blev lagligt för bankerna att använda
det egna kapitalet till köp och försäljning
av värdepapper och dessutom lagligt för
bankerna att låna pengar för att investera i
finansmarknaderna.
Sedan ändrades de internationella normerna för hur bokföringen skulle göras.
Två till synes detaljer som införts med de
nya normerna spelar en viktig roll i hur

Tidsignal_nr 9.indd 23

finanskrisen utvecklades. Tillgångar, som
aktier och andra papper värderade av en
marknad, ska enligt de nya normerna tas
upp enligt »value to market«. Det vill säga
att aktier och andra tillgångar ska deklareras i bokföringen enligt deras aktuella
marknadsvärde och inte som förr enligt det
ursprungliga köpvärdet. Samma sak gäller
dock inte skulderna. De ska inte märkas
»value to market«. Resultatet i en boomperiod för aktier och andra tillgångar är
uppenbart. Värdet på de egna tillgångarna
överdrivs och bankens/företagets resultat
överdrivs. Den andra »detaljen« är ännu
viktigare. Det blev lagligt att bokföra skulder som off-balance, det vill säga att presentera vissa skulder utanför den officiella
balansräkningen. Den praktiska betydelsen
av detta var att bankerna kunde placera den
framväxande derivathandeln off-balance.
tillåter fondförvaltare
»attFianansderivaten
eliminera risker, investerarna att öka
avkastningen och låntagarna att minska
lånekostnaderna.

«

Fianansguide citerad i Manière de voir
n° 102 s 18

Tack vare politikernas uppluckring av reglerna för kreditmarknaden och bankernas
verksamhet avskaffades den traditionella
»försiktighetsprincipen« som förelade bankerna att förutse det värsta och bokföra därefter. Den nya principen är en »oförsiktighetsprincip« som lät bankerna drastiskt
öka sitt risktagande. Det öppnade bland
annat portarna för den teknik som kallas
»leveraging«, eller hävstångsteknik.
Anta att ett bank med 10 miljoner i eget
kapital lånar 100 miljoner , som inte tas upp
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i balansräkningen, och lyckas göra en vinst
på 10% på de 100 lånade miljonerna som
investerades i riskfyllda derivatkontrakt.
Tio procent på 100 miljoner är 10 miljoner
i vinst. Om banken betalar 5 procent i ränta
på de 100 miljonerna blir nettovinsten 5
miljoner. Det egna kapitalet ökar då med
5 miljoner , från 10 miljoner till 15 miljoner.
Hokus-pokus. Banken har en vinstmarginal på 50% i förhållande till det egna kapitalet och aktieägarna kan ropa bingo. Sådan
är principen bakom »leveraging«. Men vad
händer om banken gör en förlust på 10 procent på de lånade och riskfyllt placerade
100 miljonerna? Minus 10 procent är en
förlust på 10 miljoner, alltså lika med det
egna kapitalet. Banken tvingas omedelbart
i konkurs eftersom det egna kapitalet inte
kan vara noll eller under noll.
Den här sifferleken svarar inte mot ett
konkret fall. Men det beskriver vad som
hänt med alla banker som slagit igen sina
dörrar de senaste 18 månaderna och vad
som kanske ännu väntar ett flertal banker
med stora mörkersiffror i bagaget.

Molnen fanns där
Tre större finansiella händelser borde ha
lett till att hela den nyliberal mantran satts
ifråga. Bara för att följderna blev kortvariga
och utan större effekt på den internationella
ekonomin blev det »bussines as usual« som
följde på var och en av händelserna.
Det är inte troligt att problemen i subpri»mesektorn
slår över i den bredare ekonomin

«

eller det finansiella systemet.

Ben Bernanke , Washington Post 16 juni 2008
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I september 1998 blir hedge-fonden Long
Term Capital Management (LTCM) förstasidesstoff. Spekulationsfonden, som
trots sitt namn Long Term… (lång sikt),
ägnade sig åt kortsiktiga gissningar om
ränteutvecklingen för olika obligationer.
Strategin byggde på matematiska modeller
som Myron Scholes och Robert Merton
utvecklat. Båda belönades senare med
Nobels ekonomipris. Den 23 september
står fonden på ruinens brant. LTCM hade
med kraftig upplåning och hävstångsteknik tagit spekulativa positioner för 1 200
miljarder dollar. En enorm siffra på den
tiden. Obligationsräntorna hade efter Rysslands finansiella kollaps månaden innan
gått i helt motsatt riktning än vad de matematiska »genierna« räknat med. LTCMs
kapital raderades ut på några dagar. Alan
Greenspan och den amerikanska finansinspektionen fick stora skälvan och skaffade
fram 3,6 miljarder dollar till LTCM för att
inte sätta hela det internationella finanssystemet i fara. Federal Reserve vred om
näsan på Wall Streets investeringsbanker
som snällt kom till LTCMs räddning. Bear
Stearns vägrade delta i räddningsaktionen.
Var det ödets ironi att Bear Stearns var den
första investeringsbanken som fälldes av
subprimekrisen ?
Det märkliga med »den nya ekonomins«
krasch i mars 2000 var dess ringa inflytande
på den verkliga ekonomin. Internet-bolagen föll som käglor och Nasdaq-börsen,
där de noterades, tappade över 50% på
kort tid. Många riskkapitalister brände
fingarna men egentligen blev effekterna
av att it-bubblan sprack relativt små och
kortvariga. Den verkliga varningssignalen
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som it-kraschen sände ut ignorerades helt.
De stora kapitalmängder som flödat in i
it-företagen visade att det helt enkelt fanns
alldeles för mycket fritt kapital som gick till
spekulation istället för produktiva investeringar. De rika hade för mycket pengar att
placera efter år av åtstramningar för den
arbetande befolkningen. Men de härskande
i samhället såg inget problem och affärerna
kunde fortsätta som inget hänt.
Den tredje varningssignalen om vad
som komma skulle var den enorma svindel som energibolaget Enron ägnat sig åt
innan det föll samman som ett korthus.
Den 2 december 2001 förklarade sig Enron i
konkurs och sagan om företaget som »revolutionerade« elenergimarknaden fick ett
snöpligt slut. I stort allt Enron ägnat sig
åt var bluff och lurendrejeri. De anställda
kommer aldrig att glömma »sagan«. Bland
allt fuffens ledningen ägnade sig åt hade
den exempelvis investerat 60 procent av de
anställdas pensionspengar i bolagets egna
aktier. På ett år dividerades aktiens värde
med 350. Kort sagt, de anställdas pensionspengar fanns inte längre kvar. Finanspressen
hyllade Enron som en murbräcka på den
federalt reglerade elmarknaden och trots
att ingen egentligen kunde säga vad Enron
»producerade« fanns det ingen gräns för
ovationerna. Enrons VD Ken Lay var den
enda i branschen som höll privata möten
med Dick Cheney (Minns ni honom?) om
elmarknadens liberalisering. För att hålla
skenet uppe av ett blomstrande expansivt
företag började Enron att bygga skalbolag
i karibiska skatteparadis till vilka förlustposter i bokföringen fördes över och sedan
skyfflades runt för att ursprunget inte skulle
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gå att spåra. Själv gav sig Ken Lay 148 miljoner dollar i lön år 2000.
Som med alla fuskbyggen faller de
samman en vacker dag, vilket också blev
»revolutionären« Enrons öde. USAs största
industriella konkurs var ett faktum och den
överväldigade och grundlurade finanspressen kunde kasta sig över kadavret och slita
det i stycken. Men vid sidan av ett par rättegångar och mindre exemplariska domslut
hände inget. Enrons fall borde ha följts av
ett stopp för den bokföringsteknik som kan
gömma förluster i »off balance« och skalbolag. Det borde ha följt ett stopp för privatiseringen av elförsörjningen som bara hade lett
till högre priser, kaotisk marknad och oekologiska prioriteringar. Det borde ha följt ett
frontalangrepp på skatteparadisen och företags och individers skatteflykt till dem.
Men i stället hände ingenting. »Business as usual«. Den avreglering som gjort
LTCM, IT-kraschen och Enronskandalen möjlig sattes aldrig ifråga och för att
bekämpa recessionen 2002-2003 beslöts
i stället att kraftigt sänka räntorna och
därmed las grunden till den byggboom
som exploderade hösten 2007 och som nu
driver hela världsekonomin in i en mycket
djup recession om inte depression.
De alltmer komplexa finansiella instru»menten
har bidragit till utvecklingen av ett
finanssystem mycket mer flexibelt, effektivt
och stabilt än det som fanns för ett kvarts
sekel sedan.

«

Alan Greenspan 2005

Alan Greenspans räntepolitik för att undvika en allvarlig recession efter IT-kraschen
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lade alltså grunden till den verkliga härdsmälta som vi ser nu. Den ekonomiska
»modell« som den amerikanska ekonomin,
och den nyliberala i allmänhet, byggt på kan
sammanfattas i två motsatsförhållanden.
För det första kräver »modellen« att
lönerna stagnerar på bekostnad av vinsterna. I Michel Hussons artikel i detta
nummer av Tidsignal beskrivs i detalj den
förskjutning i Arbetets och Kapitalets andel
av de producerade rikedomarna som ägt
rum sedan mitten av 70-talet.
För det andra bygger »modellen« på
att löneandelens minskning kompenseras
av en allt större skuldsättning bland fyra
femtedelar av befolkningen, och en extrem
ökning av den rikaste femtedelens »lyxkonsumtion« i stället för investeringar.
Det faktum att denna »modell« inte
längre kan fungera är den verkliga orsaken till den nuvarande krisens strukturella
karaktär. Med bostadsmarknadens kollaps
kan inte längre de amerikanska hushållen
fortsätt att skuldsätta sig. Hela systemet
med handel på kredit utan verkliga garantier är inne i en återvändsgränd.
Det finns inte mycket att vänta sig i en
»situation
där ett lands utveckling blir bipro-

«

dukter av kasinoverksamhet.

John M. Keynes General Theory, 1936

Föll som käglor
De första större offren för subprimekrisen
och den sammanhängande derivathandeln
kom redan sommaren 2007 då den franska
banken BNP Paribas tvingades stänga tre
av sina riskfonder och några veckor senare
följde den brittiska banken Northern Rock.
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Europeiska centralbanken pumpade in 95
miljarder euro i bankväsendet och amerikanska Fed 24 miljarder dollar i hopp att
stoppa krisen. I efterhand kan vi se att de
summorna var som droppar i ett hav. I USA
hade samtidigt flera hedge-fonds i banken
Bear Stearns ägo gått omkull och sex månader senare nådde rötan banken självt. Fed
såg sig tvungen att stoppa bankens fall. Den
var för stor för att tillåtas falla. JP Morgan
kunde med finansiell hjälp från Fed gå in
och köpa upp Bear Stearns i mars 2008.

värsta nedgången på bostadsmarkna»denDenär troligen
över.

«

Alan Greenspan 2006

Lita aldrig på vad en bankdirektör säger.
Det rådet gäller speciellt när banken står
på randen till kollaps. In i sista sekunden
lovar de att det inte finns någon anledning
att bekymra sig om banken för den står på
solid grund även om det blåser lite snålt
just vid tillfället. Det skulle besannas mer
än någonsin när USAs finansminister Hank
Paulson lät investeringsbanken Lehman
Brothers falla den 15 september 2008.
Det var ett medvetet risktagande. Paulson
ansåg att Lehmans affärer var speciella och
inte skulle sätta hela finanssystemet i fara.
Dagen efter fick däremot staten hosta upp 85
miljarder dollar och rädda världens största
försäkringsbolag AIG. Företaget som har
miljontals kunder världen över fick inte gå
under. Följderna ansågs oöverskådliga. Så
trots att AIG, ett försäkringsbolag, ägnat sig
åt spekulation i derivatpapper med bolån
som grund tvingades staten kliva in. Vad
som hade hänt om AIG fått gå omkull får
vi aldrig veta. Men redan Lehman Brot-
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hers fall räckte för att skapa total panik
på finansmarknaderna världen över och
ett finansiellt sammanbrott var inte långt
borta. Hank Paulson hade spelat poker
och hans syning av Lehman Brothers var
högt spel. Bankledningens försäkringar om
soliditet var bara tomt prat. Lehman Brothers hade gett ut obligationer till ett värde
av 155 miljarder dollar och byggt speciella
derivatpapper baserade på obligationerna,
Credit Default Swaps, till en summa av
455 miljarder dollar. Det visar tydligt hur
bubblor växer i finansen när kontrakt skrivs
på kontrakt som skrivs på kontrakt och så
vidare.
I efterhand kan vi nu se att finanskrisens vändning kom i mars 2008 med Bear
Stearns fall. Efter det föll samtliga investeringsbanker eller omvandlades till vanliga
affärsbanker, som Merrill Lynch och JP

Morgan. De som ibland kallats Universums
herrar tvingades till (tillfällig?) reträtt och
fick sina guldkantade fallskärmar grundligt
synade. Vid årsskiftet 2009 fanns det inte en
enda amerikansk investeringsbank kvar. En
revolution i sig. Oavsett hur krisen kommer
att utvecklas den närmaste framtiden kan vi
säga att en epok gick i graven 2008.
Under hösten och vintern 2008-09
handlar det inte längre om en finanskris
utan en världsomfattande ekonomisk
recession som eventuellt kan övergå i en
riktig depression, den första sedan 30-talet.
Universums herrar har släpat finansvärlden
fram till avgrundens rand och lämnat den
där, dragit sig tillbaka med feta bankkonton
och laglig fristad. Nu förväntas världens
arbetande befolkning ta på sig den bittra
uppgiften att med skatter och svett ställa
finanssystemet på fötter igen.
Bryssel 5 mars 2009
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Den giftiga kapitalismen
Michel Husson
Översättning: Merit Aguirre

I denna artikel tecknar den marxistiske ekonomen Michel Husson en bakgrund till den
djupa ekonomiska kris hela världen nu befinner sig i. Finanskrisen är ett symptom på
djupare motsättningar för hela det kapitalistiska systemet, hävdar han. Två tendenser
är tydliga: Kapitalets vinster har under 30 år och i världsvid skala ökat på lönernas
bekostnad. Efterfrågan har i olika länder, med USA i spetsen, upprätthållits med hjälp
av krediter från en explosivt växande finans. Samtidigt har verkliga investeringar under
samma trettioåriga period relativt minskat. Tillsammans med lönenedpressningen har
detta lett till att gigantiska och »fria« kapitalmassor kastats in i finansiell handel som
skapat finansiella bubblor. De spricker så snart massan av spekulanter och förvaltare
ska växla in sina anspråk på samhällets produktion – som i finansen tornar upp sig i
form av höga priser på värdepapper – till pengar och verklig köpkraft. Michel Husson
är rekryteringsansvarig vid Institut de recherches economiques et sociales (IRES,
»Institutet för ekonomiska och sociala studier«) i Paris. Han är medlem i Fondation
Copernic, en radikal tankesmedja, och i Attacs vetenskapliga råd. Han har just publicerat boken Un pur capitalisme (»En ren kapitalism«). Man kan se vad han har skrivit
på: http://hussonet.free.fr

Den kris vi bevittnar idag skakar själva
grundvalarna för den nyliberala kapitalismen. Den accelererar allt snabbare och
ingen kan säga vart detta är på väg.
Den här artikeln försöker inte följa kri-

sens utveckling steg för steg. Då vore den
troligen föråldrad redan när den publiceras.1 Den försöker snarare ge några förslag
till hur vi kan förstå krisen samt visa på de
utmaningar den ställer vårt samhälle inför.

* Från Inprecor nr 541-542, september-oktober
2008. Engelsk översättning International Viewpoint nr 406, november 2008. http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article1551.

1. För detaljerade genomgångar, se »La crise
financière mondiale au jour le jour«, Les Echos,
http://tinyurl.com/toxico2 eller Jacques Sapir,
»Sept jour qui ébranlèrent la finance«, september
2008, http://tinyurl.com/toxico1
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Diagram 1: Börsvärde och hushållens förmögenheter i USA

Kraschen
1987

Irakkriget

Rysslandskrisen

IT-bubblan

Subprimekrisen

Dow Jones-index (skala till vänster)
Hushållens förmögenhet (skala till höger)

Dow Jones-index i löpande priser (basen är 100 år 1960)
Hushållens nettoförmögenhet angiven i gånger av deras löpande inkomster
Referenser och data, se http://hussonet.free.fr/toxicap.xls

Den finansiella krisens mekanismer
Den finansiella krisen är svindlande i sin
komplexitet, men det går ändå att avtäcka
dess huvudsakliga mekanismer2. Krisens
utgångspunkt är att det finns en ansenlig
mängd »fritt« kapital som söker maximal
lönsamhet. I perioder upptäcker detta kapital en ny möjlighet och utlöser en dynamik
som leder till »självuppfyllande profetior«:
Genom att detta kapital kastar sig över och
investerar i det som verkar mest lönsamt,
ökar det i själva verket investeringsobjek2. För en sammanfattning, se Michel Aglietta,
»10 clés pour comprendre la crise«, Le Nouvel
Observateur, 25 september 2008, http://tinyurl.
com/toxico
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tets pris. På så sätt bekräftas den tidigare
optimismen. Varningarna från dem som
förklarar varför börsen eller bolånemarknaden inte kan fortsätta att rusa i höjden
förlöjligas, eftersom systemet tycks ge den
avkastning som förväntningarna ställde i
utsikt.
Diagram 1 visar tre avgörande händelser: börskraschen 1987, följd av ytterligare
en krasch 1990 som föregick den första
invasionen i Irak 1991. Från mitten av 1995
började en period som kallas »den nya ekonomin«. Då skedde det en sanslös uppgång
på börsen. Kriserna i Sydostasien och Ryssland – och konkursen för Long Term Credit
Management (LTCM) i USA – stack tillfäl-
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ligtvis hål på bubblan 1998, och det var i
början av år 2000 som den brast helt.
Den besinningslösa framfarten började
igen två år senare och ledde slutligen i juli
2007 fram till krisen för så kallade »subprimelån« (det vill säga lån till låntagare
med osäker betalningsförmåga eller dålig
kredithistoria).
För att bubblan skulle kunna växa igen
krävdes inte bara mer tillgängligt kapital; det var också nödvändigt att inte ha
regler som satte upp några hinder. Regleringarna ändrades genom politiska beslut
och genom att man införde sofistikerade,
finansiella nymodigheter samt använde allt
tvivelaktigare metoder. Vi kan ta exemplet
hävstångsverkan som gör det möjligt för
en ekonomisk institution att med hjälp av
skuldsättning flerdubbla den summa som
den ursprungligen förfogar över. Genom
derivatpapper3 möjliggörs komplicerade
förvärv och avtal om framtida försäljning.
Bankerna kan göra sig av med sina osäkra
fordringar genom att, med hjälp av så kallad
»värdepapperisering«, bunta ihop dem med
andra fordringar i en godisblandning som
senare kan säljas som en enda fordran i form
av ett enda nytt värdepapper. Riskerna som
finns förbundna med de tusentalet olika
fordringarna börjar cirkulera som ett enda
3. I en vanlig variant är ett derivat ett kontrakt
som gör ena parten skyldig att köpa och den andra
skyldig att sälja något annat (en valuta, en råvara
eller ett annat värdepapper som t.ex. en aktie) till
ett visst pris vid en bestämd framtida tidpunkt.
Beroende på hur det prisutvecklingen är för det
objekt som derivatet gäller så blir derivatet mer
eller mindre fördelaktigt att ha för den som ställt
sig som köpare eller säljare av det underliggande
objektet. Red.
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värdepapper och försvinner från institutionens balansräkning – på så sätt kringgår man de kapitalregler som stadgar att
utlåningen bara får uppgå till en viss del av
det egna kapitalet.4
Subprimekrisen bröt ut i en relativt smal
ekonomisk sektor, den som sköter lån till
hushåll med låga inkomster och har huset
de köper som säkerhet för lånet. Dessa avtal
var rena bedrägerierna, eftersom bankerna
mycket väl visste att lånen inte skulle återbetalas. Men genom värdepapperisering
kunde bankerna bli av med dem. Nedgången på fastighetsmarknaden sammanföll med de första hushållskonkurserna:
det gick inte att sälja de hus som de här
ruttna fordringarna gällde. Eller gick det
inte att sälja dem till ett pris som täckte det
ursprungliga lånet. Fastighetskrisen satte
igång en kedjereaktion: en efter en upptäckte bankerna sina förluster och det blev
efterhand omöjligt för dem att hitta nya
finansieringskällor för att täcka förlusterna.
För att förhindra en lavin av konkurser sköt
centralbanker och regeringar till pengar
eller »förstatligade« en del av bankerna.

Från det virtuella till det verkliga
Denna kortfattade sammanfattning av
scenariet reser åtskilliga frågor. Den mest
grundläggande handlar om övergången
från virtuell till real ekonomi. Varje finanskris, som den som just nu visar sig, måste
4. Här har kreditvärderingsinstituten gett en
helt avgörande hjälp till bankerna genom att
mot betalning klassa de flesta av dessa värdepapperiserade låneknippen som »AAA«, dvs. som i
princip helt säkra tillgångar. Red.
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i själva verket tolkas som en maning från
värdelagen till räfst och ordning.
Ekonomiska tillgångar har ett “värde«.
Om jag har en miljon aktier vars pris är
100 euro, är min förmögenhet 100 miljoner euro. Om kursen på mina aktier fördubblas, fördubblas min förmögenhet,
och om den faller till hälften förlorar jag
50 miljoner euro. Men dessa siffror mäter
endast det virtuella värdet av mina finansiella tillgångar. Vinster (eller förluster) blir
verkliga först då jag försöker bli av med
mina aktier för att få kontanter för att köpa
något verkligt, till exempel ett hus. Börsens kapitalbildning, det vill säga det totala
värdet av aktierna, betyder i sig själv ingenting. Finansmarknaderna är huvudsakligen sekundärmarknader där människor
till exempel säljer aktier i Vivendi för att
köpa aktier i France Telecom. Beroende på
tillgång och efterfrågan kan aktiekurserna
variera, men sådana transaktioner är också
virtuella i den meningen att det pris som
sätts på aktierna är tämligen fiktivt. Det är
ett särskilt slags priser som lika gärna skulle
kunna multipliceras med tusen, som om de
vore uttryckta i en särskild valuta, skild från
verkliga valutor. Vi skulle kunna föreställa
oss en ekonomi där alla vore miljardärer i
aktier – så länge de inte försökte sälja dem.
Drastiskt uttryckt skulle vi då ha en verklig
ekonomi som lunkade på samtidigt med
en finansbubbla som blåstes upp med en
otrolig hastighet.
Men i längden kan den finansiella och
den verkliga sfären inte gå isär, eftersom
det finns »knutpunkter« där de möts. En
ekonomi som växer med 2 eller 3 procent
kan inte ge en allmän avkastning på 15 pro-
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cent, så som pensionsfondernas försvarare
hävdar. Så länge som de finansiella inkomsterna återinvesteras på finansmarknaden
ökar förmögenheterna oberoende av någon
påtaglig förbindelse med den reella sfären
och i teorin kan klyftan växa till det oändliga. Men om man försöker att överföra en
del av de dragningsrätter på värden i ekonomin utanför finansen, som de finansiella
värdepappren utgör, till den reella sfären,
med andra ord, om man sist och slutligen
försöker utbyta dem mot varor, måste
denna överföring följa värdelagen, eller
mer prosaiskt, lagen om tillgång och efterfrågan. Låt oss i själva verket föreställa oss
att denna nya köpkraft inte hittar en motsvarighet på produktionssidan: då kommer
anpassningen att ske genom att priserna
ökar, vilket minskar värdet av inkomsterna,
och även av de inkomster som kommer från
finansiella tillgångar som säljs. Det är detta
som i själva verket förklarar aktieägarnas
stora känslighet för inflationen, eftersom
den verkliga inkomst som deras finansiella
förmögenheter kan ge beror på den. Men
om penningvärdet minskar som vi beskrivit, får det återverkningar på värderingen av
förmögenheter och aktiekurserna måste då
falla, för att motsvara den verkliga inkomst
som de ger när de verkligen ska tas i bruk i
den vanliga ekonomin.
Finansiella värdepapper representerar
rätten till en andel av det producerade
mervärdet. Så länge den rätten inte utövas,
förblir den virtuell. Men så snart som någon
utövar den, upptäcker denne att den lyder
under värdelagen, vilket helt enkelt innebär
att man inte kan distribuera mer tillgångar
än som produceras.
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Diagram 2: Vinstkvot och ackumulationskvot i USA, EU och Japan

Vinstkvot (skala till vänster)

Ackumulationskvot (skala till höger)

Ackumulationskvot = tillväxtkvot för nettokapitalvolymen
Vinstkvot = vinst/kapital (basen är 100 år 2000)
Referenser och data, se http://hussonet.free.fr/parvainp.pdf

Utifrån en objektiv synpunkt borde
börskurserna sålunda representera företagens förväntade vinster, från vilka finansinkomsterna betalas. Men börskurserna har
helt lättat ankar och har nu bara avlägsna
band till kapitalets profiter som skapas
genom utsugningen av mänsklig arbetskraft. Aldrig i kapitalismens hela historia
har detta fenomen fått en sådan omfattning, och det var inte möjligt att detta
skulle kunna pågå för evigt.

hämtar näring ur det ständiga skapandet av
fritt kapital. Den första källan är den tendentiella tillväxten av profiter som inte återinvesteras i industriverksamhet eller något
liknande realt. Denna tendens härrör i sin
tur ur två tendenser: å ena sidan, en generell
tillbakagång för lönerna5 och å andra sidan
att nettoinvesteringarna stagnerar, eller till
och med går tillbaka, trots att vinstens andel
av det skapade förädlingsvärdet återupprättats. Diagram 2 visar att vinstandelen och

Finansekonomins grunder

5. Se Michel Husson, »La hausse tendancielle
du taux d’exploitation«, Inprecor nr 534-535,
januari-februari 2008, http://hussonet.free.fr/
parvainp.pdf

Finansbubblor grundas inte enbart på
spekulanternas giriga förhoppningar. De
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nettoinvesteringarna utvecklades parallellt
till början av 1980-talet, då de började gå
isär alltmer. Den grå zonen gör det möjligt
att mäta ökningen av den del av mervärdet
som inte investeras.
Denna nya och hittills okända kombination av två tendenser ställer för det första
upp ett realiserbarhetsproblem: om lönernas andel av förädlingsvärdet sjunker och
investeringarna stagnerar, vem kommer då
att köpa det som produceras? Med andra
ord, vilka reproduktionsmönster överensstämmer med denna nya modell? Det
finns bara ett möjligt svar: konsumtion som
härrör från andra inkomster än löner måste
kompensera för stagnationen av konsumtion som härrör från löner. Och detta är
vad som faktiskt sker, som diagram 3 på
nästa sida visar.
Vi kan kortfattat sammanfatta utvecklingen så här: i USA förblir lönernas andel
relativt konstant men hushållens konsumtion ökar mycket snabbare än bruttonationalprodukten, BNP. I Europa är
det konsumtionsandelen av BNP som
förblir relativt konstant trots den tydliga
nedgången av löneandelen. I båda fallen
ökar gapet mellan löneandel och konsumtionsandel (de grå zonerna) så att de
kompenserar för gapet mellan profit och
investeringar i produktionsmedel. Det är
genom finansväsendet som kompensationen sker, i huvudsak längs tre vägar. Den
första är aktieägarnas konsumtion: delar av
det oinvesterade mervärdet fördelas, för att
konsumeras, till ägarna av finanstillgångar.
Det är en viktig punkt: reproduktionen av
hela ekonomin över tid är möjlig bara om
aktieägarnas konsumtion kompletterar
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löntagarnas konsumtion, för att garantera tillräcklig avsättning, och ökningen
av sociala skillnader är således inbyggd i
denna modell.
Det andra sättet finansväsendet ingriper
på är genom att i viss mån sudda ut skillnaderna mellan löner och räntor: en ökande
andel av löntagarnas inkomster är finansiella ersättningar som kan ses som en fördelning av mervärdet snarare än som verkliga löner. Slutligen, och det gäller särskilt
USA, möjliggör finansväsendet en enorm
ökning av skuldsättningen hos hushållen,
vars konsumtion ökar, inte genom höjda
löner utan genom minskat sparande.6
Finansväsendet är sålunda inte en parasit på en frisk kropp. Det livnär sig på
oinvesterade vinster, men med tiden når
finansväsendet en grad av autonomi som
förstärker denna mekanism att profiter som
skapas i industrin inte återinvesteras där.
Fritt kapital cirkulerar på jakt efter maximal
vinst (den berömda 15 procentsregeln) och
det lyckas, åtminstone tillfälligtvis, nå det
inom vissa områden. Bankerna själva inkasserar en allt större del av vinsterna. Denna
konkurrens om maximal avkastning höjer
vinstnormen och gör att allt färre investeringar bedöms som lönsamma. Sålunda
frigör man mer fritt kapital som i sin tur
kommer att jaga finansiella övervinster.
Denna onda cirkel bygger än en gång på
en inkomstfördelning som missgynnar
arbetarna och deras samhälleliga behov.

6. Se Michel Husson, »Etats-Unis: la fin d’un
modèle«, La Brèche nr 3, 2008, http://hussonet.
free.fr/usbrech3.pdf
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Diagram 3: Lönernas och privatkonsumtionens andel av BNP
A – USA

Lönernas andel i % av BNP

Konsumtionen i % av BNP

B – EU

Lönernas andel i % av BNP (skala till vänster)

Konsumtion i % av BNP (skala till höger)

Referenser och data, se http://hussonet.free.fr/toxicap.xls
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Överföring till den reella ekonomin
År 1987 fick börskraschen majoriteten av
ekonomer att förutse en brutal nedgång i
världsekonomin. Men motsatsen skedde:
från och med 1988 gick industriländerna in
i en verkligt dynamisk tillväxtperiod. Börskrisen hade sålunda inte förts över till den
verkliga ekonomin, utan tvärtom hade den
utgjort en reningskur som gjorde det möjligt att börja på ny kula. När allt kommer
omkring är det krisernas klassiska funktion
att röja bland kontona och skära bort döda
kvistar. Några år senare slog en storskalig
fastighets- och lånekris till i Japan, som
då presenterades som en uppgående makt
som skulle erövra världsmarknaden. Sedan
började ett årtionde av nästan nolltillväxt,
som den japanska ekonomin hade stora
svårigheter att ta sig ut ur.
Finansväsendet är sålunda mer eller
mindre autonomt beroende på var och när
i kapitalismens historia och idag måste vi
ställa oss frågan om finanskrisen kommer
att spridas till den så kallade »reala« ekonomin. Enligt en teori förklaras den nuvarande
nedgången i ekonomin inte huvudsakligen
förklaras av finanskrisen utan av andra faktorer: höjda olje- och råvarupriser, felaktig penning- och budgetpolitik i Europa,
konkurrens från utvecklingsländerna och
så vidare. Enligt denna teori angår finanskrisen framför allt USA och kommer att
ha relativt liten effekt på världskonjunkturen. Efterfrågan från utvecklingsländerna
skulle kunna ersätta den från USA. Centralbankernas och regeringarnas ingripande
kommer att göra det möjligt att undvika en
utveckling som vid den stora krisen 1929
och att sprida ut bankförlusterna över tid.
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Kort sagt, den finansiella och den ekonomiska sfären kommer att befinna sig i relativt olika kategorier.
Denna analys grundar sig på obestridliga fakta, men undviker de slutsatser
som skulle kunna motsäga analysens relativa optimism. Det stämmer att krisen
påverkas av fler faktorer, särskilt av prishöjningen på olja och råvaror. Men dessa
olika aspekter är del av samma system och
har i grund och botten samma ursprung,
världsekonomins nuvarande organisering.
Man förstår ingenting av den aktuella
krisen om man tror att den delas av vattentäta skott. Att flera faktorer inverkar
samtidigt kommer tvärtom att förstärka
tendensen att den finansiella krisen överförs till den reala ekonomin. Det kommer
att ske huvudsakligen längs sex linjer, vars
relativa betydelse kan variera från ett land
till ett annat:
1. Kreditåtstramningen (credit crunch)
spelar en stor roll i finanskrisens spridning,
eftersom bankerna som kommit i svårigheter på grund av sina förluster inte lyckas
få ordning på sina återfinansieringar. Men
dessa begränsningar drabbar även hushållens konsumtion och företagens investeringar. Effekten kommer att bli särskilt
märkbar i länder som USA eller i Storbritannien, där hushållens konsumtion upprätthålls med skuldsättning.
2. Prisfallet på börsen skriver ner värdet
på hushållens tillgångar och fastighetsbestånd (se diagram 1) och får dem att konsumera mindre. Detta är den omvända
välståndseffekten.
3. Den allmänna osäkerheten – »förtroendeförlusten« – påverkar människors
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beteende vad gäller konsumtion och investeringar.
4. Fastighetskrisen som sådan bidrar till
den allmänna ekonomiska nedgången.
5. De avsevärda summor som anslås till
olika räddningsplaner kommer att göra
det nödvändigt att skära ned på offentliga
utgifter eller höja skatterna.
6. Slutligen överförs nedgången till hela
världsekonomin genom handel och investeringar.
Alla dessa mekanismer är igång nu och
de samverkar med andra krisdimensioner
(bland annat oljan) för att sprida effekten
långt bortom den finansiella sfären. Det
finns sålunda inga vattentäta skott mellan
finansekonomin och den verkliga ekonomin, eftersom finansväsendet är hörnstenen i den nyliberala kapitalismen.

