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rättvis ojämlikhet i det öppna samhället

Rättvisa i det öppna samhället

Ett rättvist samhälle anses nog av de flesta vara eftersträ
vansvärt. Men vad är rättvisa och hur kan den uppnås? Här 
går uppfattningarna starkt isär, mellan individer, länder, 
religioner och ideologier, men också mellan olika filosofer 
och samhällsvetare. 

I Sverige har den offentliga rättvisedebatten oftast fokuse
rat på rättvisa som jämlikhet. Skillnader i inkomster, för
mögenhet och liknande sägs vara orättvisa. Det påstås även 
att orättvisan har ökat på grund av privatiseringar, globa
lisering, krishantering, ny teknik och så vidare. Samtidigt 
uttrycks ibland helt andra rättviseuppfattningar – inte 
sällan av samma personer – som när det hävdas att vissa 
individer eller grupper förtjänar högre inkomster eftersom 
de har större ansvar, längre utbildning, tuffare arbetsvill
kor, jobbar i ett bristyrke eller helt enkelt presterar bättre i 
något avseende. Exempelvis kan det anses vara rättvist att 
en sjuksköterskas arbetsinsatser bör värderas högre, och 
därmed ha högre lön, än ett sjukvårdsbiträdes. En sådan 
rättvisesyn är dock inte helt lätt att förena med ett egalitärt 
jämlikhetsideal. Men det finns även andra minst lika viktiga 
rättvisebegrepp.

Syftet med denna korta skrift är att försöka bringa lite reda 
i och bredda rättvisediskussionen, med ett särskilt fokus på 
möjligheterna att åstadkomma rättvisa i ett öppet samhälle. 
I ett sådant samhälle är det viktigt att rättvisediskussionen 



hänger med i utvecklingen och inte blockerar nödvändiga 
reformer som skapar förutsättningar för, vad Ratioakade
mien i en tidigare skrift kallat, möjligheternas land.1 Eller kort 
och gott ett rättvisare Sverige. 

Denna skrift består av två delar. Ratio har till Ratioakade
mien tagit fram ett kortfattat underlag baserat på tidigare 
forskning om det öppna samhället, olika rättvisebegrepp, 
deras förutsättningar, konsekvenser och empiriska utma
ningar. Detta presenteras i del 1. Ledamöternas tankar, idéer 
och förslag om presenteras i form av intervjuer i del 2. 

Med denna skrift vill vi bidra till att bredda och öppna upp 
idédiskussionen om hur vi tillsammans kan göra det svenska 
samhället bättre och bidra till att utveckla ett nytt samhälls
kontrakt.

1) Se Frihet, trygghet, välstånd. Ett nytt samhällskontrakt, Ratioakademien 2018.
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Det öppna samhället och  
dess motsats

Sverige är i väsentlig utsträckning ett öppet samhälle. 
Begreppet ”det öppna samhället” har sitt ursprung hos den 
franske filosofen Henri Bergsons Les deux sources de la morale 
et de la religion (1932)2, där han ställer slutna, sammanhållna 
klansamhällen mot öppna, fria rättssamhällen. Främst är 
det dock Karl Popper, vetenskapsfilosof från Österrike, som 
är känd för att utvecklat analysen av det öppna samhället 
i The Open Society and Its Enemies (2017[1945])3. Även natio
nalekonomen Friedrich Hayek och statsvetaren Robert Dahl 
har i olika sammanhang gjort viktiga bidrag med relevans 
för till diskussionen om det öppna samhället och dess för
utsättningar. 

Enligt Popper utgör de ideologier som är baserade på det poli
tiska tänkandet hos Platon, Friedrich Hegel och Karl Marx ett 
hot mot det öppna samhället. Sådana ideologier hävdar att de 
besitter den slutgiltiga sanningen om samhällets utveckling 
och vad som utmärker ett gott samhälle, vilket enligt Popper 
ofrånkomligen på sikt leder till demokratins och marknads
ekonomins avskaffande och ett totalitärt system. Ur Poppers 
synvinkel har socialism och fascism således samma grund. 
Ett öppet samhälle däremot saknar slutmål och bestämda 
samhällsvetenskapliga lagar, och kännetecknas istället av 

2) Kan till svenska översättas som ”Moralens och religionens två källor”.

3) På svenska: Det öppna samhället och dess fiender (2017)
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oförutsägbarhet. Det är själva poängen med frihet och plura
lism. Det lagstiftning ska åstadkomma är att göra det möjligt 
för människor att leva fredligt tillsammans. Reformer bör 
diskuteras öppet och fritt, ske stegvis, och undvika onödig 
inskränkning i individers frihet, så kallad peicemeal social 
engineering.

Hayek utvecklar sin analys i The Constitution of Liberty 
(2015[1960])4 och andra arbeten5. Enligt Hayek utmärks ett 
öppet samhälle, det han kallar för The Great Society, av frihet, 
rättsstat, konstitutionell demokrati och marknadsekonomi. 
Lagstiftning bör enligt Hayek främst upprätthålla samhäl
lets och ekonomins grundläggande spelregler, men också 
göra utrymme för att tillgodose ett socialt skyddsnät och 
grundläggande utbildning för alla. Olika ingrepp – skatter, 
regleringar och bidrag – som försöker styra slutresultaten 
eller fördelningen av det marknader och andra samhälls
processer leder till får oftast oavsedda och negativa konse
kvenser. Även för Hayek utgör socialism och fascism de stora 
hoten, men vägen dit sker enligt honom oftast i små steg. 
Ibland med god vilja, vilket gör dem extra försåtliga. Vägen 
till träldom (The Road to Serfdom 1944[2018]), kantas, enligt 
Hayek, alltsomoftast av förment välvilliga interventioner 
baserade föreställningar om social rättvisa som inte är för
enliga med ett öppet samhälle.

Robert Dahl har i sin diskussion av ett öppet samhälle fokus 
på den pluralistiska demokratin i Polyarchy och andra skrif
ter.6 Enligt honom utmärks en pluralistisk demokrati av fri 

4) På svenska: Frihetens grundvalar (2015)

5) Främst Law, Legislation and Liberty, tre delar (1973, 1976, 1979).

6) A Preface to Democratic Theory (1956), Pluralist Democracy in the United States: 

Conflict and Consent (1967) Polyarchy: Participation and opposition (1973) och Plura-

list Democracy and its Critics (1989).



opinionsbildning, flerpartisystem, tydlig opposition och 
folkligt deltagande i det politiska beslutsfattandet. All
männa val och majoritetsbeslut är endast två av flera viktiga 
inslag i en fungerande demokrati. Lika grundläggande är 
pluralism, maktdelning, rättsstat och demokratiska fri och 
rättig heter som möjliggör självständiga institutioner, fria 
medier, ett starkt civilt samhälle, som bejakar tolerans och 
en mångfald av organisationer och livsstilar. Den pluralis
tiska demokratin är, enligt Dahl, överlägsen den så kallade 
monistiska demokratin, där den politiska makten, baserad 
på de allmänna valen, i samhället utgår från en enda punkt. 

Ett öppet samhälle är således ett pluralistiskt, demokratiskt 
och reforminriktat samhälle där rättsstat och generell lag
stiftning upprätthåller marknadsekonomi, civilsamhälle 
och grundläggande fri och rättigheter. Ett öppet samhälle 
saknar slutmål och är motsatsen till ett slutet och samman
hållet klansamhälle eller totalitärt samhälle. 
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Rättvisa lagar och regler eller 
rättvis fördelning?

Rättvisa är som redan påpekats ett omstritt och tvetydigt 
begrepp, med en rad skiftande och motstridiga innebörder. 
Det finns en omfattande politisk-filosofisk litteratur om 
rättvisa som knappast låter sig sammanfattas i en kort 
skrift.7 Likväl kan ett antal grundläggande betydelser, med 
direkt relevans för möjligheterna att åstadkomma rättvisa i 
ett öppet samhälle, särskiljas.

En första grundläggande distinktion kan göras mellan pro-
ceduriell och distributiv rättvisa (Karlson, 2017[1993, 2002]). 
Den förra handlar om att samhällets grundläggande lagar 
och regler ska vara rättvisa och ickediskriminerande. Enligt 
den senare är det istället fördelningen av resurser, inkomster 
och likande som ska vara rättvisa.

Enligt den proceduriella rättvisesynen ska alla människor ha 
lika rättigheter oberoende av kön, ursprung och moral. Rätts
staten och allas likhet inför lagen är här det centrala. Utifrån 
detta perspektiv är skyddet för ekonomiska, civila och poli
tiska fri och rättigheter utmärkande för ett rättvist samhälle. 
Skyddet för den privata äganderätten och avtalsfriheten är 
centralt. Den politiska processen ska utmärkas av öppenhet, 
transparens och maktdelning. Domstolar och rättsväsende 

7) För en bra översikt se Barry, 1981
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ska vara oberoende. Det viktiga är att samhällets grundläg
gande spelregler är rättvisa. En väl fungerande rättsstat är 
avgörande. Detta är ett synsätt väl överensstämmer med det 
öppna samhällets förespråkare som refererats ovan.

