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LI BENNICH-BJÖRKMAN

För några år sedan tecknade tidskriften The Economist bilden av Sve-
rige som en ny global förebild. Kombinationen av kraftfull entre-
prenörsekonomi och bibehållen välfärdsstat fick tidskriften att 
utbrista i lovord. Efter ett sekel av modernisering som omfattat 

industrialisering, urbanisering, demokratisering, välfärdsstatens fram-
växt och social omvandling, befinner sig Sverige enligt The Economist nu i 
ett nytt tillstånd av pågående ”post-industrialisering” där staten och eko-
nomin förändras i snabb takt (2 februari 2013). De offentliga utgifternas 
andel av bnp är fortfarande för höga, skatterna tvingar bort entreprenörer 
ur landet, och bidrag och ersättningar från staten är alltför generösa. Men 
snart, utropar The Economist, kan den svenska staten vara mindre än den 
brittiska. 

Hur går det då för den svenska demokrati som inte enbart definie-
rats som allmän rösträtt och fria val, utan som också vilat på att en aktiv, 
omfördelande statsmakt skapat förutsättningar för att fler ska kunna styra 
sina liv i en riktning som skänker egenkontroll, värdighet och tillfreds-
ställelse? Demokrati har gått hand i hand med mänsklig utveckling i Sve-
rige genom att politiska reformer lagt grunden för rätt till utbildning, bred 
tillgång till sjukvård, till anständiga bostäder och avskaffat privilegier som 
bara baseras på klass, kön, ras eller nationalitet. En aktiv och omförde-
lande stat kräver emellertid ett samhälle där solidariteten och tilliten till 
varandra är så pass stark att man lojalt betalar skatter och ser det som legi-
timt att andra (ibland) får mer av staten än man själv. Den ökade jämlikhet 
som under några årtionden blev följden av en utbyggd och omfördelande 
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välfärdsstat bidrog till att skapa en sådan social sammanhållning som i sin 
tur stärkte demokratin. Vad kan vi förvänta oss i dag när det gäller detta 
slags sociala kitt i Sverige, givet de förändringar i riktning mot minskad 
jämlikhet och ökade klyftor som landet genomgått och genomgår? 

Genom att belysa hur jämlikheten i ett antal centrala aspekter föränd-
rats i Sverige knyter jag i detta kapitel an till den verklighetsbeskrivning 
som The Economist tecknar av ett land statt i radikal förändring. Mitt 
kapitel beskriver med hjälp av befintlig forskning de ökande klyftor som 
den post-industriella epoken inneburit för Sverige i tre avseenden: ekono-
miska, geografiska och sociokulturella. Kapitlet visar att de ekonomiska 
skillnaderna i dag är ovedersägliga och växande i Sverige, och har ökat 
snabbare än på många andra jämförbara håll inom OECD. En tilltagande 
geografisk ojämlikhet har vidare kommit att prägla Sverige alltsedan 
1980-talet, vilket fått konsekvenser för levnadsstandard och livsmöjlig-
heter utanför de absoluta storstäderna, men även inom storstäderna, där 
skillnaderna är ytterst påfallande beroende på var man bor. Medelklas-
sen med stort kulturellt kapital har därutöver frigjort sig från den tidigare 
”allians” som under socialdemokratin upprätthölls med arbetarklassen, 
vilket inte minst visar sig i utbildningssystemets drastiska förändringar 
sedan 1990-talet. Dessa tre aspekter har samtliga med klass i vid mening 
att göra: klasskillnaderna i det samtida Sverige är avsevärda, framför allt i 
jämförelse med Sverige för 40–50 år sedan. När det gäller en fjärde central 
klyfta, den mellan kvinnor och män, har Sverige en betydligt mer positiv 
resa att se tillbaka på. Det finns definitivt positiva aspekter av de föränd-
ringar som Sverige genomgått sedan 1980-talet; för många är den ökade 
valfriheten och den tilltagande pluralismen stora landvinningar som lett 
till dynamik och kreativitet. Mitt fokus här är emellertid att lyfta fram en 
utveckling som det finns anledning att se på med oro från demokratiska 
utgångspunkter. 

Vilka konsekvenser får dessa ökande klyftor för demokratin? Det är 
kapitlets andra och övergripande fråga. Jag tar mig an den genom att lyfta 
fram hur det står till med den sociala sammanhållningen och känslan av 
att dela varandras öde i Sverige, eftersom forskning visat att ojämlika sam-
hällen är mindre socialt tillitsfulla. Socialt kapital, definierat som förtro-
ende för varandra och därmed sammanhängande aspekter som villighet 
att betala skatt, acceptera omfördelning och delta i sammanslutningar 
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som involverar okända, kommer här att utgöra måttet på social samman-
hållning. Utan sådan social integration finns, för att tala med Emile Durk-
heim, inte samhället; då är landet bara en plats för en samling individer, 
förbundna med varandra i familjer, klaner eller avgränsade gemenskaper 
men utan något övergripande som skapar en helhet (Boglind, Eliaeson 
och Månson 2014). Det finns tecken på att den sociala sammanhållningen, 
om än långsamt, är på väg att minska i Sverige (Holmberg och Rothstein, 
2018).

Sociologen Albert Hirschman har i en berömd analys naglat fast tre 
handlingsstrategier för såväl individer som kollektiv i förhållande till 
marknaden, till staten och till organisationer: man kan välja att lämna 
den (exit), att försöka påverka och förändra den (voice) eller att vara tyst 
(loyal). Att påverka är vad Hirschman kallar det ”politiska” sättet att upp-
träda, och att höja sin röst är att söka kommunikation och dialog i avsikt 
att utveckla och förbättra (1970). Hirschmans strategier äger stor relevans 
när det gäller att förstå de processer som legat bakom och formar den 
svenska utveckling som här beskrivs: en utveckling där alternativen att 
lämna och att vara tyst alltmer kommit att överflygla försöken att påverka. 
Dessa begrepp kommer till användning i kapitlet som redskap för att 
beskriva vad som skett och sker i mer teoretiska termer.

