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Vad är välfärdsstaten?
The legitimate object of government, is to do for a community of
people, whatever they need to have done, but can not do, at all, or
can not, so well do, for themselves — in their separate, and individual capacities.
Abraham Lincoln, 1854

I’m a Democrat. But I believe what Republican Abraham Lincoln
believed: That Government should do for people only what they cannot do better by themselves, and no more.
Barack Obama, 2012

S

om citaten ovan illustrerar råder det en
bred samstämmighet, både över tid och mellan olika politiska inriktningar, om att statens uppgift i samhället är att lösa problem
som av olika anledningar är svåra att lösa på individuell basis, eller
som av någon anledning löses bättre av staten. Vilka områden och
uppgifter detta innefattar råder det dock olika uppfattningar om.
Skillnaderna mellan länder är också stora. Även om staten fått en
allt större roll under de senaste hundra åren har både statens storlek och dess ansvarsområden kommit att se olika ut i olika länder.1
I försök att systematisera denna utveckling har olika indelning-

Olika syn på
statens roll

1. Ett vanligt mått på statens roll i ekonomin är utgifter i offentlig sektor i relation
till bnp. Snittet för denna andel i början av 1900-talet var runt 10 procent och är i dag
mellan 40 och 60 procent i oecd-länderna.
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Den nordiska
modellen

Skatten hög
för alla

ar föreslagits. Påfallande ofta har man i dessa identifierat en »nordisk modell«, vanligen exemplifierad av den svenska välfärdsstaten,
som sedan ofta kontrasteras mot en »kontinentaleuropeisk« respektive »anglosaxisk« modell (se faktaruta).2 Definitionen av denna varierar och naturligtvis har modellen också förändrats över tid, men
vissa ingredienser återkommer ofta i beskrivningen:3
¶¶ en stor offentlig sektor
¶¶ en centraliserad och relativt reglerad arbetsmarknad
¶¶ ett högt skatteuttag
¶¶ en målsättning att skapa lika livschanser för alla oavsett bakgrund
¶¶ en utjämning av inkomster
¶¶ ett främjande av jämställdhet mellan män och kvinnor
¶¶ ett avskaffande av fattigdom.
En viktig aspekt av det höga skattetrycket är att det är generellt. Det
finns naturligtvis progressiva inslag, men det som kännetecknar det
svenska skattesystemet är det faktum att i princip alla i samhället betalar relativt höga skatter.4 De offentliga systemen är dessutom ut2. Användningen av termen välfärdsstat är omdiskuterad och dess innebörd varierar. I den svenska diskussionen har termen välfärdssamhälle på senare år lanserats för att beskriva den förändring som i stor utsträckning bestått i att delar av främst
välfärdsproduktion organiseras i privat regi (se Jordahl, 2013). Det språkbruk vi skulle föredra är att välfärdssamhälle alltid används för att beskriva ett samhälle där allas välfärd står i fokus och välfärdsstaten skulle syfta på vilka uppgifter det offentliga
har i ett sådant samhälle. Nu har dock språkbruket varit sådant att »välfärdsstat« snarast varit synonymt med de sätt på vilka samhällen organiserar sin välfärd (och där
statens inblandning fångats av begrepp som stor eller liten välfärdsstat). Vi kommer
därför i huvudsak att använda begreppet i denna vidare mening där »välfärdsstatens
mål« inte är kopplade till vem som gör vad, utan till vad utfallet blir för välfärdens
nivå, fördelning och finansiering.
3. För en analys av många aspekter av hur den svenska välfärdsstaten förändrats
sedan slutet av 1980-talet, se till exempel Freeman, Swedenborg och Topel (1997,
2010). Se också Lindbeck (1998) för översikter och analyser av den svenska modellen
och problemen i början av 1990-talet.
4. Detta är inte bara sant efter skattereformen i början på 1990-talet, som generellt sett breddade skattebasen samtidigt som de högsta nivåerna sänktes, utan har
även historiskt varit kännetecknande för Sverige jämfört med andra länder, exempelvis England och usa (Steinmo, 1993).
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formade så att de i hög grad omfördelar över livet och inte bara mellan de med låga och höga (livs)inkomster.5 Systemet har också en
stor försäkringskomponent som inte till fullo är att betrakta som
omfördelning eftersom även den som inte utnyttjar försäkringen
täcks av den vid behov (»konsumerar« ett skydd som de annars skulle behöva köpa på marknaden). På senare år har det också blivit vanligt att lyfta fram välfungerande institutioner, låg korruption och
hög social tillit människor emellan som speciella drag i den svenska modellen. Det råder dock delade meningar om i vilken utsträckning dessa drag kan förklara den nordiska modellens uppkomst, eller om de snarare är resultat av den.6

Den svenska modellen
Den aspekt som dock ofta framhålls som mest kännetecknande
för den svenska välfärdsstaten, och som utgör den stora skillnaden
i jämförelse med andra länder med relativt höga skatter och stora statliga utgifter, är dess universella drag.7 Detta innebär att den
övergripande principen är att alla medborgare har grundläggande
rättigheter som tillgång till skola, sjukvård, barnomsorg och äldreomsorg.8 Nivån på dessa system ska vara sådan att de täcker »de flestas behov« och de ska huvudsakligen finansieras via skatter. I relation till olika tänkbara alternativ (se ruta »Relationen stat−individ−familj−civilsamhälle« för ytterligare detaljer) kan man tydliggöra vad modellen är genom att slå fast vad den inte är. Den är inte
ett system där bidragen är riktade, inte ett system som fokuserar på

Alla har rätt
till välfärd

5. Se till exempel Björklund (1993) och Björklund och Palme (2002) för analyser
av utjämning av livsinkomster jämfört med över livscykeln. Relaterat visar Bengtsson, Holmlund och Waldenström (2012) att skatteprogressiviteten är betydligt mindre när man ser till skatter över livsinkomster jämfört med progressiviteten i varje tvärsnitt.
6. Se till exempel diskussionen om historisk bakgrund till framväxten av välfärdsstater i usa och Europa i Alesina och Glaeser (2004).
7. Något som, med vissa skillnader i betoning, framhålls av till exempel EspingAndersen (1990), Sainsbury (1991), Korpi och Palme (1998) och Rothstein (2001).
8. Se också Rauch (2007) och Sipilä (1997).
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att tillhandahålla endast grundtrygghet, och den är inte heller ett system där olika grupper i samhället i huvudsak har sina egna lösningar på hur man organiserar finansiering och produktion av välfärdstjänster och socialförsäkringar. Den svenska välfärdsstaten är ett system som i grunden är tänkt att omfatta alla invånare och tillhandahålla välfärdstjänster i livets alla skeden med en grundtrygghet (på
en relativt hög nivå) och med inkomstrelaterade socialförsäkringar för alla. Denna uppdelning i »idealtyper« görs i Korpi och Palme (1998) (se ruta »Relationen stat−individ−familj−civilsamhälle«) som också poängterar när det gäller de inkomstrelaterade försäkringarna att de i praktiken blir relativt omfördelande då de oftast
har ganska låga högstanivåer. Den inkomstrelaterade aspekten är
mycket viktig (och ibland förbisedd) då det i praktiken ger ett starkt
incitament att delta på arbetsmarknaden för att få högre ersättning,
och i vissa fall för att omfattas av systemet över huvud taget.9

