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De där människorna som du har 
omkring dig hemma. Är det inte 
dags att byta ut dom? Hon som all-

tid finns där, som hjälper dig och stöttar 
dig, som tröstar dig när du är nere och 
som vet så väl vem du är,  börjar hon inte 
bli lite dyr i drift?

Jamenar, är det inte dags att du blir lite 
mer självständig? Det är inte bra att vara 
sa där beroende. Det kostar helt enkelt för 
mycket. Vore det inte bättre för dig att det 
kom någon ung flicka eller pojke och he-
jade lite innan ni hjälps åt med städet och 
att de sen bara försvann så att du slipper 
umgås sådär mycket? Ungdomar är myck-
et billigare. 

Och han som hänger med dig ut på 
bio och andra roligheter och som du kan 
snacka med om dom där sakerna som du 
inte kan snacka med någon annan om, är 
han verkligen så nödvändig? Borde inte 
han konkurrensutsättas? Om någon an-
nan kan hänga med dig på bio till ett bil-
ligare pris, vore inte det toppen! 

Är det inte dags att vi marknadsanpassar 
våra hem? 

Ta gruppbostäder för personer med 
utvecklingsstörning t ex. Visst går de att 
driva betydlig! billigare. Här är receptet: 

Ta bort alla heltidstjänster. Ligg om 
schemana så att personalen bara arbetar 
mornar, kvällar och helger. Lägg in ”hål-
timmar” mitt på dagen om det behövs. 

Genom att satsa på deltidstjänster blir 
man också av med de flesta utbildade med 
lång ställningstid – dvs de som ser arbetet 
med utvecklingsstörda som sitt yrke och 
som behöver heltider för att försörja sig 
själva och sin familj. Sats i stället på lågut-
bildad yngre arbetskraft som inte kräver 
så mycket lön. Använd alla möjligheter att 
anställa personal som timanställda eller 
på korttidsvikariat och utnyttja möjlighe-
terna till anställning med lönesubvention. 

Ta bort all konferens- och handlednings-
tid. Skär ner internutbildningen (och säg 
upp prenumerationen pä INTRA) 

Ta ut så mycket som möjligt (och helst 
lite till – det är ända sällan som någon 

bråkar) i form av hvra, matavgifter m m. 
Låt de som bor i gruppbostaden betala för 
absolut allt (tvättmedel, fikabröd. fönster-
puts, videoband m m) som går att ta betalt 
för. Lät dem också betala för medföljande 
personal när ni går på hockey, åker på re-
sor, fikar eller käkar middag ute. 

Om man dessutom lägger den dagliga 
verksamheten i eller i anknytning till 
gruppbostaden och utnyttjar boendeper-
sonalen även i den, så kan man minska 
kostnaderna för personal och resor rejält.

 Det är ingen konst att spara pengar. 
Och att tjäna pengar! På de gruppbostä-
der som nu konkurrensutsätts av mark-
nadsanpassade politiker kan man göra sig 
en hacka. Följer man bara receptet ovan 
så kan man lätt lägga fram en offert som 
ligger under kostnader som kommunen 
har för samma verksamhet. Och ända ha 
en rejäl vinstmarginal.

 Det finns ju några hakar. Kvalitetskra-
ven t ex. Men hur ska man kunna mäta 
den kvalitet som är omsorgsarbetets in-
nersta kärna: det insiktsfulla mötet, den 
engagerade arbetsinsatsen och de utveck-
lingsstördas trivsel och goda levnadsvill-
kor? Det går bara inte.

Sedan är det detta med lagen. I LSS § 7 
sägs att insatserna ska vara varaktiga. Det 
blir de ju inte om de konkurrensutsätts 
vart tredje år. Personal byts ut, nya mål-
sättningar spikas. Och det där med själv-
bestämmandet, som står inskrivet i lagen, 
kan ju krångla till det. Om nu någon inte 
vill förändra sitt hem, om man vill att allt 
ska vara som det är.

Äsch, inte behöver man bry sig om det!
 Nej, inte behöver man bry sig om dessa 

gnälliga kritiker som hävdar att verksam-
heten i en gruppbostad måste bygga på 
långsiktighet, trygghet och kvalitet. Dom 
som är naiva nog att tro att vissa områden 
i samhället inte är så lämpade att utsättas 
för konkurrens och kortsiktigt lönsam-
helstänkande. Vad är nu det för nys? Har 
inte allt ett pris, relationer såväl som disk-
medel? Är inte också ditt hem en vara som 
går att sälja?