Vart går krisen?
Idag skulle det vara för tidigt (och förmätet) att försöka förutsäga vart denna kris
för oss, men dess omfattning gör en återgång till normalläget osannolik. I vilket
fall som helst är en sak säker: finanskrisen
kommer att leda till att själva grunden för
USA-modellen ifrågasätts. Modellen ifråga
vilar på ett dubbelt underskott, ett underskott i utrikeshandeln och ett inhemskt
sparandeunderskott. I båda fallen spelar
finansväsendet en avgörande roll för att
hantera obalansen: på inhemsk nivå var det
finansväsendet som möjliggjorde skuldtillväxten, speciellt vad gäller bolånemarknaden; externt är dess funktion att garantera
jämvikten i betalningsbalansen. Men om
finansväsendet faller samman, försvinner
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grunden för denna tillväxtmodell: hushållens möjligheter till lån blockeras och införseln av utländskt kapital är inte längre säker.
Följaktligen kommer finanskrisen att leda
till en varaktig nedgång i tillväxten i USA,
och därefter i resten av världen.
Men på samma gång är det inte lätt att
se vad modellen skulle kunna ersättas med.
Det reella alternativet vore att gå tillbaka
till ett slags »fordism«, baserad på ökade
löner parallellt med ökad produktivitet,
en mindre ojämlik inkomstfördelning och
en ny balans i utrikeshandeln. En sådan
modell är hypotetiskt möjlig, men förutsätter drastiskt ändrade samhälleliga styrkeförhållanden, något som i dagens läge
är ouppnåeligt. Om Obama väljs, som det
ser ut idag, kan vi inte räkna med att han
genomför ett program i Roosevelts stil:
han saknar den politiska viljan, men även
medlen, eftersom räddningsplanen varaktigt skulle tynga ner budgeten.
De konkreta formerna för utträdet ur
den amerikanska modellen kommer att
få återverkningar på resten av världsekonomin. Den första okända faktorn står i
samband med dollarns växelkurs, som
borde fortsätta att falla, eftersom det är ett
sätt för USA att öka sin export och minska
handelsunderskottet, men också på grund
av att förtroendet för amerikanska statsobligationer minskar. Men det skulle innebära
att exportera recessionen till Europa, som
är generellt känsligt för en övervärderad
eurokurs. Ett sådant dollarras, eller till och
med om den nuvarande kursen behålls,
väcker en annan fråga: kommer kapital att
fortsätta att flöda in i USA? De oljeproducerande utvecklingsländerna kommer tro-
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ligen vid ett visst skede att bli avskräckta
från att exportera på grund av otillräcklig
lönsamhet och ökade risker. Ur en annan
synvinkel har de inget intresse av att försvaga dollarn, eftersom värdet på deras värdepapper, som redan är placerade i dollar,
också skulle skrivas ner.
En annan faktor måste också tas med i
beräkningen: om USA:s ekonomi varaktigt går ner, kommer en viktig marknad
för utvecklingsländernas export att sina
och tvinga dem att basera sin tillväxt på
den inhemska marknaden. Det är svårt att
väga samman dessa två faktorer som inte
utvecklas i samma hastighet, men vi kan
ändå göra två prognoser:
1. Tiden som behövs för att komma ur
krisen är proportionell till den enorma
storleken på de summor som satsats på
att rädda finanssektorn. Den mest troliga
utvecklingen är ett scenario i japansk stil,
där åtskilliga år kommer att behövas för
att absorbera den penningmängd som har
slukats, och som ligger på en helt annan
nivå än under tidigare finanskrascher. Om
man inte tar till några alternativa metoder, kommer kapitalismen, åtminstone i
industriländerna, att gå in i en period med
långsam tillväxt och social tillbakagång.
Den ekonomiska konjunkturnedgången
är redan här och dess objektivt avgörande
faktorer, till exempel krisen inom bilindustrin, håller på att ta över från den finansiella stormen.
2. Vägen ur krisen kommer att kännetecknas av en intensiv kamp mellan de
större ekonomiska aktörerna, som var och
en försöker stjälpa över krisens följder på
andra. På det sociala planet innebär det ökad
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press från kapitalet mot löner och sociala
utgifter. På internationell nivå kommer
kommersiella och ekonomiska krig mellan
stormakter att äga rum i en större skala
och alstra en tendens mot en uppdelning
av världsekonomin. Det kommer att förstärkas av den utveckling som den tyske
finansministern Peer Steinbrück pekade på:
»USA kommer att förlora sin status som
finansvärldens supermakt«.

Europeiska dogmer prövas
Konkurrensen fortsätter under krisen.
Kakofonin av deklarationer och regeringsbeslut återspeglar delvis detta dilemma: å
ena sidan har alla förstått att krisen fordrar globala lösningar; men på samma
gång försöker alla dra nytta av situationen,
eller åtminstone rädda det väsentligaste.
Det gäller uppenbarligen för det enskilda
kapitalet. Diskussionen om åtgärderna i
Paulsonplanen (Bushs och hans finansminister Paulsons räddningsplan för bankerna i november 2008) grep sig också an
denna fråga: är det nödvändigt att rädda
alla finansinstitut eller bara de sämst fungerande? Det gäller speciellt behovet av
reglering på världsnivå, men som alla har
kunnat konstatera har nationella intressen
åter vuxit i styrka.
Kapital som är utspritt på världsmarknaden kan ju finna det väldigt förmånligt
att återvända till hus och härd under nationalstatens beskydd. Men vi kan inte tala
om »statens återkomst«, eftersom staten
alltid i sista hand garanterar borgarklassens intressen. Så än en gång visar tesen
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om »Imperiet«7 sina begränsningar: globaliseringen tog inte bort konkurrensen
mellan kapital och rivaliteten kapitalister
emellan, och den ledde inte heller till formerandet av ett kapitalistiskt världsstyre.
I Europa förklaras svårigheterna att nå
samordning av att länderna utsätts i olika
hög grad för krisens effekter. Det visar på
frånvaron av ett verkligt europeiskt kapital.
Så länge som det rörde sig om att skjuta
till likvida medel, kunde den europeiska
centralbanken ingripa allt eftersom. Men
så snart som det blev fråga om att utgifter
skulle skrivas in i budgeten, kunde vi se att
EU var »konstitutionellt« oförmögen att
klara av en sådan kris. Klyftan ökar mellan
Frankrike, som skulle vilja att det fanns en
räddningsplan i europeisk skala, och Tyskland eller Irland som tycker att var och en
ska sköta sig själv. Sådana meningsskiljaktigheter kommer man säkert att kunna
komma över tillfälligt, om krisen fördjupas.
Ändå kommer krisen att varaktigt ifrågasätta själva principerna för det europeiska
nyliberala uppbygget. Dessutom kommer
den att ytterligare belysa den europeiska
ekonomins strukturella svagheter: »pessimism är nödvändig« även på medellång
sikt.8

7. Syftar på Michael Hardts och Antonio Negris
bok »Imperiet« (Vertigo 2003) med dess teori om
hur kapitalismen blivit gränsöverskridande och
nationalstaterna överspelade i globaliseringens
era. Red.
8. Patrick Artus, »Peut-on être très pessimiste sur
la situation économique, à moyen terme, de la
zone euro?«, september 2008, http://gesd.free.fr/
flas8420.pdf
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Effekten för arbetarna
Idag tycks det som om krisen vore ett
slags naturkatastrof som drabbade alla på
samma sätt, och den franske premiärministern Fillon underlät inte att uppmana till
nationell enhet. Panikstämningen utnyttjas
för att få oss alla att identifiera oss med
spekulanterna. Bankkonkurser presenteras
som ett hot också mot de mest blygsamma
besparingarna. Allt detta är självklart inte
något slags komplott, men det bidrar till
att dölja de samhälleliga utmaningarna,
som vi kan sammanfatta med den verkligt
viktiga frågan: vem kommer att få betala
för skadan?
För de rika är det arbetarna som nu måste
ställas i främre ledet, inte främst som sparare
utan som löntagare och pensionärer. Krisen
har redan ruinerat miljontals hushåll i USA,
men den för med sig än värre konsekvenser,
framför allt för pensionärerna i länder med
utvecklade pensionsfondsystem, som USA
och Storbritannien. I dessa bägge länder var
systemet redan på väg mot konkurs och det
reella pensionsvärdet kommer uppenbarligen att rasa i och med börsens fall. Detta
är en läxa som måste läras: det är definitivt
en mycket dålig idé att spela med sin pension på börsen. Varje räddningsplan borde
ta upp den frågan, men den saknas helt i
Paulsonplanen.
Arbetarna står dubbelt upp i skottlinjen:
direkt, eftersom företagen kommer att försöka kompensera sig för sina ekonomiska
förluster genom att hålla tillbaka lönerna
ännu mer. Som argument kommer de att
använda inflationsrisken och oljepriserna
och de kommer att dra nytta av det all-
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männa osäkerhetsklimatet. De kommer
också att drabbas av finanskrisens indirekta effekter på den reella ekonomin,
vilket kommer att leda till konkurser och
uppsägningar. Jobbförstörelsen har redan
börjat i USA och Frankrike. Arbetarna
kommer också att bli de första offren för
de nedskärningar i välfärdsutgifterna som
kommer att genomföras för att finansiera
räddningsplanerna.

Kontroll över finansväsendet
och socialt skydd
Krisen bekräftar på ett anslående sätt den
kritik som antikapitalister och alternativa
globaliseringsrörelser riktat mot finanskapitalismen. Alla ekonomer som prisade
finansväsendets fördelar håller idag stora
tal om behovet av att reglera det. I Frankrike kan Sarkozy idag inte finna nog hårda
ord för att fördöma kapitalismens excesser,
samtidigt som han tidigare hade en ökning
av bolånen på sitt program. Så det ideologiska landskapet ändras enormt snabbt,
och vi kan hämta styrka från de nyliberala
förespråkarnas sammanbrott.
Men krisen skapar inte spontant ett
klimat som är gynnsamt för alternativ. Alla
omvända nyliberaler har vridit på kranen
för det ljumma vattnet för fullt och skapar
allt fler ideologiska räddningsplaner grundade på transparens, striktare regler för
bankernas kapitaltäckningskrav, åtskiljandet av investerings- och sparbanker, stopp
för bokföring av poster utanför balansräkningen, begränsning av direktörsarvodena,
kreditvärderingsinstitut, ändrade bokföringsnormer och så vidare.
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Som en av dem har sagt handlar det om att
»rädda kapitalismen från kapitalisterna«.9
Sådana förslag gör den socialliberala vänstern osäker, eftersom det i grunden är dess
eget program. Men det är helt igenom ett
minimiprogram som till och med riskerar att dölja de verkliga problemen. Några
av de föreslagna åtgärderna måste stödjas,
som förbudet mot skatteparadis, men det
vore naivt att lita på att ekonomiska myndigheter och regeringar skulle genomföra
dem. De måste ingå i ett större projekt
som syftar till att få bukt med finansväsendet och som sätter de sociala frågorna
i förgrunden. Det förtjänar att upprepas,
finansekonomin lever ytterst på att vägra
tillfredsställa befolkningsmajoritetens samhälleliga behov. Följaktligen kan man inte
spräcka den finansiella bubblan en gång
för alla utan att stänga av kranarna som
fyller den.
En sådan linje kan utvecklas olika i
olika länder. I Europa skulle den kunna
kombinera två axlar. För det första har vi
nationaliseringen av bankerna. Men det
är exakt vad de håller på att genomföra,
kommer man att protestera. Argumentet
kan vändas till sin motsats: just det bevisar
att det är möjligt! Och nationaliseringarna
som vi ser förstatligar bara förlusterna, och
deras funktion är att rädda det privatiserade
finansväsendet. En riktig nationalisering
måste genomföras villkorslöst och omfatta
hela systemet, eftersom alla finansmän är
ansvariga för krisen, antingen de har förlorat på den eller inte. Annars blir det bara
9. Luigi Zingales, »Why Paulson is Wrong«, september 2008, http://gesd.free.fr/zingales.pdf

2009-04-22 09:53:15

40

i. kris

statligt stöd till att omorganisera banksektorn.
Den andra axeln skulle kunna kallas ett
socialt skydd som en parallell till skatteskyddet, som i Frankrike skyddar de rika
från taxering. Det handlar om att skydda
arbetarna från krisens återverkningar, eftersom ingen med hedern i behåll kan säga
att de har något som helst ansvar för den.
Samtidigt måste vi tänka oss åtgärder som
kan leda till en annan inkomstfördelning
med grundläggande argument om social
rättvisa. Det borde vara förbjudet för företag att fortsätta att ge aktieägarna enorma
utdelningar, samtidigt som de fortsätter att
säga upp anställda, öka antalet jobb med
osäkra anställningsförhållanden och frysa
lönerna. I Frankrikes fall utgjorde företagens nettoutdelningar till aktieägarna 12,4
procent av de totala löneutgifterna 2007,
mot 4,4 procent 1982.
Krisen är sålunda tillfället att sätta igång
en omfördelning från aktieutdelningar till
löner. Snarare än att frysa lönerna är det
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dags att frysa utdelningarna på deras nuvarande nivå och att under de anställdas kontroll överföra dem till en investeringsfond
för att användas till andra ändamål.
Medlen skulle kunna fördelas efter
demokratisk diskussion och användas till
att behålla avskedshotade arbetare i produktionen (förbudet mot aktieutdelning skulle
sålunda finansiera förbudet att avskeda)
och för att finansiera socialförsäkringar,
sociala budgetar och den offentliga servicen. En annan åtgärd skulle kunna bestå i
att stödja löntagarnas köpkraft genom att
dra tillbaka offentligt stöd i motsvarande
proportioner till bolag som vägrar att stödja
sådana investeringsfonder. Sådana åtgärder
är de enda som kan tvinga de ansvariga för
krisen att betala för den, och det skulle lägga
grunden för en bättre fördelning av välståndet. Det rör sig potentiellt om 90 miljarder
euro: det är 5 procent av Frankrikes bruttonationalprodukt (BNP), med andra ord
exakt samma andel som Paulsonplanens
700 miljarder dollar var i USA.
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Wienfred Wolf är tysk politiker och statsvetare. Han har under en period
företrätt PDS i förbundsdagen, men bröt med partiet 2004. Både som
politiker och forskare har han specialiserat sig på kommunikations- och
transportfrågor. Wolf har kritiserat bilsamhället och kraftfullt argumenterat för kollektiva trafiklösningar. Han är idag redaktör för tidskriften
Lunapark21,«tidskrift för kritik av den globala ekonomin«.
I denna artikel diskuterar han bildindustrins roll för den ekonomiska
krisen. Han menar att den är central samtidigt som han skarpt kritiserar
industrins och politikernas ovilja att genomföra radikala transportpolitiska
förändringar i folkflertalets intresse.
Historiskt sett har kapitalismen genomgått kriser, som var och en varade åtminstone fem år, ibland ett årtionde. Så var det
kring åren 1857, 1873 och 1929. Dessa kriser
karaktäriserades i huvudsak av hur de kombinerade en finanskris, en allmän cyklisk
kris och en kris i respektive periods mest
strategiska bransch. Kring åren 1873 och
1929 gällde detta t ex järnvägsföretag och de
finansinstitut de var förbundna med.
Efter andra världskriget verkade börsoch bankkrascher liksom branschkriser till-
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höra det förflutna. Till och med en vanlig
internationell industriell konjunkturcykel
var fram till slutet av sextiotalet något som
man endast kunde studera i böcker i ekonomisk historia.
1974–1975 uppstod den första internationella efterkrigsrecession. Sedan dess ser vi
åter globala konjunktur- och kriscykler –
med ytterligare allmänna kriser 1980–1982,
1990–1992, 2000–2001 och nu från 2008
och framåt. År 1987 uppstod det för första
gången på ett halvt århundrade en världs-
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omspännande börskrasch. En sådan händelse upprepades 1997–1998 (Asien- och
Rysslandskrisen) och 2000–2001 (sammanbrottet för de »nya marknaderna«).
Sedan sommaren 2007 avtecknar sig en
världsomspännande finanskrasch som en
kombinerad fastighets-, bank och börskris.
I början av 2009 befinner sig de dominerande imperialistiska centra, Nordamerika,
Europa och Japan också enligt borgerliga
definitioner i en recession. Redan denna
geografiska och strukturella prägel gör den
aktuella ekonomiska utvecklingen till en
»århundrades kris, som också den f d chefen
för USA:s riksbank FED, Alan Greenspan,
uttrycker det.
Frågan är: Finns det i denna situation
någon kris i strategiska branscher som är
jämförbar med den ovan nämnda krisen
inom järnvägssektorn. Åtminstone sedan
hösten 2008 lyder svaret ja: Det är krisen
för den världsomspännande bilindustrin,
den bransch som ända in i nittiotalet
präglade industrin i de tre imperialistiska
centra, och länder som Kina, Indien eller
Brasilien och som även idag är den mest
tongivande och dynamiska branschen.
För den världsomspännande bilindustrin
började hösten 2008 en djup kris, som år
2009 kommer att leda till en katastrofal
nedgång med tvåsiffriga procenttal. Krisen
för denna ledande moderna kapitalistiska
industrigren kommer att kraftigt förstärka
de övriga negativa tendenserna i den globala krisen – i den reella ekonomin, men
också inom finanssektorn
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Bilindustricykler –
världsekonomicykler
I alla kriser sedan mitten av sjuttiotalet var
den internationella bilindustrin ett förebud
och samtidigt den formade faktorn i kriserna. Vid kriserna 1974–1975, 1980–1982,
1990–1993 och 2001–2002 förebådade
branschkrisen inom bilproduktionen den
allmänna recessionen. I regel var krisen i
industrisektorn påtagligt värre än den allmänna recessionen.
Tabell 1 på nästa sida beskriver den dynamiska tillväxten inom fordonsproduktionen sedan 1960 och sambandet mellan
den regelbundet återkommande krisen
inom fordonsproduktionen och den allmänt återkommande världsomspännande
cykliska krisen.
Tabellen visar den enorma ökningen
av produktionen inom branschen: Inom
tidsrymden 1960–2007 mer än fyrfaldigades antalet producerade bilar – från 16,5
till 73,2 miljoner; det första årtiondet låg
denna ökning på 13 miljoner enheter, de
två därpå följande årtiondena var och en
med tio miljoner enheter. Den största absoluta ökningen följde den sista perioden,
som avslutades 2007, när produktionen
ökades med 15 miljoner fordon inom en
sjuårsperiod. Den massiva ökningen har
stor betydelse eftersom denna branschkonjunkturcykel på totalt åtta år och som
inträffade endast sex år efter slutet på den
förra branschkrisen, var påfallande kort.
I jämförelse med de nedgångar som
sedan följde, eller ägde rum parallellt, var
nedgången proportionellt sett betydligt
större för bilbranschen. Detta gäller också
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Tabell 1: Den internationella bilproduktionen 1960-2008, kriserna inom den internationella
bilindustrin och de allmänna recessionerna.
år

Ökning av
Global
produktion produktionen inom den
i milj. bilar nämnda perioden
i milj.

1960

16,5

1970

29,4

i procent

48,2

- 4,5 milj.

- 12 %

2 år

1,5 år
-1,5/-1,9%

- 5 milj.

- 12 %

2,5-3 år

2 år
-2,5/-1,0

- 2,5 milj.

-7 %

3-4 år

1 år
-0,6/-1,7 %

- 2 milj.

- 3,5 %

1,5 år

1 år
0,0/0,2

- 10 till 20
milj.

-15 till
- 27 %

2- 3 år

Minst 2 år
- 7/-5% **

1980/91 + 26 %
10 milj.

Bilkris 3:
91-94
2000

i milj. bilar i procent

39,4

Bilkris 2:
79-82
1990

Allmänna krisens
Branschvaraktighet
krisens
varaktighet BIP
USA/Tyskland

1970/60 + 80 %
13 milj.

Bilkris 1:
73-75
1980

Nedskärning av
bilproduktionen
vid respektive kris

58,4

1990-00 + 21,2 %
10 milj.

Bilkris 4:
00/01
2007

73,2

2008 *

71,0

2000-07 + 25,3 %
15 milj.

Bilkris 5:
08 - .**

* preliminär beräkning
** prognos
Källor: VDA – Verband der Automobilindustrie e.V., Frankfurt am M. 1990-2007; OICA – Organisation Internationale des Constucteurs d’Automobiles, Paris, 2008

i jämförelse med den industriella produktionen, som inte visas i tabellen. Krisen
varade också vanligen längre inom den
internationella bilindustrin än den vanliga
recessionen.
Om och om igen hänvisas vid kriser
inom bilindustrin till dess betydelse för den
allmänna sysselsättningen. Slagord som
»Var sjunde arbetsplats är beroende av bil-
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industrin« är välbekanta. Detta påstående
reduceras avsevärt i betydelse när man studerar den långsiktiga trenden: Inom perioden 1970 till 2007 höll sig antalet anställda
i det stora hela konstant (inte redovisat i
tabellen). I mitten på sjuttiotalet och under
år 1980 räknade branschen globalt – i direkt
fordonsproduktion och i underleverantörsledet – nio till tio miljoner anställda. För
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närvarande ligger enligt Organisationen för
biltillverkarna (OICA, Organisation Internationale des Constucteurs d’Automobiles)
antalet sysselsatta internationellt på åtta
och en halv miljoner. Det finns alltså en
mycket kraftig skillnad i utveckling mellan
produktion (=fyrdubbling) och den i stort
sett konstanta sysselsättningsnivån; mätt i
omsättningens utveckling syns denna skillnad ännu tydligare. Detta är ett uttryck för
produktivkraftens enorma höjning och för
den starkt stigande organiska sammansättningen av branschkapitalet.
I regioner med relativt höga lönekostnader gör sig automatiserad produktion
av personbilar alltmer gällande. Under
kapitalistiska förhållanden har detta kraftigt negativa följder; det leder till massiv
»friställning« av arbetskraft, i arbetslöshet
för hundratusentals. Här ser man också
indirekt vilken möjlighet en massiv allmän
minskning av den nödvändiga arbetstiden
skulle kunna erbjuda under andra – under
socialistiska – samhällsförhållanden, i synnerhet om den allmänt reducerade samhälleligt nödvändiga arbetstiden skulle resultera i en annan materiell produkt, och inte
i en så stor fordonsbransch.

Senaste branschcykeln – senaste
branschkrisen
Också under recessionen 2000–2001
gick den internationella fordonsproduktionen ned kraftigt. I den därpå följande
konjunkturuppgången och i den senaste
konjunkturcykeln 2001–2007 utvecklades
den tydliga produktionsuppgång som
ovan nämnts. 2007 byggdes globalt mer än
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73 miljoner bilar – drygt 25 procent fler än
2000. Betraktar man endast personbilstillverkningen låg tillväxten ännu högre (28,7,
alltså knappt 30 procent inom perioden
2000–2007). I Europa steg produktionen
av bilar inom nämnda period »bara« med
3,9 procent. I Tyskland steg den däremot
med nio procent (se tabell 3, nästa sida).
Hos de sistnämnda siffrorna märker man
redan att det inom denna period uppstod
obalanser som är unika i bilindustrins
hundraåriga historia. Tabell 2 på nästa sida
visar detta.
I USA hade vi inom det åttaåriga intervallet 1999 till 2007 – trots den globala
boomen – en massiv nedgång i produktionen (på drygt 17 procent). I detta sammanhang måste man än en gång erinra sig
att det här rör sig om nedgången inom den
totala bilproduktionen i Förenta Staterna,
alltså inbegripet produktionen i japanska
koncerner, den sydkoreanska Hyundaikoncernern och de västeuropeiska koncernerna i USA. Den totala bilproduktionen
i USA föll med en knapp femtedel – under
en konjunkturuppgång! Först mot denna
bakgrund blir betydelsen av den dramatiska
nedgången år 2008 begriplig – det rör sig
om en extra nedgång inom ramen för en
allmän nedgång.
I Japan kunde produktionen mellan
år 2000, från den egentliga höjdpunkten
inom bilproduktionen under den föregående konjunkturcykeln, och 2007, den
sista höjdpunkten, ökas med 14,3 procent.
Japan gick därmed förbi USA som landet
med den största bilproduktionen. Beträffande koncernmakt och de enskilda tillverkarnas faktiska internationella bilproduk-

2009-04-22 09:53:15

Den ekonomisk a världskrisen och den globala bilindustrins kris 45

Tabell 2: Global personbils- och bilproduktion och biltillverkning i vissa utvalda regioner
1999-2007 och under den förra branschkrisen 1999-2001.
År

Total produktion

tusental
bilar
73 153
66 482
56 305
58 374
56 259
25,3 %

2007
2005
2001
2000
1999
ökning,

USA**** Europa* därav
Europa
MÖE**
tusental
tusental
tusental tusental
personbilar bilar
bilar
bilar
53 049
10 780
19 724
3 035
46 862
11 946
18 812
1 973
39 826
11 425
17 227
1 330
41 216
12 800
18 977
1 490
39 759
13 025
18 831
1 433
28,7 %
- 17,2 %
3,9 %
104 %

Japan

Kina

Indien

Övriga
Asien***

tusental
bilar
11 596
10 799
9 777
10 141
9 896
14,3 %

tusental
bilar
8 862
5 708
2 334
2 069
1 829
328 %

tusental
bilar
2 306
1 634
1 330
801
818
187 %

tusental bilar
6 332
4 495
4 313
4 475
3 862
41,5 %

2007-2000

Källa: OICA – Organisation Internationale des Constucteurs d’Automobiles, Paris, 2008.
* Europa utom Ryssland och utan Turkiet. ** MÖE= Mellan- och östeuropeiska länder.
*** Indonesien, Malaysia, Sydkorea, Taiwan och Thailand. **** Gällande USA har för den periodiska tillväxten (sista raden) valts perioden 2007 i stället för 1999, eftersom 1999 var den sista höjdpunkten för USA.

Tabell 3: Bilproduktionen i Europa 1999-2007, i tusental bilar
Frankr

Italien

2007
2001
2000
1999
Andel

Europa Tyskland**
19 724 6 213
18 919 5 692
18 977 5 526
18 831 5 687
100 % 30,2 %

Spanien Storbrit.
**
2 890
1 750
2 850
1 685
3 033
1 814
2 853
1 974
15,1 % 10,5 %

Tjeckien  +
Slovakien
1 137
647
638
494
2,6 %

Ungern Polen** Rumänien**
292
784
241
144
348
69
137
505
78
128
574
106
0,7 %
3,0 %
0,6 %

Slove’nien**
581*
125*
123
131*
0,7 %

3 015
3 628
3 348
3 180
16,9 %

1 284
1 579
1 734
1 701
9,0 %

´99
Andel

100 %

31,5 %

´07
Förändr

15,3 % 6,5 %

14,6 %

8,9 %

5,8%

1,5 %

4,0 %

1,2 %

2,9 %

3,9 %

9,2 %

-9,5 %

-4,7 %

-11,4 %

78,2 %

113 %

36,6 %

127 %

343 %

-25,5 %

´00-´07

* Slovenien med Serbien, varvid mer än 95 procent är Sloveniens del. Till exempel tillverkades 1997 i Slovenien 198 000 bilar, i Serbien 10 000.
** För Tyskland, Storbritannien, Polen, Rumänien och Slovenien har tiden 2007 i förhållande till 1999 (i
stället för 2000) valts, då 1999 var den sista höjdpunkten i den tyska konjunkturen för bilbranschen.

tion ligger Japan redan sedan länge långt
före USA.
I Europa blev tillväxten inom denna
period (2000–2007) högst beskedliga
3,9 procent. Denna ökning fanns delvis
i Tyskland men framför allt i de mellan-
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och östeuropeiska staterna, där det under
perioden 2000 till 2007 skedde en fördubbling av bilproduktionen. I de övriga
västeuropeiska länderna var biltillverkningen på tillbakagång. De avgjort största
produktionsökningarna ägde rum i Kina
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(med avsevärt mer än en tredubbling av
biltillverkningen), i Indien (med nästan en
fördubbling) och i övriga Asien (med ett
plus på 41,5 procent).
Historiskt sett är nedgången för USA:s
bilindustris andel av den globala branschen
kolossal. 1937 fanns 80 procent av världens
bilproduktion i själva USA. Också 1950 låg
andelen på en jämförbar nivå. Fram till 1961
hade USA:s andel sjunkit till 53 procent.
1970 var den 29 procent.
Fram till dess var USA:s bilproduktion
nästan uteslutande en produktion utförd av
USA-koncernerna. Trots att japanska och
tyska bilindustrier och det sydkoreanska
företaget Hyundai i slutet av 1970-talet började med tillverkning i själva USA, fortsatte nedgången av biltillverkningen där.
1999 var det knappt en fjärdedel (23,2 procent) och 2007 endast en dryg sjundedel
(14,7 procent) av världens biltillverkning
som skedde i USA.

Bilproduktion i Europa
Europas andel av världens biltillverkning,
som steg fram till 1980-talet, har under mellantiden gått tillbaka (1999: 33,5 procent;
2007: 29,9 procent) – trots den enorma
produktionsökningen i Mellan- och Östeuropa. Till och med Japan, som fram till
slutet av 1980-talet hyllades som den stora
uppkomlingen i denna betydande industribransch, tappade under denna tid något av
sin andel (från 17,6 procent till 15,9 procent).
Samtidigt sköt de övriga asiatiska ländernas
andel spikrakt uppåt, tydligast Kinas (från
3,3 procent år 1999 till 12,1 procent år 2007).
Visserligen får detta faktum ses i relation till
att en betydande del av biltillverkningen i
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Kina och i övriga Asien domineras av de
europeiska, japanska och US-amerikanska
koncernerna. Härtill kommer att biltillverkningen i Kina är starkt splittrad och
fördelad på många tillverkare. Samtidigt
dominerade produktion av arbetsfordon
den kinesiska biltillverkningen fram till år
2005, medan personbilstillverkningen var
sekundär. Så kommer det sig att Kina inte
heller idag kan uppvisa en enda bilkoncern, som tillhör de (tretton eller ens tjugo)
världsledande bilkoncernerna.
Inom Europa skedde påtagliga strukturella förändringar. De gäller framför allt
uppsvinget för Mellan- och Östeuropa,
som dokumenterades i allmänna drag ovan,
i tabell 2. I tabell 3 finner vi förklaringen
till denna förändring. Samtidigt med den
uppstod i Västeuropa en besvärande skillnad: Medan biltillverkningen i Tyskland
fortsatte att öka, gick den tillbaka i andra
stora västeuropeiska bilproduktionsländer
– i Frankrike, i Italien, i Storbritannien och
i Spanien.
Som redan beskrivits steg tillverkningen
av bilar i hela Europa under perioden 2000
till 2007 än en gång med knappt fyra procent. Krisen år 2000 medförde faktiskt att
produktionsnivån för år 1999 och 2001 blev i
stort sett identisk. Men utvecklingen under
dessa krisår utföll onekligen mycket olika.
I de klassiska västeuropeiska länderna med
biltillverkning, såsom i Italien, Spanien och
Storbritannien, skedde en markant produktionsnedgång; i Mellan- och Östeuropa var
det »bara« i Polen, Rumänien och Slovenien som det blev ett totalt sammanbrott.
I Tyskland gick biltillverkningen tillbaka
något. Inom hela perioden kunde sedan
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Tyskland, som enda västeuropeiska land
med traditionellt stor biltillverkning, ännu
en gång öka produktionen markant. Därigenom steg Tysklands andel av den samlade europeiska bilproduktionen (ej infört
i tabellen) ännu en gång något, så att idag,
med 31,5 procent, nästan en tredjedel av biltillverkningen i Europa sker i Tyskland. Då
handlar det om andelen av de i respektive
länder eller regioner tillverkade biltyperna.
Som bekant tillverkas framför allt rymliga
och huvudsakligen dyra personbilar i Tyskland. Tittar man på omsättningen som är
avgörande för bilindustrins specifika roll
så blir den tyska dominansen än mer betydande. Av den sammanlagda omsättningen
inom den europeiska bilindustrin hänförs
nästan 40 procent till Tyskland.
I klassiska tillverkningsländer som Italien, Frankrike och Storbritannien var
produktionen inom branschens senaste
konjunkturcykel, 1999 till 2007, till och
med i absoluta tal på nedgång: I Frankrike
med nästan tio procent, i Storbritannien
med 11,4 procent. I Italien utvecklades ett
regelrätt sammanbrott; 2007 låg produktionen en fjärdedel under den som rådde
2000 (-25,5 procent).
Spanien är i många avseenden ett lärorikt exempel. Landet förfogar å ena sidan
över en traditionsrik personbilstillverkning
(Seat). Samtidigt spelade Spanien – tillsammans med Portugal – under 1970- och
1980-talet den roll inom bilbranschen som
idag intas av mellan- och östeuropeiska
länder. Där fanns låg lönenivå, höga statliga subventioner för att bygga nya fabriker
samt produktionsanläggningar som uppfördes med hjälp av modern teknologi. Vid
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sidan av Volkswagen med dotterfirman
Seat investerade framför allt GM/Opel
och Ford – senare också Mitsubishi och
Toyota – i stor stil på den iberiska halvön.
Dock har dessa placeringsfördelar över
tid blivit relativt mindre. Volkswagens
dotterfirma Seat är rent av hotat till sin
existens. Under perioden 2000 till 2007
föll den sammanlagda bilproduktionen i
Spanien med nästan fem procent (‑4,7 %).
År 2008 var nedgången större. I Portugal,
som inte finns infört i tabellen, blev det
redan under perioden 2000 till 2007 en
drastisk nedgång med mer än 30 procent
från 252 000 bilar 1999, till 176 000 producerade bilar år 2007. Med undantag för
Tyskland fick samtliga europeiska länder
med bilindustritradition (Frankrike, Italien, Storbritannien och Spanien) vidkännas en betydligt minskad andel av den
europeiska biltillverkningen.
I de mellan- och östeuropeiska länderna
byggdes under 1990-talet en modern bilindustri. Därvid kunde man delvis – till
exempel i Polen och Tjeckien – knyta an
till en längre tradition. Totalt drygt fördubblades tillverkningen (+104 procent; se
tabell 2). Den lägsta ökningen inträffade
i Polen, med »bara« knappt 40 procent
(tabell 3). Det torde för det första hänga
samman med att de dittills dominerande
strukturerna inom biltillverkningen inte
kunde brytas upp så enkelt. För det andra
torde här de redan högre lönerna, och förväntningarna om att de polska lönerna
skulle komma att öka avsevärt, ha spelat
en roll. Framför allt i Tjeckien, i Slovakien, i Ungern och Rumänien utvecklade
sig biltillverkningen nästan explosionsartat,
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produktionen mer än fördubblades inom
den beskrivna åttaårsperioden. I Slovenien
fyrfaldigades den till och med.
Den generella ökningen av producerade
bilar i mellan- och Östeuropa kan utöver
den låga lönenivån också förklaras av omfattande skattesubventioner. Härtill kommer
andra specifika faktorer. Ökningen av den
rumänska biltillverkningen från 106 000
till 241 000 enheter under perioden 1999 till
2007 beror på Renaults nya engagemang;
den franska bilkoncernen utvecklade en idé
med lågprisbilen Logan hos sin rumänska
dotterfirma Dacia, en bil som närmast var
avsedd för den östeuropeiska marknaden,
för Ryssland men som vid det här laget har
haft avsevärda framgångar också i Västeuropa. I Tjeckien och Slovakien byggdes en
delvis tätt förbunden modern bilproduktion upp, varför det också kan vara rimligt
att lägga samman produktionstalen för de
båda länderna.1