De ekonomiska klyftorna ökar 

De första efterkrigsdecennierna i Sverige innebar stora satsningar på ett 
bättre liv för de flesta människor. Det blev möjligt genom att företagen i 
Sverige gick strålande, Sverige var en av få ekonomier som inte drabbades 
av världskriget. Kapitalet var bundet till nationen (Schön 2010). Vins terna 
från det privata näringslivet kunde därigenom delvis tas i anspråk av sta-
ten i utbyte mot att regeringen avstod från att artikulera krav på inskränk-
ningar i äganderätten eller förstatligande av framgångsrika företag. Stat-
liga företag skapade också vinster och skatteintäkter (Esping-Andersen 
1980). Omfördelningseffekten via ersättningar och bidrag var betydande. 
Staten och kapitalet bedrev således byteshandel, och under ett antal decen-
nier skedde det till bådas fördel. Staten under Socialdemokratiska arbeta-
repartiets (SAP) ledning kunde genomföra målsättningar som krävde dyra 
och genomgripande reformer i utjämnande syfte, näringslivet och dess 
toppar kunde fortsätta att driva företag och odla en livsstil som låg långt 
från folkhemmets egalitära retorik. Maktbalansen mellan stat och kapital 
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var förhållandevis symmetrisk, det är till och med möjligt att som stats-
vetaren Sheri Berman (2006) tala om ett ”politikens övertag” där de folk-
valda, inte företagsledarna, dikterade en stor del av villkoren.

Trots att Sverige under ett antal år framstod som stabilt och socialde-
mokratiskt hegemoniskt, vilade det på två ytterst sårbara ”villkorade sam-
hällskontrakt”: det mellan staten och det privata kapitalet och det med den 
växande medelklassen. Den förhållandevis fredliga samexistensen mel-
lan staten och det privatägda näringslivet – ”Harpsundsdemokratin” som 
den ibland kallades eftersom parterna möttes på residenset Harpsund för 
informella överläggningar – var lika signifikativ för det svenska ekono-
miska klimatet som Saltsjöbadsandan. I sin tur vilade den samexistensen 
på två avgörande förutsättningar som senare kom att upphävas. 

Den första var den nationella ordning som gjorde att kapitalet var bun-
det till Sverige. Med Hirschmans terminologi hade kapitalet betydligt 
färre möjligheter att lämna systemet (göra exit till andra länder) än vad 
som i dag är fallet. I stället var det hänvisat till att göra sin röst hörd, att 
påverka eller protestera, något som också institutionaliserades i Sverige 
genom kommunikation och dialog i olika forum där Svenska Arbetsgiva-
reföreningen (SAF) var en av huvudaktörerna. Den korporativa stat Heck-
scher (1952), Elvander (1972) och Rothstein (1992) beskrivit växte alltså 
fram delvis som en följd av att möjligheten att lämna landet under några 
viktiga decennier var nära nog obefintlig. När kreditmarknaderna började 
avregleras i mitten av 1980-talet, och det privata kapitalet inte längre var 
bundet till nationen utan kunde röra sig alltmer fritt och globalt, föränd-
rades allt (Allelin, Kallifatides, Sjöberg och Skyrman 2018, Ahrne, Stöber 
och Thaning 2018).1 Kapitalets intresse av institutionaliserade möjligheter 
för statlig påverkan minskade därmed drastiskt. SAF fattade till exempel 
1991 ensidigt beslutet att lämna de korporativa form i vilka man sedan 
decennier deltagit (Johansson 2000). Exit, ”att lämna”, blev ett alltmer 
framträdande handlingsalternativ.

Den andra förutsättningen för stabiliteten i kontraktet mellan stat och 
kapital var den starka interna sammanhållningen – lojalitet om man så 
vill – som länge rådde mellan den politiska och fackliga delen av arbetar-
rörelsen, mellan SAP och Landsorganisationen (LO). Den omöjliggjorde 

1  Statsvetaren Torsten Svensson analyserar några av de viktigaste avregleringsbesluten i 
mitten av 1980-talet under beteckningen ”novemberrevolutionen” (1996).
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i praktiken länge försök till inbrytningar från kapitalets sida i socialde-
mokratins ledarskikt för att försvaga det som utgjorde en gemensam linje. 
Ekonomiskt beroende, kraftfull retorik, intern kontroll, personband och 
en extrem stabilitet över lång tid i SAP:s ledande organ, där LO alltid varit 
företrätt, bidrog till att upprätthålla detta starka band (Esping-Andersen, 
1980, Pauli 2011). 

Sammanhållningen mellan SAP och LO började emellertid försvagas 
med början under sent 1960-tal. När Tage Erlander gick till val för sista 
gången som partiordförande, och statsminister i det land han hade rege-
rat i 23 år, och partiet fick över 50 procent i valet till andra kammaren, 
anade vissa redan ”sprickorna i muren”, med en formulering lånad från 
författaren Lars Gustafsson. En fråga som ännu inte har fått ett tydligt 
svar är vilken betydelse LO:s radikalisering under 1950 och 60-talen hade 
för den utvecklingen, en radikalisering som inte bara visade sig i förslaget 
om att företagsvinster skulle slussas in i LO-styrda löntagarfonder utan 
också inom skolpolitiken (Lundahl 1997). Sextiotalet blev därmed den sista 
riktigt gnistrande tiden för svensk socialdemokrati.2 Den avtagande sam-
manhållningen inom arbetarrörelsen öppnade för den ekonomiskt libera-
lare orientering inom delar av SAP som trädde i dagen under 1980-talets 
början med kanslihushögern och Kjell-Olof Feldt (Malm Lindberg och 
Ljunggren 2014). 

Via det ideologiska skifte som kallats högervåg under 1980-talet – ini-
tierat och pådrivet av inte minst näringslivet med Svenska Arbetsgiva-
reföreningen (SAF) i spetsen – trädde Sverige in i ett 1990-tal med andra 
ideologiska och faktiska förutsättningar än dem som rått två decennier 
tidigare (Boréus 1994). 