Vad är ett normalt behov?
Välfärdens
nivå är relativ

En viktig konsekvens av välfärdsstatens universella mål är att nivån
på den service och det försäkringsskydd alla ska ha rätt till måste definieras i relativa snarare än i absoluta tal. Att ha som mål att tillhandahålla välfärdstjänster på en nivå som tillfredsställer »de flestas«
9. Se till exempel Andersen (2008) samt Kolm och Tonin (2012). Det är värt att
notera detta speciellt i relation till idén om decommodification, det vill säga att välfärden är en rättighet (snarare än en vara) som inte är avhängig en persons marknadsaktivitet. Detta har i många klassifikationer (till exempel Esping-Andersen,
1990) framförts som ett kännetecken för den svenska välfärdsstaten. En sådan bild
bör dock komplementeras med att nivåer på ersättning är kopplade till inkomster och att man för att omfattas av vissa system måste ha en arbetsmarknadsanknytning. Detta är inte en marginell aspekt utan en förutsättning för systemets finansiering och har framförts som en starkt bidragande orsak till det höga arbetskraftsdeltagandet (se till exempel Freeman m.fl., 1997) som annars framstår som paradoxalt
om man endast ser till en avvägning mellan skatt och arbetskraftsutbud (som i Prescott, 2004; se Andersen, 2013 för ytterligare diskussion och referenser). Det är också värt att notera att denna koppling till arbetsmarknaden och kravet på motprestation potentiellt är mycket viktig för att bibehålla sociala normer kring vikten av arbetskraftsdeltagande. Se Lindbeck, Nyberg och Weibull (1999) och Lindbeck och
Nyberg (2005).
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behov betyder i en växande ekonomi att denna nivå hela tiden måste omdefinieras i takt med vad som blir möjligt. Vad detta konkret
betyder, och vad som ska ingå i ett »normalt« behov kommer alltid
att vara föremål för diskussion (och måste så få vara). Principen, att
ett system med ambitionen att täcka »normala« behov gradvis måste ändra innebörden i »normalt«, borde däremot vara klar.10
När det gäller produktionen av välfärdstjänster har det sedan
länge funnits ett stort offentligt engagemang i de modeller som refereras ovan. Men de senaste decennierna har detta förändrats i takt
med att privata aktörer i allt större utsträckning kompletterat den offentliga sektorn.11 Denna förändring har väckt mycket debatt och
vissa skulle kanske gå så långt som att säga att den har förändrat den
svenska modellen i grunden. Det är dock svårt att se att förändringen av produktionen av välfärdstjänster nödvändigtvis skulle behöva
påverka de grundläggande målsättningarna och modellens universella drag. I den mån välfärdsstaten – där staten också är den centrala producenten av välfärdstjänster – har blivit välfärdssamhället
– där verksamhetsformen inom produktionen är öppen för alternativ – är det universella målet i grunden detsamma. Hela befolkningen ska kunna garanteras välfärdstjänster vid behov och oavsett betalningsförmåga.

Privata
aktörer ändrar
inte modellens
universella
drag

Välfärdsstatens ekonomiska
effektivitet – humlan som flyger?
När man funderar på hur en viss samhällsmodells framtida finansiering ska lösas är det förstås naturligt att först ställa sig frågan om
det över huvud taget är en modell värd att reformera eller om den
10. Med risk för att vara övertydlig så är det illustrativt att tänka på tillhandahållandet av en viss materiell standard. Vid olika tillfällen i historien har tillgång till exempelvis rent vatten, elektricitet, färg-tv kunnat definieras som en orimligt hög standard för en bred allmänhet. Detta har förstås gradvis omdefinierats utan att man vid
de olika tillfällena kunnat dra en odiskutabel gräns för vad som är rimligt. På samma
sätt måste den rimliga nivån på den universella välfärdsstatens åtaganden hela tiden
diskuteras och omformuleras.
11. Se till exempel Hartman (2011) och Jordahl (2013).
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R elati o nen stat − individ −
familj − c ivilsamhälle : o lika
b eskrivnin g ar av välfärdsstaten

D

e tidiga referenserna till den
nordiska eller svenska modellen presenterade den som ett
mellanting mellan en oreglerad marknadsekonomi och en centralplanerad ekonomi, ett alternativ mellan kapitalism och socialism. Ett tidigt exempel är Marquis Childs Sweden – The
Middle Way (1936). Boken är en studie av S
 verige på 1930-talet där utvecklingen mot välfärdsstat och full sysselsättning kontrasteras mot å ena sidan depressionen i flera »kapitalistiska ekonomier«, och å andra sidan repressionen under Stalin. Ett annat exempel är
Harold Macmillans The Middle Way
(1938) som förespråkade en politik med
större statliga ingripanden men inom ramen för ett fritt och demokratiskt samhälle. En modernare referens av denna
typ är A
 nthony Giddens The Third Way
(1998) som starkt influerade omstöpningen av det brittiska Labour-partiet till
»New Labour«.

Välfärden analyserad och uppdelad
Inom den akademiska litteratur som försökt strukturera olika typer av välfärdssamhällen har många olika uppdelningar föreslagits. Den brittiske sociologen

Thomas Marshall (1950) såg välfärdsstaten som en naturlig fortsättning på utvecklingen av medborgerliga rättigheter.
Från att först definiera grundläggande
fri- och rättigheter till att senare omfatta politiska rättigheter var, enligt honom,
ett naturligt steg att utvidga medborgarskapets rättigheter till sociala rättigheter.
Richard Titmuss (1974) identifierar tre
huvudtyper av välfärdsstater: den »marginella« välfärdsstaten (typisk för anglosaxiska länder och där välfärdsstaten
tillhandahåller en sista utväg), den »industriproduktiva modellen« (typisk för
Kontinentaleuropa där välfärd är något
man förtjänar genom arbete och produktivitet i ekonomin) och den »institutionellt omfördelande modellen« (typisk
för de nordiska länderna där välfärd är
generell efter behov). 
Esping-Andersens (1990) indelning,
som kanske är den mest välkända och oftast citerade, gör en snarlik distinktion.
Här identifieras också tre modeller: en liberal (anglosaxisk), en »korporatistisk«
(kontinentaleuropeisk) och en »socialdemokratisk« (nordisk). Båda dessa indelningar kan sägas fokusera på relationerna mellan stat, arbetsmarknad och familj/civilsamhälle.
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En annan intressant indelning görs
av Korpi och Palme (1998) som fokuserar på kriterier för att inkluderas i socialförsäkringssystemet och på vilka nivåer dessa försäkringar tillhandahålls. Deras indelning i fem grupper kan beskrivas i historiska och geografiska termer.
De tidigaste socialförsäkringarna var riktade mot de fattigaste och endast de som
inte hade några andra medel till sitt förfogande fick statligt stöd (och då på en
låg nivå).
Ett annat tidigt förekommande system var ett där grupper skapade frivilliga försäkringar som subventionerades av
staten. Dessa var dock inte riktade mot
de fattigaste. Det rörde sig tvärtom ofta
om sammanslutningar inom olika yrken
där medlemskapet var förknippat med
en försäkring.
En tredje kategori associeras med det
första »allomfattande« systemet, som initierades i Tyskland på 1860-talet av Bismarck. I detta system organiseras försäkringar i sektorer och baseras på inbetalningar och yrkesgruppstillhörighet, med
segmentering längs dessa linjer som konsekvens. En fjärde modell är relaterad
till William Beveridges (1942) idéer. Han
underströk vikten av att alla skulle ha en
grundtrygghet som inte var relaterad till