Orsaker till den senaste boomen,
omstruktureringen och
den nya krisen
Orsakerna till den senaste tillväxten och
för de dokumenterade, genomgripande
omstruktureringar som genomförts inom
bilindustrin, i hela världen och inom
Europa, låter sig sammanfattas i sex punkter:
Världsomfattande koncentration av
olja, bil- och flygtillverkning. Tar man de
100 största koncernerna i världen – ur listan
med de globalt största 5002 – hamnar mellan
50 och 60 procent av deras omsättning
inom sektorerna oljeutvinning, oljeindu-
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stri, bilindustri och flygplanstillverkning.
De moderna sätten att förflytta sig på motsvaras tydligt av hur världskapitalet byggs
upp kring materiell produktion . Denna
materiella fixering hos de största företagen
har tilltagit de senaste tjugo åren – absurt
nog parallellt med upptäckten att oljereserverna är ändliga. Denna specifika – extremt
miljö- och klimatskadliga – produktionsstruktur skapar ett enormt objektivt tryck
på politiken i allmänhet och på trafik,
miljö- och klimatpolitik i synnerhet.3
Begränsade traditionella personbilsmarknader. I Nordamerika, Japan och Västeuropa stiger visserligen försäljningen av
personbilar allt mer liksom biltätheten
(USA: 750 personbilar per 1000 invånare;
Västeuropa 550 personbilar/1000 invånare). I USA finns städer med fler bilar än
innevånare (barn och äldre inräknade). I
Västeuropa finns det åtminstone så många
personbilar att alla invånare skulle kunna
sätta sig i framsätet och upplåta baksätet åt
nya invandrare. Trots denna delvis groteska
ökning av personbilstätheten hamnar tillväxttakten för inhemsk försäljning tydligt
efter produktionstillväxten bl a på grund
av miljöavgifter och gränser för kreditökningen. Som en följd av detta växer de
traditionella bilkoncernernas exportkvot.
Samtidigt gynnas de traditionella bilkoncernernas av att nya produktionsanläggningar
på nya marknader uppförs. Av punkterna
ett och två blir resultatet ett ofantligt tryck
att ständigt öka denna rörelse- och transportmodell.
Spridandet av de destruktiva rörelse- och
transportmönstren. I Asien och i Mellanoch Östeuropa (liksom i Ryssland) kopieras
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sedan femton till tjugo år tillbaka den västliga modellen med »påtvingad rörlighet«
och inflation i transporter. Genom väldiga
strukturstörningar – genom att förstöra
närheten till regionalt näringsliv, decentraliserad boendestruktur, o.s.v. – tvingas
man använda personbilar och långa lastbilstransporter – en process, som i Nordamerika tog fart under 1920- till 1950-talet
och i Västeuropa under 1960- till 1980talen. Denna grundläggande utveckling får
»rätten till rörlighet« som sin ideologiska
överbyggnad. Även om man utelämnar
temat miljö/klimat, så borde redan den
faktiska blodspillan vara alarmerande: I
Kina dödas redan årligen mer än 100 000
i trafiken; i Indien 85 000. Det är i första
hand denna destruktiva utveckling, som i
dessa regioner skapar nya marknader för
personbilar.
Regionala makteliter och de traditionella
bilkoncernerna driver på denna utveckling: I
de nämnda regionerna drivs denna bilfrämjande politik fram av den härskande eliten.
Man får emellertid inte bortse ifrån att bilproduktionen i Mellan- och Östeuropa till
100 procent, i Ryssland till 75 procent, i
Kina till 50 procent och i Indien till 40 procent kontrolleras av de nordamerikanska,
europeiska och japanska bilkoncernerna
(inom vissa delar kompletterat av Hyundai, Sydkorea). Denna mesallians av nationella eliter med traditionella, övervägande
västliga, bilindustrier är motorn i denna
utveckling.
Lokaliseringsfördelat: Den låga lönenivån
och ofta mycket långtgående skattefördelar
respektive låga miljökrav gynnar de internationella bilkoncernernas kapitalplacering
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i de nämnda regionerna. Med sådana produktionsorter – ofta ordnade som joint ventures – kringgår man de ofta existerande
protektionistiska åtgärderna mot import
av personbilar. Samtidigt utnyttjar man
de exportfrämjande stimulanser som finns
här: en mycket stor del av den spanska och
mellan- och östeuropeiska biltillverkningen
går på export.
Managementmissar . Nedgången i USA:s
bilindindustri skylls ofta på »managementfel«: Man skulle ha byggt för många bensinslukande stora personbilsmodeller – SUV,
Sport & Utility Vehicles – och missat utvecklingen mot energisparande personbilar.
Naturligtvis spelar dessa fel en viss roll.
Men sammanbrottet för bilindustrin i USA
omfattar alla koncerner som producerar i
USA, alltså utöver GM, Ford och Chrysler
också Toyota, Nissan, Honda, Hyundai,
BMW och Daimler. Även Toyota har de
senaste åren där satsat på klassiska SUV:er
efter amerikanskt tycke och smak. Chrysler
kontrollerades under åren 1999 till 2006 av
Daimler-koncernen; många år i rad hette
Chrysler-chefen Zetsche (chefen för tyska
Daimler AG; ö.a.). Ändå tillverkades just
hos Chrysler framför allt de bensinslukande
SUV:arna. Avkastningen var helt enkelt
fram till 2006 som högst inom detta segment. Så hade bilkoncernerna i USA redan
i mitten av 1990-talet lyckats få SUV:er
registrerade som lastbilar och därmed gynnades de starkt vad gäller beskattning. För
övrigt är inte heller de tyska bilarna någon
övertygande ingenjörsprestation. De har
under de senaste 25 åren blivit 50 procent
tyngre, samtidigt som andelen resande har
minskat från 1,6 till 1,2 personer per person-
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bil. Knappast någon annanstans hittar man
ett sådant krasst och improduktivt förhållande: 1,2 ton dödvikt måste användas för
att transportera en mänsklig last på 85 till
90 kilogram.

Branschkriser som exempel
på den allmänna krisen
Mycket talar således för att den aktuella
krisen i bilindustrin är karakteristisk för
hela den aktuella globala krisen. Detta kan
konkretiseras på tre nivåer.
För det första när det gäller krisens djup:
Den aktuella globala krisen kommer möjligen inte att bli så allvarlig som branschkrisen inom bilproduktionen. Dock skulle
nedgången inom industrin som helhet
kunna falla med tvåsiffriga procenttal inom
en tidsperiod på två år eller längre. Detta
skulle i så fall kunna leda till en ökning
av arbetslösheten med 30 till 50 procent.
Mycket talar därför att vi för närvarande
inte har att göra med den vanliga »nästa
kris«, utan med en särskilt svår kris, om inte
rentav global ekonomisk kris.4
Även utan sammanbrottet i försäljningen
av personbilar, som sedan sommaren 2008
drabbat USA och sedan hösten samma år
Japan och Västeuropa, måste bara ökningen
av biltillverkningen i Japan, Europa och
framför allt i Asien under hela den gångna
konjunkturcykeln, ses som ett indicium för
en särskilt stor krispotential. Detta gäller i
synnerhet när man tar i beaktande att just
inom detta område av masskonsumtion
spelar de ökade krediterna vid inköp en
viktig roll. I vilket fall som helst definieras den aktuella finanskrisen också som
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kreditkris i allmänhet och som kris inom
konsumentkrediter i synnerhet.
Redan under det andra kvartalet 2008
inträffade några inledande ras inom den
globala fordonstillverkningen. Under
den andra hälften av 2008 antog de dramatiska dimensioner, i synnerhet i USA.
Även om USA-koncerner träffas särskilt
hårt, så handlar det likväl ingalunda om
något som ensamt eller ens primärt skulle
kunna hänföras till managementmissar
eller liknande. Också de japanska och de
europeiska bilkoncernerna var tvungna
att se nedgångar på tvåsiffriga procentnivåer på USA-marknaden. Nedgångar av
sådana mått har fram till nu endast inträffat under de nämnda historiska kriserna
för järnvägarna och under krisen 1929
i den Nordamerika redan då starka bilbranschen.
Inte fullt så stora, men ändå drastiska
sammanbrott förekom även i Västeuropa.
I Spanien – där den allmänna krisen redan
präglas av en »sammanflätning« med krisen
inom fastighetssektorn, inom finansbranschen och inom den producerande branschen – står krisen inom bilindustrin i
centrum: Försäljningen av bilar minskade
på den inhemska marknaden redan 2008
med mer än 25 procent. I Storbritannien,
ett land utan någon egen brittisk bilindustri – men där det genom bilproducenterna Toyota, GM/Vauxhall, Ford och de
indiskägda (Tata) företagen Jaguar och
Landrover, ändå 2007 producerades mer
än 1,7 miljoner bilar och lastbilar per år
- låg nedgången i november 2008 på mer
än 50 procent jämfört med året innan (för
Landrover och Jaguar till och med 64 pro-
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cent under). Nedgången för hela året torde
ha legat på 30 procent.
Hos den tyska bilindustrin gick i november 2008 den inhemska ordernivån ned
med 28 procent. Personbilsregistreringen
låg i november 18 procent under föregående
års nivå. Krisen träffar sedan länge också
sektorn lyxbilar: Porsche meddelade för
månaderna september till november 2008
en nedgång av försäljningen på runt en
femtedel. Sammanlagt torde försäljningen
under år 2008 på grund av det ännu goda
första halvåret, bara ha ett minus på två till
tre procent. Här kan man förvänta sig avgörande sammanbrott under år 2009, där det
kommer att handla om »det sämsta resultatet av nyregistreringar sedan den tyska
återföreningen« – som Volker Lange, chef
för Branschorganisationen för Internationella Fordonstillverkare (VDIK), sade i
december 2008.5
Också i viktiga tröskelländer som under
föregående branschkris delvis fick rollen
att jämna ut krisen i Nordamerika, Japan
och Europa, kommer det under 2009 att
bli en kris inom bilindustrin och en kraftig
nedgång i försäljningen av personbilar och
nyttofordon. Så fick Indien redan under
november 2008 vidkännas en stor nedgång
av marknaden för personbilar en tillbakagång på knappt 20 procent och för lastbilsförsäljningen ett fall på 50 procent. En liknande stor nedgång rapporteras för Ryssland
under månaderna november och december
2008. I Brasilien kom vändningen särskilt
abrupt: Under de första tio månaderna,
till oktober 2008, ökade personbilsförsäljningen med 35 procent i förhållande till
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de första tio månaderna året innan. Under
november och december 2008 inträffade
ett stort fall på mer än 25 procent i förhållande till de sista två månaderna 2007.
Det nominella plus som fanns på grund av
den kraftiga försäljningsökningen under de
första tre kvartalen, kommer under år 2009
att avlösas av ett drastiskt minus i storleksordningen tvåsiffriga procenttal. Allt som
allt kan man utgå från att den internationella försäljningen under åren 2009 och
2010 kommer att vara 20 procent lägre än
under den senaste boomen 2007.
För det andra när det gäller statens roll
som »sista instans«: Det är inte på något
vis »bara« finansinstituten som under den
aktuella krisen söker statligt skydd. Vad
gäller dem hör vi ju ofta också skenbart
giltiga förklaringsmönster för deras kapitulation: Inom finansbranschen regleras
det alldeles för litet; där skulle knappast
förnuftiga människor haft något att säga till
om. För övrigt rör det sig om en konstgjord,
från den reala produktionen starkt avgränsad sektor. Men nej, också bilindustrin,
den ledande moderna branschen inom
»realproduktionen«, förkroppsligandet av
frihet, individualism, marknadstroende,
fri konkurrens och ingenjörsanda, kan i
den aktuella krisen endast överleva, när den
använder kollektivet staten, med andra ord
skattebetalaren, för att med hundratals miljarder dollar, euro och yen rädda den från
konkurs. Bilindustrin är, det kan upprepas,
i USA sedan början av 1900-talet och sedan
mitten på 1900-talet i »resten av den kapitalistiska världen« den viktigaste industrin.6
Dock, just inom denna industrigren
visar den aktuella krisen detta: Bara staten
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kan rädda substansen i denna bransch. Det
är så – som hävdades inledningsvis – i USA.
Det är så i Sverige: SAAB (=GM) och Volvo
(=Ford) är till försäljning; den svenska
staten beslutade sig i december 2008 för
omfattande hjälpaktioner. En sammanslagning av de båda svenska företagen och den
autonoma svenska lastbilstillverkaren till en
svensk enhets-biltillverkare är en möjlighet.
Det är så i Spanien, där regeringen i slutet
av 2008 lade fram ett hjälpprogram för den
nödlidande bilbranschen (som så gott som
fullständigt befinner sig under tysk och
fransk kontroll) på närmare 800 miljoner
euro. Det är så i Frankrike, där det under
president Sárkozy redan i november 2008
beslutades ett omfångsrikt branschinriktat
stödprogram. Det är så i Italien, där Fiatchefen Sergio Marchionne den 8 december
2008 ropade efter statligt stöd och en »strategisk partner«. Och det är så i Tyskland,
där förbundslandet Hessen i slutet av 2008
beslutade om de första hjälpprogrammen
för GM:s dotterfirma Opel och där förbundsregeringen varslade om omfattande
stödåtgärder för hela branschen under
2009. EU-kommissionen flaggade från sin
sida för hjälpåtgärder för hela EU-området
(respektive understöd för nationella hjälpprogram för biltillverkningen) och reducerade tidigare beslutade miljöålägganden
(CO2-minskning) för den europeiska bilindustrin.
För det tredje beträffande bredden av
faktorer, som har förorsakat krisen: Det
finns knappt någon bransch, som beträffande efterfrågan har ett så brett register
som bilindustrin. Bilindustrin inriktar sig
i västvärlden väsentligen på tre olika typer av
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efterfrågan: Med små och mellanklassbilar
på efterfrågan från de (övervägande löneberoende) köpstarka massorna (i den Marxska analysen på »v« som står för löner, på
det så kallade »variabla kapitalet«). Denna
typ av efterfrågan utgör i Tyskland (och
Västeuropa) drygt 60 procent, maximalt
två tredjedelar av branschens omsättning.
Med lyxbilarna riktar sig bilbranschen
sedan för det andra på efterfrågan från
de rika och förmögna (och därmed på en
del av mervärdet, »m«, som visar sig som
inkomst för kapitalägare och förmögna).
Denna motsvarar i Tyskland (med sin höga
andel lyxbilar) gott och väl tio procent av
branschens omsättning; i Nordamerika och
i övriga Västeuropa torde det vara mellan
åtta och tio procent av branschens omsättning. I tröskelländerna – till exempel i
Kina – ligger denna andel betydligt högre.
Slutligen inriktar sig bilindustrin med sina
nyttofordon (transportbilar och lastbilar)
på efterfrågan från företag (och därmed på
»k«, en del av det konstanta kapitalet – till
reproduktion av verksamhetens konstanta
(fasta) kapital, och på den del av mervärdet, som blir kvar i företaget och investeras
inom ramen för utvidgad ackumulation –
som expansion).
Under den nuvarande krisen rasar faktiskt försäljningen inom alla tre segmenten.
Krisen kan alltså inte ses som begränsad
till ett område – och bara ungefär ses som
vanlig »underkonsumtion«. Den skiljer
sig därmed också tydligt från den tidigare
branschkrisen under åren 2000 till 2002.
Då rasade personbilsförsäljningen endast
kortvarigt (försäljningen av lyxbilar berördes över huvud taget inte alls). Branschkri-
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sen berodde i betydande grad av nedgången
i efterfrågan på nyttofordon. Utökningen
av kreditfinansierade bilköp och – i Tyskland och Storbritannien – ökningen av
tjänste- och firmabilar under de senaste
femton åren och i synnerhet under den
senaste branschcykeln, reducerade till att
börja med kristendenserna inom personbilssektorn.
I början av 2009 befinner vi oss redan mitt
i en allmän konjunkturkris. Vinstfallet och
tillbakagången i den reella företagssektorn
kommer att leda till tydlig minskning av
produktionen av nyttofordon. Så meddelar
till exempel den tyska lastbilstillverkaren
MAN i början av december en minskning
av antal order med 39 procent under tredje
kvartalet 2008 i förhållande till föregående
år. Chefen för den ledande lastbilstillverkaren Volvo, Leif Johansson, rapporterar vid
samma tidpunkt, att ingången av uppdrag
för stora lastbilar är »nära noll«.
Den allmänna finanskrisen och förlusten
av inkomst från vinster och förmögenhet
träffar också segmentet lyxbilar. Redan
under år 2007 inträffade på USA-marknaden en nedgång på sex procent inom detta
område, medan samtidigt försäljningen av
små personbilar kunde öka något. Därmed
kunde avsättningen av lyxbilar i USA hålla
sig på i huvudsak oförändrad nivå, och på så
sätt kunnat bromsa den allmänna tillbakagången inom personbilstillverkningen – i
motsats till den allmänna försäljningen av
bilar under hela föregående konjunkturcykeln inom branschen. Den djupa krisen i
USA kommer nu att allvarligt slå mot lyxsektorerna inom GM, Ford och Chrysler,
tillverkningen i USA av Daimler och BMW
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och exporten av Porsche, BMW, Daimler
och Audi till Nordamerika.
Inte minst kommer den nya branschkrisen att leda till en massiv nedgång av
försäljningen till de stora grupperna konsumenter. Den världsomspännande krisen
medför en kraftig nedgång av köpkraften
på grund ökad arbetslösheten och reallönesänkningar. Den – berättigade – oron för
krisen leder till att i många hushåll ökar
sparkvoten och inköpen av ny bil får stå
tillbaka. Ett ytterligare element är kreditkrisen. På samma sätt som ökningen av krediter för bilköp mildrade kristendenserna
sedan 2001 och hettade upp den senaste försäljningsboomen för personbilar, kommer
nu krisen för bilfinansieringsföretagen och
den höga skuldbördan hos de privata hushållen att leda till att pendeln slår tillbaka
och skärpa krisen.
Man kan belägga sammanbrottet för massefterfrågan i kristider, och motsättningen
mellan en inom kapitalismens nästan obegränsade ökning av produktionen och en
lagbundet begränsad massefterfrågan, med
imponerande citat från Karl Marx. Minst
lika övertygande blir det när toppchefer
inom bilindustrin säger samma sak: »Vi har
framgångsrikt drivit på produktionen, Nu
står inför problemet hur de varor vi producerar ska kunna konsumeras… Vi är nödgade att göra produktionsmaskineriet långsammare. Vi törs inte utveckla dess latenta
möjligheter. Våra exportframgångar har
varit stora, men förutsättningarna i världen
sätter gränserna för dessa framsteg.« Orden
är John J. Rascobs, mångårige vicechef för
General Motors och tongivande ledare
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för kemikoncernen DuPont, en gång stor
aktieägare hos GM. Rascob formulerade
dem året 1930, alltså mitt i kapitalismens
dåtida historiska kris.7

Alternativ
Reaktionerna på branschkrisen hos nationella regeringar och överstatliga institutioner som EU-kommissionen, är felaktiga
och får allvarliga konsekvenser. Åtgärder
som skrotningspremier, det temporära
uppehållet i bilbeskattningen och det
direkta finansiella stödet till bilkoncernerna utan motprestationer syftar till att
göda bilindustrin så som den är. Därmed
blir den existerande mobilitetsmodellen,
dvs den gällande modellen för fysisk rörlighet, stärkt och förlängd. Dessutom, utan
hänsynstagande till miljö- och klimataspekterna kommer denna politik endast
att mildra krisen kortsiktigt, för att senare
bryta ut igen med större skärpa. Samtidigt
berövar den länderna värdefulla finansiella
resurser som verkligen skulle behövas för
det nödvändiga skiftet av trafiksystem.
En alternativ mobilitets- och transportpolitik skulle kunna och måste – tillsammans med en alternativ energipolitik – stå
i centrum för ett krisprogram, som också
tillfredsställer kraven på en ansvarsfull
miljö- och klimatpolitik. Ett sådant program skulle behöva ställa sådana investeringar och åtgärder i centrum som gynnar
decentralisering och närhet och på så vis
gynnar icke-motoriserade transportmedel
(att gå till fots och åka cykel) och offentliga
transportmedel (tåg, spårvagn, pendeltåg,
delvis bussar).8 De två standardargument

Tidsignal_nr 9.indd 54

som framförs mot detta – att det rör sig
om miljoner arbetsplatser, respektive att
det inte skulle gå att vinna majoritet för
sådana åtgärder– är inte övertygande. Globalt finns alltså i bilbranschen, enligt officiella uppgifter, bara åtta miljoner arbetsplatser (OICA). I Mellan- och Östeuropa
och i Kina är vida fler människor anställda
inom järnvägstrafiken och i järnvägsteknik
än i bilindustrin; utvidgningen av bilmotoriseringen förstör just dessa miljöpolitiskat gynnsamma arbetsplatser. I Tyskland
är sedan ett halvt århundrade omkring
800 000 anställda i bilbranschen (för närvarande bara 7700 000, i slutet av 2009 nog
bara 730 000) och detta trots att branschen
under denna tid har flerfaldigat sin produktion. Orsaken är klar: Inom fordonsproduktionen används den modernaste tekniken för masstillverkning. För övrigt arbetar
betydligt fler tyskar inom verkstadsindustrin eller den inhemska turistnäringen än
i bilindustrin; i den tyska cykelbranschen
(tillverkning, reparation och handel) är fler
människor anställda än hos GM/Opel. En
alternativ trafikpolitik kan, när den är övertygande utarbetad, få stöd av en majoritet.
Det finns redan belägg för detta. Mer än
75 procent av den tyska befolkningen vill
ha en järnväg i offentlig ägo. Kraven på
allmän hastighetsbegränsning understöds
av en majoritet.
Bilindustrilobbyn förhindrar sedan 75
år ett genomförande av majoritetens vilja i
dessa frågor. Den förhindrar framför allt en
trafik- och transportpolitik, som lever upp
till målen för hållbarhet och klimatskydd.
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Anmärkningar
1. 2008 omsattes i den tjeckiska bilbranschen
tolv miljarder euro, i den slovakiska 8,7 miljarder euro; det sistnämnda motsvarade 72 procent
av nivån för grannlandet. I tillverkningsstatistiken nämns för Tjeckien under samma år 939 000
färdigställda bilar, för Slovakien endast 571 000,
vilket motsvarar 61 procent. Skillnaden berör
framför allt att det i den slovakiska republiken
uppstod en stark produktion av motorer, som
dock huvudsakligen fungerade som leverantörer
till fabriker i andra länder.
2. Globalt 500, Fortune, USA, 2008‑12‑03.
3. Omfattande jämförelser därtill: Winfried
Wolf, Fusionsfieber, Oder: Das große Fressen,
Köln 2000 (PapyRossa). Även i W. Wolf, Verkehr.
Umwelt. Klima ..., a.a. sid. 251ff.
4. Jämför Winfried Wolf, Lunapark21 – Zeitschrift zur Kritik der globalen Ökonomie, Heft
4 (Winter 2008/2009), sid. 37ff.
5. Süddeutsche Zeitung 2003‑08‑25.
6. För det första räknas bilindustrin räknat efter
omsättning till de tre viktigaste industrigrenarna
(tillsammans med petroleum på plats ett och elektro-, elektronik- och datorindustrin på plats tre).
Därefter är bilindustrin i de klassiska tre imperialistiska centrumen, Nordamerika, Japan och
Europa, ledande och i de viktigaste uppåtgående
kapitalistländerna Kina den mest dynamiska
industrigrenen. För det tredje det tillkommer
petroleum-bil-flyg-produktionskomplexet den
beskrivna avgörande rollen i »världskapitalets«
struktur (se ovan och anmärkning 5). För det
fjärde slutligen har bilindustrin och dess viktigaste
produkt, personbilen, mycket med kapitalismens
överbyggnad att göra. »The American way of life«,
idag snarare »the modern way of life« står för den
individuella bilburna friheten som ersättning(sdrog), att (delvis) konkret kompensera för frånvaron av fria beslut över ekonomin i helhet och
politiken.
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7. Citerat hos: 7. Zitiert bei: Eugen Varga, Wirtschaft und Wirtschaftspolitik im vierten Quartal
1929, erstmals erschienen in Internationale Pressekorrespondenz am 3.2.1930, hier nach. Eugen
Varga, die Krise des Kapitalismus und ihre politischen Folgen, Frankfurt/M. 1969 (Europäische
Verlagsanstalt – EVA), sid.92f.
8. En sådan alternativ trafik- och transportpolitik
kan här endast skisseras. Jämför här med »Sieben
Tugenden einer alternativen Verkehrspolitik« in
W. Wolf, Verkehr. Umwelt. Klima - Die Globalisierung des Tempowahns, Wien 2007, sid.372–
395.

Version för Lunapark21-skrivelse
inför årsskiftet 2008/2009 (31/12 2008)
(opublicerad)
Omfattande publiceringar och böcker av författaren
över temat bilindustri:
Winfried Wolf, Die Krise der internationalen
Automobilindustrie, in: Winfried Wolf / Michel
Capron, Spätkapitalismus in den achtziger Jahren, Frankfurt/M. 1982 (ISP-Verlag)
W. Wolf, Kein Gas, kein Spaß – Die neue Krise der
Automobilindustrie, Frankfurt/M. 1984 (ISPVerlag)
W. Wolf, Auto-Krieg – Konzerne rüsten für die
Zukunft, Hamburg 1986 (Konkret Literatur)
W. Wolf, Eisenbahn und Autowahn, Hamburg
1985, 1986 und 1992 (Rasch und Röhring)
W. Wolf, Sackgasse Autogesellschaft, Frankfurt/M.
und Köln 1988, 1990 und 1993 (ISP-Verlag)
W. Wolf, Autokrise und der Streik bei Opel Bochum
2004/2005 (Berlin, Eigenverlag, 2005)
W. Wolf, Verkehr. Umwelt. Klima – Die Globalisierung des Tempowahns, Wien 2007 (Promedia),
2. erweiterte Auflage Sommer 2009.
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Pensioner och Moral
– föredrag på Statens Pensionsverks
Pensionsdag, 2 oktober 2008
Dick Forslund

Det är möjligt att åhörarna på Statens Pensionsverks årliga Pensionsdag i höstas
blev förvånade över företagsekonomen Dick Forslunds bidrag. Det är i vart fall troligt,
att föredraget stack ut i mängden – inte minst med tanke på att närmast föregående
talare var AMF:s vice VD Ingvar Skeberg, som sedermera skulle få avsked för sina
egna förehavanden i AMF:s ledning.
Tydlighet i frågan om pensioner och moral blir oundvikligen ett frontalangrepp på
pensionsreformen och Pensionsdagen är inte det naturliga forumet för att dela ut
råsopar mot tjyvsamhället, vilket talaren väl kände på sig. Men det är nog inte heller det
tillfälle då publiken förväntar sig att få pensionärer omdefinierade till att vara tjänsteutövare, eller att få farhågorna om att samhället kommer att digna under pensionsberget
så grundligt avfärdade. Kanske var det också behovet av att försvara så kontroversiella
teser, som fick talaren att överskrida tiden med mer än tjugo minuter.
Föredraget följs av en nyskriven epilog, som både förtydligar vissa påståenden
och uppdaterar föredraget mot bakgrund av händelseutvecklingen sedan oktober
2008. Dick Forslund kom i höstas ut med boken (och doktorsavhandlingen) Hit med
pengarna! Sparandets genealogi och den finansiella övertalningens vetandekonst
(Stockholm, Carlsson Bokförlag 2008).