I dag, ytterligare två decennier senare, förefaller Sverige ha omvandlats 
än mer radikalt. Ekonomen Magnus Henrekson belägger i en nyligen pub-
licerad studie att de rikaste familjerna för drygt femtio år sedan (1963/64) 
besatt, även omräknat till nuvarande penningvärde, en bråkdel av den för-
mögenhet som de mest förmögna svenska familjerna besitter i dag. Bro-
ströms och Bonniers (de två rikaste då) hade en förmögenhet som uppgick 

2  Företags- och samhällsklimatet blev under dessa år alltmer tungrott och byråkratiskt, 
vilket medförde att kapital och entreprenörer lämnade Sverige. Kritiken mot byråkratin 
och det ”offentliga” växte, vilket inte minst gav avtryck inom delar av skönlitteraturen 
som skildrade ett samhälle som stelnat (se till exempel Hägg, 1983, Sjöström 1977, 
Svenning 1985, Gustafsson 1971).
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till 0,180 och 0,141 av svensk BNP, Kamprad och Rausing (de båda rikaste 
nu) 15 respektive 4,8 procent (Henreksson 2017). Henreksson konstaterar: 

Skillnaden i reell beskattning av ett stort företag i mitten av 2010-talet jäm-
fört med 1970-talet är häpnadsväckande. Om någon i mitten av 70-talet hade 
påstått att Sverige skulle ha 178 miljardärer fyrtio år senare och att det skulle 
vara ekonomiskt fördelaktigt för en miljardär att flytta tillbaka från Schweiz 
(och ta med sig tillbaka hela sin förmögenhet) så skulle den personen med 
största sannolikhet ha avskrivits som mer eller mindre mentalt förvirrad 
(2017: 27).

OECD har visat att inkomstojämlikheten i Sverige i jämförelse med andra 
länder ökat snabbt och fortsätter att öka.3 Det beläggs likaså i flera studier 
på svensk botten, bland andra Almqvist (2016) och Bengtsson, Edin, och 
Holmlund (2014). De sistnämnda skriver:

Den relativa fattigdomen har ökat starkt från mitten av 00-talet och 
ökningen under hela perioden 1995–2012 motsvarar ungefär en fördubb-
lad andel relativt fattiga. I ett internationellt perspektiv har Sverige mindre 
relativ fattigdom än genomsnittet för OECD-länderna men ökningen under 
senare år har varit större än i de flesta andra länder (2014: 7).

Framför allt har det att göra med att gapet mellan de absoluta toppin-
komsterna och dem som befinner sig i den ekonomiska botten har vidgats 
successivt sedan 1990-talet. Inkomsten av kapital, dvs. av förmögenheter, 
bidrar inte minst till denna stora skillnad: 

Värdet av alla privata förmögenheter i Sverige i förhållande till de totala 
inkomsterna har fördubblats på 20 år, och är i dag på sin högsta nivå på över 
tvåhundra år (Waldenström, Batani och Hansson 2018: 11). 

Beräkningar visar att gapet mellan dem som har högst disponibel inkomst 
i Sverige och dem som har lägst (innefattar ersättningar och inkomst efter 
skatt) är mycket stort, och mellan samma toppskikt och dem som kom-
mer närmast dem finns i sin tur ett stort gap (Ahrne, Stöber och Thaning, 
2018). Således är Sverige i dag ett land där en finansiell elit – med höga 
inkomster av kapital – har ofantligt mycket pengar att röra sig med. Den 

3  OECD Economic Survey, Sweden, 2017. 
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ekonomiska utjämning som pågick fram till 1970-talet har ersatts med en 
tilltagande ekonomisk ojämlikhet. 

Vad har bidragit till att de ekonomiska klyftorna vuxit, samtidigt som 
få fått det absolut sett sämre? Det är en kombination av hur skattesystemet 
utformats, ersättningsnivåerna i socialförsäkringssystemet, och arbets-
marknadens sätt att fungera. ”Århundradets skattereform” 1990/91, då 
företagsbeskattningen sänktes drastiskt och skattesystemet förenklades 
och gjordes mer enhetligt, har följts av en avskaffad förmögenhetsskatt, 
arvsskatt och gåvoskatt under både socialdemokratiskt och borgerligt 
regeringsansvar. Beskattningen av kapital är i Sverige i dag mycket låg. 
Förmögenheterna har vuxit och växer, och i dag till skillnad från under 
socialdemokratins glansdagar ärvs stora förmögenheter utan att något går 
in till statskassan: 

En arvsskatt är ett av politikens träffsäkrare instrument för att utjämna 
olikhet i livschanser. I dag har många västländer en arvsskatt, medan Sve-
rige avskaffade sin 2004 (Waldenström, Batani och Hansson 2018:15). 

Fastighetsskatten är vidare försumbar. Inkomstbeskattningen däremot, 
och särskilt de skatter som läggs på extrainkomster för höginkomsttagare 
– marginalskatterna – är fortfarande hög, och inkomst, menar ekonomer 
som Henreksson (2017) och Waldenström, Batani och Hansson (2018), 
utsätts för hårdare beskattning i Sverige i dag än kapital. 

Ersättningsnivåerna i de omfördelande ”socialförsäkringarna” – sjuk-
penning, förtidspension, arbetslöshetskassa – har heller inte följt med i 
inflationen sedan 1990-talet och därigenom påverkat dem som befinner sig 
längst ned på den ekonomiska skalan i negativ riktning (Bengtsson, Edin 
och Holmlund 2014). Skillnaden mellan dem som arbetar och dem som av 
olika skäl inte gör det har vuxit.

Arbetsmarknadens bristande förmåga att fungera genuint integre-
rande, för i synnerhet de många som invandrat som flyktingar och anhö-
riga under de senaste decennierna, bidrar också den till en ökad ojämlik-
het. Fram till 1970-talet var invandrare mer sysselsatta än personer med 
inhemsk bakgrund. Många som då flyttade till Sverige var inte flyktingar 
utan kom för att arbeta. Det är under 1990-talet, präglat av ekonomisk kris 
i Sverige och en samtidig stark flyktinginvandring, som arbetslösheten 



198

DEMOKRATINS FRAMTID

skenar bland dem som invandrat, något en statlig utredning konstaterar 
1999: 

Bland boende i Tensta, en invandrartät stadsdel i Stockholm, sjönk t. ex. 
förvärvsintensiteten från 1990 till 1995 bland irakier från 51 % till 13 %, bland 
personer från f d Jugoslavien från 63 % till 19 % och bland somalier från 43 % 
till 5 %. I sammanhanget är det värt att notera att utbildningsnivåer inte spe-
lar någon större roll för sysselsättning inom grupperna. Irakier och iranier 
har en utbildningsnivå över det genomsnittliga i Sverige särskilt på akade-
misk nivå men inte heller de högutbildade får arbeten. (SOU 1999:68, s. 151).