Under 90-talet började landstingen kommunerna att dela upp sin verksamhet i 
beställare- och utförareenheter. Man försökte uppmuntra personal att ”avknop-
pa” verksamheter och driva dem i egen regi på entreprenad. Det handlade om 
småskaliga försök som sades kunna öka mångfalden och förbättra kvaliteten. Så 
snart det första motståndet mot köp- och säljtänkandet gett vika kom allt större 
delar av LSS-verksamheterna att konkurrensutsättas. Ledare i Intra 1/1998:

Konkurrensutsätt ditt hem!
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V ilka långsiktiga effekter privati-
seringarna av LSS-verksamhet 
medför är svårt att sia om. Privati-

seringens förespråkare utlovar bättre kva-
litet till ett billigare pris. Erfarenheterna 
från de enskilda verksamheter som fun-
nits och finns inom stödet till personer 
med utvecklingsstörning och autism, ta-
lar till viss del ett annat språk. Det finns 
anledning att hissa varningsflagg på föl-
jande punkter:

• De flesta företag som nu etablerar sig 
inom omsorgerna är vinstdrivande. Deras 
grundläggande drivkraft är att på sikt driva 
upp intäkterna (skattefinansierade!) för 
att kunna redovisa största möjliga vinst. 
Även om konkurrensen vid upphandling 
oftast huvudsakligen är ekonomisk (och 
prispressande) så riskerar den oligopol-
liknande (att alltfler verksamheter drivs 
av ett fåtal bolag, tex Attendo, Carema 
och Frösunda) marknaden att sätta ”kon-
kurrensen” ur spel. De stora företagen 
skaffar sig alltmer – det har utvecklingen 
inom personlig assistans visat – juridisk 
och annan expertis som förbättrar deras 
förhandlingsposition gentemot kommu-
nala tjänstemän. 

• Personalstödet riskerar att försämras. 
De huvudsakliga vinster som går att göra 
inom boende och daglig verksamhet görs 
genom att man försöker utföra samma 
arbete med minskad personalstyrka. På t 
ex den gruppbostad som jag själv var med 
och startade 1989 och som togs över av 
Carema 2002 har personalstyrkan mins-
kat med 30%, samtidigt som antalet per-
soner som får stöd ökat från 8 till 12. 

• Kvaliteten kan på sikt försämras. Det är 
en dyster erfarenhet att, framför allt små 
verksamheter med enskilda ägare, som 
till en början drivs med engagemang och 
höga ambitioner, allteftersom åren går 
riskerar att hamna i utförsbacke. Möjlig-
heten att förbättra den privata ekonomin 
lockar alltid några att börja tumma på 
kvaliteten.

• Insynen försämras. Det är av alldeles av-
görande betydelse att samhället kan kon-

trollera att skattefinansierade verksamhe-
ter drivs på bästa sätt. Det s k meddelar-
skyddet gör det möjligt för alla anställda 
att påtala missförhållanden utan att ris-
kera repressalier. Men det gäller inte för 
enskild verksamhet.

• Klyftorna riskerar att öka ju mer stödets 
kvalitet blir beroende av den enskildes för-
måga att välja. Redan idag finns en mar-
kant skillnad på stödinsatser mellan dem 
som har aktiva och kunniga företrädare 
och de som har svårt att själva försvara sina 
rättigheter och har dåligt fungerande (el-
ler inga) gode män.

• Privatiseringen riskerar att, på sikt, ur-
holka den solidariska grund som stödet 
till personer med funktionsnedsättningar 
vilar på. Handikappomsorgen har alltid 
haft en fantastisk förmåga att locka till sig 
medarbetare med helt andra drivkrafter 
än de som premieras av marknaden. Det 
går inte att reducera omvårdnaden i en 
gruppbostad till ett köp- och säljförhållan-
de. Dessutom riskerar allmänhetens vilja 
att solidariskt stödja personer med funk-
tionsnedsättningar att minska, när man 
märker att en allt större del av de pengar 
man avstår från, förvandlas till vinster i 
olika vårdbolag.