Vad ska en börja ett föredrag om pensioner
och moral i? I vilket fall har jag bestämt
mig för att hålla ett skandalöst optimistiskt
föredrag, i kontrast till en del av det som
sagts här idag.
Men vad ska det här föredraget grundas
i? Vad ska det börja i? Här är en början:
Adam Smith mest blev känd som nationalekonom. Men i grunden var han moralfilo-
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sof. I sin bok De moraliska känslornas teori
från 1759 skriver han – faktiskt i bokens allra
första mening – i min översättning:
»Hur självisk än människan kan antas vara,
så finns där uppenbarligen egenskaper i
hennes natur som gör henne intresserad av
hur det går för andra och som gör deras
lycka nödvändig för hennes eget välbefinnande, även om hon inte får ut något
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påtagligt av den lyckan för egen del, annat
än nöjet att se den.«

Det är ett första obevisat påstående. Ett så
kallat axiom, som han börjar boken i. Man
är tvungen att känna efter själv om det där
är sant eller inte, leta i sin erfarenhet om
det är möjligt att börja tala om moral på
det sättet, så som Smith gör. Han börjar i
allmän vänskapskänsla, i fellow-feeling, skriver han på gammal engelska. Han börjar i
en första bräcklig punkt. År 1759 påstår han:
Det finns hos alla en universell sympati för
andra. Var och en av oss kan i grund och
botten liksom inte låta bli att känna den.
Tvåhundrafemtio år senare ska vi kanske
mera luttrat säga, att Smiths axiom i och för
sig lever överallt, men att det också ständigt
blivit och ständigt blir krossat och vederlagt. Men sedan kan vi väl ändå gå honom
till mötes och säga, att om nu sympatin för
alla finns där någonstans, så finns den i så
fall som något att hela tiden strida för och
försöka göra sant? Och kanske erkänna att
utan den striden så skulle samhället så som
vi känner det upplösas. Allmän sympati för
andra är alltså i så fall ständigt närvarande,
men alltså för att göras sant. Och åtminstone på det sättet verkar den på oss och på
samhället, vi kan säga: som en samhällets
egenskapsmöjlighet. Det skulle vi då kunna
medge.
I så fall skulle vi kanske kunna inspireras
av Smiths axiom, som en slags första fråga
(innan beräkningar och teknikaliteter tar
vid) vad slags känsla ett pensionssystem ska
grundas i: vad pensionssystem känslomässigt ska omges av, vad det kan omges av?
Och vi bör, tycker jag, kritiskt fråga vilka
känslor dagens system har en tendens att
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omges av så som det idag ser ut (i den lavin
av texter som kommer från alla håll, särskilt
texter med finansiell reklam).
De frågorna berör även så kallad »långsiktig stabilitet«. Det tror jag bestämt. Jag
tror att de känslor ett pensionssystem kultiverar, gör till kultur eller – om man så vill
– till för-givet-tagen samhällskänsla, är vad
det handlar om när vi talar om långsiktig
stabilitet. På verkligt lång sikt, så är oro
och osäkerhet faktiskt dåliga vänner; i pensionsfrågan, och inte bara i andra finansiella
frågor. Det sistnämnda är något som idag
är uppenbart.
Jag återkommer till ord som »vi« och
»oss«. I sin avhandling påpekar språkvetaren Claes Ohlsson hur orden »du« och
»dig« är extremt frekventa i PPM:s material
och i allt tal om pensioner idag. Vi tilltalas
också i reklamen allt oftare med »Jag«, vill
jag tillägga. Det är en övertalningsteknisk
uppfinning. Det finns äldre exempel på det.
Men allmänt tilltal med »Jag« till en stor
befolkningsmassa är idag mycket vanligt,
för att påverka »just mig«, när »jag« i texten
på så sätt talar till mig själv. Men jag ska nu
använda mycket »oss« och »vi« i föredraget:
inte bara som retoriskt knep, utan även visa
på realiteter som gäller oss.
Känslan för andra ska jag alltså beröra
i vad som följer. Men låt oss först se på
moralen. Då vill jag påstå: Moralerna när
det gäller socialförsäkringar och pensioner, de tycks sitta fast inom ramen för en
logisk matris. Denna moral-logiska matris
är sedan lång tid tillbaka som den är. Den
ger oss fyra rutor att stå i: Två rutor som är
logiskt oantastliga och två som präglas av
logisk obalans.
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Det finns en moralisk position i den här
frågan som vi kan kalla för att vara finansiellt stoisk. Dess oantastliga logik är, att om
jag inte begär hjälp från andra, om jag inte
belastar andra med mina krav, då har jag
inte moralisk skyldighet att svara positivt på
andras krav på mig, eller bry mig om olika
propåer. Ty jag ber ju själv inte de andra om
hjälp. Jag reder mig själv. Jag har inget att
återgälda (»gälda« kommer ju från tyskans
Geld som betyder pengar). Idag framstår
denna hållning som tydligt kopplad till
finansmarknader och den professionelle
investerarens idealt kyliga hållning (ja,
idealt kylig). Det är en hållning som liksom
nödvändigt följer ur den finansiella investeringens grundläggande osäkerhet. Och
ur dess ensamhet, som kanske kan kännas
tryckande eller beskyllas för att bli kallhamrad. Eller berömmas för att den hävdar
personligt oberoende eller att ansvaret för
det egna tas i den positionen, i vilken även
finns en känsla av frihet, säger kanske den
som förespråkar den. I den positionen kan
jag för övrigt inte skylta med framgångar
och inte heller gnälla över förluster. Isen
eller härdsmältan i magen ska vara intern.
Sådant som händer under den stoiska ytan
är bara mitt, inget att besvära andra med.
Sedan går det – idag liksom långt tillbaka
i tiden – att urskilja en position som vi kan
kalla finansiellt solidarisk. Denna position
är historiskt mera knuten till finansiella
försäkringssystem och till folkrörelser
som även byggde små försäkringssällskap
(knappt 4 000 små sjuk- och begravningskassor fanns det i Sverige vid förra
sekelskiftet). Som morallogiskt påstående
(som för tillfället är i ett slags underläge i
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pensionsfrågan eller undanskymt) kan den
positionen sammanfattas: Om jag är beredd
att ge hjälp åt andra när de behöver, då har
jag också rätt att sedan kräva den hjälpen, när
jag behöver den. Också den positionen är
helt logiskt balanserad; åt motsatt håll och
därför inte präglad av det ensamma. Kritiker framhåller till exempel den tryckande
sociala kontrollen som kan bli följden, bundenheten till andra, ett beroende som blir
obehagligt pockande… och så vidare. Förespråkare framhäver gemenskapen, ansvaret
för andra, tryggheten, löftena som avges.
Borgerlighet och arbetarrörelse är förstås
rätt tydligt grupperade här på var sin sida.
Vi känner igen argumenten. De är mycket
gamla. Men i striden mellan dessa båda
moraliska hållningar, krävs också liksom
två ytterligare positioner. Det krävs något
den solidariske eller den stoiske värderat
lika. Det tänker man inte alltid på, men vi
måste också vara överens om något när vi
strider. Det som i givandet och tagandet av
pengar värderas lika, faller i den moraliska
matrisen ut som ytterligare två positioner.
Det är ståndpunkter som både stoikern och
den solidariske gemensamt kan kritisera
och fördöma, eller berömma och hylla.
Matrisen får på så sätt fyra rutor att både
se sig själv och den andre stå i. Här är de
båda andra positionerna på spelbrädet:
Dels är vi alla överens om att det är berömvärt att ge mer än man själv begär. Ja, eller
till och med bara ge till andra utan att
egentligen själv ställa några krav. Det är en
tredje position som välgörare eller helgon.
Och till sist – inom samma logik av
orsak-verkan (av att å ena sidan Begära eller
Inte Begära och å andra sidan Ge eller Inte
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Ge På Begäran) – finns det en slags fjärde
position att stå i. Alla som deltar i denna
moral-logiska strid om pengar värderar den
lika. Domen över den som står i denna
position, eller påstås stå där, lyder: Det är
förkastligt att kräva hjälp och stöd utan att
vara beredd att ge det själv, att smita från
sin del, att ge alldeles för lite till andra, när
de är i knipa, sedan man själv snott åt sig,
men alltså utan tanke på att bidra. Det är
smitarens, tjuvens eller kanaljens position.
Tillsammans med de två andra rutorna
på moralbrädet utgör detta hela tankematrisen. Det tycks gälla över långa tider att
det finns fyra alternativ i det här spelet.
Här finns när det gäller vår pensionsdebatt till exempel den stimulerande frågan
om vilken generation som egentligen är
skyldig vilken generation pengar. Är fyrtiotalisterna tjuvarna – så som är ett vanligt
påstående. Eller är de tvärtom välgörarna,
som kommer att få mycket mindre än vad
de gett till andra generationer? Det pågår
ett sammanbitet räknande. Tjänstemän på
finansdepartementet räknade på det här för
ett par år sedan. De skrev om det på Dagens
Nyheter Debatt, 14 december 2006, under
rubriken: »Fyrtiotalisterna förlorarna i
svensk välfärdspolitik.« Debattörerna ville
även blåsa liv i idén om det sociala kontraktet, där »de unga garanteras sin försörjning som pensionär om de idag försörjer
de gamla« – helt enkelt genom att nämna
den idén och samtidigt peka på floden av
miljarder som varje år far genom systemet
för inkomstpension från förvärvsarbetande
till pensionärer. De slog då ett slag för den
finansiella solidariteten, så att säga. Men de
påpekade i samma andetag att det egentli-
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gen var de andra generationerna som hade
tagit och skulle komma att ta för mycket, i
jämförelse med dem som fötts på 40-talet.
Balansen mellan Givit och Fått hos fyrtiotalisterna, uppmättes ligga på plus, om allt
togs med i beräkningen, alla socialförsäkringar. Och hade de inte argumenterat på
det sättet, tänker jag, då vore de utanför
matrisen på fyra rutor. Ty där ska jag vara
när jag säger något om detta. Annars är jag
utanför vad det här går att tala om. Annars
har det jag säger ingen relevans och behöver inte prövas som sant eller osant. Det
är utanför det sanna område där sant och
osant blir prövat, skulle vi kunna säga.1 En
får inte »ställa sig utanför debatten«, om en
ska delta i den. Eller hur?
Det pågår ett mätande spel på det
logiskt-moraliska brädet med fyra positioner. Mellan dem måste allas tänkande
i denna fråga liksom irra runt. Så är det
inte bara under stora politiska skeenden.
Så kan tänkandet irra även i det lilla som
rör pengar, till exempel när jag möter
någon i tunnelbanan som ber om pengar
och sekundsnabbt vacklar inombords om
vad jag ska svara. Då vacklar jag i tanken
omkring på det moralbrädet. Att det är
så, det har börjat drabba mig som en slags
insikt. Men samma irrande mellan de fyra
rutor som här finns att tänka i, det pågår
i stor skala, i synnerhet idag när det gäller
pensioner. Det påstår jag.
Hur skulle det då gå att börja famla
1. Detta om det sanna området är en tanke hos
filosofen och idéhistorikern Michel Foucault.
Se: Michel Foucault, Diskursens ordning (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings förlag Symposium,
1992)
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efter något annat utanför den där moraliska matrisen och sedan även ge det tankeklädnad?
Jag har till exempel föreställt mig att
det skulle kunna gå att bryta igenom detta
spel, på ett sätt som både är i kontakt med
tidsandan och kraftigt bryter av mot den,
med argumentet att vi när vi är ålderspensionärer tillhandahåller en tjänst. Att vi
tillsammans med andra pensionärer säljer
en slags kollektiv vara, för alla att så att
säga konsumera: andra pensionärer såväl
som barn och förvärvsarbetande. Att vara
pensionär är då att utöva ett yrke, att tillhöra en yrkeskår. Den bidrar till samhället
med något ogripbart, men som icke desto
mindre kan kännas. Och om någon invände
mot det argumentet skulle jag till att börja
med svara att det ju sägs att vårt samhälle
har blivit allt mera tjänstebetonat.
Jag ska säga något mer om detta allra sist.
Men jag sätter först känslan i centrum för
att en stund komma bort från spelet med de
redan givna två moralerna – och de två avvikelser från dem som vi alla är överens om,
och som får oss att ge beröm till andra och
oss själva, eller fördöma andra och oss själva
– allt medan vi i andanom tänker oss stå i
en av två logiskt oantastliga positioner: GePå-Begäran (och därför ha något att fordra
av andra) eller Avstå-Från-Att Begära (och
därför heller inte bli satta i skuld till andra).
Det här, anser jag, är ett av exemplen
på, att det finansiella systemet med dess
marknader, försäkringssystem och pengar,
inte är amoraliskt. Tvärtom: Det är på ont
och gott ett centralt moraliskt system i vårt
samhälle. Där har jag en annan åsikt än
många andra.
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Med det synsättet är dagens situation
på finansmarknaderna ett slags moraliskt
sammanbrott. Utan att för den skull värdera det: Det är ett sammanbrott för moraliska logiker (liksom för moraliska doktriner om finansen, om att inte begära hjälp,
om att inte ingripa utifrån, låta vara i fred,
med mera) – men mer grundläggande är
det ett sammanbrott för en viss typ av
strikt isärhållning och distans mellan oss
och andra, mellan oss och det som annars
vore omedelbart begärligt. Det finansiella
systemet upprätthåller sådan distans över
tid och rum när det någorlunda fungerar.
Moral är för övrigt (fortfarande med det
synsättet) något som håller oss isär från
saker, från handlingar och från varandra,
i våra olika roller och i våra olika hierarkier, i stort och smått, i vårt samhälleliga
umgänge. Väntan och återhållsamhet är
moraliska kärnverksamheter som finansen
bestämt stagar upp med avtal, regelverk
och tekniska konstruktioner, men ytterst
med de laddade ting som pengar är. Pengarna, som sådana, tvingar oss till väntan
och återhållsamhet. De sätter oss liksom på
plats. Det känns förstås mest påtagligt när
vi har lite pengar. Finanssystemet förverkligar detta platshållande och turtagande –
det vill säga väntan på min tur – i stor skala,
när det fungerar. Så att inte alla rusar från
sina platser och liksom stöter samman i
samma punkt av här och nu och skriker
»Hit med pengarna!«, »Nu!« Ett centralt
moraliskt system i samhället alltså, och det
är därför vi kan – det är därför det är möjligt
– att överlämna alla våra moraliska överväganden i finansiella frågor till det systemet
självt... eller hur?
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1. Aftonbladet 2004-12-02

Man skulle över huvud taget kunna
tro att siffrornas och logikens sanningar
kommer först. Att siffrorna grundlägger
vad vi gör. Men följer man sparsamhetspropaganda, finansreklam och kampanjer
för folkbildning om pengar under ett par
hundra år upptäcker man, tycker jag mig
att funnit, att harm, oro eller stolthet, eller
vad det nu kan vara, kommer före logiken
och de bevisande siffrorna, i ett hav av uppfordrande och uppbyggliga texter. Granskar
man sådana texter så ser man: Beräkningar
och tekniska lösningar, de följer ytterst ur
känslor, svarar dem, motsvarar dem, lever
upp till dem. Före beräkningarna finns en
strid och debatt om vilken den rätta känslan
är som man bör känna. Sedan, när detta
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väl är fastslaget, följer beräkningarna och
bevisen ur den känslan.
Låt oss nu ha Smiths axiom om universell
sympati som tankeväckande kontrast till en
metafor, ett bildligt uttryck, som cirkulerat
runt sedan den 2 december 2004, då det
första gången kom i tryck.
Uttrycket väckte allmän ilska, men också
generade skratt. Och uppskattning, för det
kom inte ur bruk. Vissa uttryck låter så bra.
De sammanfattar Sanningen så bra, att de
måste upprepas. Som tungan återvänder till
den onda tanden. Jag fick själv den mycket
allvarliga frågan på ett symposium tidigare
i år: »Men finns det då ett köttberg??« Och
jag drev min uppfattning: »Nej, så är det
inte…«, på mycket enkla rationella grunder. Så enkla att jag kommer att utmana
löjet om en tio, femton minuter inför en
så insatt publik som denna.
Jag sa: »Nej, det är inte sant«… och
argumenterade för min uppfattning. Men
efteråt insåg jag, att jag nu också ägde
denna metafor, slagfärdigt övertagen från
överproduktionsproblem i charkuteribranschen. Uttrycket pekar obehagligt, i sin ena
tolkningsriktning, in på Slakthusområdet
i Johanneshov. Åt det andra hållet pekar
det på ett kvotförhållande i en befolknings
ålderssammansättning. Det pekar på en
matematisk kvot. Så som det också gör
i ingressen till Aftonbladets rapport om
händelsen där begreppet försörjningskvot
strax följer:
Metaforen ingår nu i mitt ordförråd. Och
som sådant fenomen, som ett sådant objekt
för tanken och som en del av grunden för
känslolivet att stå på i den här frågan, den
samhälleliga sida av känslolivet som vi delar
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2. »Kommenterande köttberg«,
i Dagens Nyheter
Kultur, 2008-02-12

med varandra ... så finns det till. Nu är då
frågan: om nu det här bildliga uttrycket
nu också är mitt, har jag då också blivit en
del av det? Det sprider sig nämligen och
behöver inte bara beteckna pensionärens
föregivet onyttiga verksamhet. Det har i
sin cirkulation, som träffsäker Sanning att
kluckande säga om de andra. Det kan nu
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också beteckna onyttig verksamhet över
huvud taget.
Hålla föredrag till exempel, vad vet jag?
En ansedd skribent citerar på Dagens Nyheters kultursida en professor från Oxford i
februari i år. Det finns Kommenterande
köttberg, om än på betryggande avstånd,
i England än så länge. Där finns i pressen
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»en betydande dödvikt i form av kolumnister och kommentatorer«. Många av dem
har för länge sedan passerat sitt »bäst-föredatum.«
Inlägget slutar med att den där professorn sagt att hotet mot de brittiska tidningarna kommer »från det kommenterande
köttberget på de fina morgonbladen.«
Men detta politiskt/moraliska uttryck
pekar också åt ett tredje håll: Mot en slags
vetenskaplig hållning. När jag säger »Köttberg!« om vad andra sysslar med då har
jag liksom gjort mig av med sentimentalt
babbel, för att istället visa att jag ser objektivt på ett problem, ser på det med distans.
Känslobefriat. Som en riktig kunnig person
som bara bekymrar sig om själva sakfrågan. Ja, det är väl vad den som använder
uttrycket vill säga oss?
Men det är en dödvikt alltså, att släpa på,
skrev den politiske kåsören. Det är något
som passerat sitt bäst-före-datum. Frågan är
förstås: kommer jag undan metaforens kraft?
Det finns här även ett annat plan än det
påtagliga. Det är ju så, att när vi angriper
de andra, så ska vi akta oss så att vi inte
egentligen angriper oss själva.
Det hävdas ju inom psykologisk vetenskap. Och det är ju inte särskilt kul om jag
har en dödvikt att släpa på, men i andanom
egentligen släpar på mig själv, som levande
död vikt. Så att tolkningen av andra bara
ändar i en tolkning av en själv. Som inte
känns så bra.
Det finns en klassisk text där detta dyker
upp. Den är från 1934 och otäckt präglad av
tidsandan då. Men låt oss bara fundera över
det mer oföränderliga i den texten, vad den
därför pekar på i nuet. Texten jag tänker på
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är skriven sextio år innan 1994, när beslutet
om vårt nya pensionssystem togs.
Hur kände sig makarna Myrdal när de
skrev Kris i befolkningsfrågan? Vilka känslor
ger den boken uttryck för, när den logiskt
resonerar om demografiska nyckeltal som
förändras åt fel håll? Författarna gör en
historisk förutsägelse om känslomässig
härdsmälta i samhället. Den kommer att
ske redan på 50-talet. Förutsägelsen infrias
inte alls. Det är i grunden en prognos om
en känsloutveckling som misslyckas här,
vill jag påstå. Detta består inte bara i att
författarna inte kan förutse de så kallade
»rekordåren«. De är tvärtom övertygade
om att ett växande välstånd, i absolut
bemärkelse, kommer. Jag tror att felslutet
kommer sig av en grov underskattning av
alla framtida andra: Av allas förmåga till
framsynthet, tro på och känsla för andra.
Deras kapitala felbedömning kommer sig
av en underskattning av vilka andra möjliga
känsloliv det finns i frågan om pensionerna,
av Adam Smiths vänskapskänsla kanske.
Vi behöver alltså inte bli ledsna när vi hör
det här. Tvärtom ska vi vara lättade och bli
optimistiska. Det är min barnsliga avsikt.
De skriver om den »flodvåg av intellektuell senilitet i det sociala livet, vilken
såsom en följd av den förändrade åldersfördelningen om ett par decennier måste
börja stiga i landet«. Redan på 1950-talet
kommer detta alltså att ske, tror de. De
skriver om hur det »kommer att kännas
outhärdligt för den generation, som då
står i sin krafts dagar.« ... »detta allra
helst« ... tillägger de ... »som vi gamla då,
såsom de gamla alltid gjort, komma att
segt häfta fast vid de sociala maktpositio-
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3. Kampanj under premiepensionsvalet, år 2000
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nerna och vid förmögenhetsinnehavet.«2
På 1880-talet »fanns det här i landet
omkring 12 personer i åldern 15-65 år på
varje person över 65 år. Sedan 1890- talet har
relationstalet hållit sig över 7 och kommer
väl att göra det ytterligare något decennium«. Men sedan blir den siffran bara
sämre. Även om man gör vad de kallar »relativt optimistiska antaganden«, kommer
talet i slutet av 1970-talet ha sjunkit till 4.
Med »nästan dubbelt så många åldringar
i förhållande till individer i de arbetsföra
åldrarna som nu.«
»Med denna övertalighet av åldringarna«,
skriver de, »följer till en början ett allvarligt försörjningsproblem.« Men vad består
detta försörjningsproblem i? De fortsätter:
»En relativt större del av våra inkomster
kommer att gå åt att draga försorg om alla
dessa gamla. Kostnaderna för den sociala
och den individuella försörjningsplikten
komma att trycka allt tyngre.«
Nyckelordet här är frasen »relativt«, alltså
»en relativt större andel av våra inkomster...« för välståndet som sådant kommer
i och för sig att öka, skriver de som sagt på
annat ställe i sin debattbok. De fortsätter
i alla fall:
»Det är måhända ett tecken på en djupt i
den mänskliga själen rotad otacksamhet,
men ett faktum är, att såväl i de primitivaste
som i de mest högkultiverade samhällen är
det ingen kostnad, som förnimmes mera
outhärdlig om den växer. Den framstår så i
2. Citaten här och som följer ur Alva & Gunnar
Myrdal, Kris i befolkningsfrågan (Nora: Bokförlaget Nya Doxa, 1997/1934), s.  103–105. Kursiv/
betoningar är tillagda.
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egentlig mening ’improduktiv’«. Med »framstå som«, kan vi här på prov läsa »känns«.
Och det är ju sant: Några försörjningskvoter för barnen ställs väl aldrig upp i det
offentliga samtalet. Nej det är visst och
sant, barnafödande är ju för demografen
tvärtom den långsiktiga lösningen på det
så kallade försörjningskvotsproblemet!
Makarna Myrdal skriver: »Folk försakar
ofta med glädje för sina barn – de se till
och med däri gärna ett värdigt livsmål –
men icke för sina gamla. Naturligtvis äro
de humana impulserna tillräckligt starka
för att de gamla skola bli försörjda och väl
försörjda«. Fast de lägger till: »Men det
kommer att ske under en stigande känsla
av olust över landet.« När de talar om sin
egen generation säger de tragiskt nog: »vi
[komma] att verka i hög grad tryckande
på livlusten i landet«. Och de har ju så in
i norden fel. Vi vet att de fick kapitalt fel.
Det visste de förstås också sedan. Och de
fick ju också själva, som gamla, beröm för
sina gärningar.
ATP-reformen genomfördes inte i en
känsla av »i människosjälen djupt rotad
otacksamhet« mot de äldre. Tvärtom i propagandan framhöll väl de olika sidorna på
olika sätt den motsatta känslan. ATP-avgiften »förnams inte vara outhärdlig« när systemet var sjösatt. Ja, hade sifferberäkningar
av vilken generation som var skyldig vilken
generation då stått i förgrunden, hade det
nog inte blivit någon ATP-reform. Det låg
i själva sakens natur, eller i det tekniska
problemet att starta det.
Hur mycket hade de första förmånstagarna rent penningmässigt egentligen
överfört till de generationer som redan var
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döda eller i 80- eller 90-årsåldern? De nya
ATP-pensionärerna var väl kanske djupt
skuldsatta? Ja, hur skulle det vara möjligt att
göra sådana kalkyler? Kalkylerna, om vem
som är skyldig vem hur mycket, kan först
börja när systemet väl är igång. Kalkyler kan
inte sätta igång systemet. Om något så är de
snarare ett hinder för att starta det.
Makarna Myrdal trodde även bestämt att
»landets välstånd kommer att stegras även
absolut taget, det vill säga i förhållande till
dess nuvarande nivå« utan närmare precision. Det var pensionsavgiften i termer av
»den relativt större andel av våra inkomster« som skulle ge upphov till outhärdliga
känslor mot de äldre (och därför kanske
mot en själv).
Problemet är dock att i just den frågan
är det på det sättet, att hur vi än vänder oss
så kommer vi inte undan. Om den så kallade försörjningskvoten verkligen minskar
så tar detta sig på något sätt ett uttryck.
Antingen i ökad offentlig avgiftskvot, eller
i avgift att privat ålägga sig själv. Frågan
blir då hur detta känslomässigt ska gå att
uthärda, på vilket sätt det uthärdas bäst,
och vilka känslor inför denna förväntade
vridning i en »försörjningskvot« – bortsett
från problemet att göra sådana prognoser
överhuvudtaget – som vi ska försöka uppamma, och vad lösningen som väljs i sin tur
uppammar för känslor hos oss.
På precis samma nivå som i den här
modellen över Pensionsproblemet [Bild 4]
som Socialdepartementet publicerar 1998
för att i efterhand förklara för medborgarna
varför pensionsreformen var nödvändig i
just den form den tog sig… så tänker jag
bara räkna själv i modellen som en intres-
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4. Socialdepartementet, Pensionsreformen:
Slutrapport juni 1998, s.9.

serad medborgare, men som först liksom
glömmer bort att göra vissa divisioner.
I den här tablån har nyckeltalet »försörjningskvot« satts i centrum; det tal som från
år 1880 alltså gått från 12, till 7 på trettiotalet, till 4 på sjuttiotalet – förutsåg makarna
Myrdal – och sedan här i tablån år 2000
till 3,33 (nämligen 100/30). Och år 2025
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kommer makarna Myrdals nyckeltal att
vara 2,4 cirka. Då beräknas det ju gå, som
vi ser, 100 små förvärvsarbetare – vi kan
kalla dem »A« – på 41 ålderspensionerade
figurer – som jag förstås kallar »P«. Och
100/41 blir ju 2,4 lite drygt och ungefär.
Det blir bara värre och värre, eller hur?
Och dessutom: SCB sätter idag tiden för
förvärvsarbete till mellan 20-64 år i sin
statistik, och inte till mellan 15-65 som i
makarna Myrdals 75 år gamla bok. Vi har
ju förvärrat kvoten med längre tid i utbildning!
Nu låter vi alla glömma bort vem som
är pensionär och vem som är förvärvsarbetande.
Bara A får löneinkomster. 100 stycken A
får tillsammans 100 i lön. Men vi har glömt
vilka som är A. År 2000 delar därför 130
figurer på totalinkomsten 100. Alla får då
0,77 vardera i inkomst: 100/130 = 0,77.
Sedan låter vi alla A:s lön växa med 1,6 procent varje år i 25 år. 1,6 procent är normen
för årlig lönetillväxt i vårt nya system.
100 * 1,01625 = 148,7
År 2025 så delar 141 figurer på 148,7. Då
får de 1,055 vardera. 148,7/141 = 1,055. Allas
inkomster har vuxit med 37 procent på 25
år. Är det inte konstigt?
Men sedan kommer vi till våra sinnens
fulla bruk: Nu minns vi igen vilka som är
pensionärer. Pensionsavgiften sätter vi först
till 18,5 procent, den som gäller nu. År 2000
får 30 pensionärsfigurer därför dela på 18,5.
Det är 18,5 procent av hundra. Då får de 76
procent av de förvärvsarbetandes inkomst
efter avgift på A:s löner. Nu beslutar vi att
dessa 76 procent i fortsättningen får gälla.
När nu totalinkomsten igen växer i hela
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systemet till 148,7 under 25 år … så växer
allas personliga inkomst med 38-39 procent. P-figurerna har fortsatt 76 procent
av A-figurernas nettoinkomst efter avgift.3
Var finns haken? Var förutsägs det bli känslomässigt svårt?
Det är inte levnadsnivån som är problemet, det är köttbergseffekten: Det är hur arga
alla små A blir av detta, menar många. »En
relativt större andel av våra inkomster …«,
skrev makarna Myrdal 1934. Det var detta
som skulle »trycka allt tyngre«. Och tänks
det inte likadant här idag: För gör man så
här då ökar pensionsavgiften långsamt för
A i denna symbolekonomi: från 18,5 procent till 23,7 procent av A:s inkomst under
25 år. Ordet »orimligt« återkommer här i
styrdokumenten. Figurerna i min modell
har ju ett förmånsbestämt system. Då blir
det så här.
Nu låter vi stället pensionerna i vårt lilla
miniatyrsamhälle vara avgiftsbestämda. Så
är det nu i vårt nya system. Det tror vi är
långsiktigt hållbart. Nu blir »vi« A:are inte
lika arga på de där P:arna. Då konstanthåller
»vi« avgiften till 18,5 procent under 25 år.
Jag ska inte trötta er mer med detta.
A-figurernas inkomster ökar förstås nu med
fulla 48,7 procent under 25 år, om lönerna
ökar med 1,6 procent per år. Pensionen ökar
med blotta 8 procent under 25 år. År 2025
blir pensionen då 55 procent av slutlönen,
inte fortsatt 76 procent av slutlönen som i
modellens »förmånsbestämda« system där
3. För närmare utredning av detta och några av
de följande påståendena i siffror, se: Dick Forslund, Hit med pengarna! Sparandets genealogi och
den finansiella övertalningens vetandekonst (Stockholm: Carlssons förlag, 2008), kapitel 13.
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5: Tidningen Lyckoslanten, 1926.

6. Tidningen Lyckoslanten, 1938.

avgiftskvoten tilläts stiga och förmånen var
fast. I det avgiftsbestämda systemet kan A se
fram emot att få sin inkomst nära nog halverad när hon eller han går i pension. Det vill
säga när A blir P. De flesta av oss blir P.
Och vad ska A göra då? Vad ska A göra
med det där extra tillägget till inkomstökningen som A varje år har »tjänat på«
att fixera »våra« avgifter, istället för att låta
förmånerna för »de andra« (P:arna) vara
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fixerade? Ja, det blir ingen extra konsumtionsfest av detta. Det påpekas för oss
dagligen i finansiell reklam. Denna extra
inkomstökning ska inte användas till konsumtion utan dras av med råge. Den ska
också gå till pensionen. Även då går pengarna genom det membran som kvotstrecket
mellan A och P utgör (A/P) – det streck
som vi fruktar också är en brottanvisning
mellan generationer. De går till sådana som
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är P, här och nu. Men nu går pengarna en
annan väg, via finansmarknaden, i risktagande förvaltning på alla håll. De passerar
genom kvotstrecket mellan A och P i köp
och försäljning av aktier och värdepapper.
Det känns mycket bättre.
Pengarna går till pensionärerna – men nu
vidtar också en kapplöpning i massiva egna
insättningar i fonder och på konton. Också
då löper pengarna själva genast vidare till
andra. Men här vet vi ju, att utanför Socialdepartementets lilla symboliska tablå, i
samhället självt, så är de individuella förutsättningarna för att delta i tävlan minst
sagt lite olika.
I alla fall, i denna kapplöpning övertalas
vi att välja. Och om man inte väljer. Så är
det på något sätt som om det också drabbar kroppen och leder till social utstötning.
Precis som det gjorde för Slösa när hon inte
sparade:
Liknande olyckor drabbar karaktären
Dan Bäckman år 2002 i en av de filmer
som distribuerades av Premiepensionsmyndigheten (PPM) i runt 190 000 exemplar
till nytillkomna i premiepensionssystemet
på CD-ROM. Han är en vandal som slår
sönder sitt eget hem för han väljer inte
fonder och han blir ensam, han blir hunsad
med och han blir matförgiftad.4
Men de rationella argumenten för att få
Dan Bäckman att göra ett finansiellt val är
bräckliga. Här finns en ny moralism. Om
moralism kan sägas vara att predika moral
som är svår att praktisera.
För om vi fäster blicken på alla, så
4. PPM-film: http://www.youtube.com/
watch?v=W6DOYzlGm2g (2009-04-01)
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kommer alla dessa ansträngningar att leda
till en växande spridning runt ett godtyckligt genomsnitt. Som i det följande viktiga
histogram från PPM som visar resultatet
för oss, inte för »dig«.
Detta är från 2006. Det såg väl rätt bra ut
då.5 Då är det bara 250 000 personer som
ligger på minus.
De rationella argumenten för det nödvändiga valet mellan olika fonder tar snabbt
slut, när allas ansträngningar betraktas sammantaget: När vi talar om oss alla.
Om demografisk utveckling verkligen
skulle skapa problem i försörjningen finns
det inget sätt att undkomma det genom
miljoner människors individuella ansträngningar på en global finansmarknad.
Och när gäller vår förmåga att hantera
föregivna eller verkliga konflikter mellan
generationerna är den känslogrundande
kultur som omger sådana dispyter som
avgör. Det är min tro. Så därför, på prov,
argumentet:
− »Pensionsavgifter«?! Jo, det är betalning för en tjänst utförd för samhället, för
alla att se på med tillfredställelse, utförd
av en särskild yrkeskår som de flesta av oss
kommer att uppgå i. I den sysslas det med
resor, studier och allt möjligt. Där utövas
mytomspunna sysslor som att mata fåglar,
läsa sagor för barnbarnen, påta i trädgården. Den tjänsteutövningen går långsammare med åren. Denna stämningsskapande
syssla, och allt kringarbete på sjukhem och
5. Sedan föredraget hölls är nya rapporter upplagda. Effekten av finanskrisen på detta histogram
(som sedan 2007 räknas fram av PPM på delvis
annat sätt) följer nedan i den avslutande epilogen.
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7: PPM-statistik 2006-12-31, www.ppm.nu (»Årsstatistik«)

särskilda boenden som underhåller denna
samhällets viktiga basverksamhet, ska inte
prissättas av oss långt under sina civilisatoriska värden. Den verksamheten ska
skänka försäkran inombords om, att ens
egen ålderdom är fullkomligt socialt och
ekonomiskt garanterad. Under yrkeslivet är
det bra att ha den känslan i bakhuvudet, det
hävdar jag. Då blir det till slut på alla andra
viktiga ställen, än de där pensionären utför
sina sysslor, mera gjort även då.
Vi kan starrbliga på ett kvotförhållande,
eller vi kan, så ofta som möjligt, upplösa det
i ett enda Vi. Samhället blev rikare under
makarna Myrdals tid. Nu är samhället ännu
rikare. Ja, själva denna materiella rikedom
i OECD-länderna och hur den skapas är
idag också en del av ett klimatproblem. Det
vet vi idag. Idag borde det gå ännu lättare
att i pensionsfrågan känna helt annorlunda,
och sedan låta lösningar i form av system,
beräkningar och teknikaliteter följa ur
sådan ny känsla.
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Pensioner och Moral: Epilog
Tiden som gått sedan 2 oktober 2008, då
ovanstående föredrag hölls, har gjort att
något mer bör sägas om pensioner, pengar
och pensionsreform samtidigt som några
påståenden i föredragsmanuskriptet förtydligas – i synnerhet nu när den så kallade
»finansiella bromsen« slår till.
Riksdagens pensionsgrupp är kallad till
möten. Dessa möten gäller pensionsreformens legitimitet. Frågan som ska behandlas
är inte av det samhällsomstörtande slaget.
Den är: »Ska bromsens automatiska sänkning med 500 kronor per månad av en pension på 12 000 kronor jämnas ut över några
år eller ska pensionen sänkas omedelbart
med hela beloppet?«6 Frågan berör ännu
bara konsekvenserna för pensionerna av
händelserna under 2008. Vad som kommer
att följa av år 2009 är en annan fråga.
6. Sveriges Radio, 2008-03-10, »Risk för stora
pensionssänkningar 2010«, www.sr.se
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Första klargörandet: Den atmosfär som
den där frågan ställs i blir allt tjockare av
stanken från nya avslöjanden om »förmånsbestämda« pensioner på tiotals miljoner per
person för så kallade »beslutsfattare«. Ett
skikt på gissningsvis några tusentals personer svävar ovan pensionskrisen, den som
så att säga pågår på marken. Storleken på
denna sammansmälta privata och offentliga
nomenklatura förtjänar en undersökning.
Men den svävar alltså ovan jorden. Dess
medlemmar är halvgudar. Vad de får, det
får de i kraft av vad de är, inte i kraft av vad
de gör eller har gjort.7 Pensionsreformens
djupa legitimitetskris är bland annat en
kris för dess propagerade moral. Den skär
av allt mer löjeväckande mot denna andra
verklighet i högre sfärer, den som avtäcks
av krisen.
Men krisen för pensionssystemet gäller
inte bara dess moral. Den gäller även dess
Förnuft.
Andra klargörandet: Det histogram
som Premiepensionsmyndigheten varje
år publicerat under fliken Årsstatistik på
sin hemsida utvecklar över tid lika branta
sluttningar på var sin sida om en höjd i
mitten.8 Om det betyder plus eller minus
att ha sitt resultat i denna normala mitt,
det är i och för systemet helt oförutsägbart
och godtyckligt. Sju av tio »fondväljare«
äger i början av år 2009 fondandelar till
7. Så bekräftas även här budskapet i Karl Marx
fina pamflett Lön, pris och profit (Göteborg: Fram
1982). Samma faktum om lönens storlek som en
följd av strid och tillhörighet slås där fast, men för
massan av arbetare.
8. Bild 7: www.ppm.nu ; Följ fliken »Press« till
fliken »Årsstatistik« (2009-03-31).
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ett värde som är mindre än den summa
pengar som satsats åt dem i finanshandeln.
I skuggan av dessa staplar, som fördelar sig
likformigt på två sidor om en högre stolpe
i mitten, kan vi sätta oss ned för att fundera
på sanningsinnehållet i paroller som: »Det
lönar sig alltid att välja fonder!« Eller: »Kom
ihåg att premiepensionen kan bli mer än 30
procent av din slutliga pension!«
Tre: De mest »aktiva fondväljarna« placerar sig längst till vänster och längst till höger
i histogrammet. Var och en »påverkar själv«
utfallet, till det bättre och till det sämre. I
vilken riktning är omöjligt att säga.
Fyra: Resultatet av alla bemödanden att
»välja fonder« och av reformen som sådan
är alltså en allt större spridning runt ett
godtyckligt genomsnitt. I histogrammet
kan vi, med annat ordval, förvänta oss
att standardavvikelsen ökar från år till år.
Staplarna flyter över tid ut som en deg på
bakbordet.
Fem: Att det varken finns några rationella
val eller något rationellt för kollektivet att
göra inom ramen för systemet betyder inte
att det är irrationellt för den enskilde att
själv samla så stora fordringar som möjligt.
Systemet främjar en sådan kapplöpning om
att »samla snäckskal« att i framtiden visa
upp och säga »Titta här! Ge mig pengar.«
Det är givet att många (utöver de obligatoriska avgifterna och insättningarna) inte
kan eller kommer att delta i den tävlingen
om att samla krav på kommande produktion. Det gör frågan om pensionens storlek
till en tydlig klassfråga.
Sex: I handeln skickas pengarna genom
det finansiella systemet. De finns inte »i«
det. Värdepapper som köps för pengar
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8. Faksimil från www.ppm.nu: 6 miljoner tvångsanslutna »fondväljare« symmetriskt spridda kring
sitt genomsnittliga resultat på minus 0,8 i årsränta (räknat från PPM-systemets start 1995 och fram till
2008-12-31).