Den proceduriella rättvisans ställning
Enligt internationella jämförelser klarar sig Sverige väl när 
det gäller rättsstatens ställning. Sverige är en stabil demo
krati med ett starkt skydd för ekonomiska, civila och poli
tiska fri och rättigheter. Inte minst har medlemskapet i den 
Europeiska Unionen bidragit till denna utveckling genom en 
stärkt vertikal och horisontell maktdelning. Lagstiftningen 
har blivit mer förutsägbar och domstolarnas oberoende har 
stärkts (Nergelius, 2014; 2018). Som en följd har även den plu
ralistiska demokratin stärkts. Exempelvis rangordnas Sverige 
på åttonde plats i Global Competitiveness Index (2019) när det 
gäller institutionell kvalitet, som bland annat mäter säker
het, äganderättsskydd, maktdelning och transparens. Likaså 
hamnar landet högt, plats 15, när det gäller rättssystem och 
äganderättsskydd i Fraser Index of Economic Freedom (2019).

Likväl finns flera utmaningar när det gäller den proceduri
ella rättvisan. Sverige har senare år exempelvis tappat flera 
placeringar i nämnda index. Grundläggande är även att med
borgarna känner förtroende för rättsväsendet. Lite mindre än 
hälften av den svenska befolkningen 16–84 år har stort för
troende för rättsväsendet. Personer i åldern 35–44 år har det 
största förtroendet, medan personer i åldern 65–74 år har det 
minsta. (BRÅ 2019d). Förtroendet för polisen ligger på samma 
nivå som rättsväsendet i stort, men även det förtroendet upp
levde en markant minskning år 2017. 

Andelen brott som utreds och uppklaras av polisen är låg, 
och har sjunkit det senaste decenniet: från 18 procent 2006 
till 14 procent 2018. Uppklaringsgraden är särskilt låg för 
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brott mot person (till exempel våldsbrott) och mot förmö
genhet, men högre än genomsnittet vad gäller brott mot 
staten och brott mot allmänheten (till exempel allmänfar
liga brott som mordbrand) (BRÅ 2019c). Värt att notera är 
att uppklarningsprocenten beräknas som andelen av det 
totala antalet handlagda brott – dit räknas alla anmälda 
brott, även de som visar sig inte vara brott. Detta drar ner 
Sveriges uppklarningsgrad i relation till länder vars mått 
inte räknar in anmälningar som sedan visar sig vara icke
brott (BRÅ 2014). 

En anmärkningsbar utveckling är att dödligt våld med 
skjutvapen har ökat. År 2018 konstaterades 108 fall av död
ligt våld i Sverige. Antalet fall där skjutvapen använts har 
mer än fördubblats sedan 2011. Det totala antalet fall i stor
stadsregionerna har ökat nästan varje år; i 77 procent av 
fallen år 2018 var anmälan gjord i regionerna Stockholm, 
Väst och Syd. I 98 procent av fallen var offret en man (BRÅ 
2019b). Bland manliga brottsoffer används skjutvapen näs
tan lika ofta som kniv och i majoriteten av fallen handlar det 
om olagliga enhandsvapen. En stor del skjutvapenvåld hän
der numera i en kriminell miljö. Dylika fall är ofta svårut
redda och uppklaringen är relativt låg (BRÅ 2019a).

Däremot har tingsrätternas omloppstider för brottmål 
exklusive förtursmål minskat sedan 2013. Enligt regering
ens uppsatta verksamhetsmål ska 75 procent av brotten inte 
ta längre än fem månader att behandlas i tingsrätten eller 
hovrätten. År 2018 var omloppstiden 4,1 månader för tings
rätterna med en variation mellan 2,0 och 5,8 månader – en 
mindre spridning än året innan. Även i hovrätterna har tren
den varit avtagande sedan 2013, även om det skedde det en 
liten ökning år 2018. Endast en av hovrätterna nådde verk
samhetsmålet för brottmål. Sammanlagt uppnåddes fler 
uppsatta verksamhetsmål 2018 än 2017 även om omloppsti
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derna förbättrades för fem och försämrades för åtta av målen 
(Sveriges Domstolar 2015; 2017; 2019). 

Inom åklagarmyndigheten har den så kallade genomström
ningstiden ökat med 23 dagar sedan 2012.  År 2018 ökade 
tiden från att anmälan mottas av åklagaren till att dess beslut 
fattas med elva dagar i jämförelse med 2017. Tiden varierade 
mellan 85 och 148 dagar. Genomströmningstiden har ökat 
i alla brottsgrupper förutom skadegörelsebrott. Emeller
tid har beslutstiden minskat markant från 40 dagar år 2012 
till 15 dagar år 2015, men har sedan ökat med tre dagar sen 
dess. För de brottsgrupper där utredningen är mer omfat
tande är beslutstiderna något längre än för de enklare ären
dena. (Åklagarmyndigheten 2015; 2017; 2019) Samtidigt har 
ärenden redovisade till åklagare stigit konstant sedan 2013 
(Polismyndigheten & Åklagarmyndigheten 2019).

Egalitär eller proportionell fördelningsrättvisa? 
Enligt den distributiva, eller sociala, rättvisesynen är det 
däremot just fördelningar av tillgångar som är det viktiga. 
Dock finns olika uppfattningar om vad som ska fördelas och 
utifrån vilka kriterier.  Förenklat uttryckt kan man här skilja 
på två diametralt olika tolkningar: egalitär och proportionell 
fördelningsrättvisa. 

De som förespråkar egalitär fördelningsrättvisa betraktar 
inkomst och förmögenhetsskillnader som orättvisa och 
något som bör bekämpas med marginalskatter, regleringar 
och omfördelningspolitik. Den svenska jämlikhetsdiskus
sionen, närmast oberoende av partipolitisk hemvist, ligger 
ofta nära detta synsätt. Exempelvis är det vanligt att avvi
kelser från en lika fördelning kallas orättvisa.

Enligt en proportionell syn på fördelningsrättvisa däremot 
bör inkomst eller förmögenhetsfördelningen baseras på 
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kriterier som förtjänst, skicklighet, utbildning, arbetsin
sats, eller liknande. Även detta begrepp förekommer förstås 
i svensk debatt, exempelvis när det hävdas att akademiker 
med lång och dyr utbildning förtjänar högre lön. Eller när 
sjuksköterskor eller lärare argumenterar för högre lön efter
som de har ett särskilt viktigt samhällsansvar. Eller att den 
som jobbar särskilt effektivt förtjänar en högre lön. 

Uppenbart är att denna syn på rättvisa är svårhanterlig för 
den som förespråkar en egalitär syn på fördelningsrättvisa. 
Den proportionella rättvisan är svårförenlig med fördel
ningspolitik, men spänningen finns även exempelvis inom 
den svenska fackföreningsrörelsen där man samtidigt har 
förespråkat tydliga löneskillnader baserade på arbetets 
svårighetsgrad och prestationer och löneutjämning (LO 
2015; 2019). Lika lön för lika arbete är knappast detsamma 
som lika lön för alla arbeten. I de flesta kollektivavtal finns 
exempelvis utvecklade lönekriterier för att bedöma arbetets 
svårighet, ansvar och prestationer, men de tillämpas sällan 
eftersom krav på låglönesatsningar och liknande tenderar 
att dominera avtalsrörelserna (Karlson m.fl. 2014). Denna 
egalitära syn på lönerättvisa fick dock sitt genombrott först 
på 1970talet. Tidigare dominerade prestationsbaserade 
ackordslöner (Malm Lindberg 2014).

Det finns en hel del aktuell forskning som i experiment
miljö har undersökt vad människor uppfattar som rättvis 
ersättning. Ett resultat är att experimentdeltagare bedö
mer inkomstskillnaders rättvisa beroende på hur dessa 
inkomstskillnader har uppstått, där även stora inkomst
skillnader upplevs som rättvisa om de går att koppla till för-
tjänst, ofta i form av hårt arbete eller kompetens. Motsatsen 
gäller om de uppstått genom arv, familjeband och kontak
ter (Fong 2001; Alesina, Glaeser & Sacerdote 2001). Exem
pelvis upplevs idrottsstjärnors höga ersättningar generellt 
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som rättvisa eftersom de upplevs så tydligt kopplade till 
prestation. Likaså visar stora enkätundersökningar bland 
anställda löntagare att inkomstskillnader uppfattas som 
rättvisa förutsatt att kriterierna för lönesättning är tyd
liga och transparenta (Eriksson, Göransson & Sverke 2011; 
 Falkenberg m.fl. 2018). Ett annat uppmärksammat resultat 
är att de flesta svenskar tror att de är relativt fattigare än vad 
de faktiskt är, men om de får reda på var i inkomstfördel
ningen de är så faller intresset för omfördelning (Karadja, 
Möllerström & Seim 2016).

