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Ulf Kristerssons politiska bana kommer ur djupa övertygelser om hur sam-

hället ska organiseras. Som medlem och sedermera ordförande i det Modera-

ta ungdomsförbundet förespråkar han genomgripande förändringar av den 

svenska välfärdsmodellen. 1989 utropar han ”socialismens död” och kräver en 

”vision om ett radikalt annorlunda samhälle”.

Som ordförande i MUF gör hans kontroversiella ledarstil och omorganisering 

av förbundet att missnöjet mot honom bubblar upp bland medlemmarna. 

Konflikten når sitt klimax när Kristersson förlorar ordförandestriden mot 

Fredrik Reinfeldt på MUF-stämman i Lycksele 1992.

Under nittiotalet driver Ulf Kristersson, i böcker och i debatter, tesen att 

välfärdsstaten är en omöjlig och destruktiv ekvation för samhället. Han går 

till och med så långt att han förklarar att borgerligheten har ”ett uppdrag att 

bekämpa och avskaffa” den. I debattboken Non-working generation jämför han 

den svenska modellen med apartheidsystemet i Sydafrika.

Under samma period kallar han fyrtiotalisterna ”homo bidragus” och beskri-

ver dem som en generation som parasiterat på samhällets resurser. Också 

kontroversiella formuleringar i Moderaternas programbok, Land för hoppfulla 

från 1997, väcker kritik.

Som socialborgarråd i Stockholm driver han igenom en aggressiv besparings-

politik inom stadens sociala område. Nedskärningarna, till exempel 60 mil-

joner kronor inom socialtjänsten, drabbar särskilt utsatta grupper. Samtidigt 

skrotas flera arbetsmarknadsprogram och den borgerliga koalitionens vallöfte 

om jobbgaranti grumlas till oigenkännlighet.
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Under Kristerssons tid som socialborgarråd genomförs en omfattande av-

knoppningspolitik, där offentlig välfärdsverksamhet säljs till försvinnande 

små belopp. De nya ägarna gör ofta miljonklipp. 

När Ulf Kristersson utses till socialförsäkringsminister 2010 ställer han sig  

i frontlinjen för att försvara den hårt kritiserade tidsbegränsningen av sjuk-

försäkringen, den så kallade stupstocken. Under mandatperioden inkommer 

1 110 brev till statsrådsberedningen från en ofta arg och förtvivlad allmänhet. 

Under sin tid som minister fäller Kristersson även flera kontroversiella kom-

mentarer om arbetslösa och människor med psykisk ohälsa.

Som nyvald partiledare för Moderaterna efterlyser Kristersson ett vuxnare 

samtal, samtidigt som han ivrigt försvarar den gamla sjukförsäkringsmo-

dellen och kräver en höjd pensionsålder. Partiet går till val på en politik som 

förutom stora skattesänkningar i praktiken skulle sänka lönerna.

Valåret har präglats av Moderaternas och Kristerssons ambivalenta förhållan-

de till Sverigedemokraterna, med flera motstridiga och svårtolkade signaler. 

Samtidigt har partiet retoriskt och i praktisk politik närmat sig SD.
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ÖVERGRIPANDE KRONOLOGI

  ◆ 1985–1988 Studerar nationalekonomi vid Uppsala universitet. 

  ◆ 1988–1992 Ordförande, Moderata ungdomsförbundet. 

  ◆ 1992 Förlorar ordförandevalet i MUF mot Fredrik Reinfeldt. 

  ◆ 1991–2000 Riksdagsledamot, Moderaterna, Stockholms stad. 

  ◆ 1994 Publicerar debattboken Non-Working Generation på Timbro  

  förlag. 

  ◆ 1997 Skriver Moderaternas idéprogram, Land för hoppfulla. 

  ◆ 2000 Kommunikationsdirektör, it-företaget Connecta  

  (senare Adcore). 

  ◆ 2001–2002 Kommunikationskonsult, Nextwork AB. 

  ◆ 2002–2006 Finanskommunalråd, Strängnäs kommun. 

  ◆ 2006–2010 Socialborgarråd, Stockholms stad. 

  ◆ 2006 Ordförande i den moderata partiledningens familjepolitiska  

  arbetsgrupp. 

  ◆ 2008 Ordförande i Moderaternas migrations- och integrations- 

  politiska arbetsgrupp. 

  ◆ 2010 Ordförande i Alliansens familjepolitiska arbetsgrupp. 
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2010 Moderaternas talesperson i social- och familjepolitiska frågor. 