I den process som nu inleds med LOV där 
centrala behovsbedömningar ska skatta 
den enskildes insatsbehov i pengar, finns 
många motbjudande inslag. Förvand-
lingen av funktionshindrades bostäder 
till rena handelsvaror strider mot lagens 
krav på varaktighet och goda levnadsvill-
kor. Den avgörande kvaliteten i det stöd 
och den omvårdnad som ges i boende 
och daglig verksamhet enligt LSS kan inte 
mätas. Den handlar om social kompetens, 
enskilda medarbetares förmåga och vilja 
att använda sin fantasi och inlevelseför-
måga till den enskildes bästa. Det handlar 
om människosyn och samarbetsförmåga.

De förändringar som nu sker kommer inte 
att – på något avgörande sätt – förbättra 
kvaliteten på stödet i gruppbostäder och 
daglig verksamhet. Risken för motsatsen 
är stor. 

På mitten av 2000-talet drog privatiseringsvågen på allvar in över LSS-verksam-
heterna. Men tvärt emot vad många tror så finns det en lång historia av privat 
driven verksamhet när det gäller stödet till personer med utvecklingsstörning. 
Och erfarenheterna därifrån är minst sagt delade. Ledare i Intra 3/2009:

Varningsflagg!
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M ed jämna mellanrum 
får vi rapporter om 
fusk i offentligfinansie-

rade verksamheter som drivs av 
vinst. Med jämna mellanrum får 
vi också rapporter om höga vin-
ster inom dessa verksamheter.

Det senare – vinsterna – kan tyckas lo-
giskt. Verksamheter som drivs av vinst vill 
rimligtvis kunna göra så stora vinster som 
möjligt. Det förra – fusket – kan tyckas 
upprörande men är vid närmare efter-
tanke också logiskt, eller i varje fall inte 
särskilt förvånande.

I båda fallen med de höga vinsterna 
och fusket med intäkterna gömmer sig 
en potentiell intressekonflikt mellan sam-
hällsintresset och vinstintresset. Samhälls-
intresset kräver bästa möjliga omsorg för 
skattebetalarnas pengar. Vinstintresset 
kräver största möjliga vinst på skattebeta-
larnas pengar.

Mot detta har hävdats att företag som 
alltför uppenbart låter vinstintresset gå 
ut över samhällsintresset med tiden för-
lorar sina offentliga uppdragsgivare och/
eller sina offentligfinansierade kunder/
patienter/klienter, och att ”marknaden” 
därmed korrigerar sig själv.

Ett sådant resonemang utgår från att 
verksamheter som barnomsorg och han-
dikappomsorg i grunden är produkter på 
en marknad, vilket de inte är. Verksamhe-
ter som ytterst har till uppgift att upprätt-
hålla grundläggande samhällsfunktioner 
måste kunna upprätthållas med andra in-
citament än ekonomisk vinst.

Incitament är ett annat ord för drivkraft. 
Sedan några årtionden har incitamentet 
ekonomisk vinst lagts till grund för sam-
hällsverksamheter där det tidigare inte 
ansågs höra hemma. Tidigare drevs stora 
delar av den offentliga verksamheten uti-
från en politiskt grundad föreställning om 
samhällets väl – och därmed utifrån en 
politiskt grundad övertygelse om att dessa 
verksamheter måste drivas och bäras av 
något annat än ekonomisk vinst.

Av solidarisk finansiering och medbor-
gerlig tillit.

Ekonomisk vinst kan vara 
en olämplig drivkraft

Göran Rosenberg

Jag inser att sådana begrepp i dag före-
faller otidsenliga. 

Jag inser också att många av de verksam-
heter som tidigare bedrevs på politikens 
domäner bättre hör hemma på markna-
dens. Ekonomiska incitament är i många 
fall nyckeln till utveckling och förnyelse. 
Ekonomisk vinst är i många fall en i alla 
bemärkelser berikande drivkraft för både 
individ och samhälle. Det gäller bara att 
förstå i vilka verksamheter som konflikten 
mellan samhällsintresse och vinstintresse 
alltjämt existerar och måste kunna hante-
ras för att inte bli destruktiv.