Utifrån ett proceduriellt perspektiv eller en proportionell 
syn på distributiv rättvisa kan således även stora inkomst
skillnader vara rättvisa.  Detta betyder självklart inte att 
inkomstskillnader är ointressanta eller oviktiga. Stora skill
nader i inkomster och förmögenheter kan vara negativt för 
samhällelig sammanhållning, individers hälsa och en rad 
andra sociala problem (Wilkinson & Pickett 2010). Dessutom 
finns risk att grupper som uppfattar sig som förlorare i sådan 
utveckling vänder sig emot etablerade partier och eliter och 
istället stödjer olika typer av populistpartier (Soskice & Iver
sen 2019). Utvecklingen i USA, men också i delar av Europa 
där etablerade mittenpartier har förlorat stort (Downes & 
Chan 2018), är exempel.8

Inkomstskillnadernas utveckling
Sett ur ett globalt perspektiv minskade inkomstspridningen 
mellan länder radikalt under de senaste 20–30 åren. Stora 
grupper i utvecklingsländerna, främst i Asien, har lyfts ur 
fattigdom och fått en standard och inkomstnivå som liknar 
den i Västeuropa och USA.  År 1975 var de flesta i världen fat

8) Noterbart är dock att länder som Polen och Ungern, där auktoritära populistpar-

tier har starkt stöd, har haft en mycket stark ekonomisk utveckling för breda grupper 

i befolkningen.
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tiga, 15 år senare levde 44 procent av världens befolkning i 
extrem fattigdom och i dag är det bara kring 10 procent (Gap
minder 2019). Däremot har inkomstskillnaderna inom länder 
ökat, inte minst i USA (Milanovic 2016).

Det gäller även Sverige som dock är ett land med väldigt 
små inkomstskillnader, kanske till och med för små sett till 
arbetsinkomster om man bryr sig om den proportionella för
delningsrättvisan. Enligt den så kallade ginikoefficienten 
(som går från 0 till 100 och där 0 står för total avsaknad av 
inkomstskillnader) är Sverige ett av de länder i världen med 
lägst inkomstskillnader, år 2015 låg den på 29 (World Bank 
2019), även om en viss ökning kan iakttas under senare år. 
Det inkomstmått som här används är ”disponibel inkomst 
per konsumtionsenhet”, där hänsyn tas till arbets och kapi
talinkomster, skatter och transfereringar, samt hushållets 
sammansättning.

Ett annat populärt mått är att beräkna andelen av ett lands 
inkomster som går till de olika inkomstskikten av befolk
ningen. År 1981 utgjorde inkomsterna hos den bäst betalda 
procenten i den svenska arbetskraften fyra procent av de 
totala inkomsterna, en siffra som fördubblades till nio pro
cent år 2011. Viktigt att ha i åtanke är emellertid att toppin
komsttagarna inte nödvändigtvis behöver vara samma från 
år till år. Om individers inkomster fluktuerar mellan åren 
turas fler om att vara högst upp i inkomstfördelningen.

Enligt Splinter (2018) förklarar exempelvis inkomstfluktua
tioner tre fjärdedelar av de ökade årliga inkomstskillnaderna 
i USA. Det är alltså så att inkomster i USA fluktuerar mer i dag 
jämfört med tidigare, vilket förklarar varför inkomstskillna
derna ökat när man undersöker tvärsnittsdata. Dessa fluk
tuationer av inkomster är särskilt hög i toppen av inkomst
fördelningen. Samma sak gäller i Sverige. När det gäller den 
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översta procenten har arbetsinkomsterna legat still räknat i 
fasta priser sedan 1995. Dock har kapitalvinsterna ökat sedan 
början på 1990talet. I hög grad handlar detta om vinster från 
försäljningar på bostadsmarknaden, vilket har gjort att även 
vanliga löntagare enskilda år har fått höga inkomster. Vinster 
från fastighetsrelaterade transaktioner utgjorde 70 procent av 
kapitalvinsterna 2017 (SCB 2019). 

Även räntor och utdelningar har dock ökat (Regeringen 2018). 
Förklaringen beror delvis på ett förbättrat företagsklimat som 
stimulerat entreprenörskap, risktagande och företagande, 
men också på ökade förmögenheter för delar av befolkningen 
beroende på stigande aktiekurser och tillgångspriser. För
mögenhetsskillnaderna förefaller därför öka, även om säkra 
underlag saknas (Lundberg & Waldenström 2018). Precis 
som när det gäller kapitalinkomster från bostadsmarknaden 
har den av staten förda penningpolitiken haft stor påverkan. 
Detta har till stor del gynnat toppen av inkomst och förmö
genhetsfördelningen (Pareliussen m.fl. 2018).

När det gäller arbetsinkomster är dock den svenska inkomst
spridningen i det närmaste konstant. Den är också starkt 
hoppressad kring medianen, med en stor medelklass som 
följd. Realinkomsterna för breda löntagargrupper har dess
utom ökat med ungefär 60 procent sedan mitten på 1990
talet, vilket är internationellt ovanligt. Samtidigt har löne
skillnaderna mellan män och kvinnor minskat, även om vissa 
skillnader finns kvar. Intressant är att löneskillnaderna för 
kvinnor har ökat, då fler kvinnor blivit chefer. Några ökade 
inkomstskillnader för män och mellan anställda i allmän
het kan dock inte iakttas (Medlingsinstitutet 2018). En viktig 
förklaring är sannolikt Sveriges centraliserade lönebildning 
som leder till en lönesammanpressning, där stora löntagar
grupper har små eller begränsade möjligheter att påverka sin 
lön. På motsvarande sätt har många arbetsgivare små eller 
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begränsade möjligheter att använda lön som ett strategiskt 
verktyg för att belöna prestationer och ansvarstagande. San
nolikt spelar även egalitär, snarare än proportionell, syn på 
fördelningsrättvisa in (Karlson m.fl. 2014).

Den svenska avkastningen på akademisk utbildning är följ
aktligen låg i ett internationellt perspektiv. Jämfört med den 
som enbart har gymnasieexamen ligger lönerna (före skatt) 
för den som har en kandidatexamen eller motsvarande 12 
procent högre i Sverige, 44 procent högre i EU och 38 procent 
högre inom OECD. För den med master eller doktorsexamen 
är motsvarande siffror 47 procent, 91 procent och 74 procent 
(OECD 2019).

Sverige utmärker sig också i att vara det land inom 
OECDområdet som har absolut lägst andel av befolkningen 
som lever i materiell och social fattigdom. Det handlar om 
endast ett par procentenheter av befolkningen. Dock har den 
relativa fattigdomen, mätt som andel av befolkningen som 
lever i hushåll med lägre än 60 procent av medianen i dis
ponibel inkomst ökat sedan börjat av 1990talet.  En förkla
ring är uppstramade socialförsäkrings och bidragssystem, 
beslutade i bred politisk enighet. Arbetslösa eller de som står 
utanför arbetsmarknaden, men även gruppen egenanställda, 
en ökande grupp, har överlag låga inkomster. Gruppen 
egenanställda består till icke obetydlig del av personer, inte 
minst invandrare, som av olika skäl inte tar sig över de trösk
lar som höga ingångslöner och lagar om anställningsskydd 
utgör för anställning som löntagare (Halvarsson, Korpi & 
Wennberg 2017). 

Invandring, såväl flykting- som arbetskraftinvandring, något 
som är ett utmärkande drag i ett öppet, pluralistiskt sam
hälle, förtjänar en särskild kommentar. Bägge kategorierna 
invandrare kommer i de flesta fall från länder med väsent
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ligt lägre inkomster än i Sverige. Det gäller även inom EU där 
minimilönerna i länder som Bulgarien, Rumänien och Litauen 
är ungefär en tiondel av de svenska (Karlson 2019). Om vi 
jämför med Afrika och Mellanöstern är skillnaderna förstås 
ännu större. Följden är att invandrare i Sverige i de flesta fall 
får väsentligt högre inkomster än vad de hade i sitt hemland, 
men att invandringen samtidigt leder till ökade inkomstskill
nader i Sverige eftersom de nyanlända ofta får börja med de 
lägst betalda jobben, om de ens tar sig in på arbetsmarknaden. 
Att integrationen fungerar har följaktligen stor betydelse för 
inkomstskillnadernas utveckling. Noteras kan även att mot
svarande effekter kan uppstå beroende på om höginkomstta
gare väljer att stanna i landet eller inte.

Sammanfattningsvis kan dock konstateras att Sverige är 
ett land med mycket små inkomstskillnader, särskilt bland 
löntagare, och väldigt låg fattigdom. Utanförskap, egenfö
retagande och kapitalinkomster, inte minst från bostads
försäljningar, förefaller vara huvudförklaringen till de ökade 
inkomstskillnader som kan iakttas. Ur ett rättviseperspektiv 
är en slutsats att Sverige ter sig problematiskt ur den propor
tionella snarare än den egalitära fördelningsrättvisans syn
sätt, åtminstone när det gäller inkomster från arbete. 

Hayeks kritik av den sociala rättvisan
Att inkomstskillnader uppstår och förändras är oundvikligt och 
naturligt i ett öppet samhälle. Olika individer kommer att göra 
skilda livs och yrkesval. De kommer att skilja sig åt i ansträng
ning, ambition, lärande, risktagande och sparande. Följden blir 
att även stora inkomst och förmögenhetsskillnader kommer 
att uppstå och förändras över tid. Särskilt troligt är detta i tider 
av stark teknologisk förändring och globalisering.  Digitalise
ring och AI innebär kraftigt fallande transaktionskostnader 
och tilltagande skalfördelar vilket har skapat stora förmö
genheter på kort tid (Sandström & Karlson 2016). Bland värl
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dens 100 rikaste personer har andelen med en sådan bakgrund 
fördubblats sedan år 2010. Kända exempel är Bill Gates, Larry 
Page, Sergey Brin och Jeff Bezos (Grünerfelder m.fl. 2019). De 
tjänster som dessa har utvecklat har samtidigt skapat enorm 
nytta för mängder av människor runt hela jorden.