  ◆ 2010–2014 Socialförsäkringsminister. 

  ◆ 2014–2017 Ekonomisk-politisk talesperson, Moderaterna. 

  ◆ 2014–2018 Riksdagsledamot, Moderaterna. 

  ◆ 2017– Partiordförande, Moderaterna.
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INLEDNING

uppdraget att, under ett valår, kasta ljus över Ulf Kristerssons politiska 

gärning, framstår som svindlande. Går det ens att fånga ett liv i politiken, om än 

i begränsad form?

Ett valår är lite som en skärningspunkt mellan politikens maktanspråk och de 

förhoppningar som idéerna bär med sig. Just därför är det kanske särskilt viktigt 

att sätta politiska handlingar i ett större sammanhang. För att förstå – och dra 

slutsatser. 

Vad vet vi egentligen om Ulf Kristerssons tankar, vilka reformer har han ge-

nomfört?

Rapporten du läser är inte tänkt att vara en fullödig politisk biografi över vare 

sig Ulf Kristersson eller den politiska period i vilken han verkar. Den är heller 

inte tänkt att vara ett ensidigt artilleri för en ohederlig smutskastningskampanj.

Jag är i själva verket genuint nyfiken på Ulf Kristersson som 

politisk varelse. 

Därför har det varit centralt att nysta i hans politiska karriär 

för att finna ledtrådar till hans politiska engagemang och ide-

ologiska resa. Ideologiska frågor, de längre perspektiven, ryms 

sällan i de dagspolitiska debatterna. Vi borde fundera på hur vi 

kan ge dem större plats.

Sedan är det på sin plats med en brasklapp. Rapporten är varken objektiv 

eller kliniskt ren från ingångsvärden eller perspektiv. Journalistikens viktigaste 

uppgift är inte, enligt min mening, att klamra sig fast vid objektivitet som ideal, 

snarare uppmuntra transparens.

Jag som skriver rapporten har en bakgrund inom arbetarrörelsen och är verk-

sam som frilansjournalist och skribent. I mina uppdrag skriver jag bland annat 

ledare, krönikor, reportage och kulturtexter. Jag tycker och tänker. Kritiserar och 

dissekerar.

Därmed sysslar jag både med journalistik i traditionell mening, men också 

med alster som är politiska till sin natur.

Jag är i själva verket 

genuint nyfiken på Ulf 

Kristersson som politisk 

varelse. 
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Samtidigt tror jag att det kan vara till fördel för rapporten. Du som läsare vet 

redan på förhand min utgångspunkt, kan dra egna slutsatser utifrån såväl skild-

ring som källmaterial. Dessutom kan avsändaren säkert sporra opinionsbildare och 

organisationer till höger att nagelfara rapporten noggrant. Det uppmuntrar jag. Min 

ambition är att producera ett alster som tål både granskning och skepsis.

Några centrala frågeställningar:

  ◆ Vilka politiska frågor brinner Ulf Kristersson för?
  ◆ Vilka reformer har Ulf Kristersson genomfört som politiker?
  ◆ I vilken riktning skulle Sverige förändras med Ulf Kristersson som  

statsminister?

Förhoppningen är att, med utgångspunkt i rapportmaterialet, kunna dra slut-

satser om vilket samhälle Kristersson vill se på längre sikt. Hur skulle han som 

statsminister vilja organisera arbetsmarknaden om tio år? På vilket sätt skulle 

välfärden förändras under en mandatperiod? Och vilken övergripande vision 

tycks vägleda honom bortom dagspolitikens trånga horisont?

Med det hoppas jag att du uppskattar läsningen och att rapporten väcker 

tankar och debatt. Det är ju faktiskt därför den skrivs.

Daniel Mathisen

Frilansjournalist och skribent, maj 2018
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ULF KRISTERSSONS  
IDEOLOGISKA NITTIOTAL

ulf kristerssons politiska liv inleds och formas i Moderata ungdomsför-

bundet, MUF. 1988 väljs han till förbundets ordförande och markerar tidigt ett 

intresse för borgerlig idépolitik och ideologiska projekt. Inom förbundet gror en 

konflikt som pendlar mellan konservativa och nyliberala idéer.

I en artikel i Svensk Tidskrift 1989, ”Den borgerliga generationen”, penslar 

Kristersson upp de ideologiska utsikterna för högern inför det nya decenniet.