Det hittillsvarande sättet att hantera 
konflikten, i den mån den över huvud 
taget erkänns, är ökad kontroll. Behovet 
av ökad kontroll har blivit en snabbt väx-
ande kostnad när offentliga verksamheter 
baserade på solidaritet och tillit alltmer 
baseras på ekonomisk vinst. Oskäliga vin-
ster och brister i omsorgen ska mötas med 
ökad kontroll av verksamheten. 

Problemet är bara att i verksamheter 
byggda på solidaritet och förtroende 
finns ingen gräns för vad som måste kon-
trolleras när solidariteten och förtroendet 
väl börjar urholkas. I sista hand saker som 
inte kan kontrolleras utan en mycket när-
gången och kostsam övervakning av snart 
sagt varje led i verksamheten – om ens då.

På konflikten mellan samhällsintresse 
och vinstintresse finns ingen enkel lös-
ning, inte heller går det i längden att 
blunda för den. Det kommer alltid att fin-
nas verksamheter i samhället som inte kan 
tillåtas läggas ner eller gå i konkurs och 
för vilka ekonomisk vinst är en olämplig 
drivkraft.

      
   Göran Rosenberg
Detta är ett utdrag ur artikel i DN 2010-05-12 
00:07. Den publicerades i Intra med författa-
rens tillåtelse. För att läsa fler artiklar av förfat-
taren: gå in på www.rosenberg.se
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Medborgare eller kund?
Av Bengt Göransson, f d kultur och utbildningsminister.

Det politiska språket förändras, ofta 
utan att man lägger märke till det. 
Begrepp försvinner, andra nyska-

pas och inte sällan innebär de nya begrep-
pen dramatiska förändringar i politikens 
innehåll. Numera säger de som har po-
litiska uppdrag praktiskt taget aldrig att 
de företräder medborgarna. De repre-
senterar i stället skattebetalarna, och så 
säger företrädare för alla politiska partier. 
De säger det för att i tider då allt större 
vikt lagts vid samhällsekonomin visa att 
de tar ekonomiskt ansvar, att de inte slar-
var bort de skattepengar som anförtrotts 
dem. Problemet är bara att det ändrade 
språkbruket markerar en helt ny syn på 
den politiska uppgiften.

Medborgare eller skattebetalare
Fundera ett ögonblick över begreppet 
medborgare som betyder något helt an-
nat och mycket mer än det numera of-
tare använda begreppet skattebetalare. 
Medborgaren har ett ansvar för sin del av 
samhället medan skattebetalaren i första 
hand ses som och ser sig som köpare av 
nyttigheter som tillhandahålles av sam-
hällsapparaten. Skattebetalarens fokus är 

den egna personen, medborgarens per-
spektiv måste omfatta alla.

Den som i sitt politiska uppdrag repre-
senterar medborgaren säger till den som 
inte kan gå: Det är mitt uppdrag att som 
din företrädare försöka medverka till att 
du får en fungerande rullstol. Represente-
rar han skattebetalaren säger han istället: 
Hur mycket kan man egentligen begära 
att en vanlig skattebetalare ska betala för 
att du ska få en rullstol? Så öppnar man 
för en ny och helt annan, osocial män-
niskosyn. Extra märklig blir denna syn på 
uppdraget när samma person med kraft 
hävdar individens och individualismens 
företräde framför kollektivets. Den som 
talar för skattebetalarintresset kommer 
ju per definition att företräda det största 
av alla kollektiv, skattebetalarkollektivet, 
gentemot de enskilda medborgare som 
kan ha behov av stöd från samhällsgemen-
skapen.

Samhället som butik
Samtidigt som det politiska uppdraget har 
kommit att reduceras till ett ansvar för att 
skattepengar inte slarvas bort har samhäl-
let omdefinierats till att ses som ett slags 
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butik vars uppgift är att betjäna medbor-
garna i deras roll som kunder. Tanken har 
varit att kunden är viktigast för affärsman-
nen och om samhället ser sina medbor-
gare som kunder vinner man i effektivitet 
och koncentrerar sig på det som av kun-
den uppfattas som viktigast.

Svagheten i denna i förstone sympatiska 
uppfattning är att den inte är sann. Kun-
den är nämligen inte alls viktigast för af-
färsmannen, det är butiken som är det.