Som både Popper och Hayek har påpekat saknar ett öppet 
samhälle ett gemensamt slutmål, vilket innebär att fördel
ningen av inkomster och liknade är ett resultat av miljontals 
individuella beslut av producenter, kunder, arbetstagare, 
arbetsgivare, kapitalister, konsumenter m.m. Den inkomst
fördelning som uppkommer på marknader ”bara är” – den 
är ett resultat av själva marknadsprocessen där entrepre
nörskap, individers val, risktagande, tur, tajmning, konkur
renssituation och en rad oförutsebara faktorer spelar in. 

Enligt Hayek kan försök att genom olika ingrepp, skatter, 
regleringar och bidrag styra slutresultaten eller utfallet av 
det marknader och andra samhällsprocesser leda till en rad 
oavsedda och ofta negativa konsekvenser. När prismekanis
mer sätts ur spel uppstår oundvikligen snedvridningar och 
bristsituationer, vilket i sin tur ofta leder till nya ingrepp som 
orsakar nya problem och så vidare. På sikt kan resultatet bli 
negativt för alla (Hayek 1976). Ett svenskt exempel är hyres
regleringen på bostadsmarknaden, som lett till bostads
brist, köer, byggsubventioner, svarta kontrakt, stigande 
bostadsrättspriser och stora svårigheter för ungdomar att 
komma in på bostadsmarknaden, vilka alla motiverat ytter
ligare ingrepp och så vidare. Ett annat är lagen om anställ
ningsskydd, som bidragit till en tudelad arbetsmarknad och 
minskad trygghet för exempelvis ungdomar och nyanlända, 
samtidigt som företagsdynamik och tillväxt hämmats. Men 
inte bara sysselsättning och liknade riskerar att påverkas 
negativt utan även olika sociala processer, normbildning 
med mera (Karlson 2002).
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Att detta skapar problem för en radikal egalitär rättvisesyn 
på samhällsnivå torde vara uppenbart. Men samma sak kan 
faktiskt även gälla den proportionella fördelningsrättvi
san. Att bedöma huruvida en viss inkomst eller förmögen
hetsfördelning är förtjänt i termer av förtjänst, skicklighet, 
utbildning, arbetsinsats eller liknande är möjligen möjligt 
inom familjer, organisationer och företag, men det är san
nolikt en grannlaga eller till och med en omöjlig uppgift i ett 
öppet samhälle. Hur ska exempelvis olika yrkens ansvar och 
svårighetsgrad kunna bedömas och jämföras i samhället i 
stort? Och ska detta beslutas i exempelvis Sveriges riksdag? 
Att lyckas ekonomiskt och skapa något som efterfrågas av 
många handlar dessutom ofta lika mycket om tur och timing 
som om förtjänst och skicklighet, även om det senare inte 
ska underskattas (Karlson 2002; 2015). 

Sveriges omfördelningspolitik och höga skatter är därför 
långtifrån oproblematiska i ett öppet samhälle med rätts
stat och generell lagstiftning som upprätthåller demokra
tins, marknadsekonomins och civilsamhällets institutioner. 
De ingrepp som görs i rättvisans namn kan leda till en rad 
oavsedda och negativa konsekvenser. Dessutom riskerar en 
sådan politik att försvåra välståndshöjande reformer, efter
som olika grupper ges argument att kräva kompensation för 
att de uppfattar sig orättvist behandlade om andra gynnas 
mer på kort sikt.

Rättvisa som lika möjligheter
Ett alternativt och kanske bättre rättvisebegrepp om vi lik
väl anser att fördelningen av resurser är viktigt för ett öppet 
samhälle som är inkluderande och vill undvika stora sociala 
klyftor, handlar därför om likvärdiga möjligheter snarare än 
om lika utfall. Det handlar med andra ord om att se till att alla 
har rimligt lika förutsättningar eller möjligheter till utveck
ling och social rörlighet. Här ingår ett grundläggande socialt 
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9) Se t. ex Sen (1985) samt Nussbaum (2011)

skydd, utbildning och liknande. Även i detta fall krävs onek
ligen viss omfördelning och politiska ingrepp, men i väsent
ligt mindre omfattning i jämförelse med den egalitära för
delningsrättvisans anspråk. Ett sådant rättviseperspektiv 
handlar mer om att kompensera för dåliga förutsättningar 
och att lyfta grunden för alla människor, snarare än att söka 
minska skillnader i sig.

Inledningsvis ska understrykas att även den proceduri
ella rättvisans institutioner är grundläggande för rättvisa 
som lika möjligheter. Rättsstatens skydd för äganderätt och 
avtalsfrihet är exempelvis avgörande för näringsidkare med 
små resurser i utsatta områden som vill kunna investera och 
expandera sin verksamhet.

Idén är således att det finns vissa grundläggande förutsätt
ningar eller omständigheter som individen själv inte kan 
påverka eller ta ansvar för som bör vara rimligt lika förde
lade, medan resultatet av det man kan ta ansvar för, såsom 
arbetsinsats, skicklighet, utbildning, egna preferenser och 
liknade är något som marknaden och andra samhällsproces
ser får bestämma. Även stora inkomst och förmögenhets
skillnader är således förenliga med denna syn på rättvisa.
Ett rättvisebegrepp av detta slag är väl utvecklat i den poli
tisk-filosofiska diskursen. Exempelvis diskuterar Amartya 
Sen och Martha Nussbaum9 betydelsen av vad de kallar basic 
capabilities för individens välfärd. Detta är dessa ”förmågor” 
som bör vara rättvist fördelade, inte utfallen eller konse
kvenserna av individens val. På ett likartat sätt analyserar 
Ronald Dworkin (1981) vad individen själv har moraliskt 
ansvar för och vilka grundläggande omständigheter som kan 
anses vara utanför hans eller hennes kontroll. 
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John Tomasi (2012) skiljer i boken Free Market Fairness på 
motsvarande sätt på betydelsen av individens self-authorship 
– på svenska kanske egenmakt kan vara en lämplig term – 
som förutsätter fria val och personligt ansvar, och vad som 
krävs för att utgångspunkten ska kunna vara rimligt rätt
vis i samhället. Ett sista exempel är John E. Roemer (1998) 
som skiljer mellan circumstances, det vill säga omständig
heter som kan sägas ligga utanför individens kontroll, och 
indi vidual accountability¸ som handlar om utfall och konse
kvenser av individens autonoma val och personliga ansvars
tagande. Enligt Roemer är det omständigheter av det tidigare 
slaget som bör vara rättvist fördelade.

Att fastställa vad som kan anses ingå i dessa omständig
heter är förstås inte helt enkelt och någon enighet bland 
ovannämnda tänkare finns knappast, även om utgångs
punkten är likartad. Biologiska skillnader, IQ och liknande 
är förstås omständigheter som är svåra för individen att 
påverka, men de är heller inte lätta att påverka med hjälp 
av politiska insatser. Och hur drar man gränsen till sådant 
som eget driv, studieambition, riskbenägenhet och spa
rande där individens val och personliga ansvar är större 
men kanske ändå är påverkat av uppväxtmiljö och gene
tiska faktorer? Och hur påverkas de senare om vi försö
ker kompensera för ofördelaktiga omständigheter genom 
omfördelning eller liknande? Risken finns att incitamenten 
till egen utveckling förtas.

Klart är dock att vi även utifrån detta perspektiv kan försöka 
skilja mellan rättvisa inkomstskillnader och orättvisa inkomst-
skillnader (eller rättvis ojämlikhet eller orättvis jämlikhet).

Studier av rättvisa inkomstskillnader
Det finns i dag en växande empirisk litteratur, baserad inte 
minst på Roemers terminologi, som försöker mäta hur 
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pass rättvisa samhällen är utifrån ett likamöjlighetsper
spektiv.10 Denna litteratur utgår ifrån att inkomstskillna
der är rättvisa om de uppstått till följd av slit, risktagande, 
sparande eller utbildning, men även orättvisa om förut
sättningar bortom individers kontroll skiljt sig åt alltför 
mycket. Variabler och metoder som använts i de olika stu
dierna varier dock stort. 

Hufe med flera (2018) skapar ett mått för att mäta hur mycket 
olika länders inkomstfördelningar avviker från ett läge där 
förutsättningar för individers förutsättningar som de inte 
kan rå över är utjämnade. Tanken är att detta ska återspegla 
rättvisa som lika möjligheter. Specifikt mäts detta genom att 
för varje undersökt land skapa en inkomstfördelning som de 
benämner som perfekt rättvis fördelning. Ju större avvikel
sen från denna inkomstfördelning som förklaras av variab
lerna kön, migrationsbakgrund, föräldrars utbildningssta
tus eller föräldrarnas yrkesstatus, desto högre andel av den 
totala inkomstspridningen anses vara orättvis.11 

Resultaten visar att Sverige klarar sig relativt väl, men 
likväl ligger strax under mitten av de studerade länderna 
i nivån gällande orättvisa inkomstskillnader, trots att vi 
har nästan lägst totala inkomstskillnader. Mest rättvisa 
inkomstskillnader enligt detta mått har Nederländerna följt 
av Finland.  Även exempelvis Tyskland har större inkomst
skillnader än Sverige, men lägre orättvisa vad gäller förut
sättningar. Mest orättvisa inkomstskillnader har Litauen, 
Italien och Rumänien.

