
Bokanmälningar

Per Wirtén: Hellre fattig än arbetslös?
Norstedts Förlag i samarbete med TCO, 1997, 127 sidor.

Denna bok är inte skriven av en ekonom – kosmetiska. Han har heller inte mycket till
övers för dem som, i anknytning till fråganoch den är inte heller skriven för ekono-

mer, utan för en betydligt bredare läse- i bokens titel, försvarar det svenska syste-
met, med höga arbetslöshetsersättningarkrets. Men eftersom den handlar om några

centrala frågor rörande ett av vår tids och bestående hög arbetslöshet, med att ett
lågavlönat arbete skulle vara ’’förned-största ekonomiska problem kan en recen-

sion i Ekonomisk Debattändå vara moti- rande’’ och oförenligt med ’’människovär-
det’’; i själva verket anser han att i ett så-verad.

Boken är ett reportage från den ameri- dant – skenbart humanitärt – synsätt ’’lurar
samtidigt en aristokratisk syn på omvärl-kanska södern, från high-tech-företagens

och landsbygdsslummens North Carolina, den’’. Den som, i likhet med den tyske so-
ciologen Ralf Dahrendorf, hävdar att detoch författaren är en journalist som bott i

dessa trakter i flera år. Den handlar om den är bättre att vara arbetslös i Europa (där er-
sättningsnivåerna är höga) än att ha ettfråga som ständigt dyker upp i vår svenska

debatt: Ska vi kopiera den amerikanska jobb i USA (där många låglönejobb fortfa-
rande tillåts finnas kvar) ’’blundar för denmodellen och få ner arbetslösheten genom

att acceptera en urholkad arbetsrätt och en oerhörda utslagning och sociala margina-
lisering som följer i arbetslöshetens fot-större lönespridning? Eller ska vi slå vakt

om de institutioner och de organisationer spår’’ (sid 117).
Därmed är inte sagt att Per Wirte´n ac-på den svenska arbetsmarknaden som vi är

vana vid och som har en inte obetydlig del cepterar den amerikanska modellen. I
själva verket syftar hans bok till att visaav ansvaret för att arbetslösheten i vårt

land under större delen av 90-talet legat på hur lätt det är för en lågavlönad i det ame-
rikanska systemet att fastna i låglönefäl-mellan 10 och 15 procent?

Författaren intervjuar arbetare, arbets- lan, att visserligen ha arbete men att vara
dömd att för all framtid tillhöra ’’the wor-lösa, företagare, fackföreningsledare, poli-

tiker och forskare – bland de senare även king poor’’. Detta i kontrast till de debattö-
rer som hävdar att ett låglönejobb bara ärsådana som vi här i Sverige känner sedan

länge, till exempel Richard Freeman och att betrakta som en inkörsport till något
bättre, att det skulle vara fråga om ett slagsGary Burtless. Det är i själva verket, trots

det obetydliga formatet, fråga om en PRAO-jobb som man efter några år, när
man blivit etablerad på arbetsmarknadenganska ambitiös bok. Jag vet inte om bo-

ken blev en besvikelse för TCO, som har och fått visa vad man duger till, kan lämna
bakom sig för mer spännande och välbe-finansierat den. Dess budskap är i alla hän-

delserinte av det enkelt endimensionella talda befattningar. Så kanske det är i några
fall, men den amerikanska erfarenhetenslaget som man skulle vänta sig. Budska-

pet är såledesinte att vi till varje pris bör visar på en betydande social trögrörlighet
härvidlag.undvika den amerikanska modellen och i

stället sätta vårt hopp till mindre beska – Några försök att systematiskt kartlägga
denna trögrörlighet ges inte i boken. Dettaoch förmodligen också mindre verknings-

fulla – mediciner. I själva verket är förfat- kan inte heller sägas vara syftet med en re-
portagebok av detta slag; vi blir bara på-taren helt på det klara med att den svenska

regeringens satsningar på att bekämpa ar- minda om att detfinns människor i USA
som har fastnat i låglönefällan, men vi fårbetslösheten under senare år främst varit
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ingen bild av huruvida detta är vanligt el- om skattesystemet nästan dånande. Lika
väl som att säga, att de svenska servicejob-ler ovanligt. Som empiriskt inriktad eko-

nom skulle man vilja se kvantitativa be- ben har slagits ut på grund av en långt dri-
ven inkomstutjämning, skulle man julägg, till exempel i form an transitionssan-