”Vi måste ge den borgerliga livsstilen sitt politiska 

försvar”, förklarar han. ”Socialismen är död. Framtiden är 

inte fylld av hot och mörker. Utan den bär på möjligheten 

att gå från ord till handling! Vi måste visa att det finns en 

vision om ett radikalt annorlunda samhälle.”

I texten kopplar han uppsvinget för radikala idéer på 

sextiotalet till en moralisk förflackning: ”det är ingen 

slump att antalet ’söndagspappor’ och frånskilda mödrar 

är rekordstort i dagens föräldrageneration. Äktenska-

pet som institution och troheten i förhållanden var inte 

viktiga.”

Men radikalismen bär också på ett embryo till en 

ny borgerlighet. Kristersson skriver om att den nya högern tydligare behöver 

formulera en sammanhållande idé för samhället. Texten klingar av ett slags 

konservativ längtan.

”Man behöver inte vara elitist för att inse att olika människor är olika begåva-

de för t ex studier”, slår han fast.

Men hans organisatoriska och politiska metoder i MUF möter motstånd och 

kritik. Medlemmar irriterar sig på att Kristersson ger sina närmaste vänner cen-

trala poster i ungdomsförbundet, utan öppna processer. Dessutom kritiseras han 

för en föreslagen omorganisering av ungdomsförbundet med sparåtgärder. Bland 

annat ska antalet ombudsmän bli färre och flera distrikt få dela på tjänster.

Men radikalismen bär 

också på ett embryo till 

en ny borgerlighet. Kris-

tersson skriver om att 

den nya högern tydliga-

re behöver formulera en 

sammanhållande idé för 

samhället. 
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Konsekvensen blir att missnöjet bland medlemmar bubblar upp och skapar ett 

uppsving för Kristerssons motkandidat på MUF:s förbundsstämma i Lycksele 

1992: Fredrik Reinfeldt (2008, Kratz:22).

När de ungmoderata ombuden lägger sina röster till ny ordförande faller do-

men över Ulf Kristersson: med siffrorna 58 mot 55 har förbundet valt Reinfeldt 

till ny ordförande. 

Valet markerar också, intressant nog, inledningen på en historisk båge som 

för samman Reinfeldt och Kristersson i Moderaternas idépolitiska metamorfos 

med klimax 22 år senare.

De närmaste åren utvecklar Kristersson tankefiguren att välfärdsstaten är 

en omöjlig ekvation, då olika generationer tävlar om begränsade resurser. Han 

menar därför att borgerligheten har ”ett uppdrag att bekämpa och avskaffa” 

välfärdsstaten.

Som han skriver i Svensk Tidskrift 1992: ”Det är tvärtom så att det är den 

’socialdemokratiserade’ välfärdsyran som brett ut sig i alla partier sedan 60-talet 

som nu måste ge vika” (Svensk Tidskrift, 31 december 1992).

Liknande idéer vecklar han ut i boken Generationskriget som kommer ut året 

därpå. ”Varför ska vi lita på dem när de bara skor sig 

själva och lämnar notan och resterna av systemet till oss? 

Det är inte en oberättigad fråga”, förklarar Kristersson.

Fyrtiotalistgenerationen döper han till ett slags ”homo 

bidragus”, en generation som ätit upp och parasiterat på 

samhällets tillgångar.

1994, när Kristersson är 31 år gammal, ger han ut de-

battboken Non-working generation på Timbro förlag. I boken 

pekar han ut ett antal nyckelreformer för framtiden. 

Domen över några av den svenska modellens centrala 

landvinningar är skoningslösa. Kristersson går till och med så långt att han lik-

nar den svenska modellen vid apartheid:

Det är nästan som Apartheidpolitiken i Sydafrika. Vi vet att en sådan jäm-

förelse bryter mot alla politiska etikettsregler. Facket är heligt i Sverige och 

apartheidregimen i Sydafrika är det värsta som finns. Men vi tycker ändå att 

liknelsen är bra för att tydliggöra det faktum att det handlar om diskrimine-

ring. (Kristersson, 1994: 19)

Och:

I Sydafrika finns det lagar som ger svarta underläge på alla möjliga områ-

den. I Sverige finns det lagar som ger ungdomar handikapp framför allt på 

arbetsmarknaden. Vad det handlar om är en gradskillnad, inte en artskillnad.

I boken pekar Ulf Kristersson ut fyra så kallade ”svenska apartheidlagar”. 

Fyrtiotalistgenerationen  

döper han till ett slags 

”homo bidragus”, en ge-

neration som ätit upp och 

parasiterat på samhällets 

tillgångar.
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1. ”Den svenska lönesättningen” (Kristersson, 1994: 23).