Ingen affärsman är så galen att han låter 
sin butik gå i konkurs därför att det skulle 
gynna kunderna. Affärsmannen erbjuder 
sina kunder varor som han hoppas att de 
ska vilja köpa, men gör det bara under för-
utsättning att han kan ta ut ett pris som 
täcker hans kostnader för inköp, lagerhåll-
ning och marknadsföring med mera. Det 
är inte kundens dokumenterade behov 
som avgör handlarens erbjudande utan i 
regel den senares förhoppning att kunna 
väcka en önskan hos den tänkte köparen 
att skaffa sig varan. Redan detta får förö-
dande konsekvenser när tesen omsätts i 
offentlig verksamhet.

De egna behoven styr
När jag går in i en livsmedelsbutik för 
att köpa en tomat gör jag det som kund. 
Med omsorg väljer jag ut en tomat som 
är mogen, vacker, fläckfri, läckert röd, väl-
smakande. När jag sedan står i kassakön 
struntar jag i om kunden bakom mig har 
råkat få en rutten tomat i sin varukorg. 
Marknadsekonomin fungerar därför att 
jag inte bryr mig om någon annans toma-
ter än mina egna. 

Skulle jag klockan tio på förmidda-
gen när jag just valt ut min tomat börja 
fundera över om tomaterna kommer att 
räcka till också de sista kunderna klockan 
åtta på kvällen, bryter det marknadseko-
nomiska systemet i varudistributionsledet 
samman. Förutsättningen för dess effek-
tivitet är nämligen att köpare och säljare 
vid varje tillfälle sluter exklusiva avtal, 
utan hänsynstagande till andra behov än 
sina egna. Samhället går å andra sidan un-
der om inte medborgarna funderar över 
hur stor del av den gemensamma kakan 
de kan rå för sig. Och medan handlaren 
med glädje måste se att tomaterna är slut-
sålda när kvällen nalkas och kan reservera 
sig med plakatet »Så länge lagret räcker« 
kan knappast Skolstyrelsen triumferande 
hänga upp en »fullbelagt« skylt på skol-
porten och låta dem som står utanför bli 
utan skolgång.

Köpare och säljare måste dessutom ha 
hemligheter för varandra. Kunden gör 
ingen bra affär om han lägger upp sin 
plånbok på disken och visar sina pengar, 

lika lite som säljaren kan visa sin kalkyl 
för att tala om hur mycket han kammar 
hem på affären. Vad händer om de som 
vi valt att företräda oss i riksdag, landsting 
och kommuner blir försäljare och i den 
egenskapen skaffar sig hemligheter för 
oss? Fundera en stund över hur det ser ut 
i många kommuner idag när de politiska 
förtroendevalda söker dölja vad de sysslar 
med för dem som valt dem. I Stockholm 
hade vi en landstingspolitiker som sålde 
hela tunnelbanan utan att ens informera 
styrelsen – affären var för viktig och för 
ömtålig för att han skulle kunna blanda 
in flera, tyckte han.

Håll isär samhälle och affärer!
Slutsatsen av detta resonemang blir att af-
färer och samhälle ska hållas isär. Låt poli-
tiken vara politik och affären affär. Då kan 
medborgaren lättare se vilket ansvar han 
eller hon har för sin del av samhället och 
kan också enklare rensa ut meningslös, ib-
land till och med skadlig affärsverksamhet 
ur rabatten.

Det marknadsekonomiska systemet har 
till följd av att det setts som – och sannolikt 
är – effektivt tillåtits prägla hela samhället. 
Det har vunnit en legitimitet som befriat 
det från också de lägst ställda anspråk på 
moral och etik som offentlig verksamhet 
måste leva upp till för att inte gå under. 
Som tidigare har påpekats kännetecknas 
alla affärsuppgörelser av att de görs upp 
mellan två parter, och exklusivt mellan 
dessa två parter. Goda – och justa – affä-
rer kräver paradoxalt nog att de som gör 
uppgörelsen inte tar hänsyn till andra in-
tressen än dem som gäller de inblandade 
själva. Och eftersom affärsuppgörelsen 
träffas mellan dessa två, utan inblandning 
av andra, blir också frågan om lag och rätt 
mindre viktig: om du och jag är överens, 
om jag för att genomföra affären avstår 
från en del av det jag borde ha fått, är det 
i sin ordning. Principer blir förhandlings-
bara.