Arbetslösheten har fortsatt att vara hög i de utsatta förortsområden – ofta 
miljonprogramsområden från 1960- och 70-tal – som rymmer många av 
dem som invandrat från Afrika, Mellanöstern och Asien och som har 
låg utbildning eller ingen alls. Även om nya undersökningar visar att det 
skett en viss förbättring, men då från en mycket låg nivå, är förtidspensio-
neringar och socialbidrag vad många försörjer sig på (Örstadius 2018). 
En konsekvens av den marginalisering som drabbat dessa områden och 
befolkningen där är att kriminaliteten på dessa platser – ofta organiserad 
i gäng – ökat sedan 1990-talet. När polisen i juni 2017 publicerar Utsatta 
områden – social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen, är 
beskrivningen att problemen kvarstår: 

Det är ännu för tidigt att säga vad polisens satsning mot utsatta områden 
resulterat i. Polismyndighetens satsning är tämligen ny och utvecklingen i 
områdena har pågått i flera decennier och kommer ta lång tid att förändra 
(2017:5).

Ekonomen Andreas Bergh visar att bland de många faktorer som föresla-
gits som förklaring för variationer i hur väl invandrade personer integre-
ras på arbetsmarknaden är det endast två som förefaller väsentliga. Den 
ena är generositeten i bidrag och ersättningar (välfärdsstatens omfatt-
ning); den andra – och mer avgörande – är fackets makt. Facklig makt 
definierar han som ”andelen av arbetsmarknaden som regleras av kollek-
tivavtal” (Bergh 2013:11). 

Sverige har fortfarande omfattande kollektivavtal. De branscher som 
främst täcks av sådana är byggbranschen, metallindustrin och gruvorna 
och delar av den offentliga sektorn. Uttryckt på litet annat sätt är det möj-
ligt att tala om att kollektivavtalen skapar en reglerad arbetsmarknad där 
tillträdet – både när det gäller arbetsgivarna och arbetskraften – kontroll-
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eras. Den fackliga makten är fortfarande stark och skapar en situation där 
de etablerade skyddas, och ”outsiders” förblir utanför eller i osäkra för-
hållanden. Den amerikanska statsvetaren Kathleen Thelen hävdar, liksom 
Bergh, att Sverige, till skillnad från till exempel Danmark, som i likhet 
med Sverige tidigare fungerat enligt en socialdemokratisk modell, bemött 
den globala liberaliseringen av ekonomin sedan 1980-talet med ”dualism”: 
de etablerade skyddas, bland annat genom att övriga inte släpps in (Thelen 
2014).

Termen prekariat används ibland för att karakterisera en arbetsmark-
nad där särskilt utsatta lever med osäkra, prekära anställningsvillkor i en 
ekonomi där andra gynnas (Standing 2013). Alltmer pekar på att denna 
beskrivning stämmer in på den svenska arbetsmarknaden. 

Stockholm och resten 

En strukturell förändring som präglat Sverige från 1980-talet och framåt 
är en ökande regional ojämlikhet som resulterat i stora inkomstskillnader 
mellan landets olika delar, med Stockholm som en absolut magnet när det 
gäller resurser och befolkningstillväxt. Underlag när det gäller geografiska 
skillnader i inkomst och levnadsstandard är inte ymnigt förekommande, 
men två väl genomförda studier står LO-ekonomen Anna Almqvist och 
ekonom-historikern Kerstin Enflo för. Mätt som relativ fattigdom4 visar 
Almqvist (2016) att tydliga inkomstskillnader föreligger på den övergri-
pande, regionala, länsnivån: Värmland, Skåne, Gotland, Jämtland, Örebro 
och Dalarna är betydligt fattigare än i synnerhet Halland och Stockholm, 
men också Uppsala. Betraktar man den mer finfördelade kommunnivån 
är det kring storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö som de mest 
inkomststarka återfinns (allra rikast är Täby och Öckerö kommun med 
bara cirka 5 procent som har under 60 procent av medianinkomsten för 
riket). I Stockholm, Skåne och i Uppsala län är inkomstskillnaderna inom 
länen som störst; eftersom Stockholm också är bland de rikaste innebär 
det att den relativt sett stora fattigdomen i de utsatta förortsområdena 
kompenseras med råge av rikedomen på andra håll i länet. 

Inlandskommuner och glesbygd i både norra och södra Sverige sticker 
ut som relativt sett fattigast; här finns kommuner som Filipstad och 

4  Då mäter man ofta andelen hushåll som har avsevärt lägre inkomst jämfört med 
medianinkomsten för riket. 
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Munkfors i Värmland, Gullspång i Västergötland men också Landskrona 
och – ovanligt för en storstad – Malmö där över 20 procent har relativt 
sett mycket låga disponibla inkomster. Vad tyder det på? Mot bakgrund 
av analysen av den ekonomiska ojämlikheten i förra avsnittet pekar det på 
att en förhållandevis stor andel i de fattigaste länen försörjer sig på ersätt-
ningar och bidrag som urholkats över tid. 

Ekonom-historikern Kerstin Enflo bidrar ytterligare till bilden av väx-
ande geografiska klyftor genom att med hjälp av tidsserieanalys visa att 
den regionala ojämlikheten varit betydande i Sverige historiskt sett, hon 
går tillbaka till 1860, men att den under perioden 1940–1980 jämnades 
ut. Till stor del måste den utjämningen härledas till en aktiv politik som 
påverkade både välfärdsnivån, företag och omflyttningar; regionalpolitik 
men också den solidariska lönepolitik som utvecklades inom LO. I dag 
kännetecknas Sverige av motsatsen: 

Från 1980-talet ökade åter skillnaderna i BNP per capita. Ökande regionala 
skillnader är en del i en allmän internationell trend sedan 1980-talet. Efter-
som Sveriges ojämlikhet ökar från en låg nivå är förändringstakten hög 
internationellt sett. I dag sticker Sverige inte längre ut som ett av de mest 
regionalt jämlika länderna (2016:13). 

