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Välfärd.

Den amerikanska drömmen har ersatts av solskenshistorier

Lisa Magnusson
Ledarskribent
lisa.magnusson@dn.se

E
n person som börjar med två 
tomma händer och bygger sin 
lycka genom hårt arbete. Det 

är den amerikanska drömmen. Men 
arbetarlönerna i USA är numera så låga 
att de knappt går att leva på. I Sverige 
ligger en typisk lägstalön för så kallade 
enkla jobb på 148 kronor i timmen, i 
USA är minimilönen 60 kronor. Anställ
ningsskyddet är klent, och socialbidra
gen låga. En ensamstående mamma 

med två barn får på vissa håll bara ut 
1 300 kronor i månaden, noterar BBC. 

Lägg därtill att amerikanerna inte 
bara måste försörja sig utan också 
skapa marginaler: Grundskolan och 
gymnasiet är gratis, men av varierande 
kvalitet, och man betalar själv för den 
vidareutbildning som krävs för att ta sig 
någonstans. Man förväntas även finan
siera stora delar av sin sjukvård.

Pandemin har gjort  ekonomin ännu 
mer ansträngd, för allt fler: även 
medelklassen rasar så lätt rätt igenom 
det sociala skyddsnätets grova maskor: 
Den amerikanska drömmen är död. I 
dess ställe uppstår de så kallade sol
skenshistorierna.

Häromdagen rapporterade nyhetska
nalen ABC om en tonårstjej i Texas som 
just kommit in på ett prestigefyllt colle

ge, men som i stället fick använda sina 
besparingar till att hjälpa sin arbetslösa 
mamma. Se så fint hon offrar sig för sin 
familjs skull, framhöll ABC, som om 
det inte bara vore sorgligt att en ung 
person tvingas ge upp sin framtid. Tack 
och lov förbarmade sig tittarna, och 
betalade hennes collegeplats.

Samma sak hände  det matbud i San 
Francisco som bestals på sin bil, 
medan hans två barn satt fastspända i 
baksätet. De återfanns oskadda, varpå 
folk skramlade så att de ska kunna gå i 
förskolan i stället för att åka runt med 
sin pappa hela dagarna. 

Hjälp fick till sist även den så kallade 
Gorilla glue girl, Tessica Brown, i Loui
siana, som av någon outgrundlig anled
ning sprejat en stor mängd industrilim 
i skalpen för att få håret på plats, varpå 

det stelnat till en solid hjälm. Genom 
donationer kunde hon i dagarna åka 
och träffa en kirurg som bokstavligen 
ska försöka rädda skinnet på henne. 
Sådan är den sköna nya världen.

Det finns bland  en del liberaler en naiv 
idé om att tillvaron vore bättre med 
så låga skatter som möjligt, så att folk 
själva får välja vad de vill lägga sina 
slantar på. Men en stat med hårt besku
ren välfärd skapar inte mer frihet, utan 
en väldig massa ofria människor som 
inte har något val alls. Det illustrerar nu 
USA, där allt man till sist har att hoppas 
på är att framstå som tillräckligt behjär
tansvärd för främlingars välgörenhet. 
De flesta historier når aldrig ut. 

Aldrig kan ett land betraktas som 
rikt som låter sina medborgare förbli i 
desperat fattigdom.
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Kötid är ett uselt sätt att avgöra vem 
som ska få en attraktiv friskoleplats

Andreas Bergh
Fristående kolumnist

D
en 10 juni 1893 var 
senaste gången begrep
pet gräddskumning i sin 
ursprungliga mejeri
tekniska betydelse före
kom i Dagens Nyheter. 

Kolerans spridning på landsbygden be
kämpas bäst genom Forshagas ismetod 
för gräddskumning, kunde vi då läsa 
(i en radannons utformad av Forshaga 
aktiebolag, bör väl tilläggas). 

Drygt hundra år senare dyker 
begreppet upp igen, i en kulturartikel 
av Göran Rosenberg om marknads
reformer inom den offentliga sektorn 
(18/5-2001). Nu åsyftas tendensen hos 
välfärdsleverantörer att ge service 
framför allt till lätthanterade delar av 
befolkningen.

I en välfärdsstat  som den svenska, där 
många olika aktörer tillhandahåller 
service som finansieras via skattsedeln, 
är gräddskumning ett fenomen att hålla 
koll på. Det gäller särskilt i den just nu 
pågående debatten om friskolorna, 
skolvalet och huruvida köer till skolor 
är ett nödvändigt ont.

Nästan oavsett vad en skola vill 
uppnå, underlättar det om eleverna 
har högutbildade föräldrar. Dessa kan 
oftast mer från början, och har lättare 
att ta till sig nya kunskaper. Skolor som 
lyckas selektera sådana elever kan 
bedriva sin verksamhet både enklare 
och billigare. 