den egna inkomsten. De med högre inkomster kunde om de så önskade komplettera med privata försäkringar.
Den sista modellen som identifieras är det system som utvecklats i Sverige
och som kan sägas kombinera drag från
både Bismarck och Beveridge i bemärkelsen att det finns aspekter, som är knutna till yrkesverksamhet och (obligatoriska) inbetalningar där ersättningar (upp
till ett tak) är knutna till inkomst, men
också ett starkt allmänt grundskydd som
är knutet till medborgarskap.
En intressant slutsats i Korpis och Palmes (1998) studie är att i jämförelsen
mellan de olika systemen konstateras att
det som i praktiken bäst uppfyllt målsättningarna att bekämpa fattigdom och skapa jämlikhet (i disponibla inkomster) är
det sistnämnda, det universella systemet.
De som lyckas sämst är de system som
explicit är tänkta att vara fokuserade på
just fattigdomsbekämpning. Korpi och
Palme formulerar det som en »omfördelningens paradox«: ju mer vi riktar bidrag
mot de fattiga, desto sämre lyckas vi med
fattigdomsbekämpningen.
Kollektivism och individualism i systemet
Ytterligare en dimension som fått myc
ket uppmärksamhet på senare år är reForts.
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Figur 2.1 Välfärdslogikerna.
Källa: Trägårdh m.fl. (2013, s. 36).

lationen mellan systemens grad av individualism och kollektivism. Omfattande offentliga system kopplas naturligt till en hög grad av kollektivism och
är därmed motsatsen till individualistiska. Detta motsatsförhållande är dock
alltför förenklat, för att inte säga missvisande. Många av systemen i det svenska välfärdssystemen är uppbyggda kring

1. Se Inglehart och Welzel (2005).
2. Andra forskare inom detta område (se till
exempel Wijkström och Einarsson, 2011) har föreslagit en modell där samhällets tillhandahål-

en logik som värnar individens autonomi. Män, kvinnor och även barn har individuella rättigheter bortom familjen.
Unga ska kunna flytta hemifrån (om
de vill) och gamla ska kunna få hjälp av
samhället (om de vill). I internationella
studier (baserade på World Values Survey) utmärker sig Sverige som ett land
där individuellt självförverkligande värderas högre än i något annat land,1 vilket
illustreras av figur 2.1.2
En viktig slutsats av detta resonemang är att det inte finns någon automatisk motsättning mellan ett starkt stöd för
ett kollektivt finansierat system som omfattar alla och en stark vilja till autonomi och valfrihet inom ramen för detta system.

lande av välfärd kan ses i ett fält mellan fyra sfärer: den idella sektorn, hushållssektorn, företagssektorn och den offentliga sektorn.

borde göras om från grunden. Om man konstaterar (vilket vi gör) att
modellen i princip fungerat väl, bör man också fundera på i vilken
utsträckning olika aspekter av modellen kan vara mer eller mindre
viktiga för dess eventuella framgång. Frågan om olika samhällsmodellers brister och förtjänster är alltför komplex för att vi här ska kun-
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na vara särskilt heltäckande. Vi kommer därför att fokusera på några
aspekter som är viktiga för våra fortsatta resonemang.
Den svenska välfärdsmodellen har många gånger dömts ut
som långsiktigt omöjlig. Speciellt i samband med den ekonomiska
krisen i början av 1990-talet förutspåddes välfärdsstatens undergång
av många.12 Förmågan att hantera krisen och de reformer som
genomfördes fick dock många att omvärdera modellens framtid.
Titeln på en studie från Internationella valutafonden, imf, från
början av 2000-talet uttryckte frågan många då tycktes ställa sig:
Kan humlan verkligen fortsätta flyga?13
Att döma av den uppmärksamhet som den nordiska modellen
har fått de senaste åren är svaret på frågan »ja«. På World Economic
Forum 2012 presenterades den nordiska modellen som en förebild
i en värld som fortsatt har svårt att återhämta sig efter krisen. I
organisationens Global Competitiveness Report 2010–2011 rankas
de nordiska länderna i topp före usa i global konkurrenskraft.
Tidskriften Economist har i flera nummer de senaste åren också lyft
fram den nordiska modellen som en förebild.14 Mycket av intresset
har riktats mot modellens förmåga att kombinera höga skatter och
en omfattande statlig inblandning i stora delar av ekonomin med
öppenhet, konkurrensförmåga och ekonomiska framgångar. Och
även om det har poängterats att inkomstskillnaderna ökat kraftigt
i procentuella tal är disponibla inkomster fortsatt mer jämnt
fördelade än i de flesta andra länder.15 Vissa har i detta sett en
paradox medan andra har lyft fram hur en del aspekter av modellens
utformning i själva verket skulle kunna förklara varför de nordiska
länderna klarat sig så bra.

Nordiska
modellen är en
förebild

Statlig
inblandning
och ekonomisk
öppenhet

12. Lindert (2004) citerar ett antal tidskrifter, bland annat Wall Street Journal
och Economist, som 1994 publicerade en bilaga med titeln »The Nordic Countries:
Heading South« där artikeln om Sverige hade titeln »A case study in collapse«.
13. imf-antologin Sweden’s Welfare State – Can the Bumblebee Keep Flying? av
Thakur, Keen, Horváth och Serra (2003).
14. Det senaste året har bland annat Economist haft ett antal artiklar under rubriker som »The Nordic Countries: The next supermodel« och »The secret of their
success«.
15. Se till exempel oecd (2013) .
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Förändrad men intakt modell