Mellan mitten av 1990-talet och fram till 2014 är det i Blekinge, följt av 
Gävleborg och Värmland, som invånarna fått känna av mest inkomst-
minskningar. Minst kännbar har den processen varit i Norrbotten, Upp-
sala och Kronoberg i Småland (Almqvist 2016).

Den brutna klassalliansen 

I George Orwell ś 1984 skildras människans historia som en evigt åter-
kommande kamp mellan tre sociala skikt: det övre, mellanskiktet och det 
lägre. Strävan för det lägre skiktet är att avskaffa alla skillnader och eta-
blera jämlikhet; målet för det övre är att hålla fast vid sin maktposition. 
Emellertid kommer alltid en tidpunkt när överklassen är försvagad: 

Då störtas det av mellanskiktet, som värvar underskiktet på sin sida genom 
att inför detta låtsas kämpa för frihet och rättvisa. Så snart mellanskiktet 
har nått sitt mål trycker det underskiktet tillbaka i dess forna slavställning 
och blir självt ett överskikt. (1974 [1949]:183). 

Är det detta vi ser konturerna av i den svenska utvecklingen? 
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Medelklassens ”allians” med arbetarklassen under ett antal decennier 
– som aldrig var annat än villkorad – har brutits i Sverige, och i linje med 
Orwell vill jag hävda att mellanskiktet nu håller på att etablera sig som en 
ny överklass. För resonemanget är det väsentligt att ringa in rimliga defi-
nitioner av medelklass och arbetarklass. De hamnar nära dem som görs 
av Ahrne, Stöber och Thaning (2016) i Klasstrukturen i Sverige. De skriver: 

Vi har därför valt att räkna lägre tjänstemän till arbetarklassen tillsammans 
med gruppen ej facklärda arbetare och facklärda arbetare. Mellantjänste-
män och högre tjänstemän bildar egna indelningar, men det kan diskute-
ras ifall de tillhör ”mellanskiktet”, eller i mer vardagligt tal ”medelklassen” 
(2016:10).

Medelklassen innebär här således skiktet av mellantjänstemän och högre 
tjänstemän, men också – och inte minst viktigt – egna företagare inom 
mediesfären och intellektuella sfärer som utgör en växande grupp. Dessa 
har det gemensamt att de till del styr sina egna arbeten och villkor. Lägre 
tjänstemän, däremot, har mer gemensamt med arbetarklassen eftersom 
arbetet är icke-autonomt och reglerat. Arbetarklassen så definierad utgör 
fortfarande ungefär hälften av arbetskraften i Sverige, men medelklassen 
har ökat.

När historikern Sten Carlsson skrev Svensk ståndscirkulation 1680–1950, 
pekade han på hur arbetarsönerna kommit att bli procentuellt fler inom 
högre utbildning och inom de administrativa yrkena mellan 1900 och 
1950. Det var emellertid en annan klass – tjänstemännens söner – som bli-
vit ännu mer framträdande i förhållande till storföretagarnas och ämbets-
männens söner under perioden efter demokratins genombrott. Carlsson 
som står mitt i det sekel som vi nu blickar tillbaka på konstaterade att: 

Utan tvivel har man att räkna med att tjänstemän och tjänstemannabarn 
under de närmaste decennierna komma att spela en växande roll i svenskt 
samhällsliv (1950:160). 

Sten Carlsson fick rätt. Det var tjänstemännens barn, och senare deras 
barn som något decennium senare strömmade in på universiteten, som på 
kort tid förvandlades från elitinstitutioner till utbildningsmiljöer för allt 
fler. Det är också deras barn som i dag besitter positioner inom offentlig 
och privat förvaltning: inom kommunal och statlig förvaltning och myn-
digheter, som managers, controllers och analytiker inom företag. Vissa 
av dem tillhör enligt definitionen här arbetarklassen, andra medelklas-
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sen. Utbildning sammanfaller således inte längre helt med klass; villkoren 
bland de utbildade skiljer sig alltför mycket åt. 

Medelklassens successiva övergivande av arbetarklassen inleddes i små 
och närapå osynliga steg, för att på allvar märkas på 1980-talet när också 
kapitalet började frigöra sig från sina nationella band. Under ett antal tidi-
gare decennier bedömde många i medelklassen att vad de såg som legitim 
levnadsstandard uppfylldes utan att de behövde göra bruk av egna – fram-
för allt kognitiva – resurser. Och detta trots att man betalade höga skat-
ter och att en betydande omfördelning av inkomster skedde till de sämre 
ställda. Den offentliga skolan, sjukvården, den högre utbildningen och 
småningom barn- och äldreomsorgen ansågs vara tillräckligt bra, bitvis 
till och med utmärkt (Svallfors 1989). 

Medelklassen var därför villkorligt lojal med den stat som framför allt 
byggts upp för att stärka arbetarklassens förutsättningar att leva bättre liv, 
och i metaforiska termer var den en allierad till arbetarna (jfr Svensson 
1994).

När de statliga bolagens vinster började sina under 1970-talet, behövde 
den svenska staten i stället höja skatterna för att kunna upprätthålla nivån 
på välfärden (Esping-Andersen 1980). Företagsbeskattningen trappades 
upp till mycket höga nivåer, men likaså inkomstbeskattningen. Eftersom 
medelklassen ekonomiskt stod för en del av kalaset skapade det i sin tur 
ökade krav på inflytande. Det ”samhällskontrakt” som gällt mellan staten 
och medelklassen började så sakteliga brytas upp, och en del av dessa ten-
denser fångade den då sittande Maktutredningen i studien Medborgarnas 
makt (1989), där Olof Petersson, Anders Westholm och Göran Blomberg 
kunde visa att många människor uppfattade att det fanns ett underskott 
av inflytande och valmöjligheter när det gällde centrala välfärdsområden 
som sjukvård och skola.