är juridiska anspråk. I finansiell handel
omvandlas de igen till pengar om och när
den ene köper de papper som den andre
säljer, till ett pris som hela tiden ändras.
Sju: Om antalet pensionärer är mycket
stort vid tiden för pensionen löser »marknaden« detta i ett finansialiserat (»nyliberalt«)
system genom att priset på värdepapper
faller, därför att köparna är få och säljarna är
många (men se här även punkt fem). I och
med att AP-fonderna, som utgör inkomstpensionens buffertfonder, sedan 2001 deltar
i jakten på marknaden kommer deras
storlek också att vara underkastad samma
oförutsägbara mekanik av tillgång/efterfrågan. Befolkningens ålderssammansättning
påverkar som sagt den mekaniken och det
även i internationell skala. Globalfonder
spelar ingen roll för det.
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Åtta: Alla löften om räntor, tillväxt och
utveckling av fordringar i systemet är resultat av krav, löften och överenskommelser
som kan brytas och ändras. Eller så beror
de av aktuella handelspriser på dessa papperskrav, -löften och -överenskommelser.
Ingen blivande pensionär kan kvittera ut
detta ur systemet som pengar innan det
är dags. Det är därför ett pensionssystem
kan samla enskildas anspråk på kommande
produktion i form av pensionspoäng eller
i form av värdepapper som handlas på
en marknad. Skillnaden ligger i politiskt
ansvar, kontroll, allmän förståelse för vad
det är som pågår och vilken kultur som
olika system ger upphov till.
Nio: De som säljer värdepapper till alla
enskilda insättare (eller till AP-fonderna,
som förlorat en fjärdedel av inkomstpensio-
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nens buffertfonder under 2008) får pengar
här och nu. De kan användas till konsumtion eller till ny spekulation. Detsamma
gäller de avgifter som dras från pengarna
som passerar genom systemet. De försörjer
här och nu finansindustrins cirka 100 000
anställda såväl som personalen på en myndighet som PPM. PPM tar ut 400 miljoner
i avgifter per år för sin verksamhet. Sedan
1995 (fem år före den officiella starten år
2000) har 264 miljarder kronor skickats
genom systemet till säljare av aktier och
värdepapper. Fondpappersinnehavet var

vid årsskiftet värderat till 231 miljarder.
Fondbolagen som förmedlar den här byteshandeln genom PPM-systemet har under
perioden fått sammanlagt 8 miljarder i reda
pengar för det.9
Tio: Pensionsreformen låste fast avgiften vid 18,5 procent av lönen som politisk
reaktion på »skattetrycket«. Någon lösning
för hela befolkningens pensioner finns inte
i den åtgärden, tvärtom. Men det var bland
annat ett sätt att öka möjligheten för höginkomsttagare att på egen hand samla pensionsfordringar via privatsparande.

9. TT, 2009-03-22, »PPM göder bankerna – inte
spararna« av Olle Lindström.
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Skrota premie-pensionen
och återskapa tryggheten
»Premiepensionen kan utgöra så mycket
som 30 procent av din totala pension!«
Mantrat har uppmuntrat oss till »det finansiella valet«. I november gav dock generaldirektör Johan Hellman ett annat besked på
Premiepensionsmyndighetens hemsida:
Premiepensionsdelen är bara en del av den
allmänna pensionen. Merparten av pensionen består av inkomstpension och storleken
på den bestäms i huvudsak av hur många år
man arbetar och storleken på lönen.

Ja, om det vore så enkelt. De fyra AP-fondernas förvaltning avreglerades år 2001.
Förvaltarna har under det gångna året förlorat uppemot 25 procent av inkomstpensionens buffertfonder, eller 225 miljarder
kronor (Affärsvärlden, 2/12). Det resultatet
nåddes med stöd av gedigen yrkeserfarenhet, akademiska utbildningar, analysmodeller, oerhörd datakraft samt noggrann
bevakning av finansmarknaderna. Att om
denna aktiva förvaltning skriva »finansiell
kompetens« är inte ironiskt. Inga skulle i
förväg ha kunnat utpekas som hade gjort
det bättre. Spelförlusten är inget uttryck för
bristande kompetens. Den är ett bokslut
över pensionsreformens tankevärld. I den
världen kan vi som befolkning förränta spaTidigare publicerat som debattartikel i GöteborgsPosten 23 januari 2009.
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rande med 8, 10 eller 15 procent per år, även
om det samlade värdet av landets varor och
tjänster växer med en, två eller tre procent
årligen.
Och det måste tilläggas: När välfärdssamhällets kronjuveler krossas till grus mot
de finansiella diagrammens stengolv går det
knappt att längre höra demografens varningar om den ökande andelen åldringar i
befolkningen. Var det inte det problemet
som systemets arkitekter så smidigt löste åt
oss? Är det problemet nu löst? Eller har vi
nu ännu ett svåröverskådligt problem, som
är det nya pensionssystemet självt?
Men varför tala här om »vi« och »oss«?
Vilken risk vill just du ta? Om du är aktiv i
ditt fondval då kan du sätta guldkant på tillvaron som gammal. Det vet vi ju numera.
Du måste bara göra det bättre än de som
har till yrke att förvalta AP-fonderna.
300 000 personer tror här att de hittat
en utväg. De har överlämnat sin personliga
väljarkod hos PPM till en ny flora finanstjänsteföretag. Ytterligare några tiotusental
medborgare köper rådgivning via e-post
om vart pengar ska flyttas härnäst. Nya
avgifter läggs därmed till de andra. Så det
gäller allt för vår tids magnetisörer att ligga
i om de ska attrahera guld och »slå index«.
Ännu en finansiell underbransch springer
fram ur människors känsla av otrygghet
inför pensionssystemet – ett socialförsäk-
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ringssystem som borde vila på tanken om
tryggad ålderdom.
En annan del av ansvaret för pensionerna
har överförts till ett automatiskt räkneprogram, det vill säga en slags maskin. Detta
är systemets opolitiska hjärna. Maskinen
har en »finansiell broms«. När därför Erik
Åsbrink (DN, 18/11) vill »rädda pensionerna
med extraordinära och tillfälliga åtgärder«,
genom att skjuta till 200 miljarder från
statskassan, strider det mot pensionssystemets grundidé om noll politiskt ansvar
för riksdagens majoritet. Det enda »extraordinär« maskinen vet är Bromsen. Erik
Åsbrink, som ju inte är en maskin, kan
däremot känna och kräva politiskt ansvar.
Denna absurditet, att en före detta finansministers förslag är »omöjligt« inom ramen
för reformens grundidé och konstruktion,
betyder, lite sorglustigt, att vi i välfärdsstatens själva epicentrum har en relation
mellan människa och maskin som för tankarna till Isaac Asimovs novellsamling »Jag
Robot«.
Pensionssystemets legitimitetskris och
faktiska kris handlar inte om ett tillfälligt
avbrott i en process mot acceptans. Finanskrisen inskärper bara att det i reformens idévärld ingick vanförställningar om finansiell
alkemi såväl som elitistiskt moraliserande
över befolkningens brist på riskvillighet och
finanskunskaper. Att driva igenom reformen förutsatte en syn på demokrati som
innebär att genomgripande åtgärder som
kan vara källa till konflikter och bred debatt
bäst sköts i slutna rum av experter.
Vad ska då vi nu göra? En första åtgärd
är att skrota premiepensionen och låta tilläggsavgiften på 2,5 procent läggas till de 16
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procent av lönen som går till inkomstpensionen. Fondvalen och det orangefärgade
kuvertet kan avskaffas. Då kan kranen dras
åt till den brandslang som dagligen spolar
oss med finansreklam. Vi behöver trygghet
inför ålderdomen för att klara framtidens
ekonomi. Vi behöver ett enkelt system som
står så långt som möjligt från de finansmarknader som krisar allt oftare och tyngre.
Ett sådant system förankras i beskattningsrätten, den rätt som den krackelerade finansen nu, parodiskt nog, lutar sig mot.
Pensionssystemet ska inte kulturellt och
faktiskt förankras i finansiella spekulationer. Det ska i sin vardagliga funktion tydligt
göra det klart, att de som arbetar försörjer
de gamla liksom de arbetande tryggt kan
lita på att dagens barn en dag kommer att
försörja dem. Då kan inte pensionsavgiften
vara oansvarigt låst för all framtid, i synnerhet inte i en värld av återkommande
globala kriser och ständiga förskjutningar
i åldersfördelningen.
Det kan inte en maskin ta ansvar för. Det
allsidiga ansvar som behövs för att trygga
pensionerna kan heller inte inskränkas till
det nog så svåra personliga ansvaret för en
själv. Det ansvaret krymper till förlamande
ensamhet om det inte ingår i och stöds av
ett gemensamt ansvar. Ett vårt ansvar för
alla, för oss.
Dick Forslund, Ek. dr. i företagsekonomi
Urban Lundberg, Fil.dr. i historia
Anette Nyqvist, Fil. dr. i socialantropologi
Claes Ohlsson, Fil. dr. i nordiska språk
Claes Belfrage, Fil dr. i statsvetenskap
Magnus Ryner, Prof. i politisk ekonomi
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Södertälje – London T & R
Om vårdsystem på nyliberalismens skolbänk
Maria Sundvall

En god och jämlik sjukvård för alla, det var själva insigniet för den socialdemokratiska välfärdsstaten – i Sverige och Storbritannien. Vad som hänt
med den under den nyliberala eran blir därför den bästa mätaren på hur
långt systemskiftet gått – och vilka som bidragit till utvecklingen. Maria
Sundvall undersöker hälsovården i de bägge länderna i ett komparativt
perspektiv.
Maria Sundvall är överläkare, aktivist i Nätverket för gemensam välfärd och redaktionsmedlem i Tidsignal.

»Inget annat (väst)land hade så radikalt eliminerat marknadsmekanismer i sitt system:
med undantag för externa leverantörer och
privata patienter fanns det ingen fakturering
och följaktligen inga avgifter. Integrationen
inom NHS byggde på att man förkastat
idén om sjukvård som en vara.« Så skriver
professorn och hälsoforskaren Allyson Pollock i boken NHS plc (Verso, 2004), en bok
om utvecklingen och kommersialiseringen
av den brittiska sjukvården, NHS (National Health Service).
Inga fakturor inom systemet! Inga avgifter! Idén är chockerande radikal. Först när
jag läser den inser jag hur långt marknadsanpassningen gått i vården och i våra huvuden. Efter tjugo år av marknadsanpassning
har vårt tänkande förskjutits så långt att
jag automatiskt reagerar med – ja, faktiskt – ett slags skam. Måste inte ett sådant
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system leda till slapphet och slöseri? Har
vi inte alla gång på gång fått lära oss läxan
att det bästa som finns är ett system med
hög »kostnadsmedvetenhet«? Hur skulle
det annars gå?
Pollock konstaterar att just denna frihet
från fakturering gjort NHS extremt kostnadseffektivt. Inget annat västland har
gett lika mycket vård för pengarna. Och
befrielsen från prislappar på vården har
inte betytt att den ekonomiska kontrollen
brustit. Bokföringen redovisades i detalj en öppenhet som däremot försvunnit i det
nya systemet.
Under det gångna året har jag gång på
gång haft anledning att jämföra utvecklingen i sjukvården i Storbritannien och i
Sverige. Det har varit ett år av stora omvälvningar i den svenska vården. Några av de
mest allvarliga hoten har berört min arbets-
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plats Södertälje sjukhus, ett akutsjukhus i
Stockholms län. Vi är många som reagerat på hoten mot sjukhuset, och försökt
bekämpa dem.1
När jag med erfarenheterna från Södertälje i huvudet läst Allyson Pollock eller
lyssnat på och läst John Lister, en talesman
för kampanjorganisationen Keep our NHS
public (»Bevara vårt NHS offentligt«), har
jag känt igen mig i deras beskrivning av den
gradvisa urgröpningen av ett trots allt rätt
välfungerande sjukvårdssystem.
Ofta tycks utvecklingen i Storbritannien
ligga före oss. »Av alla sjukvårdssystem i
utvecklade länder, inte bara i Västeuropa
utan i hela världen, har det brittiska systemet kanske varit det som oftast och mest
grundligt utsatts för marknadsdrivna och
marknadsorienterade reformer under de
senaste 25 åren«, skriver John Lister.2
Ibland ligger den efter. Till exempel har
det inte i den brittiska vården förts fram
något så omvälvande förslag som den rapport Stockholmslandstingets allmänna
utskott tog del av 12 november 2007. Rapporten, gjord av en privat konsultfirma,
förordade att hela sjukvården i sjukvårdsområdet Södertälje, Nykvarn och Salem
skulle läggas ut på privat drift. Även den så
kallade beställarfunktionen, det vill säga
den instans som bestämmer vilken vård
som ska ges och beställer den skulle privatiseras. Resultatet skulle bli att ett privat
1. Se http://blog.raddasjukhuset.se för mer information om Aktionsgruppen Värna vården –
Rädda sjukhuset.
2. John Lister, The NHS After 60. For patients or
profits?, Middlesex University Press 2008, s 135.
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vårdmonopol både bestämde över vårdens
innehåll och gav vårdinsatserna.
Inte heller har man i Storbritannien
fått idén att lägga ut hela akutsjukhus på
privat drift. Det är helt tillåtet i Sverige,
sedan riksdagen antog den så kallade startlagen 9 maj 2007. Lagen ger inga som helst
begränsningar – till och med universitetssjukhus kan läggas ut privat. Än så länge
har det inte lett till att hela akutsjukhus
privatiserats. De enda akutsjukhus som
drivs privat är de som lades ut på 90-talet
– S:t Görans i Stockholm och Simrishamns
sjukhus. Däremot har delar av akutsjukhus
lagts ut på privat drift.
Lika lite har man i Storbritannien eller
för den delen i något annat EU-land funderat på att införa en så radikal förändring
av primärvården, som den patienträttslag
som antogs i februari 2009. En lag som
innebär fri etablering för allmänläkare med
garanterad offentlig finansiering, utan att
landstingen kan påverka var vården ska
lokaliseras.3

Nästan en revolution
När det brittiska nationella sjukvårdssystemet grundades var det 1948, några få år
efter kriget i ett krigshärjat och slitet land.
Det var tre år efter att labourpartiet vunnit
parlamentsvalen sommaren 1945 – en seger
som alltid får borgerliga historieskrivare att
3. B Burström, Vårdval – evidens och effekter
för »vård på lika villkor?«, Läkartidningen nr 43
2008, s. 2992–2994, J Halldin, H Jarmar, M
Sundvall, »Regeringen vill vinststyra primärvård
i hela landet«, Dagens Nyheter 27.10 2008, PC
Jersild, »Sveket mot de gamla«, Dagens Nyheter
15.11 2008.
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förfasa sig över otacksamheten hos det brittiska folk som inte återvalde »krigshjälten«
Winston Churchill.
De två stora reformer som genomfördes under Attlees regering har fortfarande
en speciell nimbus – det gäller förstatligandet av kolindustrin och inrättandet av
NHS. Det var något alldeles extra, nästan
en revolution i människors vardagliga förhållanden. Aneurin Bevan, sjukvårdsministern, talade om att NHS skulle skapa
»frihet från rädsla«. Alla förstod vad han
menade, skriver Pollock. Före 1948 var
vården inte gratis och de som inte kunde
betala fick ingen vård. Pollock återberättar en anekdot om en läkare som alltid
»glömde« ett par handskar på hatthyllan
för att få en förevändning att återvända
och göra ett extra kostnadsfritt sjukbesök
hos ett sjukt barn.
– Med ett nationellt sjukvårdssystem
kom sådana gester att ersättas av ett etos
som innebar att sjukvårdstjänster vare sig
skulle vara en möjlighet att tjäna pengar
eller välgörenhet, skriver Pollock. Och
Lister kallar NHS för »juvelen i välfärdssamhällets krona«.
NHS hade tre grundprinciper: Comprehensiveness, att sjukvårdssystemet skulle
täcka all form av vård. Universality, att alla
skulle ha samma tillgång till vård. Equity,
att vården skulle vara jämlik, framförallt
att pengar inte skulle avgöra tillgången till
vård.

Gunnar Myrdal skrev sin bok Kris i befolkningsfrågan på 30-talet skisserade de en
socialdemokratisk strategi för sjukvårdens
utbyggnad. I den ingick bland annat att
vården skulle vara offentlig, nå alla samhällsklasser och vara kostnadsfri vid vårdtillfället. I den Höjerska utredningen, som
kom just 1948, föreslogs en kraftig utökning
av den öppna vården med hälsocentraler.
Många fler läkare skulle utbildas, förebyggande insatser skulle prioriteras, vården
skulle bli kostnadsfri och läkarna skulle få
fast lön, istället för betalt per patient.4 Av
detta genomfördes de flesta punkterna –
utom den kostnadsfria vården.

Även i Sverige var utbyggnaden av sjukvården något alldeles speciellt. Även i Sverige fanns ambitionen att pengar inte alls
skulle avgöra rätten till vård. När Alva och

4. Se Urban Janlert »Hinder och utsikter för en
offensiv hälsopolitik«, s.  71, i Hälsa åt alla! Om
en socialistisk hälso- och sjukvårdspolitik, red. Anne
Hammarström, Urban Janlert, Arbetarkultur,
Lund, 1982.
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Angrepp på NHS
Den ena av 1948 års erövringar – kolindustrin – tog Margaret Thatchers regering
kål på. Det är ett mått på hur förankrad
den statliga kolindustrin var i människors
medvetande att det tog ett år att krossa
gruvarbetarfackets strejk 1984-85, och att
den inhemska och internationella solidariteten var mycket omfattande. Nederlaget för gruvstrejken ledde också till att en
rad andra radikala rörelser och progressiva
experiment försvagades och utplånades.
Den försvagningen underlättade säkert
angreppen som Thatcherregeringen nu
också riktade mot NHS. Redan tidigare, på
70-talet, hade man börjat tala om att landet
inte längre »hade råd« med sjukvården. Det
var under de första konjunkturnedgång-
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arna efter den långa expansionen efter
andra världskriget. Vid den tiden i Sverige
skedde däremot den verkligt stora utbyggnaden av den offentliga vården. Sjukhus
byggdes och växte och en miljon kvinnor
kom ut på arbetsmarknaden. Många av
dem fick jobb i vården.
Thatchers mål var enligt Pollock från
början att skära ned på NHS, att försvaga
vårdfackföreningarna och att minska
sjukhusläkarnas makt. Metoden kom att
hämtas från den New Public Management,
som blev skola för organiseringen av offentlig sektor i hela västvärlden. Grundidén är
att offentlig verksamhet ska formas med
privat företagsamhet som modell.

Att lägga ut verksamheter
Det började med outsourcing. Verksamheter
som definierades som icke-kliniska – sjukhuscafeterior, parkeringsplatser, städning,
sjukhuskök och laboratorier - lades ut på
privata företag. Antalet anställda i icke-kliniska delar av NHS föll från 260 000 1981 till
120 000 1994. Resultatet blev enligt Pollock
att de lägst betalda och mest sårbara bland
sjukhuspersonalen fick sina löner sänkta.
En studie i östra London 2001 visade att
personalen som »outsourcats« i snitt tjänade 20 procent mindre än motsvarande
personal inom NHS, och att deras pensioner och semesterförmåner försämrats. Det
var i själva verket den främsta källan till
vinst för de företag som tagit över.
Kvaliteten i servicen försämrades samtidigt. Det visade sig att 10 procent av de
allvarligt sjuka blev undernärda under tiden
på sjukhus.
Entreprenadföretagen slipper ta ansvar
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för den försämrade servicen. När undersökningar visar att sjukhusen blivit smutsigare
skyller regeringen på sjukhusen som inte
har tillräcklig »kvalitetskontroll« i avtalen
med städföretagen. I själva verket, skriver
Pollock, blev kostnaderna för kvalitetskontroll och avtalshantering ofta högre än
kostnaderna för den tidigare servicen inom
NHS. Så den främsta effekten var kanske
att skapa en »affärskultur« inom NHS.
Utvecklingen är likartad i Sverige. Det
var mot slutet av 90-talet som städerskan
upphörde att vara en i personalgruppen på
sjukhusens mottagningar, en person vars
arbete uppskattades och vars arbetsmiljöproblem angick personalgruppen. Idag
svischar anonyma lokalvårdare med över
tiderna växlande företagsloggor på arbetskläderna genom korridorerna.
Att resultatet även här blir ökad smuts,
visar tidningsdebatten nyligen sedan den
bristande städningen på Danderyds sjukhus avslöjats.5

Ökad byråkrati
I de brittiska sjukhusens ledningar ersattes
läkare med direktörer – fler direktörer - ofta
med erfarenhet från näringslivet. Inte förvånande ledde det till att administrationskostnaderna mer än fördubblades mellan
1986 och 1995, från 5 procent till 12 procent
av NHS’ budget. De nya direktörerna fick
stor makt och deras roll blev att genomföra
marknadsanpassningen.
Något liknande har vi sett i svensk sjuk5. «Jag hade inte kunnat leva med att inte berätta«
och »Landsting övertog städning«, Dagens Medicin 26.11 2008,
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vård, inte minst genom den så kallade bolagiseringen. I Stockholms län har de flesta
akutsjukhus, utom universitetssjukhusen,
bolagiserats. Strax före valet 2002, då de
borgerliga förlorade majoriteten, hade man
fattat beslutet att bolagisera Södertälje sjukhus och utsett en styrelse. Den nya rödgröna
majoriteten stoppade bolagiseringen men
lät de utsedda personerna sitta kvar i en
»bolagsliknande« styrelse. Att en militär och
personer med erfarenhet från näringslivet
och revisionsföretag skulle vara bäst på att
styra den offentliga vården ifrågasattes inte.
Den verkliga rollen för en »bolagsliknande«
styrelse visade sig året därpå, när styrelsen
utan betänkligheter slöt upp bakom landstingsledningens förslag att lägga ned akuten
vid Södertälje sjukhus. Styrelsen bevisade
sin lojalitet genom att omedelbart avskeda
den uppstudsige sjukhusdirektören, som
protesterat mot nedläggningsförslaget.

Äldrevård
Under 80-talet övergav NHS också principen om att vården skulle vara heltäckande. Vård som tidigare täckts av systemet
– till exempel ögonundersökningar - blev
nu belagt med avgifter eller överfördes
till kommunerna. Det senare gällde allra
största delen av långvården för äldre, sjuka
personer. Men till skillnad från i NHS var
kommunens service avgiftsbelagd. Det gick
att få statliga bidrag för att täcka avgifterna
för dem som inte hade råd – men bara om
de placerades i privata vårdhem istället för
i kommunala. Resultatet blev en omfattande privatisering av äldrevården. Kvaliteten påverkades: En studie i Barking från
år 2000 visade att 90 procent av de äldre
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i boenden diagnosticerats med klinisk
depression innan utflyttningen från NHS.
När man sedan följde deras journaler fann
man att färre än 10 procent fick nödvändig
behandling för depressionen.
I Sverige infördes Ädelreformen 1992.
Kommunerna tog över ansvaret från sjukhusens långvårdskliniker för de äldre,
långtidssjuka. Kommunernas ansträngda
budget har lett till försämringar i äldrevården. Den gängse bilden av Ädelreformen
är en gamling som skjutsas mellan akutvården, där bara korta vårdtider medges, och
äldreboendet, där man inte kan klara de
största vårdbehoven. En konsekvens kan
avläsas i Dagens Nyheters avslöjanden om att
gamla människor medicineras med psykosmediciner i lugnande syfte, trots att den har
grava biverkningar för äldre och leder till
för tidig död. Orsaken tycks vara att man
inte har personal som kan ge personligt stöd
till den gamla.6
Även här blir det ännu värre när äldrevården privatiseras. I Södertälje kommun
fattade en chef inom äldreomsorgen ett eget
beslut om att kommunens äldreboenden
inte längre skulle samarbeta med geriatriska klinikens läkare. Istället skulle den
medicinska kontakten skötas av ett norskt
privatbolag, Legevisitten. Resultatet ett
halvår senare är att 367 procent fler äldre
från de kommunala boendena skickas in
till sjukhusakuten!7

6. «Gamla i Sverige drogas med livsfarlig medicin«, Dagens Nyheter 9.9 2008.
7. «Granska vården av våra äldre«, Länstidningen
2.12 2008.
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Inre marknad
1991 införde John Majors konservativa
regering den så kallade inre marknaden
inom sjukvården. Anslag gavs inte längre
utifrån en beräkning av behoven. Istället
blev sjukhusen ekonomiskt oberoende
bolag och förväntades skapa inkomster
själva för att nå balans. Sjukhusens främsta inkomstkällor blev kontrakten de slöt
med NHS’ beställare. Resten kom från
privatpatienter och andra sätt att skapa
intäkter.
John Majors regering hävdade att nu
skulle pengarna följa patienten och det
skulle bli större valfrihet. I själva verket,
hävdar Pollock, skedde det motsatta. Den
inre marknaden kom att begränsa valfriheten istället för att öka den.
Sjukhusen måste nu skaffa sig inkomster genom att förhandla med flera olika
beställare, med olika behov och olika
resurser. Intrikata system för prissättning
och fakturering utvecklades. Patienterna
fick bara söka vård där beställarna hade
beställt den. En del sjukvårdsmyndigheter
satte skarpa gränser för vilken vård som
skulle ges. Patienter som behövde särskilt
dyra behandlingar, till exempel hjärt- eller
njurtransplantation, eller patienter med
kroniska och allvarliga tillstånd som anorexi eller bulimi, kunde först få vård efter
godkännande från beställarna. Sjukvårdsmyndigheterna började göra listor på tillstånd som skulle förvägras vård, ofta utan
att rådfråga de medicinska specialisterna.
Beställarna kunde i det brittiska systemet
vara både sjukvårdsmyndigheterna och en
del distriktsläkare som fick fonder för att
beställa vård. De senare fick ofta mer gene-
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rösa anslag än sjukvårdsmyndigheterna och
kunde förhandla sig fram till gräddfiler för
sina patienter. Resultatet blev ett postnummer-lotteri, där patientens bostadsort
bestämde var han eller hon skulle kunna få
behandling. För första gången måste sjukhusen kolla bostadsorten innan de började
behandla en person. För första gången i
NHS’ historia blev vårdbehov mindre viktigt än betalning. Varje månad fick sjukvårdsmyndigheterna gå igenom statistiken
och se till att de inte gjort av med för mycket
eller för litet. Mot slutet av året kunde operationssalar och avdelningar stängas om
man gjort av med för mycket pengar.
Vid samma tid i Sverige, i början av
90-talet, började liknande marknadsreformer införas i vården i Sverige. Ekonomitänkandet introducerades på bred front. Klinikchefer fick gå på kurs hos SAS och IKEA
för att lära sig tänka rätt. Uppdelningen i
beställare och utförare blev hävstången för
förändringen.8
Olika modeller lanserades i olika landsting. I Stockholm infördes Stockholmsmodellen, där den somatiska vården
ersattes efter diagnos, med de så kallade
diagnosrelaterade grupperna, DRG. Det
är en utbredd kunskap bland vårdpersonal
att DRG-systemet också ledde till omedelbar diagnosglidning. Att var och varannan
8. En personlig beskrivning av utvecklingen gavs
av socialmedicinaren och f d klinikchefen Jan
Halldin vid Gemensam Välfärds vittneshearing
om vården november 2007. Halldins inlägg »Profiten, etiken och utsatta grupper« finns att läsa
på hemsidan för Gemensam Välfärd Stockholm:
http://www.gemensamvalfard.se/stockholm/
index.php?page_id=29
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patient fick en urinvägsinfektion, just när
detta visade sig vara en särskilt lönsam
diagnos, var inte en slump. Att strokepatienter alltid befanns färdigvårdade i
akutvården exakt den dag då ersättningen
skulle sjunka var knappast heller en tillfällighet.9
En absurd konsekvens av beställarstyrningen har vi kunnat se i Södertälje det
gångna året. Sjukhuset, framförallt akutdelen, går med stort underskott har det hävdats. Från 20 miljoner i våras sägs underskottet nu ha stigit med tiotals miljarder.
Den beskrivningen lägger skulden på sjukhuset, och ger allmänheten bilden av Slösa
som inte kan handskas med pengar. I själva
verket beror den dåliga ekonomin på att till
exempel kirurgkliniken gör fler operationer
än den har beställningar på. Personer söker
vård och visar sig behöva operation. Istället
för att stänga operationssalarna gör man
den nödvändiga operationen. Men operationer utöver beställningen ersätts bara till
hälften. Så kliniken får svårt att finansiera
sin verksamhet.
Med andra ord, nedskärningar byggs in
i och döljs i beställarsystemen.
Samma fenomen kommer att drabba
Stockholmsvården hårt under de kommande åren. I samband med att landstingsbudgeten antogs i december 2008 varnades
för att 1 000 tjänster kan komma att skäras
bort på Karolinska universitetssjukhuset.
I hela Sverige förutsägs att 3 000 heltids9. Läs mer om Stockholmsmodellen och dess
effekter i G Dahlgren, Framtidens sjukvårdsmarknader. Vinnare och förlorare, Natur och Kultur
1994, fr a s.34 ff och s.124-125.
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tjänster kan komma att försvinna under de
kommande åren.10

Sjukhusnedläggningar
och munkavlar
Den inre marknaden ledde till försämrad
ekonomi för NHS’ enheter. Man började
sälja ut markegendomar och byggnader.
Nästa steg var att stänga hela sjukhus.
Starka lokala kampanjer drogs igång men
lyckades bara i ett fåtal fall stoppa sjukhusstängningarna. I några fall, till exempel i
Kidderminster lyckades dock en kandidat
från den lokala kampanjgruppen slå ut
labours kandidat i valet 2001. Kanske var
det farhågorna för att det skulle upprepas,
som ledde labourregeringen till att stoppa
ytterligare stängningar av små lokala sjukhus 2003. Samtidigt hade redan den största
skadan gjorts, och bara ett år senare stängdes flera sjukhus i Oxfordshire.
Inget kunde vara mer igenkännligt för
en Södertäljebo. Två gånger tidigare har
akutdelen av sjukhuset hotats av nedläggning, 1993 och 2003. Den första gången
under en borgerlig landstingsmajoritet,
andra gången under rödgrönt styre. Bägge
gångerna räddades sjukhuset endast genom
en omfattande lokal mobilisering, där till
exempel Scaniafacket gav sitt stöd, och där
– vid det senare tillfället - delar av socialdemokratin och det lokala vänsterpartiet gick
emot partilinjen. Och visst var det rädslan
för det politiska priset som fick majoriteten
att backa.
Den inre marknaden i Storbritannien
10. »Tusentals vårdjobb försvinner«, Dagens Medicin 10.12 2008.
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ledde också till att personalen belades med
munkavle. En ordförande i en sjukhusstiftelse förklarade att »läkarens plikt gentemot
stiftelsen kommer före den professionella
plikten gentemot patienten«.
I Stockholm avslöjades det förra året
att det företag som fått entreprenad på
Maria Beroendecentrum gjort 57 miljoner i vinst.11 En kort tid därefter blev det
känt att en anställd som talat med Dagens
Nyheter i frågan blev avskedad. Tydligare
kunde det inte klargöras att meddelandefriheten – det vill säga rätten att anonymt
larma om missförhållanden i vården – inte
gäller i den privata vården, och att ägarna
inte drar sig för att göra sig av med rätten
att säga upp misshagliga.12 När alliansmajoriteten i Stockholmslandstinget började förhandla med vårdgivare som ville
auktoriseras i Vårdval Stockholm, hade
man strukit rätten till meddelarfrihet som
tidigare funnits i landstingets avtal med
privata entreprenörer. Det kan inte tolkas
som annat än en medveten försämring av
de anställdas rättigheter.
När det efter mindre än ett halvår visade
sig att Vårdval Stockholm fick förfärliga
konsekvenser backade alliansen och ändrade en del i den så kallade regelboken för
primärvården. Det sades då att meddelarfriheten åter skulle skrivas in i kontrakten.
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att
en aldrig så stark skrivning om meddelarfrihet inte ersätter det skydd som grundlagen
ger åt den offentligt anställda.
11. »Miljonregn över ägarna till privat missbruksvård«, Dagens Nyheter 2.2 2007.
12. Se Scoop 3/2007, tema: »Ett tystare Sverige«.