Stor skillnad i
hur välfärden
organiseras

Ersättnings
nivåerna har
sjunkit

En första invändning mot beskrivningen av att den nordiska modellen klarar sig bra är förstås att det inte är samma modell som jämförs.
Det är naturligtvis riktigt i bemärkelsen att många reformer gjorts
sedan tidigt 1990-tal. Framför allt handlar detta om centrala delar av välfärden där andelen privata aktörer ökat stadigt. A
 ndelarna
inom de största områdena sjukvård, utbildning, äldreomsorg och
förskola ligger mellan 11 procent (grundskola) och 28 procent
(gymnasieskola).16 Spridningen är dock stor mellan kommunerna.
I vissa är produktionen fortsatt offentlig medan privata utförare dominerar i andra regioner. Det finns en rad effekter av både den så
kallade entreprenadmodellen och valfrihetsmodellen som sannolikt påverkar tillhandahållandet av välfärdstjänster. Dessa är i stor
utsträckning relaterade till sökkostnader, kontraktskostnader och
svårigheter att byta om man inte är nöjd. Problem relaterade till
dessa är viktiga och ofta större inom välfärdstjänster än för andra
»varor«, se vidare kapitel 4.17
Ett annat område som förändrats över tid är ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna. Dessa har gradvis sjunkit på ett sätt som
inneburit att en allt mindre del av inkomsten täcks genom de allmänna systemen. Särskilt tydligt är detta i arbetslöshetsförsäkringen.18 En förklaring är att inkomsttaken i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen följer prisutvecklingen och i takt med stigande reallöner hamnar en allt större del av inkomsten över taket
och kompensationsgraden sjunker. En annan förklaring är att ersättningsnivån har försämrats. Eftersom det finns efterfrågan på försäkringsskydd blir konsekvensen att kompletterande försäkringar, antingen via kollektivavtal eller privata lösningar, fått större betydelse.
När det kommer till uppdelningen av olika välfärdsstater i föregående avsnitt kan man dock inte säga att dessa förändringar gjort
att Sverige övergett den universella välfärdsmodellen. Särskilt när
16. Se Jordahl (2013), speciellt kapitel 2 och 3.
17. Se även Hartman (2011) och Jordahl (2013).
18. Se Socialförsäkringsutredningen (2012).
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det gäller grundsynen att välfärdstjänsterna (vård, skola, omsorg)
ska vara generella och i huvudsak skattefinansierade är detta fortsatt en giltig beskrivning av den svenska modellen även när privat
tillhandahållande av service har ökat i omfattning (se ruta »Svenska skatter i internationell jämförelse«). Vad gäller den sjunkande
ersättningsnivån i socialförsäkringssystemet kan det, om något, snarast tolkas som att välfärdstjänsterna prioriteras eftersom motsvarande nedgång inte kan noteras inom dessa områden.

Finns det en avvägning mellan
effektivitet och omfördelning?
Det finns en rad uppenbara ekonomiska argument för varför höga
skatter och stor omfördelning skulle leda till ineffektivitet och problem för den ekonomiska utvecklingen, åtminstone på lång sikt.
En grundläggande insikt (som förmodligen inte ifrågasätts av särskilt många) är att skatter har både undanträngningseffekter och negativa incitamentseffekter. Detta har resulterat i en av de vanligaste
generaliseringarna vad gäller avvägningar som varje samhälle ställs
inför: den mellan effektivitet och omfördelning.19
Det vanligaste sättet att försöka studera relationen mellan effektivitet och omfördelningsambitioner empiriskt är att se till sambandet mellan ekonomisk tillväxt och skatter (eller sociala transfereringar). Sådana studier kommer ofta fram till olika resultat. En
första tydlig och viktig slutsats är dock att länder med mycket lågt
skatteuttag inte tillhör de mest framgångsrika av det enkla skälet att
de inte tycks klara av statens mest grundläggande uppgifter. I en rad
artiklar de senaste åren har Tim Besley och Torsten Persson studerat framväxten av vad de kallar state capacity. De visar att globalt sett
och över tid är relativt höga skatter en förutsättning för en rad fundamentala samhällsfunktioner, och bristande förmåga hos en stat att
ta in skatter är starkt relaterad till dåliga institutioner och därmed
illa fungerande ekonomier.20

Ett fungerade
samhälle
förutsätter
hög skatt

19. Titeln på Arthur Okuns (1974) klassiska bok uttrycker föreställningen om
denna grundläggande avvägning: Equality and Efficiency: The Big Tradeoff.
20. Se till exempel Besley och Persson (2009, 2013).
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uppbyggnaden av välfärden firunt 44 procent (figur 2.2).
nansierats genom skatteökningar men
Att Sverige, trots att skatteuttaget
under de senaste 20 åren har skatteuttasjunkit över tid, fortfarande ligger i den
get i Sverige inte höjts. En ökad rörligövre halvan bland länders skattetryck
het av arbete och kapital till följd av globeror på ett stort offentligt åtagande för
baliseringen begränsar möjligheterna att både välfärdstjänster och socialförsäkhöja skattekvoten så att den avviker från
ringar. I andra länder med lägre skatteandra länder alltför mycket. Som högst
tryck finansieras ofta välfärdstjänster och
låg den svenska skattekvoten på över 50
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Källa: Eurostat (2013).

parter eller via privata lösningar. Skillnaderna i skattekvoter speglar således bland
annat att invånare i länder med lägre
skattetryck i många fall antingen direkt
köper dessa tjänster privat eller betalar
avgifter för välfärdstjänster och socialförsäkringar som motsvarar skillnaderna.
För att få en heltäckande bild av skattetrycket måste man ta hänsyn till både
vad individen betalar i inkomstskatt och
vad arbetsgivaren betalar i avgifter och
skatter. Detta illustreras av skattekilen,
det vill säga skillnaden mellan lönen efter skatt och lönekostnad före skatt. Figur 2.3 visar att skattekilen i Sverige 2011

är 67 procent medan den i eu 27 i genomsnitt är runt 55 procent.
Skattekilen för Sverige har sjunkit
successivt, framför allt eftersom inkomstskatterna har minskat och närmat sig genomsnittet för eu 27. Socialavgifterna har legat på en relativt konstant nivå
på 38−39 procent. De sociala avgifterna, alltså den del som består av avgifter
kopplade till förmånerna i socialförsäkringssystemen (till exempel sjukförsäkringsavgift och ålderspensionsavgift) och
en allmän löneavgift, är alltså den del
av skattetrycket som främst bidrar till att
Sverige avviker från oecd-genomsnittet.
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Viktigt hur
skatten
används

Ser man till effekten av skatter bland rika länder är dock bilden
mindre entydig. I en genomgång av många studier som undersökt
sambandet mellan totalt skattetryck och tillväxt i rika länder konstateras att skatter sannolikt har negativa effekter. Men man ser också att dessa kan kompenseras av hur man använder skatteintäkterna
(Bergh och Henrekson, 2011).21
Problemet med generella samband, som det mellan tillväxt och
skatter, är just att de sällan fångar skillnader i vad man gör med skatteintäkterna. Att skatter har negativa effektivitetseffekter är som sagt
välkänt. Frågan är om staten kan använda skatteintäkterna till sådant som inte bara kompenserar dessa kostnader utan också förbättrar ekonomins funktionssätt så att nettoeffekten blir positiv.22 Detta
är även fortsatt en omdiskuterad fråga.
Ytterligare en viktig aspekt av den eventuella avvägningen mellan effektivitet och fördelning är att även om man konstaterar att en
sådan finns, är det inte självklart att man föredrar det mest effektiva
utfallet (som genomsnittlig bnp/capita). Det viktiga blir snarast att,
under förutsättning att det finns en samhällelig preferens för avväg
ningen mellan effektivitet och fördelning, vara så effektiv som möjligt. Ser man till den direkta relationen mellan effektivitet (mätt
som bnp/capita) och inkomstfördelningsutfall framträder vad som
skulle kunna ses som en avvägning i form av ett negativt samband.23
Att befinna sig innanför randen (se figur 2.4) kan läsas som att det
finns möjligheter att antingen producera mer, givet ett visst fördel-

21. Bergh och Henrekson (2011) noterar också att de nordiska länderna sticker
ut i relation till övriga Europa såtillvida att i ett index över »ekonomiska friheter« är
dessa länder i snitt lika »fria« som de anglosaxiska länderna.
22. Se till exempel Björklund och Freeman (2010) för en vidare diskussion om
den optimala avvägningen mellan fördelning och incitament.
23. Notera att korrelationen i bilden är positiv (korrelationskoefficienten är cirka 0,3), alltså att en högre bnp/capita är associerad med jämnare fördelningsutfall.
Detta samband kan förstås bero på en rad andra saker så ett alternativ är att betrakta »de bästa länderna« och jämföra dessa (se Andersen, 2013a, för detaljer). Denna
analys indikerar en avvägning där högre skattetryck påverkar produktionen negativt.