Upplösningen av det sociala kontraktet fortsatte i och med att Sveriges 
nationella ordning omvandlades till en internationell. Medelklassens refe-
rensgrupp förändras, och man ser till jämförbara sociala skikt i världen 
snarare än till Sverige när de egna villkoren bedöms. Möjligheterna till 
”utträde” (exit) ökade i och med EU-inträdet. Svensk medelklass rör sig 
i dag alltmer i världen – i varje fall i Europa.

I dagens Sverige, som jag alltså menar präglas av att medelklassen lös-
gjort sig från lojaliteten med arbetarklassen, använder den förra sina kog-
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nitiva resurser – teoretisk intelligens, mental energi, initiativkraft, kreati-
vitet och flexibilitet – för att säkra sin nuvarande och framtida ställning. 
Främst tar det sig uttryck i förhållandet till utbildning. 

Skolan blev med tiden ett av de centrala instrumenten i försöken att 
aktivt förändra det svenska samhället. Institutionella förändringar som 
allmän rösträtt och ökad insyn hade inte räckt för att förhindra bristande 
humanitet, intolerans och förföljelse av avvikande och oliktänkande, vil-
ket demokratiernas sammanbrott under mellankrigstiden visade. Där-
med försköts en del av intresset hos reforminriktade krafter som socialde-
mokrater (men också liberaler) till att forma också människan, inte bara 
institutionerna. Hemmen hade man föga kontroll över, men skolgången 
var en tid av exceptionell prägling som under efterkrigstiden blev föremål 
för genomgripande reformer.

Enhetsskolan infördes 1950 och förpassade det gamla, starkt hierar-
kiska skolsystemet, till historiens skräpkammare, till förmån för ett som 
skulle göra klass mindre utslagsgivande. ”Begåvad men fattig. Ge honom 
lika chans!” stod det på en av Socialdemokraternas numera klassiska val-
affischer från den tiden. När steget togs, bort från en selekterad och djupt 
klassbaserad ungdomsskola, var det övergripande syftet ”rätt man på rätt 
plats”; att underlätta möjligheterna för de studiebegåvade och teoretiskt 
lagda arbetarbarnen att bli en del av den samhälleliga eliten. Möjlighe-
terna att göra karriär skulle jämnas ut, och ståndscirkulation var ett mål. 
Fortfarande var emellertid den självklara utgångspunkten att samhället 
byggdes upp kring eliter och ”massan” (Bennich-Björkman 2002). 

Med början under 1950-talets sista år ägde en omsvängning rum där 
återigen LO:s radikalisering kan ha spelat roll. Historikern Lisbeth Lun-
dahl har visat att LO i ett ganska tidigt skede efter det att 1957 års skolbe-
redning tillsatts började plädera för en odifferentierad grundskola som ett 
sätt att uppnå, inte ståndscirkulation, utan social jämlikhet och rättvisa 
(1997). År 1962 klubbades den svenska grundskolereformen igenom. En 
sammanhållen nioårig skolgång för alla barn i Sverige mellan 7 och 15 år 
hade blivit verklighet. Några år senare, 1968, tog man också bort det sista 
årets linjeuppdelning. Alla elever följde nu samma studiegång under de 
nio åren i grundskolan (Hadenius 1990). Idén om en gemensam skola för 
alla hade därmed blivit verklighet. Ståndscirkulation som ett mål ersat-
tes med klassintegration; litet drastiskt kan man säga att skolan skulle 
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bidra till klassamhällets försvinnande genom att eliterna tunnades ut. Det 
svenska samhället skulle bygga på att samhällsklasserna möttes och nöttes 
mot varandra i ett skolsystem som det inte var möjligt att lämna, och inom 
vilket det heller inte fanns särskilt stora möjligheter att välja inriktning 
och därmed gå olika vägar. 

Det fanns mycket litet kontinuitet mellan de tidigare reformmålen som 
vägledde enhetsskolan och de som nu kom att styra utformningen av den 
svenska grundskolan. En möjlig förklaring till den skolpolitiska föränd-
ring som socialdemokratin genomgick skulle kunna sökas i att LO stärkte 
sin position under dessa år. Att det var LO som först började driva lön-
tagarfonderna är välkänt. Mindre omdiskuterat, men kanske ännu mer 
betydelsefullt för att förstå den svenska samhällsutvecklingen i ett längre 
perspektiv, var LO:s inflytande över omsvängningen från ståndscirkula-
tion till klassintegration i svensk skolpolitik. 

Klassintegration som målsättning för utbildningssystemet stred emel-
lertid helt mot den meritokratiska och kunskapsbaserade världsbild som 
drev – och alltjämt driver – medelklassen, och det är också inom skolan 
som valfrihetsreformerna får ett av sina första och starkaste uttryck i bör-
jan av 1990-talet; när medelklassens allians med arbetarklassen väl bröts 
så skedde det med införandet av skolpeng och friskolor – och tilltagande 
segregation som följd. 

Att medelklassens allians med arbetarklassen är avslutad påverkar den 
senare klassen negativt ur ett jämlikhetsperspektiv. Den är fortfarande 
mer eller mindre hänvisad till statliga alternativ när det gäller välfärd, på 
grund av mer begränsade kognitiva, sociala och finansiella resurser. När 
man väljer kan det ibland leda till mindre goda val beroende på att många 
saknar eller har svårt att orientera sig i ett omfattande och snårigt infor-
mationsflöde och har begränsade sociala nätverk som hjälper till med det 
(se Blomqvist och Rothstein 2000). Klassalliansen lyfte arbetarklassen; 
när den bröts lämnas samma klass att precis som medelklassen slåss för 
sig själv. Skillnaden är bara, att förutsättningarna för det – socialt, ekono-
miskt och kunskapsmässigt – skiljer sig kraftigt åt. 

