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Ordföranden Dick Klings tal på Skattebetalarnas årsstämma den 4 maj 2010 

 

Ärade skattebetalare! 

För några veckor sedan åkte Sara till Thailand på sin första utlandsresa på egen hand. Sara är nitton år 
och släkting till mig. Hennes utlandsresa blev längre än planerat. När askmolnet från Eyjafjallajökull 
spreds över Europa ställdes hennes flight till Arlanda in. Med en sinande semesterkassa stod hon på 
Bangkoks flygplats utan hotell, utan hemresebiljett, granne med barrikadbyggande rödskjortor och 
skild från hemlandet av en isländsk vulkan som för obestämd framtid öppnat portarna till underjorden. 
Så är det i livet… 

Sara är hemma nu. I likhet med miljontals andra resenärer som blivit strandsatta runt om i världen. Ni 
kanske undrar varför jag berättar det här. Jag tänkte att ni var intresserade av hur det gick för Sara 
eftersom ni kommer att få vara med och betala för hennes resa.  

EU har gett klartecken för statsstöd till flygbolagen för förlusterna i samband med flygstoppet. Vi 
kommer alla att få vara med och betala till semesterfirare och affärsresenärer. Vi kommer också att 
betala till barn och pensionärer, till arbetslösa och operabesökare, till barnaföderskor och 
kroppsbyggare, till konstnärer och jordbrukare. I Sverige betalar vi alla skatt till varandra. Men mest 
betalar vi i skatt till oss själva. 

En genomsnittlig svensk betalar närmare sju miljoner kronor i skatt under sin livstid. Av det går 80 
procent tillbaka till henne eller honom själv vid något annat tillfälle under livet. Stat och kommuner tar 
pengarna ur vår vänstra ficka för att betala tillbaka dom till vår högra ficka. Men först får pengarna 
landa i statens ficka. Där får dom ligga kvar tills våra politiker tycker att vi uppfyller kraven för att få 
tillbaka en del. Och tills de utbetalande myndigheterna får ordning på sina datasystem. Och det kan ta 
sin lilla tid. Det här kallas för det svenska välfärdssystemet.  

När politiker talar om välfärd menar dom offentliga utgifter. En satsning på välfärden är högre skatter 
och mer pengar åt politikerna att bestämma över. Det är mindre pengar över till mat och bostad, kläder 
och semester. 

Stat och kommuner har inga egna pengar. Varje krona kommer från skattebetalarna. En krona mer till 
offentlig välfärd är en krona mindre till privat välfärd. Att satsa på välfärden är därför i lika hög grad 
att låta hushållen behålla mer av sina inkomster.  

Det behövs naturligtvis både privat och offentligt finansierad välfärd. Få människor har invändningar 
mot att alla barn och ungdomar garanteras bra utbildning, att sjuka får vård oavsett betalningsförmåga, 
och att människor som inte kan försörja sig själva får ekonomisk hjälp till ett anständigt liv. Men det 
är inget hinder för att sänka skatterna. 

Förra året var den offentliga sektorns utgifter 54 procent av BNP. Eller annorlunda uttryckt: av varje 
hundralapp som tjänas in i Sverige bestämmer våra politiker över drygt en femtiolapp. Av den 
femtiolappen går mindre än sju kronor till hälso- och sjukvård och mindre än sex kronor till skolan. 
Det är inte skola och sjukvård som ger oss världens högsta skatter. 

Det är inte heller så förskräckligt dyrt att hjälpa dom som inte kan försörja sig själva. Det är drygt 
300 000 personer i yrkesverksam ålder som har fått minst 80 procent av sin inkomst från det offentliga 
under tre år i rad. För att ge 300 000 personer 150 000 kronor per år efter skatt behöver politikerna ta 
mindre än två kronor av den femtiolapp man disponerar. 

Vill vi dessutom att det offentliga ska fortsätta med samma försvar, rättsväsende och investeringar 
som för närvarande, kostar det ytterligare 6 kronor av femtiolappen som politikerna disponerade.  

En skattekvot på 20 procent skulle alltså kunna ge oss samma skola, sjukvård, försvar, rättsväsende 
och investeringar som för närvarande plus en anständig ekonomisk ersättning till dem som under 
längre perioder inte kan försörja sig själva. Och även om vi lägger till det nuvarande pensionssystemet 
hamnar vi under en skattekvot på 30 procent. 
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Då måste man ju fråga sig: vad gör politikerna med alla våra pengar? 