Att förvalta skattepengar
De som ansvarar för medborgarnas peng-
ar ser sig oftare som finansförvaltare än 
som ansvariga för bestämda och avgrän-
sade verksamheter som måste skötas och 
betalas av medborgarna tillsammans. Ett 
socialdemokratiskt kommunalråd förkla-
rar utan att sväva på målet att han ser som 
sin uppgift att »förvalta skattebetalarnas 
pengar så att de räcker till så mycket som 
möjligt«. Att medborgarna betalar skatt 
för att bekosta bestämda kommunala nyt-
tigheter har han förträngt, med skicklig 
finansförvaltning vill han förmera skatte-
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pengarna för att också kunna göra sådant 
som inte fanns upptaget på ärendelistan.

När de som i allmänna val fått uppdra-
get att företräda medborgarna tror att 
deras uppgift är att representera skatte-
betalarna, lockas de att på liknande sätt 
förhandla fram vad de anser vara affärs-
mässigt rimligt och bortser från vad som 
står i överensstämmelse med medborgar-
nas rättskänsla, och de drar sig inte sällan 
för att handla i direkt strid med lagen. Det 
är mot denna bakgrund man kan förstå 
att en ledande kommunalman öppet väl-
jer att bryta mot lagen eftersom laglydnad 
skulle försena en åtgärd som han anser an-
gelägen. Och han glömmer att samhället 
bara kan bestå om de som är medborgare 
tar gemensamt ansvar, om den enskilde 
också tar ansvar för större markyta än den 
som täcks av de egna skosulorna. Och på 
samma sätt som finansmäklare när de ge-
nomför tvivelaktiga affärer ursäktar sig 
med att deras aktieägare vunnit på affä-
ren förtränger politiska ledare att de för-
skingrar allmän egendom när de säljer ut 
exempelvis skolor till reapriser – i bästa 
fall får köparen betala inventarierna, men 
aldrig det som en köpare av ett företag 
på en privat marknad skulle ha fått betala 
för, nämligen upparbetad kompetens hos 
personal och institution.

Expansionslusten
Dessutom har all affärsverksamhet en 
drivkraft som är starkare än alla andra, 
starkare än vinstkravet, och som, märkligt 
nog, nästan ingen talar om, nämligen ex-
pansionslusten. Alla affärsmän vill se sina 
företag växa och när samhället görs om 
till butik går det knappast att hejda expan-
sionen. Sjukhuset som drivs affärsmässigt 
kommer inte att ge upp förrän alla blivit 
patienter. Och denna lust att växa drab-
bar också kommuner vars ledning av po-
litiskt principiella skäl vill minska på tra-
ditionella kommunala verksamheter. De 
kan expandera med hjälp av annat, till 
exempel kan man undersöka om det inte 
går att satsa på kommunal vinodling (ex-
emplet hämtat från en kommun i Stock-
holmsområdet).

Eftersom all affärsverksamhet syftar till 
expansion leder den nya tidens medbor-
garen-som-kund-begrepp till ett omfat-
tande läckage i offentliga ekonomier. 
Ambitionen blir inte att hålla medbor-
garnas/kundernas kostnader nere utan 
att skapa expansionsutrymme för vinster.

Inget fritt val
Man kan på praktiskt taget alla samhälls-
områden bara genom en enkel analys av 
områdets art belägga risker och svagheter 

i den nyliberala föreställningen att sam-
hällsapparaten bör drivas som vore den 
en affärsverksamhet med medborgarna 
som kunder.

Än värre är det att synen på medbor-
garen som kund inte är konsekvent. Det 
politiska och det politisk-administrativa 
systemet, som disponerar skattebetalar-
nas pengar, låter nämligen inte alls den 
enskilde skattebetalaren välja fritt. Politi-
kern inträder i själva verket i den senares 
ställe som beställare av de tjänster som ska 
erbjudas. 

Vissa valfrihetsivrare tror på fullt allvar 
att de ökar valfriheten genom att först ta 
ut skatt och sedan dela ut checkar som gäl-
ler för sådana nyttigheter, till exempel tea-
terföreställningar som den politiska led-
ningen godkänt för betalning med skat-
temedel. Att en betydande del av dessa 
skattemedel då förbrukas i den politiska 
förvaltningsapparaten går inte att bestri-
da. Snarare än att som avsett göra med-
borgarna till kunder gör det politikerna 
till medborgarnas ekonomiska förmynda-
re, som utan att tveka förklarar för dem att 
de behov de känner och kanske är villiga 
att betala för inte kan tillgodoses därför 
att det saknas pengar. Samtidigt förbrukar 
de samma medborgares pengar på sådant 
som medborgarna skulle kunna tänka sig 
att avstå från.