För att sammanfatta analysen så här långt: konsekvensen av den poli-
tik som fördes i Sverige under ett antal decennier i kombination med en 
stark tillväxt innebar att 1970-talet och ingången till 80-talet i Sverige upp-
visade en historiskt låg nivå när det gällde ekonomiska skillnader (Ahrne, 
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Stöber, Thaning 2016). Även de geografiska klyftorna var unikt små, lik-
som de mellan arbetarklass och medelklass, inte minst på grund av den 
sammanhållna och odifferentierade skolan. Inte heller uppvisar den 
tiden stora, systematiska skillnader med avseende på nationellt ursprung. 
Arbetskraftsinvandring hade dittills dominerat; flyktinginvandringen tog 
fart först under 1980-talet. Sedan dess har klyftorna i alla dessa avseenden 
vuxit, som en följd av förändrad politik, förändrat ideologiskt klimat och 
en förändrad ekonomisk världsordning. Hur kan det komma att påverka 
den svenska demokratin? 

Hur går det nu med den sociala sammanhållningen?

En stark demokrati vilar på att människor känner att de kan lita på andra. 
Men inte vilka andra som helst, utan andra som man inte känner personli-
gen, med andra ord främlingar. Sådant mellanmänskligt förtroende, social 
tillit, är helt grundläggande för att storskaliga samhällen – i motsats till 
den avgränsade byn där alla känner alla – ska kunna fun gera, för att de ska 
vara samhällen och inte bara samlingar av individer: ”Om inte människor 
litar på varandra i ett samhälle fungerar det mesta sämre” (Holmberg och 
Rothstein 2018: 43). Mellanmänskligt förtroende är ett avgörande politiskt, 
ekonomiskt och socialt smörjmedel, som gör att människor inte ständigt 
är vaksamma och rädda utan vågar ta risken att samarbeta – som i orga-
nisationer och föreningar – och lägga beslutsfattande och skydd för liv och 
lem i politikers, polisens och domstolarnas händer i stället för hos klanen, 
gänget eller medborgargardet (Fukuyama 2011, Putnam 1993, North 1990). 
Socialt förtroende gör att handlingskraften ökar hos ett kollektiv, vilket 
påverkar till exempel mikronivån genom att ett grannskap eller en stads-
del fungerar bättre (Sampson, Morenoff och Gannon-Rowley 2002). 

Att ”lita på” främlingar, vad står det för? Det är något forskningen fort-
farande strävar efter att förstå, för uppenbarligen innebär det inte samma 
sak som att lita på dem man känner och har direkt erfarenhet av. Holm-
berg och Rothstein (2018) föreslår att förtroende för främlingar har att 
göra med hur man bedömer den allmänna moraliska nivån i samhäl-
let. Andra tolkningar som ligger nära till hands är att man uppfattar sig 
kunna förutsäga andras beteende, vilket minskar känslan av existentiell 
osäkerhet, och att man bedömer att ”de flesta vill mig väl” eller i varje fall 
inte illa. Alla dessa tolkningar går att förena med det som tydligt fram-
kommit i forskningen: att påfallande klyftor – ojämlikhet – ser ut att 
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påverka samhällsklimatet i en mindre förtroendefull riktning (Uslaner 
2008, Wilkinson och Pickett 2009, Fairbrother och Martin 2013).5 Klyftor 
mellan människor skapar som regel större avstånd i erfarenheter och vär-
deringar som gör att man inte ”känner igen varandra”, inte känner någon 
samhörighet. Särskilt de som befinner sig längst ned i samhällshierarkin 
kan definitivt också uppfatta att de blivit lämnade åt sidan av de andra och 
att dessa andra kanske till och med skor sig på dem. De uppfattar sam-
hällsmoralen som låg. 

Hur ser det ut i Sverige? Från början av 1980-talet steg det sociala för-
troendet successivt, med en viss nedgång under den ekonomiska krisen i 
mitten av 1990-talet, till hela 64 procent som svarade att man ”kan lita på 
de flesta” under hela 00-talet (World Value Survey, Sweden).6 Det är unikt 
högt internationellt. En nyligen publicerad studie visar dock att det mel-
lanmänskliga förtroendet sjunker (Holmberg och Rothstein 2018). Det är 
från en hög nivå och siffran är nu 56 procent (vilket förvisso också det 
är högt internationellt sett). Tydligt är emellertid att skillnaderna växer 
mellan klasserna. De som är arbetare, lågutbildade och invandrade från 
utomnordiska länder uppvisar betydligt lägre tillit än dem från medel-
klass eller högre tjänstemannahem, och bland dem som lever på socialför-
säkringar (sjuka, arbetslösa) och unga (med en osäker och svag ställning 
på arbetsmarknaden) är förtroendet ännu lägre. Dessa gruppers mellan-
mänskliga förtroende har sjunkit sedan mitten på 1990-talet. Det finns 
vidare ett parti som sticker ut på grund av att det har många väljare som 
har låg social tillit: Sverigedemokraterna. 

World Value Survey visar dessutom att andelen boende i Sverige som 
uppger att de känner fullt förtroende för sina grannar minskat kraftigt 
under 2000-talet: från 40 till 29 procent (World Value Survey, Sweden).7 I 
en studie som fångat social sammanhållning genom att undersöka social 
solidaritet – uttryckt som en positiv inställning till ekonomisk omför-

5  Wilkinsons och Picketts omfattande statistiska studie visar att mer jämlika länder 
(mätt i inkomst) uppvisar högre social tillit, vilket även gäller mer jämlika amerikanska 
delstater. Fairbrothers och Martins studie kommer fram till att amerikanska delstater 
som var ojämlika under lång tid hade en befolkning som hyste mindre förtroende för 
andra, men att däremot närliggande förändringar i riktning mot ökad ojämlikhet inte 
såg ut att (direkt) påverka förtroendenivåerna. Socialt förtroende är inte en dagsfärsk 
attityd, utan ett trögrörligt förhållningssätt. 
6  http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp, nedladdad den 14 augusti 2018. 
7  http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp nedladdad den 14 augusti 2018. 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
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delning (välfärdsstaten) – finner författarna att i svenska kommuner där 
många flyktingar blivit placerade har beredvilligheten att acceptera sådan 
omfördelning sjunkit (Dahlberg, Edmark och Lundqvist 2012). Det kan 
vara en övergående effekt, men indikerar inte desto mindre oroande ten-
denser ur ett demokratiperspektiv.