34

Inlaga 2014.indd 34

2013-12-18 15:07

45
vad är välfärdsstaten ?

40
Inkomst per capita
35

60 000
55 000

Norge
Nederländerna
Österrike
Kanada
Danmark
Frankrike Sverige Belgien Island
Storbritannien
Italien
Tyskland Finland
Spanien
Slovakien
Tjeckien
Korea
Grekland
Portugal

25

Australien

64

66

68

70

10
72

74

76

78

5

Jämlikhet

Figur 2.4 Avvägningen mellan effektivitet och jämlikhet i OECD-länder 2010.
Anm.: BNP per capita är mätt med amerikanska dollar, köpkraftsjusterade. Inkomstjämlikhet är
mätt som 100 minus Gini-koefficienten, definierad som disponibel inkomst. Den streckade linjen illustrerar the best practice frontier, framtagen med en stochastic frontier-metod, se Andersen
och Pedersen (2013). Norge får betraktas som en avvikande observation på grund av oljesektorns stora betydelse.
Källa: Beräkningar baserade på data från OECD.
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ningsutfall, eller att fördela mer, givet ett visst produktionsutfall.24
Sverige och Danmark har som synes utfall som tydligt prioriterar
fördelning men de är samtidigt så effektiva som möjligt, givet denna preferens.

Sverige

Frankrike

Tyskland

24. Randen för möjliga avvägningar har en bekant analogi med den så kallade
Danmark
USA
produktionsmöjlighetskurvan
därFinland
randen motsvarar alla Pareto-effektiva
utfall, det
OECD-genomsnitt
Storbritannien
Norge
vill säga utfall av typen att man inte kan öka utfallet i en dimension
utan att försaka
något i den andra. Pareto-effektivitet handlar om att befinna sig på den randen medan valet av vilken punkt som föredras handlar om preferenser. På motsvarande sätt
är rimligen avvägningen mellan effektivitet och omfördelning en fråga om (kollektiva) preferenser men där ett givet utfall ska uppnås så effektivt som möjligt.
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Internationell konkurrenskraft: 
den offentliga sektorns och institutionernas roll

Norden
rankas högt

Staten tillhandahåller som sagt en rad funktioner i samhället som
är viktiga för ekonomisk verksamhet. Det finns en stor forskningslitteratur som understryker vikten av att ha välfungerande stater och
institutionella ramar för att ekonomier ska fungera väl och växa. Ser
man till de rankningar och bedömningar som organisationer som
Världsbanken, oecd och icrg (International Country Risk Guide) gör är de nordiska länderna ofta i topp. Det är naturligtvis viktigt
att dessa funktioner sköts så effektivt som möjligt, men samtidigt går
det inte att bortse ifrån att det krävs skatteintäkter för att finansiera
dessa mycket viktiga kollektiva nyttigheter.
Andra viktiga komponenter i bedömningar av internationell
konkurrenskraft är hälso- och sjukvård, grundläggande utbildning
och högre utbildning. När det gäller dessa områden rankas de nordiska länderna – där sjukvård och utbildning är offentligt finansierade – högre än i usa och resten av Europa. Över lag kan man alltså
inte i dessa rankningar se några tecken på att offentlig finansiering
av offentlig service och utbildning skulle vara sämre än alternativa
lösningar. Om något så är intrycket snarast det omvända.25

Välfärdsstaten och globaliseringen

Globalisering
ger nya villkor

Globalisering i bemärkelsen att människor, varor och tjänster allt
enklare kan röra sig mellan länder har ofta lyfts fram som en faktor som gör välfärdsstaten allt mer omöjlig att upprätthålla. Grund
argumenten är enkla att förstå: allt hårdare konkurrens från omvärlden, ökade möjligheter att flytta produktion och produktionsfaktorer samt mer mobila skattebaser, gör sammantaget att det blir allt
svårare att upprätthålla en stor skillnad i skattetryck och regleringar i förhållande till omvärlden.26 Liksom i resonemanget om skatter
25. Se till exempel World Economic Forum Global Competitivness Report 2010
–2011.
26. Se till exempel Tanzi (2000) samt Razin och Sadka (2005).
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finns givetvis en sådan konkurrenseffekt, men det är inte den enda
effekten. Det är dessutom långt ifrån självklart att den sammanlagda följden av globalisering är negativ för välfärdsstaten.
Till att börja med leder en ökad globalisering inte bara till lägre
kostnader för att flytta produktionsfaktorer och till ökad skattekonkurrens, utan också till större vinster från ökad handel. Redan under dessa förhållanden är nettoeffekten en öppen fråga.27 Men det
finns också en rad andra effekter som gör att välfärdsstaten inte bara
kan tänkas överleva utan dessutom vara en konkurrensfördel i en
alltmer globaliserad värld. Generellt sett handlar dessa på ett eller
annat sätt om försäkring och omfördelning. Man kan säga att globalisering ger större möjligheter och ökar potentiella vinster i ekonomin samtidigt som riskerna ökar. En sådan förändring skapar en
generellt större efterfrågan på försäkring mot exempelvis inkomstbortfall till följd av negativa chocker. Ser man till olika grupper i befolkningen är vinsterna och riskerna kopplade till globalisering inte
heller jämnt fördelade. Det är dock inte säkert att man i förväg vet
om man kommer att gynnas eller missgynnas av utvecklingen. En
sådan osäkerhet kan öka efterfrågan på omfördelning.28
Dessa effekter är långt ifrån nya i bemärkelsen att de skulle ha
uppkommit i samband med de senaste årtiondenas ökade globalisering. Tvärtom har många poängterat att de nordiska länderna alltid har varit öppna mot omvärlden och förespråkat frihandel. Flera studier har också påvisat generella kopplingar mellan öppenhet
mot omvärlden och en stor offentlig sektor.29

Välfärds
staten har
konkurrens
fördelar

Osäkerhet
kan öka efter
frågan på
omfördelning

27. Se till exempel Andersen och Sørensen (2012).
28. Se Bardhan, Bowles och Wallerstein (2006) för en samling essäer om relationen mellan omfördelningspolitik och globalisering.
29. Sambandet noteras i Cameron (1978) som också pekar på vikten av kollektivavtal för att alla ska få del av de vinster som följer med öppenhet i handeln. Senare har grundtanken utvecklats och sambandet styrkts av Rodrik (1998). Alesina och
Wacziarg (1998) gör dock en annan tolkning av det generella sambandet och menar
att det kan vara drivet av andra faktorer såsom ett lands storlek då detta påverkar kostnaden för att tillhandahålla kollektiva varor. Huberman och Lewchuk (2003) ger
en rad historiska exempel på att öppenhet och statlig inblandning inom en rad områden (arbetsmarknadsregleringar, sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar m.m.) varit
positivt relaterade. Ju mer globaliserat och öppet ett land är, desto mer omfattande
tycks offentliga socialförsäkringar vara (se också Rodrik, 1997).
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Globalise
ringen måste
ha folkligt stöd