10) För en översikt över teorier, metoder och empiriska studier, se Roemer & Trannoy (2015).

11) Författarna adderar även till detta jämlikhetsmåttet att länder med hög nivå av 

relativ fattigdom – det vill säga andelen som tjänar mindre än 40 procent av median-

lönen – får högre nivå av orättvis ojämlikhet.
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Med liknande metodologi, men lite andra variabler som mått 
på vad som räknas in i de förutsättningar som är utanför 
individens eget ansvar, kommer Checchi med flera (2010) 
fram till att Sverige har bland de lägsta nivåerna av orättvisa 
inkomstskillnader. Ett annat viktigt resultat i denna studie 
är att utbildningen ungdomsåren är det som stärker de rätt
visa möjligheterna mest, eller omvänt minskar de orättvisa 
inkomstskillnaderna. 

Almås med flera (2010) som enbart studerar utvecklingen i 
Norge, inkluderar ålder, kön och utbildningsområde i mått
ten på det som inte går eller är svårt för individen att ändra 
på (circumstances), men inkluderar även variabler som det 
är möjligt för individen att ändra på (effort) i analysen, till 
exempel antal arbetade timmar, antal år av utbildning, 
boendeort samt om jobb i offentlig eller privat sektor. Ett 
resultat är att trots att antalet arbetade timmar för kvinnor 
ökade markant under den studerade perioden, vilket ledde 
till att inkomstskillnaderna i samhället minskade eftersom 
det ledde till att kvinnors löner konvergerade med mäns, för
blev den orättvisa ojämlikheten konstant eftersom inkomst
skillnaderna redan från början kunde härledas till skillnader 
i arbetade timmar, vilket räknades som en faktor som indivi
den själv är ansvarig för.

I en studie med liknande metodologi för USA av Hussey och 
Jetter (2017), där ännu fler variabler inkluderas, är ett av de 
centrala resultaten att utbildning över tid har blivit allt vik
tigare för att förklara inkomstspridningen, även om mycket 
annat också spelar in.

Ett problem med denna typ av studier är dock att resultaten 
blir helt avhängiga de variabler som används eller finns att 
tillgå för att mäta rättvisa möjligheter. Det finns även en 
uppsjö av icke observerbara faktorer som kan spela in. Som 
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redan nämnts är det dessutom långt ifrån självklart vilka 
”omständigheter” som bör vara lika för alla och vad som bör 
vara individens eget ansvar.

Social rörlighet
Om vi vill mäta och jämföra hur väl olika länder lyckas skapa 
jämlika förutsättningar för människor där även icke obser
verbara faktorer inkluderas är ett alternativ att studera 
intergenerationell social mobilitet. Med detta avser vi här 
individers rörelse avseende yrke, social klass eller inkomster 
jämfört med deras föräldrar. 

Sverige utmärker sig internationellt som ett land med hög 
social rörlighet i alla dessa dimensioner. Vad ens föräldrar 
har för yrke, social klass och relativa inkomst ärvs alltså i 
lägre grad ned till nästkommande generation i Sverige jäm
fört med andra länder. USA har hög nivå av rörlighet gällande 
yrken och social klass, men lägre rörlighet gällande inkom
ster. Kontinentala länder har låga nivåer av rörlighet både 
avseende yrke och inkomster (Corak 2013).

Det finns en stor litteratur om relativ inkomströrlighet mel
lan generationer, men mindre när det gäller absolut rörlig
het, det vill säga om nuvarande generationer tjänar mer eller 
mindre än deras föräldrar i motsvarande ålder. Enligt en ny 
studie har dock Sverige högre rörlighet än USA även i detta 
avseende. En viktig förklaring är sannolikt de höga reallöne
ökningarna sedan mitten av 1990talet (Liss, Korpi & Wenn
berg 2019). 

Ett intressant resultat för Sveriges del är även att de ökade 
inkomstskillnader som kan iakttas under senare år inte 
tycks ha resulterat i minskad relativ inkomströrlighet mel
lan generationerna. Enligt Finanspolitiska rådet (2019) är 
inkomströrligheten mellan generationerna fortsatt hög och 
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stabil, även om kvinnors inkomströrlighet är aningen högre 
än mäns. Här skiljer sig Sverige från många andra länder.

En förklaring till Sveriges stora sociala rörlighet vad gäller 
inkomster är naturligtvis att den sammanpressade löne
strukturen gör att även små inkomstförändringar kan ge stora 
relativa förändringar. Ett än viktigare skäl till att inkom
ster ärvs ned i lägre grad i Sverige är dock att vi länge hade 
ett utbildningssystem som skapad lika möjligheter för alla. 
Björklund med flera (2009) undersökte hur sambandet mel
lan familjebakgrund och inkomst i Sverige har förändrats för 
söner födda mellan 1932 och 1968. Resultaten visar att famil
jebakgrundens påverkan på individers inkomster gick ned 
mellan 1930 och 50talet för att därefter stabiliseras. De visar 
vidare att nedgången inte förklaras av förändringar i avkast
ningen på utbildning och drar därför slutsatsen att orsaken 
till familjebakgrundens minskade påverkan på inkomster 
istället berodde på den ambitiösa utbyggnaden av utbildning
systemet. Jonsson med flera (2010) – som även inkluderar 
döttrars sociala rörlighet – som undersöker den intergenera
tionella inkomströrligheten för födda mellan 1960 och 1970 
i disponibel hushållsinkomst (istället för individuell brutto
inkomst som i t.ex. Björklund m.fl. 2009) drar slutsatsen att 
”överföringen av relativa inkomstpositioner minskat, men 
att betydelsen av föräldrars inkomst för en individs faktiska 
inkomst ökat”. 

Sverige är således ett land som har haft stor social rörlig
het, vilket är positivt ur ett rättviseperspektiv som betonar 
lika möjligheter, snarare än lika utfall. Utbildningsystemets 
utbyggnad förefaller ha varit en viktig förklaring till detta.

Utbildningens avgörande betydelse
I ett samhälle som bejakar rättvisa möjligheter och social rör
lighet har utbildningssystemet avgörande kompensatorisk 
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betydelse. Att alla medborgare får möjlighet till en högkvalita
tiv utbildning i unga år är avgörande för att längre fram i livet 
kunna fatta ansvarsfulla beslut, utveckla sitt eget livsprojekt, 
försörja sig själv, tjäna pengar, bilda familj med mera.

Utbildning är också ett område, vid sidan av att ett grund
läggande socialt skydd, där politiken verkligen kan spela en 
konstruktiv roll. En hel del av de omständigheter som lig
ger utanför individens kontroll i unga år, såsom föräldrars 
utbildning och inkomster, ens egen IQ, boendeort, är för
visso svåra, omöjliga eller olämpliga att försöka påverka 
politiskt i ett öppet samhälle, men när det gäller utbildning 
har politiken ett allmänt accepterat ansvar. 

Dessvärre levererar inte politiken fullt ut på detta område. 
Precis som på rättsstatens område finns stora och i dag väl 
kända brister när det gäller det svenska utbildningssyste
mets kvalitet, effektivitet och relevans. Det gäller samtliga 
utbildningsnivåer, men sämst är det inom den grundskolan 
och gymnasiet.

Återkommande har internationella rapporter har belyst 
olika brister i svensk skola och utbildning. OECD:s regel
bundna PISAundersökning har möjligen varit den mest 
omtalade. Länge visade den en negativ trend där svenska 
15åringars kunskaper inom matematik, läsförståelse och 
naturvetenskap halkade efter övriga OECDländer. Vid jäm
förelser över tid och relativt andra OECDländer är det de 
svenska elevernas genomsnittliga resultat som har försäm
rats mest. I undersökningen från 2012 presterade svenska 
grundskoleelever under genomsnittet för OECDländer 
inom alla tre områden. I den senast gjorda undersökningen 
från 2016 syns dock tecken på att den negativa trenden har 
brutits (Skolverket 2016; OECD 2014; Karlson, Grönbäck & 
Joyce 2017).
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Lika problematiskt är att ungefär var fjärde elev avslu
tade årskurs 9 utan godkänt betyg i ett, flera eller samt
liga ämnen (Skolverket 2018a) och att cirka en fjärdedel av 
svenska ungdomar inte fullföljer gymnasiet, vilket går på 
tvärs med en rättvisesyn som betonar lika möjligheter och 
social rörlighet. Andelen elever som uppnår examen inom 
tre år på nationella programmet har dock ökat något under 
senare år, främst inom högskoleförberedande program 
(Skolverket 2018b). Av dem som påbörjat men inte fullföljt en 
gymnasieutbildning läsåret 2008/2009 var närmare 18 pro
cent fem år senare varken i studier eller arbete. Ytterligare 
20 procent befann sig i en osäker ställning. Motsvarande 
siffror för gruppen som fullföljt gymnasiet var 4 respektive 
10 procent. Bland dem som hade fullföljt gymnasiet var 44 
procent etablerade och bland dem som ej fullföljt var mot
svarande siffra 33 procent. Att unga i Sverige som inte avslu
tat gymnasieutbildning har i genomsnitt fem gånger högre 
risk att hamna utanför studier och arbete är betydligt högre 
än i OECDländerna, där genomsnittet är tre gånger så hög 
risk (SOU 2017).