2. ”Anställningstryggheten” (Kristersson, 1994: 26).

3. ”De svenska skatterna” (Kristersson, 1994: 32).

4. ”De statliga sysselsättningsprogrammen” (Kristersson, 1994: 37).

Formuleringarna är särskilt anmärkningsvärda med tanke på att 1994 är det 

första året som det demokratiska Sydafrika håller landets första fria val.

Ulf Kristersson gör sig känd som en stridbar och ideologisk debattör inom 

Moderaterna. 1997 utses han till programsekreterare för Moderaternas program-

arbete, där även Anna Kinberg ingår. 

Projektet utmynnar så småningom i boken Land för hoppfulla, en 180-sidig 

skrift med ideologiska analyser och recept för framtiden. Kritiken låter inte vän-

ta på sig. Boken möts av högljudda protester från opposition och allmänhet, inte 

minst för avsnittet om invandring och flyktingpolitik. ”Vi har alla tigit och un-

dertryckt det svåra kring invandringen alltför länge”, står det i Land för hoppfulla. 

Och:

Vår analys i Land för hoppfulla erkänner problemen, fördomarna, de upplev-

da sambanden mellan Sveriges etniska förändringar och välfärdsstatens alla 

plötsliga tillkortakommanden.

I avsnittet står det om frustrerade och negligerade svenskar, ”som jobbat och 

bidragit i alla år och ändå kände att de inget fick”, och om en ”svartskallefamilj” 

som kan leva gott på svenska bidrag och förmåner. Kristersson och författar-

na kritiseras för att blunda för rasismen och svepande ursäkta beteendet hos 

människor som skyller ekonomiska problem på invandrare.

Skriften argumenterar vidare för att Sverige behöver 

mer arbetskraftsinvandring och färre flyktingar för att få 

den ekonomiska kalkylen att gå ihop. 

I juni 1997 skriver 72 kända svenskar – bland annat 

tidigare statsminister Ingvar Carlsson, artisten Robyn 

Carlsson, längdhopparen Mattias Sunneborn, författa-

ren Henning Mankell, filmaren Hannes Holm och artis-

ten Olle Ljungström – på DN Debatt med anledning av 

Land för hoppfulla. I texten kräver de att Moderaterna tar 

avstånd från formuleringarna: ”Det är en debatt där för-

domarna och inskränktheten tillåts hagla fritt.”

När Land för hoppfulla väl presenteras av den moderata partistyrelsen har de 

mest kritiserade formuleringarna strukits. 

Kristerssons ideologiska värv under nittiotalet lägger ett större pussel som 

visar vilka idéer som driver och vägleder honom – även i dag. Liksom Moderata 

samlingspartiet i stort sker det som en växelverkan mellan nyliberala och kon-

servativa tanketraditioner. 

Skriften argumenterar 

vidare för att Sverige be-

höver mer arbetskrafts-

invandring och färre 

flyktingar för att få den 

ekonomiska kalkylen 

att gå ihop. 
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SOCIALBORGARRÅDET

idéerna som präglat ulf kristerssons nittiotal följer med honom. När 

han 2006 utses till socialborgarråd i Stockholms stad är prioriteringarna och 

reformerna ideologiskt inspirerade. Hans period som socialborgarråd följer ett 

mönster av hårdare krav på utsatta grupper, nedskärningar och reformer som 

krymper det offentligas räckvidd.

Framgångsrika projekt, genomförda under den tidigare 

rödgröna majoriteten, skrotas till förmån för en så kallad 

jobbgaranti. Reformen ska enligt det borgerliga styret 

i Stadshuset garantera jobb eller utbildning inom fem 

dagar från arbetslöshet. Men bara månader innan den är 

tänkt att genomföras vet ingen riktigt hur den ska se ut. 

När Kristersson intervjuas i Dagens Nyheter pekar han ut 

”två huvudmål, att minska socialbidragen och få ut dem 

som kan i arbete” (Dagens Nyheter, 30 november 2006).

I Alliansen i Stockholms inriktningsdokument från maj 2006 står följande:

En jobbgaranti ska införas i Stockholm, där alla som i dag är socialbidrags-

beroende ges en snabb individuell bedömning och, i de fall arbetsbrist är 

orsaken till bidragsberoendet, garanteras arbete inom fem dagar.

Löftet upprepas under hela valrörelsen av Kristina Axén Olin, Moderaternas 

oppositionsborgarråd.