I detta sammanhang är det också viktigt att komma ihåg att globaliseringen inte bara är en produkt av tekniska framsteg utan i hög
grad också resultatet av politiska beslut. Sådana beslut kräver, åtminstone i demokratier, i slutänden folkligt stöd. Detta har flera
potentiellt viktiga implikationer. Dels pekar det på att stödet för de
delar av välfärdsstaten som har ett stort försäkringsinnehåll (speciellt arbetslöshetsförsäkring och möjligheter till utbildning/omskolning) ökar med globalisering. Dels understryker det att i den mån
globaliseringsvinsterna är ojämnt fördelade kan stödet för ökad globalisering bara upprätthållas om det finns en tillräckligt stor omfördelning av dessa vinster.
I ljuset av dessa resonemang är det intressant att ur svensk synvinkel följa den amerikanska debatten om det växande motståndet
mot globalisering. En artikel på temat i Foreign Affairs (Scheve och
Slaughter, 2007) avslutas med att konstatera:
Amerikaner säger konsekvent att de skulle vara mer positiva till finansiell integration och handelsliberalisering om det fanns mer stöd till
processernas förlorare. Erfarenheterna från andra länder stöder sådana uttalanden: stödet för en öppen ekonomi är större i länder som satsar mer på en aktiv arbetsmarknadspolitik. Amerikanska politiker står
inför ett tydligt val. De kan antingen leda landet i en farligt protektionistisk riktning, eller så kan de bygga en stabil grund för ett öppnare
usa genom att sprida vinsterna av globalisering. En sådan politik kan
garantera att globaliseringen överlever.30

Visst finns motstånd mot globalisering även i Sverige men samtidigt är den politik som förs här sedan länge inriktad på att säkra ett
30. Orginaltexten på engelska: »Americans consistently say that they would be
more inclined to back trade and investment liberalization if it were linked to more
support for those hurt in the process. The policy experience of other countries confirms this point: there is greater support for engagement with the world economy in
countries that spend more on programs for dislocated workers. U.S. policymakers
face a clear choice. They can lead the nation down the dangerous path of creeping
protectionism. Or they can build a stable foundation for U.S. engagement with the
world economy by sharing the gains widely. A New Deal for globalization can ensure that globalization survives.«
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stöd för fortsatt öppenhet även framöver. Detta är förstås en aspekt
av välfärdsstaten som blir viktigare i takt med ökad globalisering.

Välfärdsstaten, förändringsbenägenhet och risktagande
Man kan också tänka sig att välfärdsstaten gör individer mer förändringsbenägna, inte bara i relation till globalisering, utan i allmänhet
mer benägna att ta risker. Ofta fokuserar man i dessa sammanhang
på att skatter (speciellt höga och progressiva sådana) har negativa
incitamentseffekter då den enskilde inte får tillräcklig avkastning
på sitt risktagande. Det är förstås riktigt, men återigen finns möjligheten att välfärdssystemet har en positiv effekt i form av en försäkring om utfallet skulle bli negativt, vilket i sin tur påverkar viljan att
ta risker.31
Det finns ett antal andra effekter genom vilka olika aspekter av
välfärdsstaten kan tänkas påverka omvandlingstrycket i ekonomin
positivt.32 Vissa argumenterar exempelvis för att den höga allmänna försäkringsnivån gynnar hela samhället. Moene (2013) sammanfattar det så här:

Välfärdssyste
met kan upp
muntra till
risktagande

Faktum är att många av kritikerna indirekt tjänar på de system som de
bara betonar kostnadssidan av. Till exempel ger bättre folkhälsa ökad
vinst för näringslivet; bättre socialförsäkring ger ökad förmåga till
omställning; denna trygghet ger större möjligheter att dra fördelar av
strukturförändringar i tillväxtprocessen. Och välfärdsstaten försäkrar
inte bara invånarna. Den försäkrar även finanssektorn. När de flesta
är försäkrade mot inkomstbortfall i samband med arbetslöshet, sjukdom och skada, är även företag och banker försäkrade mot detsamma.[…] På så sätt försäkrar välfärdsstaten inte bara människor mot
inkomstbortfall utan indirekt även alla näringsidkare som är beroende av människors inkomster.

31. Se till exempel Bird (2001).
32. Se till exempel Agell och Lommerud (1993).
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Vad som är
bäst beror på
målsättningen

Huvudpoängen i detta avsnitt har inte varit att argumentera för att
den svenska modellen, eller något alternativ för den delen, skulle
vara den bästa tänkbara modellen för att organisera ett samhälle.
Vad som ses som det »bästa sättet« beror nämligen framför allt på
vilka mål man önskar uppfylla. Vi har i stället velat fokusera på en
rad avvägningar där den universella välfärdsstaten förvisso har en
kostnadssida jämfört med andra alternativ, men där det också finns
goda argument för att delar av systemet kan fungera mycket väl, och
kanske speciellt i relation till ökad globalisering och ett högt omställningstryck. Dessa aspekter är speciellt viktiga att ha i åtanke när
man överväger att förändra systemet.

Stödet för välfärdsstaten
I slutänden är välfärdsstatens framtid inte en teknisk fråga utan en
fråga om val. Dessa val görs av befolkningen genom att de röstar på
olika regeringsalternativ som har olika förslag om hur systemet kan
finansieras och förändras. I relation till detta kan man fråga sig dels
vilken syn svenskarna har på välfärdsstaten, och hur synen förändrats över tid, dels vilka faktorer som sannolikt påverkar inställningen till välfärdsstaten.

Hur ser stödet ut för välfärdsstaten och vad bör den göra?

Stödet för
välfärdsstaten
fortsatt stort

En naturlig utgångspunkt är att undersöka hur människor svarar
på direkta frågor om välfärdsstaten, som vad den bör göra och hur
den bör finansieras. Svar på sådana frågor finns systematiskt samlade i Swedish Welfare State Survey som har genomförts fem gånger mellan 1992 och 2010. I dessa undersökningar har ett representativt urval svenskar frågats ut om sin inställning till en rad aspekter
av välfärdens omfattning, organisation och finansiering. Ser man
till de direkta svaren på en rad grundläggande frågor om finansieringsform och betalningsvilja i den senaste undersökningen 2010 är
stödet stort för en gemensamt finansierad välfärd. Det gäller även
(den självrapporterade) acceptansen för skattehöjningar, förutsatt
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Tabell 2.1 Stöd för välfärdsstaten: finansieringsform.
		Bör i ökad utsträckHur tycker du att	Bör som nu huvudning betalas genom
nedanstående
sakligen betalas genom särskilda avgifter från
verksamheter bör
skatter och arbetsdem som använder
finansieras?
givaravgifter
tjänsterna
Utbildning
Sjukvård
Barnsomsorg
Äldreomsorg