Det finns också uppenbara problem när det gäller utbildning
ars relevans för arbetslivet. Exempelvis har omfattningen av 
prao i grundskolan kontinuerligt har minskat under senare 
år. Räknat i antal veckor minskade omfattningen från de sex 
till tio veckor som stipulerades i läroplanen från 1980 till att 
2016 i genomsnitt ligga på omkring nio dagar för kommunala 
skolor och sju dagar för friskolor. Många elever hade inte prao 
alls (Malm Lindberg & Herrström 2016). Nyligen har dock 
praon gjorts obligatorisk. Även näringslivets egna organi
sationer har i ett antal studier undersökt hur utbildnings
systemet svarar på företagens behov. Svenskt Näringsliv har 
sedan slutet på 1990talet genomfört enkätundersökningar 
om företags erfarenheter vid rekrytering och har återkom
mande funnit att olika utbildningars bristande relevans är 
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ett omfattande problem på olika utbildningsnivåer (Svenskt 
Näringsliv 2004; 2008; 2010; 2016; 2018). Även OECD pekar 
på att kopplingen mellan utbildningssystemet och arbets
marknaden behöver förbättras och det tas även upp som en 
viktig dimension i SOU 2016:77 (OECD 2015; SOU 2017:66). 
Många ungdomar saknar helt enkelt den balans av teoretisk 
och praktisk kunskap som behövs för att möta arbetsmark
nadens behov (Karlson & Larsson 2016).

Yrkesutbildningen har särskilt stora problem. Trots reger
ingssatsningar utmärks denna del av utbildningssystemet 
av kortsiktighet, konjunkturberoende satsningar och en 
brist på tydlig progression. Systemet har en rad irrvägar där 
det ofta råder oklarheter kring hur individer kan gå från en 
utbildning till en annan, och i andra fall av återvändsgrän
der där exempelvis personer med en högskoleförberedande 
gymnasieexamen sällan, om alls, kan ställa om till ett prak
tiskt yrke via det formella utbildningssystemet. Vissa åtgär
der har förvisso vidtagit, men de översiktsproblem som finns 
i dagens yrkesutbildningssystem försvårar i många fall indi
viders yrkesval och karriärvägar (Karlson & Ronquist 2016).

Dessa problem med kvalitet, effektivitet och relevans finns 
även på högre nivåer i utbildningssystemet (Karlson, Grön
bäck & Joyce 2017), men ur ett rättviseperspektiv som beto
nar lika möjligheter är naturligtvis bristerna på grund och 
gymnasienivån de mest allvarliga. Det är på dessa skoldebatt 
och reformer behöver inriktas, vilket dessvärre inte har varit 
fallet under senare år. Istället har frågor kring fristående, 
vinstdrivande alternativ till kommunala utförare dominerat 
den politiska diskussionen. 

Sett till kvaliteten på undervisningen, det mervärde ett visst 
huvudmannaskap ger, finns aktuell forskning som visar att 
fristående skolor systematiskt klarar sig bättre än kommu



nala, även när hänsyn tas till elevsammansättning, even
tuell betygsinflation och liknande. Samtidigt har skillna
derna i kvalitet mellan skolor ökat, vilket främst förklaras av 
boendesegregation och skillnader mellan stad och land, men 
också – föga förvånande – av det fria skolvalet. Att ge fler 
elever med svaga studieförutsättningar möjlighet att välja 
fristående skolor kan därför öka skolans bidrag till rättvisa 
möjligheter. Men kvaliteten i de kommunala skolorna behö
ver naturligtvis också öka (SOU 2019:40). 
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Ett rättvisare Sverige

Frågan om rättvisa i ett öppet samhälle är som framgått 
långt ifrån okomplicerad. En rad, delvis oförenliga och i ett 
öppet samhälle svårtillämpbara, rättvisebegrepp existe
rar. Rättvisa i ett öppet samhälle som det svenska handlar 
dock mindre om inkomstskillnader, vilka är ett oundvikliga 
och i många fall ett positivt inslag i ett öppet samhälle med 
marknadsekonomi och individuell frihet, och mer om att 
värna rättsstatens ställning och ett väl fungerande utbild
ningssystem.

Rättvisa i ett öppet samhälle förutsätter proceduriell rätt
visa, att samhällets grundläggande lagar och regler är 
rättvisa och ickediskriminerande. Rättsstatens ställning 
och funktionssätt är därför central. Sverige står sig här väl 
i internationell jämförelse, men flera tecken tyder på att 
rättsstaten behöver stärkas. Förtroendet för rättsväsendet 
är svagt och andelen brott som klaras upp av polisen är låg. 
Särskilt anmärkningsvärt är att dödligt våld med skjutva
pen har ökat. Här behövs utan tvekan ökade insatser.

En egalitär syn på fördelningsrättvisa, ofta benämnd jäm
likhet, med ambitionen att radikalt utjämna inkomst och 
förmögenhetsskillnader skapar lätt oavsedda och negativa 
konsekvenser, som på sikt kan undergräva tillväxt, syssel
sättning och det öppna samhället. En sådan rättvisesyn är 
dessutom svårförenlig med proportionell fördelningsrätt
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visa, där hänsyn tas till kriterier som förtjänst, skicklighet, 
utbildning, ansvar, arbetsinsats, eller liknande. 

Proportionell fördelningsrättvisa är viktig och kan fung
era inom organisationer och företag, men är svårhanterlig 
i större skala i ett öppet samhälle där marknadsekonomins 
utbud och efterfråga är grundläggande inslag. Rent empi
riskt kan samtidigt konstateras att Sverige snarare är pro
blematiskt ur den proportionella än ur den egalitära fördel
ningsrättvisans perspektiv.

Ett öppet, pluralistiskt samhälle som är inkluderande och vill 
undvika stora sociala klyftor bör istället lägga betoningen på 
lika möjligheter snarare än på lika utfall, och se till att det 
finns rimligt lika förutsättningar till individuell utveckling 
och social rörlighet. Hur dessa möjlighet tas tillvara genom 
arbete, sparande, investeringar, fortsatt utbildning och lik
nande är däremot individens eget val och ansvar. För rättvisa 
som lika möjligheter har utbildningssystemet en avgörande 
betydelse. Men dessvärre levererar inte politiken fullt ut på 
detta område. Bristerna i kvalitet, effektivitet och relevans 
på grund och gymnasienivån är de mest allvarliga. Även här 
är således förbättringspotentialen betydande.

Analysen visar att rättvisa inkomstskillnader, eller rättvis 
ojämlikhet, i ett öppet samhälle kan ha sin grund åtminstone 
i följande tre överväganden:

1. Rättvisa, ickediskriminerade regler och en funge
rande rättsstat. Givet att dessa regler efterlevs är även 
de inkomster som uppstår på marknader, genom sam
hällsprocesser och individuella val rättvisa.



12) Se även Ratioakademien 2018.

2. En proportionell fördelning baserad på tydliga kriterier 
om förtjänst, prestation och liknande. Givet att krite
rierna följs är även inkomsterna rättvisa. Detta kan 
ibland fungera på organisations och företagsnivå.

3. Rättvisa möjligheter i form av ett grundläggande socialt 
skyddsnät och ett fungerande utbildningssystem. Finns 
dessa möjligheter är de inkomster som uppstår genom 
individers egna val och ansträngningar rättvisa.

Ett nytt, framgångsrikt samhällskontrakt behöver bejaka 
ett öppet samhälle i alla dess dimensioner, inklusive en upp
daterad syn på rättvisa. En stärkt rättsstat och förbättrad 
utbildning är nödvändigt för att skapa ett rättvisare Sverige, 
ett möjligheternas land. 12
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13) För mer om Ratioakademien, se skriftens inledande faktaruta.

Intervjuer med  
Ratioakademiens ledamöter

Ratioakademiens ledamöter har bred erfarenhet från hela det 
svenska näringslivet, ett stort antal branscher och sektorer: 
alltifrån tillverkning i stora och små företag till olika typer 
av tjänsteföretag, både mer enkla tjänster och mer kunskap
sintensiv tjänsteproduktion. De har både startat företag och 
lett mer etablerade verksamheter, alla under stark konkur
rens. Flera har även erfarenhet av att driva företag i andra 
länder och världsdelar. Många har dessutom mångårig erfa
renhet av offentligt finansierad välfärdsproduktion.13 

Med denna erfarenhetsbakgrund har akademiens ledamöter 
goda förutsättningar att ge sin syn på frågor kring rättvisa, 
rättsstat och utbildning.

Med avstamp i analysen i del 1 ovan har ledamöterna fått ett 
antal relativt öppna frågor rättvisa, rättsstat, lönesättning, 
utbildning och lika möjligheter och inte minst hur Sverige 
kan bli ett möjligheternas land.