En konkretisering av resonemanget. Är 
det alldeles säkert att flertalet stockhol-
mare prioriterar en ny fotbollsarena för 
att varje allsvensk Stockholmsklubb ska ha 
sin egen när de som finns nästan aldrig 
är fyllda? Att detta skapar ett gigantiskt 
trovärdighetsproblem borde inte förvåna.

Leder till samhällets upplösning
Kunden har därtill bara en enda skyl-
dighet – att betala. Det har till och med 
framhållits som ett värde av kundsamhäl-
lets förespråkare att den missnöjde med-
borgaren kan »rösta med fötterna «, det 
vill säga överge den butik han eller hon 
ogillar. Just detta kan få irreparabla konse-
kvenser. Ty vem kommer att äga den butik 
som riskerar att överges? Den missnöjde 
kunden har inget ansvar för dess framtid. 
Den blir med andra ord ägarlös, och så-
dana företag anses med rätta vara de farli-
gaste av alla företagsformer. 

De politiker som under en fyraårspe-
riod utsetts att vara företaget Samhällets 
direktörer riskerar inget eget kapital. Vi 
kan se vart ett sådant system leder. Att 
med öppna ögon verka för en samhällsut-
veckling där medborgarna i stället för att 
förmås ta ansvar för samhället får chansen 
att överge det leder på sikt till samhällets 
upplösning.

Bengt Göransson. 
Tankar om politik. 
Ersatz. 2010. 
144 sidor. Pocket. 
Pris 39 kr på Bokus.
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En kommersialisering
Synen på medborgaren som kund leder 
också till en kommersialisering av synen 
på samhällets uppdrag. Avgiften för po-
listillstånd för offentliga möten sattes 
för några år sedan med hänvisning till 
det marknadsvärde som respektive torg 
ansågs representera. En del kommunala 
bostadsbolag tar idag betalt av Räddnings-
tjänsten för att lämna ut kartor där place-
ringen av brandposter finns angiven.

När så den politiskt valde medborgarfö-
reträdaren känner sig företräda säljaren i 
förhållande till medborgaren som kund, 
inträder ytterligare en komplikation. Det 
blir nämligen aldrig den enskilde skatte-
betalarens intressen han eller hon söker 
bevaka, utan alltid det stora skattebeta-
larkollektivets, det vill säga de som i det 
aktuella fallet inte är kunder utan ägare 
till det organ som säljer den aktuella tjäns-
ten. Politikern identifierar sig därför utan 
närmare eftertanke med samhällets admi-
nistrativa organ, blir förvaltningens chef i 
stället för att företräda ett medborgarin-
tresse gentemot förvaltningen.

Folktribun
I medborgarnas samhälle är den ideale 
politikern det som i det forna Rom kall-
lades folktribun, i butikssamhället är den 
rollen omöjlig. Att politikern inte alltid 
kan fylla folktribunens roll måste medges, 
inte sällan tvingas han eller hon att före-
träda makten men bör även då göra det 
med distans till den politiska förvaltning-
en. Något förenklat, men inte banaliserat, 
när stadsdelsnämnderna infördes i Stock-
holm såg många av deras ledamöter sin 
uppgift vara den att betjäna medborgarna 
på medborgarkontoret och där ta emot 
klagomål på också sådant som bristande 
sandning vintertid. De kom därigenom att 
identifieras med den kommunala förvalt-
ningen. »Folktribunperspektivet« är att 
ledamoten själv går runt i stadsdelen och 
kontrollerar sandningen! Just detta sätt 
att agera sägs vara en förklaring till den 
franske populisten Le Pens framgångar – 
han och hans aktivister rörde sig på tor-
gen på lördagarna och pratade med folk.