81
95
78
93

19
5
22
7

Stöd för välfärdsstaten: villighet att betala mer skatt
Skulle du själv kunna tänka dig att betala mer skatt, om pengarna gick till något av följande ändamål?
Ja, absolut Ja, förmodligen Nej, förmodligen inte
Sjuk- och hälsovård
Stöd till äldre
(pensioner, äldreomsorg m.m.)
Stöd till barnfamiljer
(barnbidrag, barnomsorg m.m.)
Grundskola och
gymnasieskola

Nej, absolut inte

36

42

17

6

31

44

19

6

15

38

36

11

32

43

20

6

Stöd för välfärdsstaten: vad skatterna bör användas till
Anser du att den mängd skattepengar som går till de ändamål som nämns nedan bör ökas,
hållas oförändrade eller minskas?
Ökas
Hållas oförändrade
Minskas
Sjuk- och hälsovård
Stöd till äldre (pensioner,
äldreomsorg m.m.)
Stöd till barnfamiljer
(barnbidrag, barnomsorg m.m.)
Grundskola och gymnasieskola

67

31

2

72

26

2

29
62

63
37

8
1
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Tabell 2.2 Stöd för välfärdsstaten: utförare.
Vem anser du i allmänhet är bäst lämpad att sköta följande service?
Stat och kommun	Privata företag
Sjukvård
Äldreomsorg
Barnomsorg
Utbildning

86
84
80
90

14
16
20
10

att pengarna går till förbättringar inom respektive område, se tabell 2.1.33
På frågor om vem som ska tillhandahålla servicen uppger en stor
majoritet att de generellt sett anser att staten är bäst lämpad att ta
ansvar inom olika breda områden, se tabell 2.2.

Olika uppfattningar − olika system

Blandsystem
ibland att
föredra

Detta döljer dock en mer komplex bild där människor har olika
uppfattning om både finansiering och tillhandahållande av service
som varierar inom olika områden och där man också kan föredra ett
blandsystem av både privat och offentligt producerad service med
olika grad av exempelvis familjeansvar. Edlund och Johansson-Sevä (2013) analyserar svaren på en rad frågor från alla fem studier som
gjorts inom ramen för Swedish Welfare State Survey. De grupperar
dessa i fem kategorier. Tre av dem (kategori 1, 3 och 5) sammanfaller med tre möjliga »idealtyper« för organisation och finansiering:
¶¶ Kategori 1 som föredrar statligt finansierad och organiserad välfärd inom alla områden.
¶¶ Kategori 3 som föredrar en blandmodell med offentlig finansiering men privat tillhandahållande.
33. Dessa frågor är hämtade från Swedish Welfare State Survey, 2010, och tabellerna är modifierade versioner av sådant som publicerats i Edlund och Lindh (2013).
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¶¶ Kategori 5 som föredrar en ren marknadsmodell där både finansiering och tillhandahållande är privata.
De andra två grupperna passar inte någon av dessa »idealtyper«.
Grupp 2 ger uttryck för privat finansiering av barnomsorg och i någon utsträckning utbildning, medan de i huvudsak stödjer offentligt organiserad verksamhet. Grupp 4 ger uttryck för mera »familjeorienterade värderingar« där barnomsorg och äldrevård ses som en
uppgift för familjen. Tabell 2.3 nedan sammanställer hur preferenserna för de tre »idealtyperna« förändrats över tid i de fem studier
som genomförts mellan 1991 och 2010.
Med denna kategorisering har stödet för en ren offentlig modell
ökat, liksom stödet för en blandmodell där finansieringen är offentlig men utförandet privat. Stödet för en ren marknadsmodell har
dock minskat liksom stödet för de mera heterogena alternativen.
Men betraktar man grupperna 1 och 2 som i huvudsak positiva till
en bred offentlig lösning, har stödet för denna ökat något men i stort
varit konstant.34 Sammantaget indikerar detta en förändring i attityder mot mera renodlade system, då andelen som föredrar någon
av idealtyplösningarna (itp) har ökat från lite över 50 procent till
nästan 80 procent. En klar majoritet föredrar i dag system där alla
typer av välfärd antingen både finansieras och tillhandahålls av staten eller finansieras av staten men där produktionen också är privat.

Stödet för
marknads
modellen
minskar

Tabell 2.3 Preferenser för olika välfärdsmodeller 1992–2010 (procent).

Modell 1: statlig modell
Modell 2:
Modell 3: blandad modell
Modell 4:
Modell 5: marknadsmodell
ITP (Modell 1 + 3 + 5)

1992

1997

2002

2006

2010

37,0
27,9
7,9
17,8
9,3
54,2

48,6
29,2
8,2
6,3
7,6
64,4

51,7
25,1
8,6
8,0
6,7
67,0

53,9
16,1
13,2
9,4
7,5
74,6

57,5
16,1
16,4
5,6
4,5
78,4

34. En sådan tolkning ligger närmare den som görs i Svallfors (2011), som konstaterar att stödet för välfärdsstaten i stort sett varit oförändrat över tid.
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De politiska partiernas inställning till välfärdsstaten

Politisk sam
syn om väl
färdsstaten

Med tanke på befolkningens relativt tydliga stöd för välfärdsstaten
är det inte överraskande att denna grundinställning återfinns både
till höger och vänster i svensk politik. Vi exemplifierar detta genom
att återge följande principiella ställningstaganden i Moderaternas
idéprogram respektive Socialdemokraternas så kallade Framtidskontrakt:
Den välfärd som alla är garanterade genom offentlig finansiering är
en gemensam trygghet som ser till att samhället håller samman även
när den enskilde prövas hårt. […] Moderaterna tycker att skola, sjukvård och omsorg är välfärdsprodukter som ska finansieras gemensamt
(ur Moderaternas »Idéprogram« 2011).
Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla. Ett samhälle som undanröjer hinder för människors
utveckling och ger alla oavsett uppväxtmiljö möjligheter att nå sin
fulla potential. […] Välfärden ska vara generell och omfatta alla (ur
Socialdemokraternas »Framtidskontrakt« 2013).

Högskatte
samhället
accepteras

Det är också värt att notera att denna grundsyn är i linje med en
rad av de argument som angetts för hur ett högskattesamhälle, förutsatt att skattemedel används rätt, kan vara positivt för ekonomisk
tillväxt. Detta gäller både tillvaratagandet av allas potential, oavsett bakgrund, och betoningen på att försäkra enskilda mot negativa utfall.
När det gäller produktionen av välfärdstjänster tycks man dock
inte se någon anledning till att begränsa den till att vara enbart statlig. Om detta tycks det också råda ett principiellt brett samförstånd:
staten inte är den enda producenten utan privata producenter ska finnas på en marknad [...] i kontrast till dem som vill göra det offentliga
åtagandet allomfattande (Moderaternas »Idéprogram«, 2011).
Om vi ska klara kvaliteten i välfärden framöver krävs att kommuner,
landsting, non-profitaktörer och privata välfärdsföretag förmår leda

44

Inlaga 2014.indd 44

2013-12-18 15:07

vad är välfärdsstaten ?

och ständigt utveckla attraktiva moderna arbetsplatser…(ur Socialdemokraternas »Framtidskontrakt« 2013).