Rättvisesynen avgörande för samhällskontraktet
Ratioakademiens ledamöter är eniga om att synen på rätt
visa är av grundläggande betydelse för det öppna samhällets 
och demokratins utveckling. Det behövs en gemensam bild 
eller idé om vad som är rättvist, menar flera av ledamöterna. 
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Och just eftersom frågan är komplex och det finns många 
olika uppfattningar behövs mer diskussion.

- Att uppleva att systemet är rättvist är ett grundläg-
gande krav för att upprätthålla samhällskontraktet, 
menar Biörn Riese, advokat Jurie, och framhåller brister i 
rättsstat och utbildning som särskilt problematiska.  

Rune Andersson, ordförande Mellby Gård AB, instämmer 
och tillägger:

- Det är viktigt att alla får tillräckligt bra förutsättningar, 
var och en efter sina förmågor, att utvecklas. Det tjänar 
hela samhället på. Men utfallet kan aldrig bli detsamma, 
även om förutsättningarna är lika, eftersom all alla 
människor är olika och har olika ambitionsnivå. Det är 
förutsättningarna som är det grundläggande.

Fredrik Spendrup, vd för Spendrups Bryggerier AB, utrycker 
samma sak med följande exempel:

- Alla ska kunna spela fotboll, men alla kan inte bli 
Zlatan. I dag är vi långt ifrån att ge dom förutsättningar. 

Charlotte Bohman, vd C&A Bohman Invest, återkommer till 
samhällskontraktet, och fyller i:

- Möjligheten till social rörlighet är avgörande för ett 
rättvist samhälle. Och då måste vissa grundläggande 
rättigheter tillgodoses: rättvisa inför lagen, en 
fungerande rättsstat, grundläggande utbildning och 
vård samt omsorg om de svaga. Också respekten för att 
människor är olika och ändå har lika värde.
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Helt klart är således att även Ratioakademiens ledamöter har 
delvis olika, eller åtminstone kompletterande, uppfattningar 
om vad rättvisa i det öppna samhället innebär. Men det finns 
också stor samstämmighet.

Stärkt rättsstat helt grundläggande
Det gäller inte minst uppfattningen att rättsstaten behöver 
stärkas. Den proceduriella rättvisan, samhällets grund
läggande spelregler, med ett starkt rättighets och ägan
derättsskydd inom ramen för en fungerande rättsstat, är 
helt grundläggande menar samtliga ledamöter. Enligt Rune 
Andersson fungerar den svenska rättsstaten ändå bättre än 
i andra länder, men de långa handläggningstiderna är det 
stora problemet, inte minst när det gäller skattemål. Även 
myndigheter borde åläggas att ha tidsramar:

- Jag har sett skatterättsfall som har pågått hur länge 
som helt.

Även CarlFredrik Sammeli, entreprenör och bland annat 
grundare av Prime, betonar att myndigheternas handlägg
ning ofta är problematisk. 

- Skatteverket har alltid tolkningsföreträde. Man ska 
alltid själv bevisa sin oskuld. Syftet är att maximera 
skatteintäkter, när de egentligen borde skapa 
förutsägbara spelregler.

Susanne Sidén, vd Creativa Strategy, håller med, men beto
nar att det sjunkande förtroendet för rättsväsendet är det 
riktigt allvarliga:

- Lågt, eller lägre förtroende, minskar legitimiteten 
för rättsskipningen, men det riskerar också att påverka 
den mellanmänskliga tilliten. I förlängningen får det 
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långtgående och negativa konsekvenser för samhället 
i stort. Det skapar otrygghet hos enskilda individer och 
påverkar även affärsverksamheter då företag tvingas 
lägga mer tid på juridiska processer istället för att skapa 
värde för kunderna.

Charlotte Bohman instämmer:

- Att affärerna i förorterna inte vågar ha öppet för att 
det är så mycket inbrott, människor som stjäl grejer och 
personal som blir hotad är helt oacceptabelt. Så ska det 
inte vara i en rättsstat. Alla människor, även affärsidkare, 
ska ha lika rättigheter oberoende av kön och ursprung.

Biörn Riese, som själv under flera decennier arbetet med 
rättsprocesser i näringslivet, menar att:

- Till mycket stor del handlar det om ökade resurser till 
rättsväsendets olika aktörer. Domstolsverket har nyligen 
larmat om ökade handläggningstider bland annat till 
följd av att andelen mer omfattande rättegångar har 
ökat. Även polismyndigheten är i stort behov av mera 
resurser. Rättsväsendets ökade behov handlar dock inte 
enbart om brottmål utan även om att familjerättsliga 
mål, till exempel om vårdnad av barn fördröjs. 

Fredrik Spendrup instämmer och tillägger:

- Rättsstaten måste kunna vinna över de kriminella 
nätverken. För det måste man tillsätta resurser. Men ge 
också bättre verktyg. Se över åldersgränserna för grovt 
kriminella och öka möjligheterna till övervakning. 
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Enligt Peje Emilsson, entreprenör och grundare av Kreab, 
Demoskop, Kunskapsskolan och Silver Life, behövs dock 
även andra åtgärder:

- Förändring av polisens organisation. Gör ansvar för 
ordning och vardagsbrott till en kommunal uppgift och 
terrorbekämpning, gängkriminalitet, och grova brott till 
statlig uppgift. Outsourca nykterhets- och fartkontroller 
till säkerhetsföretag. Sätt tydliga tidsgränser för hur 
länge åklagare får utreda misstänkt brott. Reformera 
häktningsprinciperna. Outsourca drift av fängelser.

Jämlikhet är inte detsamma som rättvisa
Ett annat område där det råder stor enighet bland akade
miens ledamöter handlar om synen på fördelningsrättvisa, 
ibland kallad social rättvisa. Samtliga ledamöter är kritiska 
mot en egalitär syn fördelningsrättvisa, vilken de menar 
är djupt orättvis. Mariana Burenstam Linder, vd Proactive
Medicine, menar att:

- Man har begreppsmässigt blandat ihop rättvisa och 
jämlikhet. Det tycker jag är väldigt olyckligt för då blir 
allting som är rättvist men inte jämlikt dåligt. Så kan det 
inte vara.

Peje Emilsson instämmer:

- Rättvisa blandas ofta ihop med jämlikhet. Skillnader 
karakteriseras som orättvisa. Därför är det är mycket 
angeläget att ha en diskussion om gränser och kriterier 
för legitima eller rättvisa skillnader i inkomster och 
förmögenheter.
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CarlFredrik Sammeli fyller i:

- Vi måste ta tillbaka rättvisa som begrepp. Om man 
förstör länken mellan insats och vad du får ut, bygger 
man ett orättvist samhälle. Jag driver själv företag och ser 
att om man tillämpar rättvisa som bidrag till alla utan 
prestation, då går företaget under. Samma sak gäller på 
samhällsnivå.

Rättvisa löneskillnader
Det är dock inte så enkelt, betonar flera ledamöter, att lön 
efter prestation – det vi tidigare benämnt som en form 
av proportionell fördelningsrättvisa – alltid är bättre än 
löneutjämning på företagsnivå. Att bestämma vad som är en 
rättvis lön är upp till arbetsgivaren och medarbetarna:

- Du kan inte bara premiera lön efter prestation, eftersom 
det ofta är flera som ska samverka i ett team. Om man ska 
optimera produktionen eller utfallet så ska teamet vara 
optimalt lönesatt, menar Charlotte Bohman. Det gäller 
att hitta en struktur som alla kan acceptera.

Även CarlFredrik Sammeli och Biörn Riese är inne på en 
likartad tankegång. Det är både och som gäller: att löne
nivå kopplas till prestation och ansvar är en självklarhet, 
men ibland är det bättre med löneutjämning. CarlFredrik 
utvecklar resonemanget:

- Det går att argumentera för båda alternativen. Om 
jag som arbetsgivare vill ha prestationsbaserade löner 
eller samma för alla – det är upp till mig. Det går inte 
att säga att det ena är rätt eller fel utan jag som ägare 
av företaget måste bestämma mig för vad jag erbjuder 
mina medarbetare. Jag har själv valt en kombination 
av löneutjämning och lön efter prestation i mina 
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företag. Stora löneskillnader, men i vissa kategorier är 
det lika löner.

Susanne Sidén understryker samtidigt att 

- En förutsättning för att det ska fungera, och upplevas 
rättvist, är att det är klart och tydligt för var och en 
vad som krävs för att få högre lön. Om lönesättningen 
anses godtycklig faller motivationen att prestera. En 
tydlig lönetrappa visar vad som ska göras och vilka 
mål som ska uppnås, vilket innebär att individen 
själv har möjlighet att påverka såväl lön som nya 
karriärutmaningar. 

Samma synsätt betonas av Leif Östling, företagsledare och 
tidigare bland annat mångårig vd för Scania:

- Ersättningen är ett mått på vad en individ skall göra 
och gör. Det är båda dom två elementen. Man har ju en 
förväntan och sätter lön efter det, sen är det hur den 
förväntan uppfylls. Det momentet måste finnas. 

Även Peje Emilsson betonar vikten av lön efter prestation, 
men varnar samtidigt för kortsiktiga ekonomiska incita
mentssystem. Detta är däremot inte något som politiken har 
att göra med betonar CarlFredrik:

- Det är upp till medarbetarna och arbetsgivarna att 
bestämma vad som är rättvist på företagsnivå.  