Tidsignal_nr 9.indd 83

Det är inte bara i de sällsynta fall då en
anställd larmar media som den nya tystnadens kultur visar sig i vården. Lojalitetsklausuler har blivit vanliga i chefskontrakt även
i den offentliga vården i Sverige. Klinikchefer och sjukhusdirektörer som försvarar
klinikens verksamhet får allt oftare gå. För
tjugo år sedan kunde det vara en kraftfull
protestaktion att avgå från sin tjänst. Idag
hinner arbetsgivaren före.

Ökad privat finansiering
När NHS-sjukhusen såg sin ekonomi försämras tog de i allt högre grad in patienter
med privatförsäkringar. Det tilläts även i
Sverige genom startlagen från 2007. I en
enkät som Nätverket Gemensam välfärd
genomförde bland landstingspolitiker i
hela landet under hösten 2007 visade sig
många av de borgerliga partirepresentanterna naiva eller helt oförstående inför riskerna med ett sådant system.13
I andra sammanhang har skällan ljudit
annorlunda. När Michael Moores film
Sicko hade Sverigepremiär i oktober 2007
sade socialminister Göran Hägglund på en
pressvisning att filmen inte hade något med
svenska förhållanden att göra. För här är vi
alla ense om att sjukvården ska vara solidariskt finansierad.
Så har också de borgerliga företrädarna i
Södertälje svarat på privatiseringsmotståndarnas farhågor om att plånboken än en
gång skulle komma att avgöra vem som
13. Sammanställningen av Gemensam Välfärds
sjukvårdspolitiska enkät från 071202 finns
på hemsidan, http://www.gemensamvalfard.se/
stockholm/index.php?page_id=29
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får vård. Miserabel lögnkampanj, har det
kallats.
Med solidarisk finansiering menas att
sjukvården finansieras genom skatter och
inte av de enskilda patienterna. Andelen
privat – alltså icke-solidarisk – finansiering
har ökat under de senaste femton åren,
främst genom höjda patientavgifter. Och
att, som startlagen möjliggör, öka andelen
privata försäkringspatienter, försvagar den
solidariska finansieringen än mer. Ytterligare ett stort steg i den riktningen togs när
Stockholmslandstinget i juni 2008 röstade
igenom det förslag som av motståndarna
kom att kallas »gräddfiler och gallerior«.
Akutsjukhusen ska kunna hyra ut lokaler
till privata vårdgivare. Dessa ska få ta med
sig privata försäkringspatienter. Visserligen
ska det bara gälla verksamheter som utför
åtgärder som annars inte skulle utföras i
den vanliga vården. Men vårdpersonal på
hårt trängda kliniker är inte övertygade om
att inte vården för de mest behövande i den
basala akutvården kommer att påverkas.
Även om operationssalarna skulle räcka för
helg- och nattoperationer, finns det inte ett
obegränsat utbud av kvalificerad personal.
Södertälje sjukhus tycks ha blivit ett av
de första sjukhus där den nya modellen
ska testas. I slutet av våren meddelades att
alliansen enat sig om att inte privatisera
utan endast bolagisera sjukhuset. Mindre
än två veckor efter landstingets beslut gick
finanslandstingsrådet Catharina ElmsäterSvärd ut och förklarade att en privat, än så
länge hemlig, vårdgivare nu skulle komma
in på sjukhuset.14
14. »Södertälje sjukhus bolagiseras«, Svenska Dag-
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Från brittiska PFI till svenska OPS
När labour kom tillbaka till regeringsmakten 1997 förklarade den första hälsoministern Frank Dobson att den interna marknaden skulle slopas och cirka en miljard pund
om året sparas på administration för att
istället satsas på vården. Men han fick inte
lov att göra något i grunden åt beställar/
utförarsystemet. Och 1999 avgick han.
Labour satsade på ett projekt som startats av den tidigare konservativa regeringen,
Private Finance Initiative, PFI som senare
döptes om till PPP, Public Private Partnership. Privata företag skulle bygga, äga och
driva offentliga sjukhus. Sjukhusen skulle
betala hyra och underhåll på 25-30-åriga
kontrakt. Ett argument var att man på så
sätt kunde bygga nya sjukhus utan att höja
skatterna. Sjukhusen skulle betala amorteringarna från de årliga budgetarna.
Många experter var mycket kritiska
redan på planeringsstadiet och motståndarna döpte PFI till Profits from Illness
(»Vinst på sjukdom«). PFI blir dyrare än
offentlig finansiering. Offentliga myndigheter kan ta mer förmånliga lån än privata
företag. Det låser sjukhusen till byggnader
för mycket långa perioder, fast stora förändringar i verksamheten kan behöva göras
under tiden. Fokus flyttas från planering
för befolkningens vårdbehov till sjukhusens
och privatkapitalets behov. Eftersom hyran
ska betalas från den vanliga budgeten leder
det till mindre sjukhus med färre sängplatser och färre anställda.
bladet 13.5 2008, »Hemlig privat vårdgivare flyttar in på sjukhuset«, Länstidningen 23.6 2008.
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Labours dåvarande sjukvårdstalesperson
Margaret Beckett sade i en intervju 1995 att
PFI var totalt oacceptabelt, därför att den
»driver in en kil för privatiseringen«.15
Farhågorna besannades: 30 procent färre
sängplatser och 25 procents nedskärning
av budgetar och antalet anställda på de
sjukhus som byggts med PPP. Vårdköerna
ökade, personalomsättningen likaså. Överlevnadstalen för cancer och hjärtsjukdom
sjönk medan spädbarnsdödligheten började
öka. Det hindrade inte labourpartiet från
att ändra linje och börja försvara PPP, efter
övertagandet av regeringsmakten 1997.
I Sverige har PPP översatts till OPS,
offentlig-privat samverkan. Under året
som gått har ett gigantiskt OPS-projekt
sjösatts för byggandet av det nya Karolinska sjukhuset. Debatten uteblev helt till
en början – det är som om ingen expert på
området brytt sig om att studera det brittiska exemplet.
I juli 2008 uppmanade emellertid professorn och barnläkaren Hugo Lagercrantz i
en debattartikel föräldrar med sjuka barn
att flytta från Stockholm.16 Han var skarpt
kritisk mot barnsjukvårdens utveckling och
mot planerna på ytterligare försämringar. I
debatten efteråt kom det fram att Nya Karolinska Solna kommer att få 150 vårdplatser
färre än det gamla sjukhuset. Ingen kopplade ihop det med OPS-finansieringen. 11
januari 2009 kritiserades än en gång det nya
dyra sjukhusbygget i en artikel i Svenska

Dagbladet, där Stockholms läkarförenings
ordförande intervjuades. Den socialdemokratiska oppositionen fördömde direkt
OPS-finansieringen och förklarade att den
kommer att rivas upp ifall oppositionen
vinner nästa val.17

Privata operationer
Med införandet 2003 av privata behandlingscentra, som så småningom fick
namnet Independent Treatment Centres tog
kommersialiseringen av NHS ytterligare
ett steg framåt. De första centren skulle
genomföra planerade rutinoperationer,
som höft-, knä- och starroperationer. ITC
skulle bara vara ett komplement till den
vanliga vården, och utföra de operationer
den inte hann med.
Men ett par månader före införandet fick
regeringen medge att privata ITC skulle
kunna komma att rekrytera 70 procent av
sin personal från NHS-anställda. Det fanns
ingen stor pool av arbetslösa kirurger och
operationssköterskor i andra länder. Sedan
kom det fram att de nya centren fått garantier om tillräckligt antal patienter för fem
år framåt – vilket på en del håll innebar
att de skulle ta patienter från den offentliga vården. Dessutom skulle de få avsevärt
mer betalt än NHS. Enligt den ansvarige
sjukvårdsministern skulle det täcka startkostnaderna, men det var lätt att inse att
det i själva verket handlade om att de måste
göra vinst.
ITC framstår alltmer som ett sätt för pri-

15. Citerad i Lister, 2008, s.125.
16. H Lagercrantz, »Föräldrar med sjuka barn bör
flytta från Stockholm«, Dagens Nyheter Debatt,
13.7 2008,
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17. »Läkare kritiserar nya miljardbygget« och
»Politisk strid om finansiering«, Svenska Dagbladet, 9.1 2009.
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vatsektorn att skumma grädden i vården.
För NHS betyder det sämre ekonomi och
hot mot verksamheterna.
Lagen om foundation trusts, stiftelsebolag, som antogs 2006 är ytterligare ett stort
steg på väg mot kommersialisering. Det
uttalade syftet var att ge de mest högkvalitativa sjukhusen en större frihet. I själva
verket framstår det som an offer you can’t
refuse. En oberoende regulator ska bedöma
ansökningar om att få stiftelsestatus. Det
sjukhus som godkänns kommer inte längre
att kontrolleras av hälsodepartementet eller
dess avdelningar och deras egendomar
kommer inte längre att tillhöra staten. De
kommer att bli »allmännyttebolag« som
drivs utan vinst men enligt kommersiella
hänsyn. De får sätta sina egna avgifter, sluta
avtal med privata utförare och bestämma
sina egna prioriteringar.
Labourregeringen har försäkrat att det
inte finns någon fara med detta. Sjukhusen
får inte ta avgifter av NHS-patienter och
de får inte öka sin andel av privata patienter. Det kommer att finnas en styrelse med
lokala representanter. Enligt regeringen
innebär stiftelsebolagen i själva verket en
demokratisering av vården. En del labourföreträdare presenterade stiftelsebolagen
som »folklig socialism« och hävdade att
de gick tillbaka på »Old Labour’s« socialistiska värderingar från den kooperativa
rörelsen.18
Pollock hävdar att regleringarna inte är
så mycket värda. Stiftelsebolagen kan sluta
avtal med privata företag som får göra alla
de saker som stiftelsen själv inte får. Det är
18. Lister 2008, s.154.
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stiftelsen själv som med godkännande av
den oberoende regulatorn bestämmer hur
de lokala representanterna ska utses.
Stiftelsebolagen ska bli som kommersiella företag, och enligt regleringen är deras
enda skyldighet att ge vård »effectively,
efficiently and economically«, med god
effekt, med lämplig resursanvändning och
ekonomiskt. Det vill säga, fokus ligger på
bokslut och inte på patientbehov. Komplicerade och oglamorösa men kostnadskrävande vårdbehov kommer att prioriteras
ned. Stiftelsebolagen har inga skyldigheter
att tillgodose befolkningens vårdbehov.
Vem kommer överhuvudtaget att känna
till behoven längre? skriver Pollock. En ny
vårdlogik – inte längre social, utan kommersiell – har införts, sammanfattar hon.
Lister visar hur systemen för prestationsersättning samverkar med införandet av
stiftelsebolag och ITC. Prestationsersättningssystemet från 2001 kallas »Payment
by Results«, betalning efter resultat. I själva
verket har betalningen inget med »resultatet« att göra, skriver Lister. Det spelar ingen
roll för sjukhusets ersättning om patienten
lämnar det i kista eller i joggingkläder. PBR
ersätter sjukvården per fall eller behandling, enligt en nationell »referenslista«.
Det sägs vara ett rättvist och genomskinligt system. Men en av grundtankarna är
också att underlätta privatisering. Genom
»patientval« ska patienterna kunna söka sig
till vilken vårdgivare som helst, och ersättningsnivån ska bli densamma för samma
behandling. »Pengarna följer patienten« –
ut ur NHS, som tvingas konkurrera med
ITC som bara ger specialiserad behandling
för utvalda fall och därför kan hålla lägre
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kostnader. Det är dessutom bara privata
vårdgivare som får konkurrera om att starta
ITC.
Regeringen försöker skapa illusionen av
att det inte är de som driver på utvecklingen utan patienterna genom sitt eget
»val«. Genom ersättningssystemet blir de
individuella patienterna ansvariga för vårdens överlevnad. Som Lister säger skulle få
patienter säkert vilja göra ett val som leder
till att de inte längre har tillgång till ett
lokalt sjukhus i närområdet.19
Denna utveckling påminner väldigt
starkt om det som sker i Sverige just nu. I
de vårdvalsreformer som hittills genomförts
i några landsting och i den antagna »valfrihetslagen« framställs det som »rakt« och
»rättvist« att pengarna följer patienten och
dennes val av primärvård. Men i praktiken
kommer valfriheten att begränsas för dem
som befinner sig i glesort och i storstadsområdenas låginkomsttagarområden. Samhället abdikerar från skyldigheten att garantera
alla tillgång till primärvård i närheten, och
låter marknaden ta över.
På samma sätt håller man i Stockholmslandstinget på att genomföra vårdval för allt
fler planerade insatser, från knäoperationer
till förlossningar och starroperationer. På
ett opinionsmöte i Södertälje 18 november
2008 förde många av de sjukvårdsanställda
i publiken och i panelen fram kraftig kritik
mot utarmningen av Södertälje sjukhus.
Finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd höll med om att det blir orättvist och felvisande när sjukhusen inte får
resurser utan straffas för att de genomför
19. Lister 2008, s.159 ff.
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alla operationer som är nödvändiga under
året. Hennes lösning var dock snarare att
ytterligare förvärra situationen – genom att
införa vårdval. Med vårdval kan sjukhusen
öka sina intäkter genom att dirigera om en
del av sina resurser från vården i allmänhet
till vissa speciella insatser, som till exempel
knäoperationer. Att operera knän är redan
en enklare insats än att ta hand om en
gammal människa med lårbenshalsbrott,
och i ett vårdvalssystem belönas sjukvården
för att den gör den enklare insatsen.
Dessutom är det inte säkert att vårdval
räddar ekonomin för Södertälje eller något
annat sjukhus. För om vårdvalet tvingas den
offentliga vården konkurrera med vårdföretag specialiserade på knäoperationer och
utan något som helst ansvar för lårbenshalsbrotten. Precis som i Storbritannien blir det
en konkurrens på ojämlika villkor.

Hur har de kunnat lyckas?
Hur har de som drivit kommersialiseringen av vården kunnat lyckas i Storbritannien? Politiker från alla läger enades
om att svärta ned NHS som beskrevs som
en stalinistisk, byråkratisk statsmonolit.
Människor som hade kämpat för att förbättra vården fick se sina argument vända
emot sig. Media förlorade all objektivitet.
En ständig refräng i media var frågan om
landet »hade råd« med NHS och om systemet var »hållbart« inför hotet från en åldrande befolkning, ny teknologi och ökade
förväntningar. Att vården medvetet skars
ned nämndes inte.
Pollocks beskrivning är att NHS fick
bära skulden för 50 år av underfinansiering,
med eftersatt underhåll av utrustning och
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infrastruktur, följt av 20 år av marknadsanpassning. Istället började labourregeringen
ta in rådgivare från sjukvårdsmodellen i
USA – väsensskild från Bevans NHS – och
kommersiella modellers resultat framhölls
som ideal.
På samma sätt kan man i Sverige undra
över hur det kunnat bli en sanning hos politiker och media att privat vård är effektivare
och billigare. Ju oftare det upprepas desto
sannare tycks det bli. I insändardebatten i
Södertälje under våren 2008 var detta det
argument som oftast upprepades av borgerliga politiker. Motargument studsade mot
en blank yta, utan att ens tas upp till diskussion. Vetenskapliga argument ignorerades
till förmån för bilförsäljarretorik.
Oviljan eller oförmågan att ta in andra
argument var också uppenbar i diskussionen inför genomförandet av Vårdval Stockholm januari 2008. I två insändare i Svenska
Dagbladet påtalade socialmedicinaren Jan
Halldin att vård efter behov inte är samma
sak som vård efter efterfrågan, och att
vårdvalsmodellen kraftigt stimulerade den
efterfrågestyrda vården. Filippa Reinfeldt
visade i sitt svar inga tecken på att ens vilja
diskutera frågan. Det påstående som hon
upprepade var att patientens behov skulle
styra.20 När hon senare konfronterades
med statistiken som visade att besöken på
vårdcentralerna ökat med 9 procent under
vårdvalets första månader, förklarade hon
20. J Halldin »Vårdval Stockholm – ett hastverk«, Svenska Dagbladet 17.12 2007, F Reinfeldt
»Patienternas val får betydelse«, Svenska Dagbladet 19.12 2007, J Halldin »Skilj på efterfrågan
och behov i vården!«, Svenska Dagbladet 27.12
2007.
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att det visserligen skulle bli dyrt men att
det var värt det, ifall vi kan förhindra långtidssjukskrivning och förtidspensionering.
Sanningen är att den ökade besöksstatistiken i hög grad »fixats« genom att relativt
friska personer får komma på ett onödigt
återbesök bara för att få reda på provsvar,
eller genom att läkare tar över arbetsuppgifterna för sjuksköterskor, som i sin tur tar
över undersköterskornas jobb. Allt för att
generera så mycket som möjligt av de mest
lönsamma besöken. Inte ens när politikerna
i Stockholmslandstinget tvingades erkänna
att vårdvalet ledde till alltför stora problem i
de socioekonomiskt tyngsta områdena, var
de beredda att ompröva själva styrningen
av vården.
Pollock skräder inte orden om labourpartiets roll för att sänka NHS. »Labourpartiet som skapat NHS försvor sig åt att
förstöra det«, är hennes sammanfattning.
Hon ställer till exempel frågan varför labour
inte stoppade PPP, när dess negativa effekter blev tydliga. Hennes svar är att det var
alldeles för viktigt för partiet att behålla
stödet från näringslivet i the City. Hur viktigt det var visade sig sedan privatiseringen
av banverket, Railtrack, gjort fiasko 2001.
Regeringen tvingades återförstatliga företaget, men också att kompensera aktieägarna.
På Socialistiskt forum i Stockholm i
november 2008 deltog ETC-redaktören
Johan Ehrenberg i en paneldebatt om privatiseringarnas pris. Han var den ende som
påtalade den etablerade vänsterns ansvar
för att ha fört en borgerlig ekonomisk
politik och fortsatt privatiseringen och
marknadsanpassningen från de borgerliga
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perioderna. Han fick tyvärr inget svar från
de närvarande socialdemokraterna och vänsterpartisterna.
Den svenska iakttagaren kan bli avundsjuk på privatiseringsmotståndet i Storbritannien, som tycks starkare, mer synligt
och med större fackligt stöd. Kampanjer
som Keep our NHS public tycks ha större
genomslag. Möjligen stämmer den bilden
– möjligen har det att göra med NHS’ roll
som en historisk erövring. Det faktum att
NHS-vården fortfarande är i stort sett kostnadsfri ger säkert också modellen en större
förankring hos befolkningen.

Fackets roll
Facket spelar en större roll i motståndet mot
privatiseringspolitiken i Storbritannien än
i Sverige. Problemet i Sverige har varit och
är att Kommunal inte velat ta ställning i
driftsformsfrågan och att Läkarförbundet
och Vårdförbundet varit uttalat positiva.
Kampanjen för Södertälje sjukhus har
blivit mycket stark. Veckovisa torgmöten,
välbesökta opinionsmöten, stöd från lokala
fackföreningar, mängder av insändare, uppmärksammade förslag om folkomröstning
– allt detta har säkert bidragit till att kampanjen blivit lokalt känd och lyckats samla
in 27 000 namn mot privatisering av sjukhuset. Sannolikt har den också bidragit till
att politikernas intresse för en omfattande
privatisering svalnade. Men störst betydelse
har det utan tvivel haft att den lokala kommunalsektionen – med allt tydligare stöd
av Kommunals avdelning i Stockholms
län, som också anslutit sig till Nätverket
Gemensam Välfärd - så entydigt ställt sig i
spetsen för motståndet mot privatiseringen.
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Även de andra facken i Stockholmslandstinget börjar uttala mer skepsis mot den
ohämmade privatiseringsdriven.

Exempel från Newcastle
På European Social Forum i Malmö i september 2008 berättade forskaren Hillary
Wainwright om ett projekt i Newcastle,
där facket Unison gick ut i en intensiv kampanj mot den planerade utförsäljningen
av kommunens IT-avdelning. Facket fick
avdelningsledningen med sig, ett antal studiedagar genomfördes och man lade fram
ett bud för fortsatt offentlig drift. Högerlabourstyret i Newcastle kommun fick ge
med sig och British Telecom som redan
inrättat ett kontor i stadshuset gick miste
om kontraktet.
Detta inspirerande exempel innehåller
flera tankar som vi aktiva i Aktionsgruppen
Värna vården – Rädda sjukhuset prövat i
Södertälje. En av de första frågor som ställdes när det blev klart att olika företag utmanat sjukhuset var om det offentliga skulle få
ställa upp med ett bud för fortsatt offentlig
drift. Annars blir det väl ingen utmaning,
utan en läggmatch, argumenterade vi. Det
första beskedet var att ingen enhet inom
den offentliga vården skulle få lägga ett
eget bud, utan uttryckligt godkännande
från landstingstoppen. Sedan fattade landstinget ett principbeslut om att offentliga
verksamheter inte skulle få lägga offentliga
bud vid upphandlingar.
Röntgenavdelningens öde i Södertälje
är ett exempel på vad den policyn leder till.
Efter junibeslutet i landstinget om gräddfiler och gallerior har röntgen för primärvården lagts ut på entreprenad över hela
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landstinget. Ett privat företag Proxima
vann upphandlingen och inrättar sig nu
i det gamla nedlagda patientbiblioteket på
Södertälje sjukhus för att börja göra de förmodat »enkla« röntgenundersökningarna
åt primärvården. Sjukhusets röntgenavdelning trodde att den skulle få lägga bud
och räknade fram att den skulle kunna
uppfylla beställningen för 9 miljoner om
året. Men det offentliga budet tilläts inte
och verksamheten tas över av Proxima som
kräver 13 miljoner! Tydligare kan det väl
inte sägas att det inte är jakten på en billig
och effektiv vård som driver politikerna.
Röntgenavdelningen på sjukhuset som är
nyupprustad och av erkänt hög kvalitet
måste nu avskeda åtta anställda. 10 av 12
röntgenläkare sade upp sig i protest mot
hanteringen och mot försämringen av
arbetsvillkoren.21
Det andra som inspirerar från Newcastle är sättet att dra in personalen.
Facken vid Södertälje sjukhus har upprepade gånger begärt att få en arbetstagarkonsult, som ska granska förslagen om
privatisering och senare bolagisering. De
fick nej tre gånger i rad – trots att andra
sjukhus tillsatt arbetstagarkonsulter i liknande processer – och tredje gången fick
de istället ett erbjudande att gå en kurs i
fackets roll i ett aktiebolag! Fjärde gången
fick de emellertid igenom kravet, och en
arbetstagarkonsult utsågs.
När personalen informerades på försommaren om bolagiseringen och uppdraget åt

sjukhuset att finna former för »mångfald«
och samverkan med andra aktörer, lovades personalen delaktighet. Vi var många
som på personalmötet uttryckte kravet att
verkligen få vara delaktiga och att verksamheterna skulle få en chans att diskutera
och visa hur de kunde förbättra vården. Vi
stödde tanken på att öka samverkan med
andra aktörer – främst kommunen, som
redan är en viktig samarbetspartner. Vad
blev resultatet av det löftet? En projektgrupp där tre arbetstagarrepresentanter
deltog under tystnadsplikt. Och hela projektet koncentrerades på att hitta privata
aktörer.
Hellre än arbetstagarkonsulter och
projektgrupper med munkavle, skulle en
modell som pekar i samma riktning som
Newcastle vara att genomföra rådslag breda enkäter om vårdens styrkor och svagheter och vad som bör göras för att förbättra
den. De skulle kunna genomföras bland
personalen, på varje vårdenhet, men också
inom patient- och anhörigorganisationer,
och varför inte bland den engagerade allmänheten.
I Tyskland finns det flera exempel – från
Leipzig och Hamburg bland annat – på
att man lyckats stoppa privatiseringar
genom »medborgarförslag« om folkomröstning.22
Även i Sverige finns den möjligheten.
Aktionsgruppen i Södertälje skrev till
de kommunala partierna i Södertälje,
Nykvarn och Salem – de tre kommuner

21. «Bara två läkare av tolv kvar på röntgen
på Södertälje sjukhus«, Dagens Medicin, 10.12
2008.

22. Se annan artikel i detta nummer, »Vägledning
för välfärdskramare«.
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som utgör sjukhusets upptagningsområde – och frågade hur de ställde sig till att
ordna en lokal folkomröstning om sjuk
husets privatisering. I Södertälje svarade en
majoritet av partierna ja, men möjligheten
att ordna en folkomröstning har minskat.
Så länge det fanns ett tydligt förslag om
privatisering fanns det något att rösta om.
Bolagiseringen är förstås en åtgärd för att
underlätta kommande privatiseringar,
som facken har påpekat i en reservation
i sjukhusstyrelsen. Men i sig framstår den
inte som så kontroversiell. Vi lever i ett
landskap där marknadstänkandet trängt
in djupt i samhällets organisering. I vår
vardag har vi ständigt kontakt med kommunala bolag – bostadsbolag, energibolag
och så vidare – och bland de etablerade
partierna finns inget motstånd mot den
utvecklingen.
Ändå är folkomröstningar en hoppfull
väg framåt och ett sätt att göra servicen till
en angelägenhet för var och en.
Aron Etzler berättar i sin bok Trondheimsmodellen om några framgångsrika
kampanjer för att stoppa sjukhusnedläggningar.23 På samma sätt har Södertälje
sjukhus räddats två gånger tidigare. Det
vi trots allt lärt oss under året är att frågan
om privatisering är svårare. Precis som den
snart trettioåriga marknadsanpassningen
av NHS försvårat för privatiseringsmotståndarna – på samma sätt har alla marknadsreformer från och med beställar/utfö-

rarsystemets införande väckt en misstro till
den offentliga vården.
– Det kan inte bli värre om det blir privat,
sade en kollega från sjukhuset till mig den
första decemberlördag förra året då jag stod
på torget och samlade namn mot privatiseringen. Mitt svar var förstås att jo, det kan
det, det kan bli mycket värre. Läsningen
av Allyson Pollocks bok har förstärkt den
insikten. Men inom mig var det tysta svaret:
fan ta dem, som drivit vården dithän att den
inte längre har befolkningens stöd.
I Storbritannien har det enligt Allyson Pollock gått så långt att NHS’ tre
grundprinciper allvarligt hotas eller redan
har kvaddats. I Sverige är vi på god väg.
Patienträttslagen som kommer att förändra
primärvården i grunden har gått igenom.
Ökad ojämlikhet i hälsa och minskad rättvisa i vården är de långsiktiga konsekvenser
som kan förutses. Och Södertälje sjukhus
som destabiliserats ekonomiskt under det
gångna året kommer att bli ett bolag med
osäker framtid.

23. Se till exempel kapitlet »Vändningen. Uppror i norska kommuner« s 54-59 i Aron Etzler,
Trondheimsmodellen. Radikala framgångshistorier
från Norge och Nederländerna. Karneval förlag ,
Stockholm, 2007
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Äldreomsorg i privat regi
– självmål av kommunpolitikerna?
Rolf Å Gustafsson
Marta Szebehely

Vilka effekter får den nuvarande privatiseringen av välfärdstjänsterna för
demokratin? Den frågan tas upp av Rolf Å Gustafsson och Marta Szebehely i denna artikel, som utgår från en stor enkätstudie bland äldreomsorgspersonal och kommunpolitiker i åtta svenska kommuner.* En av deras
teser är att välfärdstjänsterna är en del av samhällets sociala infrastruktur.
Sättet som välfärden organiseras och organiseras om bidrar till att skapa
välfärdspolitiska opinioner, förhållningssätt och förhoppningar av betydelse
för samhällets demokratiska utveckling på sikt.
Rolf Å Gustafsson är professor i sociologi vid Mälardalens högskola, och har forskat
kring entreprenadisering av välfärdstjänstearbetet och inte minst kring personalens
arbetsmiljö och arbetsvillkor. Han har bland annat skrivit Välfärdstjänstearbetet –
Dragkampen mellan offentligt och privat i ett historie-sociologiskt perspektiv (Daidalos
bokförlag 2000) och Arbete och hälsa 2004 (en antologi tillsammans med Ingvar
Lundberg; Arbetslivsinstitutet 2004).
Marta Szebehely är professor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete vid
Stockholms universitet, och har länge hållit på med äldreomsorgsforskning. Hon har
också varit ordförande i Jämställdhetspolitiska utredningen. Bland det hon har skrivit
finns Välfärdstjänsternas förändringar och medborgarnas välfärd (Socialhögskolan
2002), Nya trender, gamla traditioner: svensk äldreomsorg i europeiskt perspektiv
(Socialhögskolan 2004), Äldreomforskning i Norden: en kunskapsöversikt (redaktör;
Köpenhamn, Nordiska ministerrådet 2005).
* Studien presenteras i en artikel i Socialvetenskaplig Tidskrift nr 1 2007, som den här artikeln
är en förkortad och populariserad version av.
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Äldreomsorgen och 90-talets
marknadsvåg
Den 1 januari 1992 fick svenska kommunpolitiker ett vidgat handlingsutrymme
genom den nya kommunallag som då
trädde i kraft. Man kunde efter genomförd
anbudsupphandling upprätta kontrakt
med privata utförare – även vinstdrivna
sådana – och låta dessa »alternativa utförare« organisera och bedriva äldreomsorgen
på sina egna premisser, så länge verksam
heten innehållsligt och kostnadsmässigt
höll sig inom ramarna för lagstiftning och
lokalt upprättade kontrakt. Under samma
tidsperiod infördes vad som oegentligt kom
att kallas det »kommunala skattestoppet«
vilket lade restriktioner på kommunpolitikernas ekonomiska handlingsutrymme
(SOU 2001:79 s. 167). I den ansträngda
kommunala ekonomin kom konkurrensutsättning – vars motivkrets inledningsvis
hade starkt ideologiska förtecken i den så
kallade »systemskiftesdebatten« rörande
offentliga monopol, individuell valfrihet
och entreprenörsanda (Antman 1994) – att
mer och mer handla om produktivitetshöjningar och kostnadseffektivitet.
Konkurrensutsättningens olika »köp-sälj
modeller« betonar individuell valfrihet.
»Kunden« skulle nu kunna rösta med fötterna som komplement till medborgarens
val av lokala politiker till kommunfullmäktige. Som ett sidotema utlovades också
arbetsmiljöförbättringar för personalen. I
en första uppföljning av marknadsvågens
inledande fas berördes dock arbetsmiljöproblematiken endast flyktigt av den statliga förnyelsekommittén:
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Kvinnorna dominerar den offentliga sektorn. Inte oväntat utpekades de i förväg
som de stora vinnarna på förnyelsearbetet. Deras brist på kontroll och alternativ
skulle ersättas av inflytande och entreprenörsmöjligheter. Av detta har blivit
en del men inte alls så mycket som man
förväntade, till stor del beroende på de
stora personalnedskärningarna. (SOU
1996:169, s. 135.)
Idag är det ännu mindre fokus på personalen i de stora förändringar av välfärdstjänsterna som pågår. Regeringen har nyligen
överlämnat en proposition till riksdagen
om fritt val inom äldre- och handikappomsorgen med ett förslag på en ny lag:
LOV – Lag om valfrihetssystem. Här betonas
att det fria valet »stärker individens rätt till
självbestämmande« och det utlovas »ökad
kvalitet och effektivitet« samt »nytänkande
och mångfald«. Personalen berörs endast
perifert, men förhoppningarna är desamma
som vid 1990-talets början – konkurrens
leder till bättre arbetsvillkor:
Genom att underlätta för och uppmuntra kommuner och landsting att
införa fritt val möjliggörs nytänkande
och mångfald, ges bättre möjligheter för
kvinnors företagande och större möjligheter för små företag att vara leverantörer
till offentlig sektor. Fritt val leder sannolikt även till bättre villkor för arbetstagarna genom att systemet bidrar till
ökad konkurrens på arbetsmarknaden
och genom att systemet underlättar
för de arbetstagare som så önskar att i
stället själva driva verksamhet inom de
olika områdena. (Regeringens prop.
2008/09:29 s.18)
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Den överflyttning av offentligt finansierade
välfärdstjänster till privata aktörer som växte
fram efter 1992 – och som har debatterats
med både positiva och negativa ideologiska
förtecken – har nära nog kontinuerligt fortsatt att öka. År 2005 var sammanlagt nära 15
procent av samtliga anställda inom svensk
äldre- och handikappomsorg verksamma
hos privata utförare varav nära 11 procent
hos vinstsyftande företag och 3,5 procent
hos icke vinstsyftande utförare (Szebehely
& Trydegård 2007). Sammantaget innebär
detta mer än en fyrdubbling sedan 1993,
men variationerna mellan landets kommuner är mycket stora. Äldreomsorg i privat
regi är vanligast i storstadsområdena samtidigt som det i två tredjedelar av kommunerna helt saknas äldreomsorg i privat regi
(Socialstyrelsen 2006a).
Fram till helt nyligen har dock varken
äldreomsorgens eller hälso- och sjukvårdens arbetsmiljö belysts på ett sådant sätt
att konkurrensutsättningens eventuella
fördelar och nackdelar för personalen kan
fastställas (se vidare SOU 2001:79, Szücs
2001, Gustafsson 2004, Socialstyrelsen
2004, Blomqvist 2005). Även i ett nordiskt
perspektiv saknas i stort sett systematiska
studier av äldreomsorgspersonalens arbetsvillkor vid olika driftformer (Bogen 2001,
Trydegård 2005).
Vi har själva i en artikel konstaterat att
det inte föreligger några entydiga eller systematiska skillnader i arbetsmiljön inom
privat respektive offentligt bedriven äldreomsorg.1 Det finns inte heller något som
1. Den som vill sätta sig in i hur analysen genomförts hänvisar till ovannämnda artikel i Social
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tyder på skillnader i vårdkvalitet mellan
äldreomsorg i privat och offentlig regi
(Socialstyrelsen 2004b, Fried 2007). Socialstyrelsen (2004b) menar också att det inte
heller går att belägga att äldreomsorgens
konkurrensutsättning lett till att kommunernas kostnader för äldreomsorg blivit
lägre, snarare finns en tendens till det
motsatta. Den nuvarande politiska ambitionen att öka användningen av olika slags
kundvalsmodeller i den offentligt finansierade äldre- och handikappomsorgen är
över huvud taget inte belyst ur personalens
perspektiv.
I den här artikeln intresserar vi oss dock
för helt andra aspekter av de pågående förändringarna – aspekter som hittills varit
ouppmärksammade inom forskning och
som inom politisk debatt vare sig kopplats
till förhoppningar eller farhågor. Det gäller
förändringar i omsorgspersonalens syn på
äldreomsorgens politiska styrning. Mer
specifikt undersöker vi hur personal inom
privat och offentligt bedriven äldreomsorg
uppfattar kommunpolitikernas inflytande
samt hur personalen ser på privat drift inom
äldreomsorgen. Här kan vi konstatera tydliga och systematiska skillnader.