Det är det ingen som vet. Naturligtvis finns det tjänstemän på finansdepartement, kommuner och 
landsting som kan redovisa varenda budgetpost. Men hur pengarna egentligen används vet ingen.  

Förra året bedömde Försäkringskassan att den felaktigt betalat ut över 16 000 miljoner kronor för 
mycket. Försäkringskassans generaldirektör försvarade sig med att det ändå inte var så mycket om 
man tänker på hur mycket pengar Försäkringskassan betalar ut. Och så kan man ju se det. Man kan 
också se den felaktiga kostnaden per svensk och då blir det 9000 kronor per år för en trebarnsfamilj.  

--- 

I höst är det val i Sverige. Skattebetalarna gör en rejäl satsning på en kommunikationskampanj för att 
visa konsekvenserna av alliansens respektive den rödgröna oppositionens skattepolitik. Vi gör inga 
partipolitiska ställningstaganden, men vi anser att det är en central uppgift för oss att lyfta fram de 
politiska skillnaderna i synen på skatterna. Vilket block som vinner kommer att ha stor betydelse för 
hur mycket skatt och vilka skatter vi ska betala under de kommande fyra åren.  

Kommer förmögenhetsskatt och fastighetsskatt att återinföras? Ska bensinskatterna höjas och RUT-
avdrag och jobbskatteavdrag avskaffas? Hur stora skattesänkningar ska pensionärerna få? Svaren på 
de här frågorna avgör om människor har råd att ha kvar sina hus, om de får råd att åka på semester 
eller om det blir blodpudding och fiskbullar som dominerar mathållningen.  

Men skattefrågan är inte bara en fråga om hushållsekonomi. Det är ytterst en fråga om hur stor makt vi 
har över våra egna liv.  

I Sverige betalar vi ungefär hälften av våra inkomster i skatt. För dom allra flesta hushåll innebär det 
att det inte finns några pengar kvar när man betalat de löpande utgifterna. Det finns inga marginaler 
för oväntade kostnader. Än mindre ser man det som praktiskt möjligt att skrapa ihop ett eget kapital. 
Om man bortser från värdet av den egna bostaden har 80 procent av svenskarna noll i förmögenhet – 
eller skulder.  

I Sverige är det bara de med de allra högsta inkomsterna som sparar ihop en förmögenhet. Andra får 
sätta sitt hopp till Lotto, arv eller till att ha köpt ett hus i rätt område.  Tryggheten i livet hänger på att 
staten ställer upp, när inkomsterna inte räcker till. Det gör staten också ofta. Men det kostar ju en rejäl 
slant, så skatterna blir tyvärr så höga att inkomsterna ofta inte räcker till.  

Vi har köpt vår inkomsttrygghet till priset av en ständig otrygghet om pengarna ska räcka. 14 procent 
av den vuxna befolkningen kan inte skaffa fram 14 000 kronor på en vecka. Mer än var fjärde person 
känner oro för familjens ekonomi. Detta i ett av världens rikaste länder, där vi har satsat mer än något 
annat land på trygghetssystem och inkomstutjämning. Då måste man ju fråga sig om det inte har varit 
något grundläggande fel i den politiska strategin. 

I stället för att satsa på att ge staten så mycket pengar som möjligt så att den kan ge tillbaka så mycket 
som möjligt, kanske vi skulle ha behållit lite mer av pengarna direkt. Trygghet behöver inte innebära 
att man är beroende av staten för sin försörjning. Det kan också innebära att man klarar sig själv. Det 
kan till och med innebära att man klarar sig själv med hjälp av familj, släkt och vänner.  

Ju rikare och mer välutbildade vi blir desto bättre skickade borde vi vara att klara oss själva, skulle 
man tro. Men utvecklingen går åt precis motsatt håll. Ju rikare och mer välutbildade vi blir, desto mer 
tar stat och kommun ansvar för. Att ta ansvar är för en politiker att ta ansvaret från en annan människa. 

När vi inte själva får ta ansvar förlorar vi också en del av vår handlingsfrihet. I allt högre grad mästrar 
politikerna oss i vårt sätt att leva. Ska den som inte tar ansvar för sina egna sjukvårdskostnader 
verkligen tillåtas att röka och ändå få sjukvård? Ska feta människor verkligen få den vård de behöver? 
Ska folk få åka omkring i skidbackarna utan hjälm och sedan belasta sjukvården? 