Det betyder inte att alla friskolor 
ägnar sig åt sådan gräddskumning, 
men det betyder att regelverken måste 
utformas med möjligheten i åtanke.

Även när det gäller friskoledebatten 
är nyhetsarkiven upplysande. När 
friskolorna dök upp i Sverige på 
1990talet, var ett vanligt argument 
att en skolpeng som följer eleven till 
den skola hen väljer, gör att valfrihe
ten kommer alla till del. Utan skol
peng krävs terminsavgifter vilket ger 

valfrihet främst för de rika. Denna 
argumentation framfördes även av de 
borgerliga, inklusive Moderaterna. I 
en insändare 1994 argumenterade en 
friskolerektor för höjd skolpeng med 
argumentet att få friskolor vill neka 
kostnadskrävande elever att gå på sko
lan (SvD 21/11-1994). Ett annat vanligt 
argument var att valfrihet och konkur
rens skulle verka kvalitetsfrämjande. 

Argumenten från  1990talets friskole
debatt är relevanta än i dag. Konkur
rens mellan skolor kan främja kvalitet 
om den sporrar till goda initiativ och 
metoder som sprider sig. Men även om 
gräddskumning genom terminsavgifter 
omöjliggjordes finns risken att skolor 
selekterar via en annan mekanism: 
kötid. Alla föräldrar är nämligen inte 
lika benägna att i god tid ställa sina 
barn i kö till de bästa skolorna. Risken 
finns således att skolor främst tävlar 
med varandra om att locka elever från 
socioekonomiskt starka hushåll. Då blir 
det dessutom svårare för elever och 
föräldrar att avgöra om goda resultat 
på en viss skola främst beror på goda 
arbetsmetoder eller på ett starkt elev
material.

När friskoleföreträdare hörs i debat
ten antyds ofta att gräddskumning 
inte förekommer. Lars Leijonborg, 
ordförande i Friskolor nas riksförbund, 
framhöll nyligen i DN (17/1) att andelen 
utlandsfödda elever på friskolorna är 
högre än i kommunala skolor. Enligt 
statistik från Skolverket hade han rätt. 
Läsåret 2019/2020 hade 27 procent 
utländsk bakgrund i friskolor, att 
jämföras med 26 procent i kommunala 
grundskolor.

Det kan tyckas vågat att bygga en 
argumentation på en enda procent
enhets skillnad, men det finns ett större 
problem i Leijonborgs artikel. Andelen 
med utländsk bakgrund säger inte 
mycket om huruvida en skola ägnar sig 

åt gräddskumning. Det intressanta är 
föräldrarnas utbildningsnivå, och där 
visar samma statistik att i friskolor har 
70 procent av eleverna en förälder med 
eftergymnasial utbildning, jämfört med 
58 procent för kommunala skolor.

I stället för att låtsas som att grädd
skumning inte förekommer, har vissa 
debattörer valt en annorlunda och 
kanske mer ärlig strategi. Gräddskum
ning kan nämligen sägas vara själva 
syftet med det fria skolvalet snarare än 
en oönskad bieffekt. 

Det är svårt att anklaga föräldrar för 
att vilja det bästa för sina barn, och 
det är svårt att kritisera politiker för 
att vilja ta till vara den drivkraften. 
Dessutom är det ju teoretiskt tänkbart 
att vissa typer av talanger bäst främjas 
och utvecklas i sällskap med andra 
liknande talanger.

Går det att hitta en kompromiss 
mellan dessa två olika synsätt på 
gräddskumning? Faktum är att det inte 
bara går – det svenska skolsystemet har 
länge åtminstone i praktiken varit just 
en sådan kompromiss. Grundskolan 
har syftat till att ge alla en bra bas och 
möjligheter att hitta och utveckla sina 
intressen och talanger. 

I gymnasieskolan tillåts sortering så 
att elever med liknande intressen och 
talanger kan välja att gå tillsammans.

Intressant nog  kräver denna kompro
miss inte några köer alls. I grundskolan 
kan skolval ske utifrån preferenser 
och lika chanser. Som min ekonom
kollega Tommy Andersson har visat 
kan datoriserade algoritmer användas 
för att hantera skolvalet transparent, 
rättssäkert och utan köande. (Skol
världen 19/2-2016). Till gymnasiet är 
antagningen sedan länge meritbaserad 
på basis av grundskolebetyg.

Den som menar att köer som urvals
mekanism till skolor är oundvikliga har 
helt enkelt fel.

Högutbildade föräldrar 
anmäler ofta sina barn 
tidigare till populära 
friskolor. Det innebär 
mindre likvärdighet och 
sämre konkurrens. 

Kolumnen.

Andreas Bergh är välfärdsforskare vid  

Ekonomihögskolan i Lund och Institutet för  

näringslivsforskning, och fristående kolumnist  

i Dagens Nyheter.
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