Den sociala sammanhållningen minskar således i Sverige. Det ser ut att 
bottna i att de individer som befinner sig i mer utsatta positioner klass-
mässigt och levnadsmässigt känner minskat förtroende för sin omgiv-
ning. Under den period som den nedgången noteras har också klyftorna 
ökat markant. Om det finns ett orsakssamband häremellan är för tidigt att 
säga men klart är att det finns miljöer där många känner misstänksamhet 
mot andra, och därmed är på sin vakt, får svårare att handla kollektivt och 
också misstror det politiska systemet. Dessa miljöer sammanfaller med 
dem som drabbats mest av den ökande ojämlikheten. 

Demokratin i framtiden?

Demokrati försvinner inte över en natt. De demokratiska institutionerna 
är djupt rotade i den svenska myllan. Cirka 80 procent röstar till exempel 
i de svenska valen, människor är förhållandevis kunniga och intresserade 
av politik, och kanalerna för att påverka samhällsutvecklingen har ökat. 
Där det som tidigare stod till buds var att skriva insändare, kontakta poli-
tiker eller gå in i ett politiskt parti, finns i dag sociala rörelser, aktivism i 
sociala medier och möjligheten att uttrycka ställningstaganden genom vad 
och hur man konsumerar, som andra kanaler. 

Samtidigt råder inget tvivel om att Sverige i modern tid blivit ett land 
där ekonomiska, geografiska och sociokulturella klyftor ökat. På ett 
väsentligt område har en motsatt utveckling ägt rum: klyftorna mellan 
kvinnor och män sluts sakta men säkert i Sverige sedan 1970-talet. Till 
skillnad från på de tre områden som belysts i detta kapitel, har aktiva poli-
tiska och samhälleliga krafter mobiliserat i olika former för att öka jäm-
likheten mellan könen, både inom partipolitiken med varannan damer-
nas och varvade listor, genom kvinnoförbundens arbete, med Feministiskt 
initiativ (FI) och i organisationer och mer lösa nätverk som Stödstrum-
porna. Det är svårt att se att det mobiliserats på motsvarande sätt kring 
de ekonomiska, geografiska och sociokulturella skillnader som i dag sätter 
sin prägel på Sverige. 

Jag har här hävdat att den minskande jämlikheten kan påverka sam-
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hällsklimatet i en riktning där den sociala sammanhållningen riskerar 
att krackelera och har visat att det finns en samvariation där arbetarklas-
sen och de som står utanför arbetsmarknaden känner större social miss-
tro i dag än tidigare. Känslan av samhörighet, trots att vi är främlingar, är 
oersättlig. Utan social tillit blir demokratin sårbarare. Social sammanhåll-
ning, här förstått som social tillit, är det som gör att institutionerna kan 
hantera och ibland lösa intressekonflikter och genomdriva reformer utan 
att den för demokratin naturliga politiska polariseringen övergår till bitter 
antagonism. 

Den nuvarande utvecklingen i USA visar att sådan polarisering gan-
ska lätt kan slå över i ett socialt klimat där grupp känner sig stå mot grupp 
och där uppfattningen växer att det någon vinner måste någon annan för-
lora. Politiken blir då ett nollsummespel, inte ett plussummespel där alla 
– i ett långsiktigt perspektiv – kan uppfatta sig som gynnade. I Italien har 
nollsummespelet varit rådande under lång tid, med delvis förödande kon-
sekvenser. I efterkrigstidens Västtyskland lyckades man däremot skapa 
en politisk kultur där samhörigheten successivt stärktes. Sverige har långt 
kvar till en situation där antagonismen sitter i högsätet; fortfarande är 
jämlikheten större än på många andra håll och likaså den sociala tilliten. 
Men centrala samhällsinstitutioner som skolan, där likvärdigheten har 
minskat, sjukvården, där köerna har vuxit och läkare och sjuksköterskor 
slår larm om att patientsäkerheten är i fara, och polisen, där man förgä-
ves försöker få bukt med laglöshet i vissa områden, vacklar. De problemen 
bottnar främst i att professionernas kunskap och omdöme beskurits kraf-
tigt till fördel för politisk styrning och konsultinflytande, vilket lett till 
frustration, minskande motivation, svårigheter att rekrytera lämpade per-
soner och svårigheter att få lämpade personer att stanna kvar i yrkena. De 
som drabbas av detta är i första hand inte medelklassen utan arbetarklas-
sen och de som står utanför arbetsmarknaden; bördorna fördelas ojämnt. 
På skolans område har friskolorna blivit medelklassens räddning, inom 
sjukvården finns i dag en privat försäkringsmarknad som bara växer, och 
i de utsatta områdena bor sällan medelklassen utan invandrare från olika 
håll i världen och svenskfödda med utsatta positioner i samhället. Ojäm-
likheten förstärks ytterligare när dessa samhällsinstitutioner inte längre 
ser ut att klara av sina uppdrag. 

Demokratins framtid är till stor del beroende av att klyftorna nu inte 
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tillåts växa ytterligare, utan att de ekonomiska, geografiska och sociokul-
turella klyftorna – i likhet med dem mellan kvinnor och män – i stället 
sluts mer. För det krävs omfattande förändringar av skattelagstiftningen i 
riktning mot beskattning av kapital och arv, att staten återetablerar sig i de 
delar av Sverige där frånvaron blivit allt tydligare och att de fackliga orga-
nisationerna vidgar sin solidaritet också till dem som i dag är sårbara på 
arbetsmarknaden. En reformering av det fria skolvalet som hejdar utveck-
lingen mot allt mindre likvärdighet är avgörande för att jämna ut skillna-
der för kommande generationer. I skolan och i den högre utbildningen, 
inom sjukvården, i polisen och rättsväsendet krävs det att de professioner 
som bär upp dem, lärare och forskare, läkare och sjuksköterskor, polisen 
själva och domarkåren, får tillbaka kontrollen. Då kan jämlikheten öka 
igen, den som påverkar den sociala sammanhållningen i positiv riktning 
och därmed gör demokratin livskraftig. 

Annars kan även de demokratiska institutionerna till slut befinna sig på 
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ett sluttande plan, där de enbart uppfattas företräda en viss klass och miss-
gynna en annan. Politisk apati, inte engagerat deltagande, kan bli följden 
– eller en politisk antagonism som leder ner i bråddjupet. 