Kort om studiens uppläggning
och material
Artikeln bygger på en postenkät som
genomfördes under hösten 2003 i form
av en totalundersökning bland all äldreomsorgspersonal och alla kommunpolitiker i åtta svenska kommuner. Sammanlagt
vetenskaplig Tidskrift nr 10 2007.
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1. Bedömning av kommunpolitikernas inflytande över äldreomsorgens organisation/arbetsmiljö.
Offentligt och privat anställda omsorgsarbetare i åtta kommuner år 2003.

inkom drygt 5 800 formulär med svar på
frågor om dessa gruppers arbetsvillkor,
deras inbördes relationer och syn på äldreomsorgen i stort. Svarsfrekvensen är 66
procent för personalen och 72 procent för
politiker (se vidare Gustafsson & Szebehely
2005 och 2007).
Urvalet av kommunerna har väsentligen styrts av ambitionen att studien skall
omfatta både kommuner med en relativt
stor del av äldreomsorgen i privat regi och
kommuner där hela äldreomsorgen är kvar
i offentlig regi.
I den föreliggande artikeln redovisas
enbart svaren från den största personalgruppen som här genomgående benämns
omsorgsarbetare (det vill säga vårdbiträden
och undersköterskor inom hemtjänst och
äldreboenden; det totala antalet ifyllda
svarsformulär från denna personalgrupp
är 3522).
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Omsorgsarbetarnas syn på
kommunpolitikernas inflytande över
arbetsmiljö, ekonomi och kvalitet
En grundläggande och uttalad tanke med
konkurrensutsättning och introduktionen av privata aktörer (genom entreprenadisering och kundvalsmodeller) är att
politikerna inte skall detaljstyra verksamheten, utan istället koncentrera sig på
resursprioritering, övergripande policy
och att renodla sin roll till att vara medborgarföreträdare – ofta uttryckt som att
man skall bli kundföreträdare (Montin &
Elander 1995, Söderström m.fl. 2001). Ett
av syftena med att lägga ut äldreomsorgen
i privat regi är att minska det kommunalpolitiska inflytandet över organisatoriska
frågor och arbetsmiljön (Gustafsson &
Szebehely 2002). Figur 1 handlar om
hur stor makt över arbetsmiljön som
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2. Bedömning av kommunpolitikernas inflytande över äldreomsorgens ekonomi och kvalitet. Offentligt
och privat anställda omsorgsarbetare i åtta kommuner år 2003.

omsorgsarbetarna bedömer att kommunpolitikerna har.
I figur 1 framträder ett tydligt mönster:
Inom offentlig drift dominerar bedömningen att politikerna har ett stort/ganska
stort inflytande över arbetsmiljön (53 procent jämfört med 30 procent av omsorgsarbetarna i privat regi). En rimlig tolkning är
att detta avspeglar det faktiska förhållande
som råder, nämligen att inom offentligt
finansierad verksamheter i privat regi har
kommunens politiker inte längre något
direkt arbetsgivaransvar eftersom detta
överförts till ledningen för det företag som
utför omsorgstjänsterna.
Av figuren framgår också att det vanligaste svaret bland privat anställda är att
man inte vet eller föredrar att inte besvara
frågan. Den betydligt högre andelen osäkra
svar från omsorgsarbetarna i privat regi
(45 procent jämfört med 29 procent bland
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offentligt anställda) kan tolkas som att
privat anställda upplever kommunpolitikernas roll som mer diffus eller att relationerna till politikerna är »glesare« än inom
offentlig drift. Denna tolkning stöds av det
svarsmönster som redovisas i figur 2.
Figur 2 visar att även när det gäller
kommunpolitikernas inflytande över äldreomsorgens ekonomi och kvalitet, så är en
betydligt större andel av de privat anställda
osäkra i sina bedömningar (jämfört med
offentligt anställda). Vi ser även att de privat
anställda är betydligt mindre benägna att
tillskriva politikerna ett stort inflytande.
Detta mönster gäller således också områden
där avsikten med entreprenadisering och
kundval inte är att minska på politikernas
inflytande.2
2. Det är viktigt att notera att det endast är i
relation till politikerna som andelen »vet-ej-svar«
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Sammantaget tyder detta på att omsorgsarbetarnas relationer till kommunens politiker generellt sett tenderar att upplevas som
mer diffusa när en del av kontakterna formellt
sett går via en privat arbetsgivare, såsom är
fallet inom privat bedriven äldreomsorg:
Andelen omsorgsarbetare som uppger att
de inte vet vilket inflytande kommunpolitikerna har över arbetsmiljön, ekonomin och
omsorgens kvalitet är betydligt större inom
privat drift än inom offentlig. En annan
aspekt av detta förhållande är att det är
fler bland de offentligt anställda som anser
att politikerna har stort inflytande när det
gäller dessa aspekter av äldreomsorgen.

Vilka omsorgsarbetare vill ha mer
äldreomsorg i privat regi?
En faktor av betydelse för äldreomsorgens
framtida utveckling är naturligtvis vilken
opinion för eller emot privata utförare
som finns bland omsorgsarbetarna. Även
detta är en aspekt som i stort ignorerats
inom forskning och debatt. Vi har dock i
våra undersökningar kunnat konstatera att
politiker och högre tjänstemän är betydligt mer positivt inställda till äldreomsorg
är högre bland privat än offentligt anställda
omsorgsarbetare. Det handlar således inte om
en generell tendens till osäkrare svar på enkätens
frågor bland privat anställda. I den analys vi av
utrymmesskäl inte redovisar här, svarar exempelvis 51 procent av offentligt anställda och 64
procent av privat anställda att de inte vet om de
är uppskattade av kommunens politiker, medan
andelen »vet-ej-svar« inte varierar med driftform
(och är betydligt lägre) när det gäller om man är
uppskattad av överordnade (6-7 procent vet ej)
eller arbetskamrater (3-4 procent vet ej).
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i privat regi än omsorgsarbetare (Gustafsson & Szebehely 2002 och 2005). Vi ska
i det kommande analysera opinionen för
eller emot privata aktörer i relation till
omsorgsarbetarnas bedömningar av den
egna arbetsmiljön och i relation till deras syn
på politikernas inflytande över arbetsmiljön. Vi inleder dock med en övergripande
beskrivning av opinionsläget.
När det gäller inställning till privata
utförare av äldreomsorgen utgår vi från
följande fråga i enkäten: »Nedanstående
förslag har förekommit i den politiska
debatten. Vilken är din åsikt om vart och
ett av dem« varunder bland andra följande
förslag angavs: »Bedriva mer av äldreomsorgen i privat regi« (svarsalternativen
löd: »Mycket bra förslag«, »Ganska bra
förslag«, »Varken bra eller dåligt förslag«,
»Ganska dåligt förslag« och »Mycket dåligt
förslag«). Av de offentligt anställda omsorgs
arbetarna svarar 21 procent att detta är ett
mycket/ganska bra förslag, 52 procent att
det är ett mycket/ganska dåligt förslag och
28 procent att det varken är ett bra eller
dåligt förslag. Bland de offentligt anställda
är det således betydligt fler som är negativa
än positiva till att öka den privat bedrivna
äldreomsorgen. De offentligt anställdas
opinionsbalans kan därmed anges som –31
(vilket motsvarar andelen som är positiva till
förslaget minus andelen som är negativa).
Av de privat anställda omsorgsarbetarna
svarar 38 procent att det är ett mycket eller
ganska bra förslag, 33 procent att det är
ett mycket/ganska dåligt förslag medan
30 procent svarar att det är ett varken bra
eller dåligt förslag. Bland de privat anställda
blir därmed opinionsbalansen +5. Samman-
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3. Inställning till äldreomsorg i privat regi (opinionsbalans). Offentligt och privat anställda omsorgsarbetare med olika bedömning av politikernas inflytande över arbetsmiljö och organisering. Åtta
kommuner år 2003.

fattningsvis dominerar således en skepsis mot
ökad privat regi bland de offentligt anställda,
medan det bland de privat anställda finns en
(svag) dominans i motsatt riktning.
I det kommande skall vi analysera den
eventuella kopplingen mellan omsorgsarbetarnas inställning till äldreomsorg i privat
regi och deras bedömningar av hur stort
inflytande kommunpolitikerna har över
äldreomsorgens arbetsmiljö (dvs. den fråga
vars svarsmönster redovisats i figur 1)
Av figur 3 framgår att bland de offentligt anställda dominerar genomgående en
negativ inställning till äldreomsorg i privat
regi oavsett hur man bedömer politikernas arbetsmiljöinflytande (opinionsbalans
mellan –37 och –24), medan de privat
anställda har en neutral eller positiv opinionsbalans (mellan –2 och +10).
När det gäller de offentligt anställda ser
vi också att den mest negativa inställningen
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till privata driftformer finns bland dem som
bedömer att kommunens politiker har ett
stort inflytande över arbetsmiljön (opinionsbalans –37). Vi ser även att det bland
de privat anställda finns vissa skillnader i
synen på privat regi som är kopplade till
hur man ser på politikernas arbetsmiljöinflytande. Dessa skillnader – som pekar i
motsatt riktning – är dock inte statistiskt
säkerställda.3
Vi drar slutsatsen att det för de offentliganställdas del finns en koppling mellan
inställning till privata driftformer och hur
man bedömer politikernas inflytande över
arbetsmiljön, medan motsvarande koppling inte finns bland de privat anställda.
3. Bland offentliganställda är skillnaderna i synen
på privat regi i figur 3 statistiskt säkerställda, vilket närmare redovisas i Gustafsson & Szebehely
2007.
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4. Inställning till äldreomsorg i privat regi (opinionsbalans). Offentligt och privat anställda omsorgsarbetare med olika bedömning av sin nuvarande arbetsmiljö. Åtta kommuner år 2003.

Vilken betydelse har då själva arbetsmiljön för inställningen till privat bedriven
äldreomsorg? Analysen redovisas i figur  4.
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Vi utgår då från sex frågor där omsorgsarbetarna i vår undersökning bedömt sin
arbetsmiljö i olika avseenden. Figuren är
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konstruerad så att opinionsbalansen för
eller emot äldreomsorg i privat regi bland
dem som gjort en positiv bedömning av sin
arbetsmiljö redovisas i de ljusa staplarna.
De som har en negativ bild av sin arbetsmiljö representeras av mörka staplar.
Av figur 4 framgår att bland offentligt
anställda dominerar genomgående en negativ inställning till privata utförare av äldreomsorg, oavsett hur den egna arbetsmiljön
upplevs (opinionsbalansen är klart negativ
och med en begränsad variation mellan -26
och -36). Det är små skillnader i opinionsbalans mellan dem som gör en positiv (ljusa
staplar) och en negativ bedömning (mörka
staplar) av arbetsmiljön.
Man kan något tillspetsat uttrycka det
som att offentligt anställda omsorgsarbetare tenderar att vara skeptiska mot entreprenadisering, även när de bedömer arbetsmiljön i sin egen (icke-entreprenadiserade)
äldreomsorg som dålig. Vi skall återkomma
till frågan om hur detta något förvånande
resultat kan tolkas.
Av figur 4 framgår också att bland de
privat anställda finns betydligt större skillnader i opinionsbalans mellan dem som
har »bra« respektive »dålig« arbetsmiljö:
de mest positiva till privata utförare är de
privat anställda som oftast kan påverka sina
arbetsförhållanden (opinionsbalans +22),
som anser att arbetet oftast är omväxlande
(opinionsbalans +22) och som anser att
kontakten med arbetsledningen oftast är
god (opinionsbalans +16). De mest negativa (opinionsbalans mellan -2 och -10) är
de som svarar ibland, sällan eller aldrig på
dessa tre arbetsmiljöfrågor. Sammanfattningsvis:
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• Privatanställda som bedömer att de har
en god arbetsmiljö är mer positiva till
äldreomsorg i privat regi än de som har
en dålig arbetsmiljö – en bra arbetsmiljö
inom privat drift är således kopplad till
en inställning till att flytta mer av den
offentliga omsorgen till privata utförare.
• De offentligt anställda har genomgående
en negativ opinionsbalans mot att öka
den privata driften inom äldreomsorgen
– oberoende av hur man bedömer den
egna arbetsmiljön.

Varför?
Kan vi då urskilja någon bakomliggande
logik som skulle kunna förklara varför
dessa svarsmönster ser ut som de gör? Vid
första påseende ligger det måhända naturligt till hands att hänvisa till arbetsmiljön.
Vi vill då påminna läsaren om att vi i vår
tidigare artikel (Gustafsson & Szebehely
2007) konstaterat att det genomsnittligt
inte förekommer några entydiga, stora eller
systematiska skillnader mellan offentlig och
privat drift vad gäller arbetsmiljön. Det kan
således knappast vara så att en generellt sätt
bättre arbetsmiljö inom det privata leder till
att personalen där är mer positiv till att öka
de privata aktörernas roll. Trots att det inte
finns några systematiska skillnader mellan
den offentliga och privata äldreomsorgens
arbetsmiljö, så måste man dock vara klar
över att det naturligtvis finns arbetsplatser med såväl »bra« som »dåliga« arbets
miljöer inom båda driftformerna. Frågan
är då hur omsorgsarbetarna tolkar politikernas betydelse för arbetsmiljön på den egna
arbetsplatsen.
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En konstighet i resultaten är att de
offentligt anställda verkar tänka efter en
annan logik än de privat anställda: De
offentligt anställda kopplar ju inte ihop
den egna arbetsmiljön med frågan om
hur man ser på privat regi. (De offentligt
anställda är negativa mot att öka de privata
aktörernas roll även när de anser att de har
dålig arbetsmiljö.) Bland de privat anställda
finns däremot en sådan koppling: En bra
arbetsmiljö är kopplad till positiv opinion
för äldreomsorg i privat regi, medan privatanställda med en dålig arbetsmiljö är
negativa. Både de privat och de offentligt
anställdas svarsmönster blir dock begripliga
om den pågående förskjutningen mot privata driftformer uppfattas som en process
som påverkar omsorgsarbetarnas relationer
till kommunpolitikerna.
Inom den offentliga äldreomsorgen –
där vi i figur 1 och 2 har sett att personalen
uppfattar politikernas roll som förhållandevis tydlig och med ett förhållandevis stort
inflytande över arbetsmiljön – där har vi
också (i figur 3) konstaterat en koppling
mellan inställningen till privat regi och
bedömningen av politikernas arbetsmiljöinflytande. De offentligt anställda som
bedömer att politikerna har störst inflytande över arbetsmiljön är mest negativa.
Eftersom den egna arbetsmiljön inom
offentlig drift i stort sett inte har någon
betydelse för inställningen till privat regi,
är det därför rimligt att dra slutsatsen att
offentliga omsorgsarbetare åtminstone
inte uppfattar kommunpolitikernas inflytande som ett hot mot arbetsmiljön. Inte
ens bland dem med negativa arbetsmiljö
erfarenheter finns en positiv opinionsba-
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lans för att utföra mer av äldreomsorgen i
privata driftformer (se figur 4).
• Vår slutsats blir att de offentligt anställda
uppfattar politikernas arbetsmiljöinflytande som åtminstone delvis en positiv
kraft, eller i varje fall som en skyddande
faktor.
Inom den offentligt finansierade äldreomsorgen i privat drift – där vi konstaterat
att de flesta omsorgsarbetarna uppfattar
politikernas roll som diffus (eller möjligen
ointressant) och där man även bedömer
politikernas inflytande över arbetsmiljön
som mindre – där har vi kunnat konstatera
flera kopplingar mellan bedömningen av
arbetsmiljön och inställningen till att öka
det privata ägandet.
• Vår slutsats blir att de privat anställda
som bedömer den egna arbetsmiljön
positivt tolkar denna som åtminstone
delvis en konsekvens av det förändrade
arbetsgivarskapet.
Möjligen är det så att de »privata arbetsmiljövinnarna« tenderar att tolka den egna
positiva arbetsmiljön som vore detta en
konsekvens av politikernas begränsade roll
i sammanhanget.

Relationen mellan
välfärdspersonalen och politikerna
Sammanfattningsvis fäster den här artikeln uppmärksamhet på tidigare outforskade skillnader mellan privat och offentligt
anställda omsorgsarbetare när det gäller
synen på kommunernas politiska styrning.
För de privat anställda framstår kommun-
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politikernas roll som betydligt mer diffus
och av mindre betydelse inte bara för
arbetsmiljön, utan också för ekonomin och
omsorgens kvalitet. När det gäller synen på
kommunens politiker finns entydiga, generella och stora skillnader mellan offentligt
och privat anställda omsorgsarbetare inom
äldreomsorgen.
Ett annat mönster som empiriskt kan
knytas till omsorgsarbetarnas anställning
i privat respektive offentligt bedriven äldreomsorg gäller i vilken utsträckning man
anser att det är ett bra förslag »att bedriva
mer av äldreomsorgen i privat regi«. Bland
de offentligt anställda omsorgsarbetarna
finns genomgående en övervikt av personer
med en negativ inställning till privat drift
(oavsett hur de bedömer sin egen arbetsmiljö), medan de privat anställda generellt
sett är mer positiva till privata utförare (särskilt om de bedömer sin egen arbetsmiljö i
positiva termer).
Vår bedömning är att förklaringen ligger
i att förflyttningen av arbetsgivarskapet
från offentligt till privat är en process som
påverkar omsorgsarbetares relationer till
kommunens politiker och därmed också
personalens inställning till politisk styrning, snarare än en process som förbättrar vårdkvalitet, sänker kostnader eller för
den delen förändrar arbetsmiljön till det
sämre eller bättre. Enligt vår tolkning av de
svarsmönster som presenterats är detta en
huvudeffekt av de pågående förändringarna
av äldreomsorgen.
De privat anställda som av en eller
annan anledning har en förhållandevis bra
arbetsmiljö enligt sina egna bedömningar
– de som åtminstone själva skulle kunna
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betrakta sig som »entreprenadiseringens
arbetsmiljövinnare« – ser ingen fara i att
själva »koppla loss« sin arbetsmiljö från
kommunpolitikens inflytande.
Och omvänt: De offentligt anställda
som haft otur i sin offentliga arbetsmiljö
– »den offentliga driftens arbetsmiljöförlorare« – och som generellt framstår som
mer intresserade av kommunpolitiken än
de privat anställda, håller fast vid ett hopp
om att kommunpolitikerna skall ta ansvar
för arbetsmiljön.
En möjlig tolkning är att de privat
anställda omsorgsarbetarnas svarsmönster uttrycker en mer individualistisk hållning, där de egna arbetsmiljöupplevelserna
läggs till grund för hur man ser på äldreomsorgens ägarformer. Omvänt skulle de
offentligt anställda kunna betraktas som
mer kommunalt eller kollektivt orienterade: Offentligt anställda omsorgsarbetare
är vanligen negativa till privata aktörer –
och positiva till politikernas arbetsmiljöinflytande – även när de bedömer sin egen
arbetsmiljö som dålig.

Kommunpolitikernas och
demokratins självmål?
Bortsett från dessa möjliga förklaringar
till opinionen bland omsorgsarbetarna för
eller emot äldreomsorg i privat regi, har vi
kunnat konstatera
– att en negativ inställning till privat drift
dominerar bland omsorgsarbetarna
– att förskjutningen mot mer privat drift av
äldreomsorgen inte har några entydiga
»vinnare« eller »förlorare« i arbetsmiljöhänseende och
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– att privata driftformer entydigt kan
kopplas till en mer diffus uppfattning
om kommunpolitikernas roll inom äldreomsorgen.
Vår artikel bör uppfattas som ett empiriskt
grundat försök att komplettera och utvidga
den välfärdspolitiska analysen: Äldreomsorgens personal och ledning producerar inte
enbart hjälp till de äldre. Äldreomsorgen
är också en del av vårt samhälles sociala
infrastruktur. I samspelet mellan politikerledning-personal skapas välfärdspolitiska
opinioner, förhållningssätt och förhoppningar av betydelse för samhällets demokratiska utveckling på sikt.
Om de tendenser som vi här påvisat
bland de privat anställda omsorgsarbetare
som ingår i vår studie skulle slå igenom på
bred front inom svensk äldreomsorg kan
man tala om ett självmål för demokratin
och kommunpolitikerna. Kommunpolitikerna riskerar att framträda mer diffust inför personalen (varav större delen
också är röstberättigade medborgare) än
man gör idag. De kommunpolitiker som
agerar för entreprenadisering och kundval – för att man tror på konkurrens, för
att man vill öka den individuella valfriheten, för att man hoppas kunna minska
på kostnader eller för att man tror och
hoppas att vårdkvaliteten och möjligen
arbetsmiljön skall bli bättre – riskerar att
göra ett självmål och urholka vårdpersonalens tro på politikens möjligheter och
ansvar.
Avslutningsvis ställer vi vägvalet på sin
spets:
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• Antingen behåller kommunpolitikerna
makten över äldreomsorgens finansiering och socialpolitiska roll och bestämmer sig då också för en tydlig roll inför
de medborgare som valt att också vara
medarbetare i kommunens äldreomsorg.
Ett tydligare och mer positivt engagemang i och för arbetsmiljöfrågor är då
sannolikt av avgörande betydelse för
hur äldreomsorgspersonalen uppfattar
kommunpolitikerna. Skall politikerna
undvika självmål för egen del och samtidigt försvara en demokratiskt styrd äldreomsorg på sikt, bör man nog på allvar
ta sig en funderare på hur äldreomsorg
i privat regi påverkar relationen mellan
politiker och medborgarna i deras roll
som äldreomsorgspersonal.
• Eller så fortsätter man på den inslagna
ekonomifokuserade vägen. Kommunpolitikerna synlighet och relevans minskar då inom den privat bedrivna äldreomsorgen. Och opinionsutvecklingen
bland den del av personalen som av en
eller annan anledning råkar ha tur att bli
arbetmiljövinnare inom den privata äldreomsorgen driver på. Vad skall vi egentligen ha politiker till? Politiker som inte
syns, inte hörs och som inte vill ta ansvar
för organisation och arbetsmiljö inom
en allt större del av äldreomsorgen (om
förskjutningen mot allt mer verksamhet
i privat regi fortsätter) framstår som ett
onödigt påhäng. Hur skall politikerna då
motivera sin makt över finansieringsfrågorna och därmed skattepengarna? Vad
skall vi egentligen ha politiker till?
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Medelklassen styrs bort
från den

offentliga omsorgen
Vittnesmål från vårdhearing
Petra Ulmanen

Kundvalsmodeller framställs alltmer som kungsvägen för privatisering inom
den offentliga vården och omsorgen. Vi vill ge makten till patienterna,
upprepar borgerliga politiker när de försvarar vårdvalsreformer inom primärvården. Kundval framställs som ett fördelaktigt alternativ till privatisering genom upphandling, och även ledande socialdemokrater som förra
vårdministern Ylva Johansson har uttalat sig för kundvalsmodeller.
I november 2007 arrangerade Nätverket Gemensam välfärd en hearing
om erfarenheter av privatisering och marknadstänkande i vården. Bland
vittnande vårdanställda, forskare, patienter och anhöriga fanns Petra Ulmanen, journalist och forskare vid Institutionen för socialt arbete i Stockholm.
I sitt vittnesmål, som vi publicerar en utskrift av här, tog hon upp erfarenheterna av kundval inom äldreomsorgen, och hur det samverkar med det
nya skatteavdraget för hushållsnära tjänster.
Petra Ulmanen har utvecklat detta ämne utförligare i en artikel i Ordfront magasin och
i en debattartikel i Expressen tillsammans med professor Marta Szebehely.*

* Ulmanen, Petra »Värna välfärden«. Ordfront
magasin nr 9, 2007. http://www.ordfront.se/
www.ordfront.se/Ordfrontmagasin/Artiklar/
Radda%20valfarden%2009_07.aspx
Ulmanen, Petra & Szebehely, Marta »Äldreomsorgen hotar gå tillbaka till fattigvård«. Expressens
debattsida 30 maj 2007.http://www.expressen.se/
debatt/1.700947
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Jag har tittat närmare på två beslut av vår
nya borgerliga regering som gäller äldreomsorg. De här besluten innebär tillsammans
en ökad privatisering av både finansieringen
och utförandet av äldreomsorgen.
Det första beslutet är skatteavdraget för
hushållsnära tjänster som infördes i slutet
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av maj. Det gällde också äldreomsorg. Man
får tillbaka halva kostnaden för den omsorg
man köper från en privat utförare, som ger
olika varianter av hemtjänst.
Det andra beslutet är att regeringen har
delat ut 300 miljoner i stimulansbidrag till
kommuner som inför kundval. Det innebär
att kommunen knyter till sig flera privata
företag som den certifierar som utförare
för den kommunala äldreomsorgen. Kundvalsmodellen missgynnar systematiskt det
kommunala utförandet av äldreomsorgen.
För kommunen som utförare får inte får
erbjuda ytterligare tjänster än vad som ingår
i biståndsbeslutet, men det får de privata
firmorna göra.
När man behöver äldreomsorg vänder
man sig till kommunen och ens behov blir
utredda. Har man rätt till offentligt finansierad äldreomsorg eller inte? Och sen, om
man beviljats offentligt finansierad äldreomsorg, och om kommunen jobbar efter
en kundvalsmodell, får man välja mellan
olika utförare: kommunen eller olika privata utförare. Men kommunen får inte
erbjuda extra tjänster utöver det som man
har beviljat i biståndsbeslutet. Det får däremot de privata firmor, som är utförare i en
kundvalsmodell, göra. Det kallas för tilläggstjänster. Då kan man alltså köpa lite
extra hjälp om man har mycket pengar.
Och nu behöver det inte kosta lika mycket
längre, för man kan använda avdraget för
hushållsnära tjänster.
Så avdraget för hushållsnära tjänster
innebär att man kan köpa privat hemtjänst
för halva priset, utöver den hjälp som kommunen beviljar. Och den extra hemtjänsten
kan man bara köpa av de privata utförarna.
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Kommunen får inte erbjuda några extra
tjänster.
Den offentliga omsorgen finansieras
än så länge solidariskt, så de som har god
pension betalar mer för äldreomsorgen än
de som har en låg pension. Men den här
politiken som vår regering bedriver nu,
med de här två besluten om skatteavdrag
för hushållsnära tjänster och att man vill
stimulera att kundval ska införas på bred
front i fler kommuner – det är en politik
som innebär att medelklassen styrs bort
från den offentliga hemtjänsten.
Om man har en hyfsat god pension och
små hjälpbehov, blir det med kundval och
med skatteavdrag för hushållsnära tjänster
både billigare och smidigare att vända sig
direkt till en privat firma. Att köpa den
hjälp man behöver, och dra av det på skatten.
Om man har en hyfsat god pension men
stora hjälpbehov – ja, då blir det billigaste
och smidigaste att först vända sig till kommunen och få sina behov utredda. Sedan
väljer man en privat utförare för den offentligt finansierade omsorgen, och köper lite
extra tjänster, som man betalar ur egen
ficka, från samma privata utförare. Och
man får tillbaka halva kostnaden på skatten. Det blir ett skäl i sig att välja en privat
utförare, för då slipper man ha kontakt med
flera olika firmor eller olika utförare. Då
har man en och samma utförare både för
den offentligt finansierade hjälpen och för
den som man betalar för själv och får till
halva priset.
Det blir ett system med fler eller bättre
tjänster för den som har råd och ett avskalat
system för alla andra. Det här är en politik
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som styr medelklassen bort från den offentliga omsorgen.
Den grundläggande överenskommelsen
vi har, att vi genom skatten betalar solidariskt för vår egen och andras omsorg,
är nu hotad. Varför skulle de som har en
hyfsat god lön vara med och betala för en
omsorg som de inte kommer att använda
sig så mycket av själva?
Sedan skulle jag vilja säga något om
kundval. I diskussionen finns det vissa
påståenden som återkommer och som har
gjort mig väldigt irriterad. Jag skulle vilja
tala om rena lögner från regeringens sida.
Den första lögnen är att konkurrensutsättning leder till att kostnaderna sjunker
och kvaliteten höjs. Det här var Rolf Gustafsson också inne på tidigare idag. Det
stämmer inte. Regeringen har skrivit det i
ett direktiv till en utredning häromåret, och
jag har kontrollerat de studier den hänvisar
till. Det stämmer inte. De här studierna
är gamla, vissa är gjorda i andra länder än
Sverige, och det finns nyare svenska studier
som talar precis emot dem. Ibland är det
också väldigt små studier som inte håller
att dra generella slutsatser ifrån.
Socialstyrelsen kom för ett år sedan med
en rapport där den gick igenom olika undersökningar och drog slutsatsen att man inte
kan spara pengar på konkurrensutsättning
längre. Man kunde göra det under de första
åren på 90-talet. Men det har slimmats så
mycket nu i alla omsorger, så det finns inte
de marginalerna längre. Det går inte att
spara längre på det sättet. Och idag, säger
Socialstyrelsen, är det till och med något
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högre kostnader i kommuner, där man har
en stor del av äldreomsorgen i privat drift,
om man jämför med kommuner där man
inte har någon privat drift. Det är lite högre
kostnader med privat utförd äldreomsorg.
Om man ser till rapporter från Socialstyrelsen och Konkurrensverket och den
samlade nordiska forskningen, kan man se
att kvaliteten inte skiljer sig mellan offentligt utförd och privat utförd äldreomsorg.
Det gör den inte. Det är inte vilken organisation som är utförare som avgör vad äldre
tycker om omsorgen. Det är andra faktorer
som avgör: Kontinuiteten, om det kommer
samma personer varje gång. Hur man blir
bemött, möjligheten att påverka hjälpens
innehåll och utförande. Och på sina håll
står det verkligen inte så bra till med de här
sakerna. Det finns ingen anledning att idealisera den offentligt utförda äldreomsorgen
heller, på den här punkten.
Den andra lögnen jag skulle vilja ta upp
är att Maria Larsson har påstått att kundval
skulle ge äldre tillfälle att välja vem som
ger omsorgen, hur den ges och omsorgens
innehåll. Det stämmer inte. Det enda man
får välja med kundval är vilken utförare
– vilken firma, eller om det är kommunen – som ska ge den hjälp man har blivit
beviljad.
Det har visat sig i undersökningar att
många äldre trott att man skulle kunna
påverka mer. Men de har blivit besvikna.
Så inget tyder på att äldre får mer inflytande
över omsorgen med en privat utförare än
med en kommunal.
Tack så mycket!
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Vägledning för
välfärdskramare
Maria Sundvall