nolikheter, på den sociala rörligheten mel- kunna säga att de slagits ut av de höga ar-
betsgivaravgifterna, den höga marginal-lan hög- och låglönejobb. Och även om så-

dana data skulle kunna fås fram för USA skatten och den höga momsen. För att en
svensk höginkomsttagare ska kunna an-är ju dessa knappast relevanta för Sverige,

med vår högre sociala och etniska homo- ställa en städhjälp för 50 kronor i timmen
netto, måste ju han eller hon arbeta ihopgenitet, och med vår jämnare utbildnings-

nivå. närmare 350 kronor före skatt. Det säger
sig självt att med en sådan skattebelast-Att estimera sådana transitionssanno-

likheter för dagens Sverige är en bety- ning slås (den lagliga) servicesektorn ut,
nästan oavsett hur stor inkomstojämlikhe-dande forskningsuppgift som naturligtvis

ligger utanför ramarna för en impressio- ten är i övrigt.
Sådana resonemang finns inte alls inistisk reportagebok. Om vi ska få fram

svaret på den frågan krävs mer handfast Wirte´ns bok. I stället får läsaren intrycket
att en fungerande marknad för hushålls-empirisk forskning och – kanske – ett ex-

periment i full skala. Saken kompliceras tjänster i Sverige är en omöjlighet, så
länge vi inte vill acceptera inkomstskillna-av att de data vi idag har tillgängliga hän-

för sig till tiden före krisen, och att man der liknande dem i USA. Detta är natur-
ligtvis inte sant. Med lägre skatter skulle,kan misstänka att krisen i sig har påverkat

människornas beteende. Det betyder att även vid nuvarande inkomstfördelning,
troligen en betydande marknad för hus-det är ytterst svårt att med någon grad av

säkerhet säga någonting om hur en ökad hållstjänster kunna uppstå. I själva verket
finns ju redan en sådan marknad, men denlönespridning skulle påverka människor-

nas beteendeidag. fungerar vid sidan av skattesystemet.
Till sist en mer allmän reflektion. Frå-Per Wirténs bok ger således inga tydliga

svar, men den problematiserar på ett sym- gan i bokens titel anknyter, som nämndes
ovan, till Ralf Dahrendorfs tes att det ärpatiskt sätt arbetslösheten och de boteme-

del som föreslagits. Den säger ingenting bättre att leva på höga bidrag än att för-
sörja sig själv med en låg lön. Per Wirte´n,nytt, men de välkända sanningar som står

där förtjänar att upprepas, och såväl fors- liksom jag själv och förmodligen de flesta
av bokens läsare, delar inte nödvändigtviskare som debattörer och politiker skulle

må väl av att läsa boken – med eftertanke denna aristokratiskt romantiska livssyn.
Men vi tycker nog ändå att frågan är berät-och med kritisk distans.

Den kritiska distansen kan då lämpligen tigad och kan ställas.
För trettio–fyrtio år sedan var förhållan-inriktas på följande fråga, som egentligen

är den enda skönhetsfläcken jag funnit. På dena annorlunda. Då skulle förmodligen
de flesta ha tyckt att frågan vore helt orim-flera ställen diskuterar Per Wirte´n den

stora servicesektorn i USA, och han gör ett lig. Arbetslösheten upplevdes som socialt
stigmatiserande och inte som en accepta-sympatiskt intryck när han önskar att en

sådan servicesektor vore möjlig i Sve- bel livsstil – och det var självklart bättre att
kunna försörja sig själv, även om villkorenrige – men han släpper snabbt tanken efter

att ha konstaterat att detta skulle förutsätta vore knappa, än att leva på andra. Och
många arbeten, som idag betraktas somalltför stora inkomstklyftor. Här slirar han

emellertid en smula i argumentationen. oacceptabla skitjobb, gav då status och ut-
övades med stolthet.Ingenstans i boken nämns ordet arbetsgi-

varavgifter; i själva verket är dess tystnad På ett par decennier har våra värde-
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ringar ändrats så, att frågan i bokens titel
plötsligt upplevs som meningsfull. Jag vill
visserligen inte till varje pris försvara den
lutherska etik som nu snabbt vittrar sön-
der – men förskjutningen av perspektivet
är nog ändå en smula skrämmande.
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