En förklaring till rollsammanbland-
ningen politiker/förvaltare som uppstått 
kan vara att vi har fått allt fler hel- eller 
deltidsanställda politiker och att dessa 
dessvärre är alltför flitiga. Den som har 
halvtidsarvode för ett uppdrag och utför 
sin tjänst på medborgarkontoret, går inte 
hem klockan ett när den arvoderade ti-
den går ut utan stannar till klockan tre för 
att visa sig göra nytta för arvodet. Därvid 

förs han allt längre in i det som är politisk 
förvaltning i stället för att syssla med poli-
tik. I stället borde han eller hon röra sig i 
samhället utanför den kommunala admi-
nistrationen för att se att den kommunala 
verksamheten fungerar.

Medborgarens ansvar
Att medborgaren å sin sida har skyldighe-
ter som går långt utanför dem som skat-
tebetalaren eller kunden har, det vill säga 
att betala, måste betonas. Varje medbor-
gare har ett ansvar för sin del av samhäl-
lets helhet. Att det finns skolor för alla 
barn, att samhället inte bara omfattar det 
som nyliberalerna kallar nattväktarstaten, 
som främst syftar till att skydda den enskil-
de medborgarens privata ägodelar och in-
tressen, att den som drabbas av sjukdom 
inte lämnas åt sitt eget öde – allt sådant 
ingår i ett allmänt medborgaransvar.

Vad detta medborgaransvar innefattar 
kan belysas med hänvisning till den fran-
ska revolutionens klassiska valspråk: fri-
het, jämlikhet, broderskap. 

Alla tre begreppen har en moralisk di-
mension som de skenbara synonymerna 
valfrihet, jämställdhet, rättvisa saknar. Val-
friheten privatiserar, kräver inte den hän-
syn till andras behov av rörelseutrymme 
i det gemensamma rummet utan vilken 
ingen frihet i verklig mening är möjlig. 
Jämställdheten kan tillämpas samtidigt 
som den som gynnats av en givmild na-
tur med begåvning eller av en rik familj 
med pengar får privilegier i förhållande 
till den som drabbats av svåra funktions-
hinder eller fötts i fattigdom. Rättvisan 
är ofta mekanisk, som när barn får exakt 
lika mycket saft i sina glas, rättfärdigheten 
kräver att den som behöver mer också ska 
få mer. Det är belysande att Olof Palme i 
sina stora tal aldrig hävdade vikten av en 
rättvis politik utan just en rättfärdig poli-
tik. Att det socialdemokratiska partiet för 
tjugotalet år sedan ersatte begreppet so-
lidaritet med rättvisa berodde antagligen 
på att man ville undvika ett främmande 
ord utan att inse att det inte är synonymt 
med rättvisa. Solidariteten är nämligen 
ömsesidig, alla behöver den, inte bara du 
som har det dåligt ställt. Intressant att no-
tera är att när en partisekreterare nyligen 
i TV-programmet Agenda ställdes inför 
begreppet solidaritet svarade han att det 
var ett bra ord men att rättvisa var bättre.

Jag är medveten om att det medborga-
rideal som jag beskriver inte är alldeles 
okomplicerat. När vi idag i en strävan att 
visa öppenhet inför omvärlden i allt större 
omfattning godkänner dubbla medbor-
garskap kan det inte uteslutas att den en-
skilde som är medborgare i flera länder 
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kan mötas av svårigheter när det gäller att 
ta det personliga ansvar som medborgar-
skapet ålägger honom eller henne.

Men om vi inte ser till att skaffa oss en 
mera genomtänkt och bättre definierad 
syn på samhälle och politik riskerar vi att 
begränsa vårt inflytande och ansvar som 
medborgare. Politik är inte en form för 
beslutsfattande i frågor som redan står på 
dagordningen. Politik handlar om sam-
hällsbygge, inte om brandkårsinsatser i 
krissituationer. Om vi nöjer oss med de se-
nare kommer vi inte ens att klara av dem. 
Tänk efter! Nog är det märkligt an ledan-

de politiker – inget parti undantaget – nu-
mera hellre kommenterar det som sker än 
medverkar i skeendet. Fredrik Reinfeldt 
har övertagit Göran Perssons vana att likt 
en förstående storpappa lugnt och med 
allvar förklara för sina undersåtar hur det 
verkligen ligger till och tillägger att han 
inte tänker svika dem i farans stund. Välja-
ren/skattebetalaren kan i lugn och ro titta 
på han också.

Och då finns inte längre någon plats för 
den ansvarstagande medborgaren.
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