Sammanfattningsvis verkar det således finnas en bred uppslutning
kring en generell och offentligt finansierad välfärd som produceras
både offentligt och privat.

Vad avgör stödet för välfärdsstaten framöver?
Det finns flera faktorer som kan tänkas påverka stödet för välfärdsstaten. Generellt sett handlar på ett eller annat sätt de flesta faktorerna om effekten av ökade skillnader människor emellan. Dessa
skillnader kan vara monetära men även andra typer av polarisering
har förts fram som potentiellt viktiga för stödet för gemensamma
lösningar.
De flesta teorier som försökt förklara de skillnader i skatter och
omfördelning som vi observerar över tid och mellan länder har utgått ifrån att konflikten i grund och botten handlar om vem som vinner respektive förlorar i monetära termer (och underförstått att detta är känt när man fattar beslut om graden av omfördelning). Betraktar man en given fördelning av individer kommer de med låga
inkomster att tjäna på stor omfördelning – och tvärtom för dem med
höga inkomster. Under sådana antaganden ökar stödet för omfördelning ju större den initiala ojämlikheten är i samhället (förutsatt
att de fattiga är i majoritet).35 Ökad inkomstojämlikhet skulle då
öka kraven på omfördelning.36 Omfördelning är dock bara en av

Ökade
skillnader
påverkar
stödet för
välfärden

35. Denna typ av modeller finns i en rad versioner med början i Romer (1975),
Roberts (1977) samt Meltzer och Richard (1981).
36. Ökade krav på omfördelning höjer sedan skatterna och påverkar därigenom
tillväxten. Effekten kan vara positiv eller negativ beroende på om snedvridningar och negativa incitament eller möjlighetsskapande och tillväxtskapande användning av skattemedel dominerar. Alesina och Rodrik (1994) samt Persson och Tabellini (1994) illustrerar den negativa effekten, Galor och Zeira (1993), Banerjee och
Newman (1993) samt Aghion och Bolton (1997) exemplifierar den positiva effekten.
Det är också värt att notera att dessa modeller utgår ifrån att individer har bestämda
positioner i fördelningen. Om social rörlighet är stor påverkar detta resonemangen.
Se till exempel Piketty (1995).
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Alla gynnas
av social
försäkringar

välfärdsstatens alla uppgifter. En annan viktig uppgift är den försäkrande, och den pekar i motsatt riktning, att ökade inkomstskillnader
snarare skulle minska kraven på omfördelning.37 I praktiken finns
naturligtvis båda dessa effekter. Man kan dessutom tänka sig att olika grupper i samhället är mer eller mindre utsatta för tillfälliga inkomstbortfall och också att ersättningar kan skilja sig åt mellan dem
som å ena sidan är tillfälligt sjuka eller arbetslösa, och å andra sidan
dem som i högre grad står utanför arbetsmarknaden.38
Som redan antytts ovan har en ökad globalisering också en rad
potentiella effekter på stödet för välfärdsstaten. Exempelvis skapar
allt mobilare skattebaser en högre känslighet för avvikelser mellan
länder. Samtidigt finns som sagt många aspekter av globalisering
som också ökar efterfrågan på bättre riskhantering.39 Dessa effekter
handlar om individuell välfärd men också om säkerställandet av det
politiska stöd som globaliseringen kräver. Detsamma kan sägas gälla för acceptansen av exempelvis teknologisk omvandling.

Systemens utformning avgörande
Ett annat sätt på vilket stödet för gemensamma lösningar kan påverkas hänger ihop med möjligheten att välja mellan privata och
offentliga system. Om det privata alternativet är bättre (men dyrare) än det offentliga, väljer de som har råd det privata. I takt med att
de som har råd väljer privata lösningar minskar också viljan att betala för det gemensamma. Om avståndet mellan privata alternativ
och de allmänna växer hoppar allt fler av det offentligt finansiera37. Om medianinkomsten sjunker i förhållande till medelinkomsten (det vill
säga inkomstskillnaderna ökar) och efterfrågan på försäkring ökar med inkomst (är
en normal vara), sjunker efterfrågan på sådan försäkring hos medianpersonen (och
därmed majoriteten).
38. Moene och Wallerstein (2001) illustrerar vikten av balansen mellan riktat
stöd till de tillfälligt sjuka eller arbetslösa relativt ett grundskydd för den som inte arbetar alls och visar att ökade inkomstskillnader kan resultera i både ökad och minskad efterfrågan på statlig inblandning beroende på denna balans.
39. Estevez-Abe, Iversen och Soskice (2001) visar till exempel hur viljan att investera i högt specialiserad kompetens ökar med generositeten i välfärdssystemet.
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de och får en allt svagare anknytning till de gemensamma delarna
av välfärden.40 Resultatet blir ett allt mer delat samhälle med större
polarisering i synen på välfärdssystemet. Återigen beror dock styrkan i denna typ av effekt i huvudsak på hur systemen är utformade
och hur väl det offentliga lyckas leverera en nivå som uppfyller »de
flestas behov«.
Slutligen finns ett antal studier som på olika sätt länkat andra dimensioner av heterogenitet i samhället till stödet för välfärdsstaten.
Erik Lindqvist och Robert Östling (2010) finner att ju mer politiskt
polariserat ett samhälle är, desto mindre är den offentliga sektorn
(kontrollerat för en rad andra faktorer som påverkar dess storlek). I
flera artiklar och böcker har Alberto Alesina med olika medförfattare påvisat samband mellan etnisk heterogenitet och relativt mindre
stöd för offentliga lösningar.41 I en svensk kontext finner Matz Dahlberg, Karin Edmark och Heléne Lundqvist (2012) liknande effekter
av ökad etnisk heterogenitet. De visar i sin studie att i de kommuner
där befolkningssammansättningen när det gäller etnisk bakgrund
blev mer blandad, minskade också stödet för sociala utgifter.42
Sammantaget finns en rad olika mekanismer som påverkar det
generella stödet för välfärdsstaten. Vissa av dessa kommer sannolikt
att skapa ett tryck på en minskad välfärdsstat framöver, andra verkar
i motsatt riktning. Det huvudsakliga budskapet måste dock sägas
vara att stödet i hög grad avgörs av hur välfärdsstatens olika komponenter utformas och hur väl välfärdsstaten sammantaget fungerar,
snarare än att det skulle vara en modell som är dömd att gå under.

Ju mer polari
sering, desto
mindre offent
lig sektor

Välfärdsstaten
under tryck

40. Olovsson och Roine (2009) illustrerar hur denna typ av uppdelning mellan
privata och offentliga alternativ kan resultera i stora hopp i stödet för gemensamma
omfördelningssystem.
41. Se till exempel Alesina, Glaeser och Sacerdote (2001), Alesina och Glaeser
(2004), Alesina och La Ferrara (2005) samt Alesina och Zhuravskaya (2011).
42. De använder sig av »slumpmässiga« inflöden för att kunna påvisa kausalitet.
Delar av detta kausala samband ifrågasätts dock av Nekby och Pettersson-Lidbom
(2012).
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