Vi har alla blivit potentiella statliga eller kommunala kostnadsposter som det gäller att neutralisera 
medan tid är. Politiker talar med skräck om hur den ökande andelen gamla hotar pensionssystemet och 
sjukvården. I stället borde dom kanske fundera på om pensionssystemet och sjukvårdssystemet är ett 
hot mot dom gamla.  
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Den offentliga sektor som byggdes upp för att vara ett stöd för hushållen är nu så stor och känslig att 
den behöver stöd av hushållen. Mer än en gång har jag hört från regeringsföreträdare att vi måste 
arbeta längre för att klara de offentliga finanserna. Jag trodde att man skulle arbeta längre för att 
försörja sig själv.  

Finanskrisen har inneburit stora påfrestningar för många svenskar. Många har förlorat sina jobb, 
många har fått se tillgångar smälta samman. I ett land som Sverige, där praktiskt taget hela 
förmögenhetsbildningen ligger i den offentliga sektorn, vore det rimligt om en finanskris innebar att 
en del av den offentliga förmögenheten fördes över till allmänheten för att hjälpa hushållen under de 
hårda tiderna. Men det intressanta är att under finanskrisen, från 2007 till 2009, har den offentliga 
sektorns nettoförmögenhet ökat med nästan 100 miljarder kronor. När det är kris får hushållen ställa 
upp för att rädda staten. För hur ska hushållen kunna klara sig om inte statens ställning är stark? 

Nästan alla människor längtar efter trygghet. Det gäller allt från små barn till garvade börsdirektörer 
som är noga med pensionsavtalen. Om det finns en stark efterfrågan på något kommer det också att 
driva fram ett utbud av det. Vi ser det i näringslivet där trygghet och garantier är starka 
försäljningsargument, och vi ser det på den politiska marknaden där trygghet är det i särklass starkaste 
erbjudandet.  

Nästan all politik handlar om trygghet. Vi ska vara trygga med att våra barn får en bra skola, att våra 
sjuka får bra vård och att våra gamla får bra omsorg. Vi ska vara trygga med att de inkomstbortfall vi 
kan drabbas av kompenseras av det offentliga. Vi ska vara trygga med att vi kan få jobb och bostad. 
Den enda otryggheten är om vi får behålla dom pengar som vi själva arbetar ihop. 

Livet är otryggt. Det händer alltid oväntade saker. Mycket av det som händer är glada överraskningar, 
mycket är sådant som är besvärligt och jobbigt – men som också är utmaningar som kan vändas till 
något positivt. En del som händer är bara sorgligt och svårt.  

Livet är också orättvist. En del människor är rikt begåvade och har ständig tur. Andra kämpar och 
jobbar, men har ständigt makterna emot sig. 

Att det här är livets villkor vet alla vuxna människor. Men det finns två olika sätt att förhålla sig till 
det. Det ena är att acceptera, men ändå försöka hantera otrygghet och orättvisor så gott det går. Det 
andra är att förneka och låtsas som om otrygghet och orättvisa kan avskaffas. Inom politiken vinner 
alltid det senare förhållningssättet. 

Den politiker som säger till sina väljare att han kan ge dom trygghet vinner alltid över den som säger 
att lite otrygghet får ni allt klara själva. Den politiker som förespeglar rättvisa vinner alltid över den 
som säger att livet är orättvist och det kan man inte ändra på i grunden. Så länge det är på det här viset 
kommer vi skattebetalare få ta notan för att byta bort privat trygghet mot offentlig trygghet och för att 
byta en orättvisa mot en annan. 

Det går att sänka skatterna. Det går att sänka skatterna utan att vårt samhälle blir mer otryggt eller mer 
orättvist. Vi skulle kanske till och med känna oss tryggare om vi fick behålla lite mer av våra pengar 
som en buffert för oförutsedda händelser. Och kanske skulle vi också få ett rättvisare samhälle om 
dom som jobbar och sparar fick behålla lite mer av sina pengar. Vi skulle absolut få ett trevligare 
samhälle om det byggde mer på att vi hjälpte varandra än på att staten är clearingcentral för all 
mänsklig omsorg. 

Ärade skattebetalare. Min unga släkting Sara skulle gärna ha klarat sig själv. Men hon hälsar och 
tackar för ert bidrag till hennes semesterresa. Jag tackar för er uppmärksamhet. 

Dick Kling 
ordförande i Skattebetalarna (www.skattebetalarna.se) 