Men målet om aktivitet eller jobb inom fem dagar överges redan ett år efter 

maktskiftet i Stadshuset, till förmån för målet om en aktivitetsplan för bidrags-

tagare inom fem dagar. 

I Alliansens budget för Stockholm från 2007 står det i stället:

En jobbgaranti ska införas så att alla som i dag är beroende av försörjnings-

stöd på grund av arbetsbrist ska ges en snabb individuell bedömning och 

garanteras arbete eller utbildning efter fem dagar.

Framgångsrika projekt, 

genomförda under 

den tidigare rödgröna 

majoriteten, skrotas till 

förmån för en så kallad 

jobbgaranti. 
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När Ulf Kristersson intervjuas i Svenska Dagbladet samma år har vallöftet svi-

kits:

Att ordna ett jobb inom fem dagar, det är ju omöjligt… Jag har aldrig under 

mitt år som socialborgarråd lovat jobb inom fem dagar. Det är klart man inte 

kan garantera det. Om någon sagt det så var det slarvigt uttryckt. 

(Svenska Dagbladet, 15 september 2007)

Trots att det var just så som vallöftet formulerades. Och trots att Moderaternas 

ledande företrädare gång på gång hamrade in budskapet i valstugor och på torg.

Året därpå har jobbgarantins innebörd grumlats ytterligare i Alliansens bud-

get för Stockholm:

En jobbgaranti ska gälla i staden vilket innebär att alla som idag är beroende 

av ekonomiskt bistånd på grund av arbetsbrist. […] ska ges en snabb indivi-

duell bedömning, och garanteras en aktivitetsplan, arbete eller annan insats 

inom fem dagar.

När mandatperioden lider mot sitt slut är det smärtsamt tydligt för den borger-

liga majoriteten att det viktigaste vallöftet från 2006 – jobbgarantin – grusats 

till oigenkännlighet. Löftet om jobb har blivit ett luftslott 

som nu skuffas undan för att slippa bemöta kritiken från 

opposition och medborgare.

Bland unga mellan 18 och 24 år har antalet arbetslösa 

i själva verket ökat med tusen personer, andelen med ak-

tivitetsstöd har fördubblats. Antalet hushåll med ekono-

miskt bistånd ökar från 10 056 per månad 2008 till 11 400 

år 2009.

Misslyckandet sker inför öppen ridå.

ulf kristerssons tid som socialborgarråd präglas också av större bespa-

ringar över flera områden. Massiva neddragningar inom socialtjänsten – om 

sammanlagt 60 miljoner kronor – väcker ilska bland de anställda som demon-

strerar mot planerna. Totalt berörs 124 tjänster inom den sociala sektorn, till 

exempel institutioner för hemlösa och socialarbetare som jobbar med barn och 

unga.

Ulf Kristersson menar att det är ”svåra prioriteringar” men att besparingarna 

görs ”där effekterna ska märkas så lite som möjligt”.

Gösta Claesson vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, intervju-

ad i P4 Stockholm, menar att besparingarna hotar några av stadens viktigaste 

projekt.

”Man lägger ner institutioner som vänder sig till de som har det svårast i 

samhället. Det är hemlösa, människor som försöker jobba sig ur ett missbruk 

och vill bo på drogfria boenden, de boendena stänger man. Prostitutionsgruppen 

får mindre tjänster att jobba med. Det är precis kärnverksamheten man slår på, 

När mandatperioden lider 

mot sitt slut är det smärt-

samt tydligt för den bor-

gerliga majoriteten att det 

viktigaste vallöftet från 2006 

– jobbgarantin – grusats till 

oigenkännlighet. 
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säger Gösta Claesson” (Sveriges Radio P4 Stockholm, 15 december 2009).

Under mandatperioden införs skärpta krav på stockholmare som får eller 

ansöker om ekonomiskt bistånd, så kallat socialbidrag. Dessutom undantas SL-

kort från vad som omfattas av ekonomiskt bistånd, förutom för de fall då per-

sonen i fråga behöver det för att komma till arbete eller till aktiviteter kopplade 

till arbetssökande. Kristersson kommenterar åtstramningen med: ”Det är ingen 

stor besparing, men vi ser andra områden där pengarna skulle komma bättre till 

pass. Socialbidraget ska bara täcka det som är absolut nödvändigt.”

Att kunna resa kollektivt i Stockholmsregionen ses inte 

som ”absolut nödvändigt” av Kristersson. Stockholms 

stad sparar mellan 40 och 80 miljoner kronor på reformen 

(Svenska Dagbladet, 23 mars 2007).