Ur mängden av rapporter, vittnesmål,
debatter, plenarsamtal och workshops vid
European Social Forum i Malmö september 2008 framtonade två bilder: En bild
av attacker mot fackföreningar, miljön,
invandrare, välfärden; attacker som blir
alltmer likformiga och samordnade mellan
länderna i Europa. Och en motbild av ett
myller av små och stora exempel på framgångsrikt motstånd mot dessa attacker.
Motbilden behövs, och utgörs framförallt av olika sociala rörelser. Jämfört med
början av 2000-talet kan rörelserna tyckas
försvagade. Den alternativa globaliseringsrörelse som då tycktes stark har åtminstone
i Sverige dragits med svårigheter. Sedan
demonstrationerna i Göteborg 2001 har
bland annat Attac bemötts med misstro
från mer etablerat håll och sargats i sitt
självförtroende. Sedan globaliseringsrörelsen kulminerade i det som också var dess
största nederlag – de mångmiljonhövdade
demonstrationerna 15 februari 2003 mot
USA:s krigshot mot Irak – har det varit
svårare för alternativa röster att göra sig
hörda.
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Men i det tysta har motstånd fortsatt att
utvecklas. En inspirationskälla har kommit
från våra grannländer. I såväl Norge som
Danmark har det länge funnits livaktigare
rörelser till försvar för välfärden. Det som är
gemensamt för utvecklingen i dessa länder
är att LO – regionalt eller nationellt – står
friare gentemot socialdemokratin.
I Norge har rörelsen For velferdsstaten
drivit kampanjer mot privatiseringar och
nedläggningar, samt påverkat lokala och
nationella val. Till skillnad från i Sverige
har den norska motsvarigheten till Kommunalarbetarförbundet varit drivande
både i kritiken mot privatiseringarna och
i motståndet. Det finns två nydanande
och kreativa idéer som For velferdsstaten
skänkt till dem som vill försvara välfärden:
För det första, idén att fackföreningarna
inte behöver låta sig reduceras till att stödja
de ledande socialdemokratiska partierna,
utan kan påverka politiken. I Trondheim
och senare i stortingsvalet 2005 skedde det
genom att facket definierade sina krav på
samhällsutvecklingen, och ställde frågor till
alla partier om var de stod. Utifrån svaren
utfärdade fackföreningarna uppmaningar
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att rösta på partier som försvarade välfärden. För det andra, har facken genom
den så kallade modellkommunmetodiken
aktivt gett sig in i att ta striden om välfärdens innehåll.1
For Velferdsstaten har inspirerat svenska
välfärdsförsvarare. Inte minst har dess
ledande ideolog, Asbjörn Wahl, deltagit
på oräkneliga seminarier och debatter med
sociala rörelser och med fackföreningar i
Sverige, och gett en konkret vision av hur
man kan gå till väga. Det har även inspirerat
LO-distriktet i Stockholm som 2008 antog
en egen välfärdsplattform.2 Kommunal har
också sakta men säkert börjat ändra sin tidigare hållning av att inte ta ställning i frågor
om driftsformer.
I Storbritannien bildades kampanjgruppen Keep our NHS public år 2005.
Gruppen samlar patienter, allmänheten,
vårdanställda och deras fackföreningar i
kampanjer mot nedskärningar och privatiseringar. Att bevara den nationella
sjukvården NHS offentlig innebär att den
ska vara »skattefinansierad, avgiftsfri och
utförd som en offentlig service av anställda
som kan ställas till svars inför allmänheten
och parlamentet«.
På ett seminarium vid ESF berättade
forskaren Hilary Wainwright om en lyckad
kampanj mot kommunal privatisering. Det
var hela IT-avdelningen i Newcastle som

1. Utvecklingen i Norge beskrivs utförligt i Aron
Etzler, Trondheimsmodellen Radikala framgångshistorier från Norge och Nederländerna, Karneval
förlag 2007.
2. Finns att läsa på LO-distriktets hemsida, www.
stockholm.lo.se
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skulle säljas ut och den tilltänkte köparen British Telecom hade redan flyttat
in i kontorslokaler i stadshuset. Men när
fackföreningen Unison mobiliserade och
tvingade ledningen att ordna gemensamma
studiedagar och arbeta fram ett offentligt
motbud, tvingades högerlabourstyret i stan
ge med sig och privatiseringen stoppads.
I Frankrike har protesterna ökat under
hösten mot planerna att privatisera posten.
Flera stora kampanjdagar har hållits och
det har bildats en bred kampanjkommitté
med stora fackförbund, vänsterpartier,
pensionärs- och bondeorganisationer med
flera. I december 2008 meddelade president
Sarkozy att posten ska omvandlas till aktiebolag men att ägandet ska förbli offentligt.
Kampanjkommittén har dock inte låtit sig
övertygas utan skrev 12 februari ett öppet
brev till presidenten, där de hävdar att
bolagiseringen är första steget mot privatisering.
De krävde också folkomröstning om
postens framtid.
Den 29 januari i år hölls massiva demonstrationer och strejker över hela landet mot
regeringens politik. Några dagar dessförinnan hade en nationell samordningskommitté arrangerat omfattande manifestationer till försvar för sjukvården. Under senare
år har resurserna i vården gradvis skurits
ned. Enligt hälsoministern Roselyne Bachelot handlar vårdens problem om brister i
organisationen, men en opinionsundersökning nyligen visade att 70 procent av fransmännen snarare tror att det handlar om
bristande finansiering. Till den 12 februari
förbereddes en kampanjdag mot ett nytt
lagförslag – som kallas »loi Bachelot« efter
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ministern – som kommer att innebära
stängning av små sjukhus, ökad marknadsstyrning av de offentliga sjukhusen samt
privatiseringar. Det sker också mobiliseringar mot försämringar inom psykiatrin.
Den 19 mars hölls ytterligare en, och ännu
mer omfattande, protestdag med 3 miljoner
i demonstrationer och otaliga strejker.
Ett uppmärksammat och inspirerande
exempel på ESF kom från Leipzig i Tyskland. Där samlade man in 42 000 namn för
att kräva folkomröstning om en planerad
utförsäljning av det kommunala energiverket. Inför kampanjen bildades en bred
koalition, APRIL, AntiPRivatisierungsInitiative Leipzig. Folkomröstningen blev
av i januari 2008, och resultatet blev överväldigande: Med ett valdeltagande på 41
procent röstade 150 000 Leipzigbor (87,4
procent) mot privatisering.
Folkomröstningsvapnet har även använts
med mindre lyckat resultat för att försöka
stoppa privatiseringar inom sjukvården,
bland annat i Hamburg. Utvecklingen
mot privat sjukvård går snabbt, och en del
bedömare beräknar att upp till 50 procent
av sjukvården inom kort kommer att drivas
privat. I vissa områden, som Hamburg och
Mecklenburg-Vorpommern är redan mer
än hälften av sjukhussängarna på privata
sjukhus.3 Och i september 2008 demonstrerade 130 000 personer i Berlin – utan
att det ens märktes i svenska media – mot
nedskärningar i sjukvården.
Tyska järnvägen hotas av privatisering,
3. T Schulten, N Böhlke, »Ûberblick über Privatisierungen im deutschen Krankenhaussektor«,
WSI 22-23 januari 2009.
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men förslagen har skjutits upp i flera
omgångar. Det beror bland annat på aktiviteten från kampanjen Bahn für Alle, Järnväg för alla, som samlar 17 organisationer
från de två största fackförbunden IG Metall
och Verdi till Attac, miljöorganisationer
och socialistiska ungdomsorganisationer.
Kampanjen har drivit ett intensivt opinionsarbete, tagit initiativ till debatter och
systematiskt riktat sig till media.
Ett snabb överblick av hemsidorna för
Verdi, som organiserar 2,2 miljoner anställda
i tjänstesektorn, ger överhuvudtaget en bild
av att facket sätter frågorna om försvaret av
servicen högt. Flera kampanjslagord som
»Taket måste bort«, »Nog med sparande«,
»Mer pengar till sjukvården« talar sitt tydliga språk. Det är också tydligt att det i flera
frågor finns ett samarbete med Attac och
andra sociala rörelser.
I Belgien verkar två av de största fackförbunden tillsammans med olika sociala
rörelser, forskare, nätverk i en »aktionsplattform för hälsa och solidaritet«.

Några användbara nätadresser
For velferdsstaten, www.velferdsstaten.no/
Fagforbundet, Kommunals motsvarighet i Norge,
www.fagforbundet.no/
Keep our NHS public, www.keepournhspublic.
com/
Unison, det största facket för offentliganställda i
Storbritannien. Har tagit ställning mot privatiseringar. www.unison.org.uk/positivelypublic/
index.asp
AntiPrivatisierungsInitiative Leipzig, leipzig.
softwiki.de/index.php5/APRIL
Bahn für Alle, Järnväg för alla, www.bahn-fueralle.de/
Genug gespart! Nog med sparande! www.genuggespart.de/
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Deckel weg! Lyft på taket! www.verdi.de/gesundheit-soziales/branchenpolitik/deckel_weg
Comité national contre la privatisation de la Poste
pour un débat public et un référendum sur le
service public postal, Nationella kommittén
mot privatisering av posten för en offentlig
debatt och en folkomröstning som den offentliga postservicen. www.appelpourlaposte.fr/
Sud PTT, fransk fackförening som organiserar
post- och telearbetare. På hemsidan finns bland
annat en slagkraftig samling argument mot privatisering av posten.
www.sudptt.org/

Tidsignal_nr 9.indd 112

Plate-forme d’action santé et solidarité, aktionsplattform för hälsa och solidaritet, Belgien
www.sante-solidarite.be/
Eurotopia: a network of progressive European
magazines
En internettidning som ges ut i samarbete mellan olika europeiska tidskrifter. Återfinns på
hemsidan för Transnational Institute.www.
tni.org/detail_page.phtml?&text10=newpoldocs_eurotopia&menu=11f
Nätverket Gemensam välfärd, www.gemensamvalfard.se
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Arbetarlitteraturen
konfronterar välfärdssamhället
Per-Olof Mattsson

Per-Olof Mattson, litteraturvetare vid Stockholms universitet diskuterar i
denna artikel vilken betydelse några arbetarförfattare, som Folke Fridell
och Kurt Salomonson hade för att frilägga sprickorna i efterkrigstidens
svenska välfärdssamhälle.
Den svenska arbetsmarknaden upplevde en
lång period av relativ stiltje efter den omfattande och långvariga metallstrejken 1945.
Den bröts först av hamnarbetarnas aktioner
1951, och ännu mer drastiskt och avgörande
när gruvarbetarna i Malmfälten inledde sin
strejk i december 1969. Gruvstrejken blev
en vattendelare och den kritik av arbetsförhållanden och facklig byråkratisering som
formulerats under 1950- och 1960-talet fick
en delvis oväntad aktualitet och styrka.
Det visade sig då att författare som Folke
Fridell (1904–1985) och Kurt Salomonson
(f. 1929) redan under den första efterkrigstiden formulerat banbrytande kritik av förhållandena i den moderna industrin och
samtidigt fört in arbetarlitteraturen på ett
delvis annat spår än tidigare. Den klassiska
arbetarlitteratur från 1930-talet som dominerade i form av antal läsare och upplagor
efter 1945 var romaner som handlade om
det förflutnas klassamhälle och orättvisor.
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Arbetarrörelsens socialdemokratiska
ledning fick genom sin starka ställning
i parlamentet centrala positioner i den
borgerliga staten redan i början av 1930talet. Den parallella fackliga ledningen i
Landsorganisationen kom också att ta ett
stort ansvar för den rådande ordningen,
inte minst genom Saltsjöbadsavtalet 1938.
Den fackliga byråkratins uppgift blev att i
samverkan med kapitalet disciplinera arbetarklassen. Genom senare uppgörelser kom
den fackliga byråkratin att ta på sig ännu
mer av ansvaret för ordningens upprätthållande på arbetsplatserna, inklusive olika
åtgärder för att höja produktiviteten.
LO-byråkratins ansvarstagande utsattes
för en hel del kritik av några arbetarförfattare under 1940- och 1950-talet. Vid sidan
av de två författare som står i centrum här,
Fridell och Salomonson, kan också Gunnar
Adolfsson nämnas. Denne sorgligt undervärderade författare, vars verksamhet som
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kommunistisk riksdagsman länge skymde
författarskapet, gestaltade i romanen Trappan (1955) hur tidsstudier (MTM) infördes på Volvo 1952. Den socialdemokratiskt
och fackligt aktiva Elsa Appelqvist berörde
liknande fenomen i sin roman Krig med
räknesticka (1949), även om det var på ett
försiktigare sätt. Tidsstudier blev en av de
värsta plågorna för industriarbetare under
efterkrigstiden, och alla som utsatts för dem
kan instämma i den ilska som de så kallade »spillkråkorna« – tidsstudiemännen
– utlöste på många arbetsplatser,.
Under några år med början i den stora
gruvstrejken 1969–70 kom stark kritik att
riktas mot arbetarnas villkor på arbetsplatserna. Hög arbetstakt, monotona och
farliga arbetsuppgifter och bristen på inflytande kom plötsligt att stå i centrum för
åtskilliga diskussioner. En starkt bidragande orsak till att man inte längre bara
viftade bort missnöjet var det faktum att
hamnarbetarna i Göteborg och strax efter
gruvarbetarna i Malmfälten organiserade
sina fackliga aktioner utanför fackets ramar.
Byråkratin hade nämligen bundit upp fackföreningarna genom fredsplikt och ett nära
samarbete med arbetsgivarna. Resultatet
blev det som kallades vilda strejker – en
vanlig företeelse särskilt under 1970-talet.
Inledningsvis skylldes de vilda strejkerna på kommunistiska konspiratörer
som påstods lura arbetarna att bryta mot
arbetsmarknadens överenskommelser. Men
missnöjet var så massivt att LO-ledningen
snabbt drog slutsatsen att här gällde det
att uppmärksamma de förhållanden som
ansågs ligga bakom. Sociologen Walter
Korpis bok Varför strejker arbetarna (1970)
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blev en inspiration för de fackliga ledarna
att ta missnöjet på allvar. Korpis arbete spelade en central roll i dessa diskussioner, och
han hade redan två år tidigare utrett frågan
om vilda strejker på uppdrag av Metallarbetarförbundet (Vilda strejker inom metalloch verkstadsindustrin, 1968).
Parallellt med att sociologer och andra
grubblade över varför arbetarna var missnöjda, utvecklades en särskild litterär genre
som kom att kallas rapportböcker. Sara Lidmans bok Gruva (1968) beskylldes ibland
till och med för att ligga bakom den stora
gruvstrejken. Andra författare som Göran
Palm och Folke Isaksson skrev liknande rapporter från »verkstadsgolvet«. Palms böcker
från ett års arbete på LM Ericsson (Ett år
på LM 1972, Bokslut från LM 1974) resulterade i genombrottet för en insikt som inte
var särskilt överraskande för den som vuxit
upp i arbetarklassen, men som för många
andra radikaler blev en väckarklocka: även
kollektivanställda arbetare är individer och
utgör inte en enda grå massa.
Den allt intensivare debatten om behovet att erkänna arbetarnas människovärde
även på arbetsplatserna drev både den
socialdemokratiska och fackliga ledningen
framför sig. Ett av de mest uppmärksammade inslagen i gruvarbetarstrejken var
kravet på människovärde – som ju redan
formulerades i texten till den svenska arbetarrörelsens »nationalsång« Arbetet söner:
»Människovärdet vi fordra tillbaka«.1 Den
utlösande faktorn till strejken var inte pri1. Den bästa skildringen av gruvstrejken återfinns
i Strejken: Röster, dokument, synpunkter från en
storkonflikt (Stockholm 1970.
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märt missnöje med löner eller andra mätbara företeelser. Istället var det missnöje
med det faktum att företaget (LKAB) och
dess högre tjänstemän och arbetsledare utövade en kontroll – som företaget dessutom
ville skärpa – över arbetarnas vardag som
blev outhärdlig. På många arbetsplatser
fokuserades ilska och missnöje på arbetsgivarföreningen SAF:s paragraf 32: arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.
Under 1970-talet kom denna rätt att alltmer
ifrågasättas, vilket ledde till lagen om medbestämmande (MBL) 1977.

Senkommet erkännande
En konsekvens av strejkerna och debatterna blev att arbetarförfattarna Folke
Fridell och Kurt Salomonson kom att ses
som föregångare vad gäller kritik av förhållandena på arbetsplatserna. Fridell skrev
redan under första hälften av 1930-talet sin
debutroman, den som slutligen kom att
heta Tack för mig – grottekvarn. Första delen
av romanen gick först som följetong i syndikalisternas dagstidning Arbetaren 1941.
Det dröjde sedan till 1945 innan syndikalisternas förlag Federativ publicerade hela
boken. Fridell var sedan 1920-talet aktiv
syndikalist och hade en gedigen erfarenhet
av arbete i textilindustrin – nästan 30 år.
I Folket i bilds nyutgåva av romanen 1954
skriver Fridell i förordet att romanen var
hans »första försök att ta upp de moderna,
industriella problem« som han sedan fortsatte att bearbeta i romanerna Död mans
hand (1946), Greppet hårdnar (1948) och
Syndfull skapelse (1948). Fridell ville skapa
en »fortsättning på trettiotalets arbetar-
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skildring«, skriver han i förordet. Men det
är en förenklad beskrivning.
Den arbetarskildring som kännetecknade
1930-talet kan något förenklat indelas i två
kategorier. Den ena är den långa raden av
proletära självbiografier vars övergripande
tema var huvudpersonens väg bort från en
fattig, utsatt position.2 Proletären som blir
författare genom personlig kamp och självbildning – så kan huvudtemat sammanfattas.
Den andra är mindre känd och uppskattad och omfattar romaner som gestaltar arbetarna som kollektiv, ofta i samband med strejker och konflikter (Eyvind
Johnsons Timans och rättfärdigheten 1925,
Rudolf Värnlunds Allt börjar på nytt 1934,
Josef Kjellgrens Människor kring en bro 1935
med flera). Perspektivet i dessa romaner var
i hög grad politiskt eller sociologiskt. Här
skulle arbetaren studeras och gestaltas som
individ men samtidigt som en del av ett
kollektiv.
Det intressanta i sammanhanget är den
punkt på vilken Fridell och Salomonson
avviker från den andra kategorin: De gestaltar främst den enskilde arbetarens revolt.
Revoltören revolterar mot arbetarnas allmänna förhållanden och vill förändra dem,
men han är missförstådd och finner ingen
förståelse hos majoriteten av arbetskamraterna.
När Oskarsson i slutet av Tack för mig –
grottekvarn en morgon vägrar att återigen
2. Se Eva Adolfssons bok Hör, jag talar! Essäer
om litteraturens skäl (Stockholm 2003), där hon
diskuterar vilka skäl arbetarförfattarna åberopade
för sin rätt att skriva och bli lästa.
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gå in i fabriken, trotsar han förmannen med
orden: »Jag ger dig djävulen! Hör ni det alla
där inne: jag ger grottekvarnen djävulen!«
Med sin anspelning på den fornnordiska
dikten om Grotte som i Viktor Rydbergs
bearbetning från 1800-talet (»Den nya
Grottesången«, 1891) kom att bli den vanligaste symbolen för industrialismens baksidor, ställer sig Oskarsson utanför. Hans
revolt slutar med sinnesförvirring och när
förnuftet helt lämnat honom, gör berättaren följande kommentar: »Kanske levde
han nu lycklig i barndomens minnen om
jord och vajande sädesfält.«
Den yngre kamraten Erik beslutar sig
därefter för att resa till Spanien som frivillig för att kämpa mot fascismen, medan
paret Magni och Elsa bestämmer sig för
att återvända till landsbygden. Där kan de,
med Elsas ord, »få uppleva vad Oskarsson
alltid drömt om: jordarbete och vajande
råfält.« De tre revoltörerna vänder sig i
romanens slutscen, för att läsaren inte ska
missa poängen, gemensamt mot fabriken
och tar farväl: »TACK FÖR OSS – GROTTEKVARN!«
Romanens svar på vantrivseln i fabriken
blir alltså att å ena sidan bege sig till Spanien
för att bekämpa fascismen, å andra sidan
att återvända till den idylliserade landsbygden.

En ny arbetardiktning
I en artikel i veckotidningen Folket i bild
(nr 22 1947) och en separat broschyr efterlyste Fridell en ny arbetardiktning.3 Den
3. «Arbetarna och proletärdikten«, omtryckt i Fri-
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gamla hade svikit genom att inte ta sig an
det moderna samhället. Istället hade den
främst inriktat sig på »den ekonomiska
fattigdomen«, vilken nu inte var lika angelägen att skildra. Den etablerade arbetarlitteratur som just vid den här tiden kom att
vinna en stor läsekrets genom så kallade
folkupplagor släpade efter utvecklingen.
Den skapade till och med, enligt Fridell,
»servilitet och falsk förnöjsamhet« och
riskerade att »överidealisera nuets relativt
kaloririka proletärbetingelser«.
Den nya arbetardiktning som Fridell ville
se måste blotta och analysera »ett nytt slags
fattigdom: bristen på människovärde« och
den måste dessutom »avidealisera maskinen«. Både arbetsgivarna och arbetarrörelsens »ansvarstyngda män« kunde ta åt sig
äran av det välfärdssamhälle som växte fram
efter andra världskriget. De kunde hänvisa
till den etablerade arbetardiktningen som
bevis på vad de själva åstadkommit: »läs
proletärlitteraturen mellan musikstunderna i arbetet och se skillnaden«.
Denna typ av arbetardiktning hade nu,
enligt Fridell, förlorat sin verkan. Den
kunde nu enbart legitimera de rådande
förhållandena. Arbetaren är själv inte nöjd
med sitt liv, hans – för han är här en man
– intresse för sina egna organisationer
minskar och »han söker sig ofta individuella vägar som långt ifrån är socialistiska«.
Det problem som Fridell ser är att detta
dells Återblick och framtidssyn (Göteborg 1970),
s. 24–29 med rubriken »Arbetarna och proletärlitteraturen«. Broschyren har titeln Nya mål för
arbetardikten (1948) och finns också omtryckt i
Återblick och framtidssyn, s. 30–45. Citaten är ur
artikeln.
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kan leda till »kulturförfall«. Men det är inte
bara arbetsgivare och arbetarrörelsens egna
byråkrater som är ovilliga att se verkligheten som den är, även arbetarna själva – eller
»maskinmänniskorna« som Fridell kallar
dem – är ofta inte intresserade av att få sina
egna förhållanden belysta.
Fridell tillgriper, liksom så många andra
inom den tidens arbetarrörelse, ett idag
starkt föråldrat sätt att resonera. Han anser
att arbetaren i gemen drabbats av »försämrad smak« som orsakas av »modlöshet« och
»verklighetsskräck«. Arbetaren lyssnar hellre
till Jularbos dragspel än Beethovens symfonier. »Sanningen är för fruktansvärd« för
att ta till sig: att arbetaren i första hand ska
vara »maskinbetjänt«, i andra hand människa. Industrins effektivitet som villkor
för välståndet har upphöjts till religion.
Så här desillusionerat resonerade Fridell
gång på gång i sina romaner och artiklar.
Men om vi bortser från hans dystopiska syn
på arbetarklassens förhållande till kulturen,
ställer han redan 1947 en fråga som sedan
skulle komma att eka i åtskilliga debatter
i offentligheten och så småningom också i
diskussioner på arbetsplatserna: »En fungerande människa kan inte agera förhyrd
handelsvara åtta timmar om dagen och på
fritiden leva i en fullvärdig tillvaro«. Under
1960- och 70-talet var detta en central fråga
i det svenska samhället och blev en del i de
socialdemokratiska och fackliga ledarnas
försök att införa »ekonomisk demokrati«
och »medbestämmande«.
Det var den här tanken som gruvarbetarna i Norrbotten och många andra
arbetare knöt an till: om vi förväntas vara
fullvärdiga medborgare i samhället, varför
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ska vi då låta oss hunsas, kontrolleras och
behandlas som småbarn på arbetsplatsen?
Den här tanken blev en mäktig hävstång
som kom att omforma synen på arbetet
hos flera generationer av arbetare och även
andra grupper i samhället.
Fridell bemöttes med misstro av ledande
kretsar inom arbetarrörelsen. Lars Furuland
sammanfattar det så här: »Fridell hade, hävdade man, svartmålat det rationella industriarbetet och därmed ifrågasatt själva
basen för välståndsutvecklingen.«4 Detta
är nu i allt väsentligt historia och har sopats
bort från dagordningen av nyliberalismens
framgångar. Den effektivitet som Fridell
gisslade har nu ersatts av »konkurrensen«
som kapitalismens ständigt upprepade
mantra. Men Fridell var skarpsynt som
kritiker av den moderne industriproletärens tillvaro. Han satte fingret på en punkt
som var mycket känslig inte bara för kapitalets företrädare utan också för de nu i allt
högre grad ansvarstagande byråkraterna i
arbetarrörelsen. Det är hans otvivelaktiga
förtjänst.
Fridell grep tillbaka på en traditionell anarkistisk och syndikalistisk kritik
av industrialismen, som närmast måste
betecknas som civilisationskritik. Maskinerna har slagit ut hantverkens utövare och
lösningen ligger inte så mycket i bemästrandet av maskinerna som i att minska deras
4. Se kapitlet »Folke Fridell och människovärdet« i Lars Furuland & Johan Svedjedal, Svensk
arbetarlitteratur (Stockholm 2006), s. 254–265.
Citatet s. 265. Grundläggande uppgifter om Fridell och författarskapet återfinns i Rolf Bloms
avhandling Folke Fridell: Proletärförfattare (Stockholm 1978).
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roll. Bakom detta hägrar de utopier om
anarkistiska federationer och kooperativ
som spelar så stor roll hos anarkister som
Krapotkin och Bakunin. Arbetets värde
skulle återupprättas genom att gamla tiders
hantverk återkom som ideal och genom
industriell demokrati, som den gamla syndikalistiska parollen lyder.
Tekniken spelar något av en huvudroll
i Fridells analys, inte ägande- och maktförhållanden. Det kan säkert förklara
varför det blev relativt lätt för s- och LOledningarna att anamma centrala delar av
Fridells analys. Hur många gånger har inte
Rivar-Bohms ord i Död mans hand citerats
av ombudsmän: »Vi skulle vilja vara med
och bestämma lite – dela vinst och ansvar
och sånt.«5 Trots de framsteg som gjorts
på detta område – dagens industrier ser
delvis helt annorlunda ut än exempelvis
1970-talets – har ägandeförhållandena inte
förändrats. De värsta maskinhelvetena finns
idag på andra kontinenter och framför allt i
Kina.6
5. Repliken fälls i romanen först av Fyll-Larsson:
»Man borde vara med om att dela och bestämma«.
När Rivar-Bohm som arbetskamraternas företrädare tar upp tanken, blir han utskrattad av företagets ledare. Bill Sund skriver om Fridell ur ett
syndikalistiskt perspektiv i »Folke Fridell – taylorismen och den ’moderne fursten’«, i Arbetarförfattarna och syndikalismen (Stockholm 1999), s.
105–132. Sund drar också paralleller mellan Fridell och poeten Stig Sjödin. Sjödin var en relativt
partitrogen socialdemokrat som emellertid radikaliserades under 1970-talet, vilket kan förklara
de likheter som Sund konstaterar mellan den
tidige Fridell och den sene Sjödin.
6. Den amerikanske marxisten Mike Davis beräknar att 80 procent av industriproletariatet idag
återfinns i Kina eller på andra platser utanför
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Kurt Salomonson

Folke Fridell hade starka band till syndikalismen. Hos efterföljaren Kurt Salomonson
finns också tydliga band till syndikalismen
– han arbetade bl. a. som journalisten på
Arbetaren – men han saknar en verklig
ideologisk hemvist i syndikalismen. Hos
Salomonson är revolten ännu mer utpräglat
individuell än hos Fridell.
Salomonson hade erfarenheter som
gruvarbetare innan han blev journalist
och författare. I sin andra roman Grottorna
(1956) kritiserade han både företaget, ett lätt
maskerat Grängesberg, och facket. Bolaget
fördärvar arbetarnas hälsa och facket är i
maskopi med bolaget.
Han återkom ett par år senare med början
till den trilogi som blev hans bestående verk
i den arbetarlitterära traditionen: Mannen
utanför (1958), Sveket (1959), Skiljevägen
(1962).7 I de fyra romerna förs en »ständig diskussion om den enskilde arbetarens
svårigheter att göra sin stämma hörd inom
facket och arbetarrörelsen«.8
Salomonsons bild av svenska arbetare är
inte särskilt smickrande. De är ovilliga att ta
ansvar, de föredrar materiell kompensation
framför ett mer innehållsrikt liv, deras värld
behärskas av en förkvävande konformism
Västeuropa och USA (Slum: Världens storstäder.
Lund 2007, s. 20)
7. Furuland kallar sitt kapitel om Salomonson
just för »Mannen utanför«. Se Svensk arbetarlitteratur, s. 305–308. Det finns ännu ingen avhandling om Salomonson, men Carl-Eric Johansson
arbetar vid universitetet i Tampere (Tammerfors)
med en avhandling som syftar till att ge en helhetsbild av författarskapet.
8. Furuland, s. 307.
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och solidariteten har blivit en illusion.
Framför allt är det två typer av arbetare
som Salomonson dissekerar: strebern som
via facket vill ta sig upp i samhället och
arbetaren som enbart intresserar sig för det
materiella i tillvaron.
Det som framför allt fick många byråkrater att slå bakut var att Salomonson inte
bara var kritisk till enskilda arbetare, det
kunde man i värsta fall stå ut med. Det som
tog skruv var att han anklagade LO och dess
förbund för bristerna.9 Genom sin »skarpa
kritik«, för att tala med Furuland, »av korporativistiska tendenser i utvecklingen
förebådade redan hans första romaner det
samhällskritiska genombrottet i svensk litteratur på 1960-70-talen.«10

sötma« – för att konstatera att detta är en
underdrift. Socialdemokratins ledare har
sällan låtit seriösa kritiker slippa undan en
hårdhänt behandling. Det hindrar inte att
de vid ett senare tillfälle kan plocka upp
idéer som tidigare ansetts farliga.
Arbetarrörelsens byråkrati balanserar
mellan arbete och kapital och är beredd till
en hel del politisk gymnastik för att behålla
inflytandet i och över arbetarklassen. Det
visar inte minst deras anammande av tankar
från Fridell och Salomonson när många
arbetare under 1970-talet började ställa
samma frågor som de en gång bespottade
författarna. Till historien hör att resultatet
av de två författarnas senkomna erkännande inte hade mycket gemensamt med
kärnan i deras kritik.

Magnus Nilsson konstaterar i sin bok om
arbetarlitteraturen att den skarpa kritik som
mötte både Fridell och Salomonson från
ledande kretsar i arbetarrörelsen »nog till
viss del [berodde] på att de inte levde upp
till bilden av den svenska arbetarlitteraturen som en litteratur som ställde sig solidarisk med socialdemokratins folkhemsbygge
och det klassamarbete som välfärdsstaten
byggde på.«11 Det räcker med att nämna
en detalj i Död mans hand som bör ha varit
svårsmält för de flesta fackliga funktionärer
– Rivar-Bohm beskriver den vilda strejken
som »någonting av himmelrikets salighets9. Han skrev till och med en artikel om fackföreningsrörelsen som »Den självbelåtna kolossen«,
Dagens nyheter 29/5 1960.
10. Svensk arbetarlitteratur, s. 308.
11. Magnus Nilsson, Arbetarlitteratur (Lund
2006), s. 80.
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Tidsignals internationella
redaktionskommitté
Gilbert Achcar, undervisar i statskunskap och
internationella relationer vid universitetet i
Paris- VIII, skriver i Le Monde Diplomatique
fr a om Mellanöstern, skrivit flera böcker om
samtidspolitik. På svenska finns Barbariernas
kamp – 11 september och den nya världsoordningen (2003).
Daniel Bensaïd, undervisar i filosofi vid universitetet i Paris-VIII, medlem från grundandet av
Ligue Communiste Révolutionnaire. Skrivit en
rad böcker, bl a om Marx, franska revolutionen,
Jeanne d’Arc, Walter Benjamin. På svenska Maj
1968, en generalrepetition (tillsammans med
Henri Weber, 1969) och bidrag i antologin Lenin:
massmördare? (1999).
Susan Caldwell, undervisar i psykologi vid Dawson College i Montreal, Kanada. Skriver och föreläser om kvinnofrågor och globaliseringsteman.
Medarbetare och tidigare en av föreståndarna för
International Institute for Research and Education, IIRE, i Amsterdam.
James Cockcroft, medarbetare vid International
Institute of Research and Education, IIRE, i
Amsterdam. Aktivist för mänskliga rättigheter
sedan många år och författare till trettiofem
böcker, bl a om Mexikos historia, Latinamerika,
Salvador Allende. Skriver för Rebelión och International Viewpoint.
Peter Drucker, en av föreståndarna för International Institute for Research and Education, IIRE,
i Amsterdam. Redaktionsmedlem i den holländska socialistiska tidningen Grenzeloos. Redaktör
för antologin Different Rainbows om homo- och
transsexuella rörelser i tredje världen.
Penelope Duggan, historiker, skriver för International Viewpoint, samarbetar med International
Institute for Research and Education, IIRE, i
Amsterdam. Föreläser och har skrivit om kvinnors
organisering och villkor i globaliseringen.
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Dianne Feeley, redaktör för Against the Current,
socialistisk tidskrift i USA, medlem i ledningen
för Solidarity, bilarbetare.
Michael Löwy, född i Brasilien, bor i Frankrike
sedan 1969. Undervisar vid Ecole des Hautes
Études en Sciences Sociales i Paris. På svenska
bl a Förtvivlan, förhoppning, försoning: tre faser i
Georg Lukács’ utveckling som intellektuell (1986),
Förlossning och utopi (1992) Che Guevara – en
revolutionär humanist (1997). Senaste bok Franz
Kafka, Rebel and Dreamer (2004).
Pierre Rousset, medlem från grundandet i Ligue
Communiste Révolutionnaire i Frankrike, tidigare rådgivare i Europaparlamentet. Skriver om
framförallt Ostasien och ekologi, ordförande i
franska Attacs ekologi-arbetsgrupp. Har deltagit
mycket aktivt i World Social Forums och European Social Forums.
Catherine Samary, undervisar i ekonomi vid
unversitetet Paris-Dauphine och vid Institut
d’études européennes, IEE, skriver i Le Monde
Diplomatique, fr a om Balkan och Östeuropa.
Medlem i franska Attac:s vetenskapliga råd och
skriver artiklar på dess hemsida. Senaste bok (tillsammans med J A Dérens) Les conflits yougoslaves
de A à Z (2000).
Enzo Traverso, född i Italien, bor i Paris sedan
1985. Undervisar i statskunskap vid universitetet i Amiens. Skrivit bl a Understanding the Nazi
Genocide: Marxism after Auschwitz (1999) och
The Origins of the Nazi Violence (2003). Medverkar i flera tidskrifter, bl a Historical Materialism
(London), Contretemps (Paris), Espill (Valencia), Novecento (Modena). På svenska Auschwitz,
Marx och nittonhundratalet (2006).
Michel Warschawski, israelisk antikolonial aktivist.
Grundare och medarbetare i ledningen för Alternative Information Center (Jerusalem/Betlehem).
Skrivit bland annat Sur la Frontière (2002).
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