Sänkt skatt på arbete är rättvist
När det gäller synen på rättvisa på samhällsnivå återkommer 
flera akademiledamöter till att incitamenten till arbete är det 
viktiga. Rune Andersson uttrycker det följande sätt:
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- Det är ganska självklart att lön efter prestation måste 
vara det enda hållbara i ett samhälle som ska utvecklas. 
Den modell där man inte har det, som i gamla Sovjet 
och fortfarande i ett par länder, är det förödande 
för hela befolkningen. Sveriges sammanpressade 
lönestruktur efter skatt, med höga minimilöner och höga 
marginalskatter, är inte bra. Sättet att luckra upp det är 
dock inte att fokusera på lönesidan utan istället att sänka 
marginalskatterna.

Mariana Burenstam Linder instämmer:

- Jag tror inte att något samhälle mår bra utav att inte 
ha incitament, att om jag utbildar mig mer eller om 
jag arbetar mer så lönar sig inte det. Jag tycker det är 
rättvist att det ska löna sig med ansträngning och jag 
tycker det är rättvist att det ska löna sig att arbeta fler 
timmar, så det är både timmar, kvalitet och kompetens. 

Hon fortsätter:

- Sverige har också höga arbetsskatter jämfört 
med våra låga kapitalskatter, då kan man tro, 
som finansministern säger, att vi borde höja 
kapitalskatterna, men det går inte. Utan vi måste 
istället sänka arbetsskatterna. Det är den enda vägen 
framåt. Skatterna på arbete är orättvist höga.

Lika möjligheter kräver förbättrad utbildning
Samtidigt, menar ledamöterna, är det viktigt att samhället 
håller ihop och att alla får möjlighet att utveckla sin poten
tial. Det är en fråga om rättvisa. Det är därför utbildnings
systemets kvalitet, effektivitet och relevans är så viktigt. 
Susanne Sidén:
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- De stora satsningarna måste göras i tidiga år vilket 
innebär att också resurserna måste läggas där. Stöd 
till familjer som har det svårt, möjlighet för föräldrar 
att kunna välja att vara hemma med sina barn, mindre 
barngrupper i förskola, skola och på fritids liksom en 
bättre skola vad gäller utbildningen i sig, men också 
vad gäller olika stödfunktioner. Den svenska grund- 
och gymnasieskolan måste reformeras från grunden. 
Det handlar om allt från förbättrad lärarutbildning 
med starkare koppling till akademi och forskning, 
förändrade läroplaner och mer lärarledd undervisning 
till individuell anpassning för såväl låg- som 
högpresterande elever.

Att det krävs mer än bara resurser påpekar flera ledamöter:

- Det behövs tydligare krav och tidigare uppföljning 
och insatser för de elever som inte kan tillgodogöra sig 
utbildningen, menar Charlotte Bohman. Mer stöd till 
de svaga eleverna, men rätt och tydligare stöd tidigt. 
Respekt för kunskap. Visa på vikten av uthållighet. 
Utbildning mer i linje med vad samhället efterfrågar, 
till exempel industri, vård med mera. Mer praktisk och 
anpassad utbildning, till exempel lärling, yrkeshögskolor 
med mera. Och att man förstås får lugn ro och att lärarna 
får tillbaka sin auktoritet som de har förlorat.

Leif Östling är inne på samma linje:

- Detta är en stor och viktig fråga. Först och främst 
måste skolan få tillbaka mer av sin självständighet. 
Det är för mycket politik i utbildningssystemet. De som 
jobbar där blir väldigt osäkra. Sen behövs mer ordning 
och reda. Vi har missat att lära ut detta till eleverna, att 
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avkräva ordning och reda. Det är första steget till ökad 
effektivitet och kvalitet i all utbildning. Att det är tyst i 
klassrummen och eleverna fokuserar på undervisningen. 

Peje Emilsson tillägger:

- Skolpeng som ger alla rätt välja utbildning även om 
föräldrarna inte är resursstarka är viktigt. 

Rune Andersson återkommer till också till detta med margi
nalskatterna och betydelsen av tydliga incitament:

- Jag själv kommer från ett arbetarhem och det fanns 
ett stort intresse för att gå på gymnasiet och vidare. 
Incitamentsstrukturen var mycket bättre. Man måste ha 
stimulans och incitament för arbete och företagande för 
att locka elever även från socioekonomiskt svaga hem 
som har intellektuella förutsättningar. Man får mindre 
social rörlighet och det är inte bra för ett samhälle. 

Och fortsätter:

- Det har med löner och marginalskatter att göra. 
Sverige har ju världens högsta marginalskatter, även 
om bruttolönen är hög så är nettot lågt i förhållande 
till det som krävs. Du får offra mycket annat om du 
ska utbilda dig och sedan har du längre arbetstider, 
då måste du belönas. Just nu är belöningen för dålig 
jämfört med endast ha gått gymnasiet. 

Att hög social rörlighet är viktigt för ett rättvis samhälle är 
samtliga eniga om. Utbildning och incitament tycker alla är 
viktigt, men enligt Fredrik Spendrup handlar det också om 
psykologiska och kulturella barriärer:
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- Växer man upp i hem där man inte blir bra på svenska 
så blir det ett hinder på arbetsmarknaden. Att inte 
kunna språket är ett handikapp, även ett kulturellt 
handikapp. Det gäller att hitta en rimlig balans mellan 
frihet och ansvar. Att vara en svensk medborgare 
behöver bli ett kontrakt, som medför både rättigheter 
och skyldigheter. Jag tror inte på kravlösa samhällen. 

Peje har ytterligare ett förslag:

- Jag skulle också gärna se att allmänna arvsfonden 
läggs ner och att de pengar som kommer dit istället 
varje år – tillsammans med en skattepeng – delas ut till 
landets alla 18-åringar som en ”startpeng”, till exempel 
100 000 till var och en.

Möjligheternas land
Men vad är då viktigast för att Sverige ska bli mer rättvist, ett 
möjligheternas land? 

Enligt Peje Emilsson handlar det om att åstadkomma en 
rejäl förändring i roll och ansvar mellan politiker och 
befolkning. Ansvarsfördelningen måste bli tydligare och 
politikens roll mer fokuserad. CarlFredrik Sammeli for
mulerar sig mer koncist:

- Det är en radikal omställning av skattesystemet. Gör 
det lönsamt att arbete och företaga, istället för det 
omvända. Det fantastiska med människan är att hon 
är en skapande varelse. Om bara hon får vara ifred, så 
skulle hon skapa massor med innovationer i stort som 
smått som skulle förbättra livet för hela mänskligheten. 
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Mariana Burenstam Linder instämmer:

- Satsa på incitament snarare än på att fördela den 
kaka som finns på ett jämlikt sätt. Det är bättre att alla 
får delar av en större kaka än att alla får lika stora bitar 
av en mindre kaka. Men se också till att det finns en 
skola som verkligen håller klass.

Flera ledamöter återkommer till att utbildningssystemets 
kvalitet en av de absolut viktigaste frågorna för Sveriges fram
tid. Både Charlotte Bohman och Susanne Sidén betonar vikten 
av bra utbildning till alla i unga år för att öka rättvisan:

- Genom att säkerställa kvaliteten i utbildnings-
väsendet skapas rättvisa förutsättningar där varje 
individ har möjlighet att skapa sig den framtid de 
själva väljer. Beroende på vägval och arbetsinsats följer 
därefter konsekvenser som rimligen bör betraktas som 
rättvisa eftersom de är just konsekvenser och inget 
annat, menar Susanne Sidén.

Detta är också något som Leif Östling vill betona:

- Alla ska ha lika möjligheter till utbildning och kunna 
skaffa sig ett jobb. Däremot hur individer tar sig an 
dessa möjligheter och förkovrar sig, det är mycket upp 
till individen. Entreprenörskap och vinster är positivt. Vi 
måste komma bort från jantelagen.

Enligt Rune Andersson är det också viktigt att inte svartmåla:

- Vi har gjort bra reformer, men nu gäller det att 
fortsätta utvecklas. Man kan säga att det vi gjort bra 
är att sänka skatter på företag, både bolagsskatt och 



kapitalskatt har sänkts. Men nu återstår att även sänka 
på löneinkomster för att stimulera utvecklingen. 

Slutordet går till Biörn Riese

- Viktigast är ett fungerande samhällskontrakt som 
upplevs som rättvist.
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Alla vill h
a ett rättvist sam hälle. 

Men vad är rättvisa och hur kan den 

uppnås? Frågan är långt ifrå
n okompli-

cerad, men svaret är avgörande för ett 

bättre fungerande samhällskontrakt.

I Rättvis ojämlikhet i det öppna samhället 

analyseras olika rättvisebegrepp, deras 

förutsättningar, konsekvenser och empiriska 

utmaningar. I e
tt öppet samhälle är inkomst-

skillnader oundvikliga och i m
ånga fall något 

positivt och rättvist. Jämlikhet är inte detsamma 

som rättvisa.

Ett rättvisare Sverige och rättvis ojämlikhet åstad-

koms genom social rörlighet, en stärkt rättsstat, 

förbättrad utbildning och sänkta inkomstskatter, ett 

möjligheternas land.
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