Kristersson menar också att hemlöshet i staden inte är 

en bostadspolitisk fråga, utan enbart ska ses i förhållan-

de till psykisk ohälsa och narkotikamissbruk. Uttalandet 

är problematiskt med tanke på att Socialstyrelsen i sin 

årliga kartläggning från 2005, Hemlöshet i Sverige 2005 – 

omfattning och karaktär, visar att var fjärde hemlös uppger 

bostadsbrist som ett av skälen till deras situation.

Kristersson och majoriteten i Stadshuset möter hård kritik för nedskärning-

arna på det sociala området. Oppositionen pekar bland annat på att andelen 

hemlösa som sökt sig till stadens sociala enhet ökat med 10 procent, samtidigt 

som verksamheten väntas göra ett underskott med omkring tolv miljoner kro-

nor (Sveriges Radio P4, 27 maj 2008).

2007 utlovar den borgerliga majoriteten i Stockholm att den akuta hemlöshe-

ten i Stockholm ska halveras inom loppet av fem år. Men efter halva tiden har 

den i själva verket bara minskat med fyra personer – med andra ord en hundra-

del (Svenska Dagbladet, 12 juni 2010).

Den borgerliga majoriteten beslutar även att höja samtalstaxan för familje-

rådgivning med närapå det dubbla, ”då den inte tillhör våra allra mest priorite-

rade uppgifter” (Dagens Nyheter, 27 oktober 2009).

De snabba och genomgripande förändringarna märks 

överallt. Den privata sektorn uppmuntras att ta över stora 

delar av stadens verksamheter, samtidigt som det offent-

liga kliver tillbaka. Den borgerliga majoriteten och Kris-

tersson motiverar vågen av avknoppningar med att det 

ökar mångfalden av utförare, stimulerar konkurrens och 

höjer kvaliteten. 

Trots att det saknas forskning eller evidens för att så 

skulle vara fallet. Och trots att Statskontoret förklarat att 

avknoppningarna i själva verket kan vara olagliga1.

Moderaterna i Stockholms stadshus och Ulf Kristersson 

gör avknoppningspolitiken till styrets paradgren. I 2009 års budget för Stock-

1  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/avknoppning-kan-vara-olaglig
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holms stad sätter majoriteten utförsäljningarna i fokus: ”Staden ska aktivt 

stödja anställda som önskar avknoppa verksamhet. Detta sker genom avknopp-

ningskansliet och inom respektive bolagsstyrelse och nämnd.” (Budget 2009 för 

Stockholms stad, ”Ett Stockholm i världsklass”, 2009)

Under Kristerssons tid säljs åtskilliga verksamheter på olaglig grund. I flera av 

fallen anmäls försäljningarna till Europakommissionen, länsrätten och kam-

marrätten för att försäljningen inte anses marknadsmässig då enbart inventa-

rierna avgör priset.

Inte sällan gör de nya ägarna miljonklipp. 

EXEMPEL FRÅN AVKNOPPNINGSFABRIKEN

Upptäckarna AB

Under 2008 avyttras fyra förskolor – Bullerbyn, Ekbacken, Fantasia och Vindle-

ken – i stadsdelen Älvsjö till två förskolechefer för sammanlagt 805 000 kronor. 

Fyra år senare gör det nya bolaget, Upptäckarna AB, en sammanlagd vinst på 

närmare 17 miljoner kronor. Av dessa plockar aktieägarna ut nio miljoner kro-

nor i utdelning år 2013. (Dagens Nyheter, 18 januari 2013)

Kulturkrabaten AB

2007 köper förskolechefen Lena Ström fyra förskolor för 635 000 kronor. Åtta må-

nader senare gör företaget en vinst på fyra miljoner kronor. Två år senare, 2009, 

plockar Ström ut nio miljoner i vinst samtidigt som Kulturkrabaten AB köper en 

gård för ytterligare två miljoner kronor. (Dagens Nyheter, 3 september 2009)

Freja Assistanstjänst

2007 betalar chefen för stadsdelen Hässelby-Vällingbys ledsagarservice 3 000 

kronor för ett arkiv med ett komplett kundregister, behåller befintlig personal 

och hyr en lokal av kommunen. 2013 uppgår vinsten till 6,3 miljoner kronor. 

(Dagens Nyheter, 18 januari 2013)

Vantörs hemtjänst

2008 köper cheferna vid Vantörs hemtjänst verksamheten för 69 500 kronor, 

trots att den i själva verket är värderad till mellan 20 och 25 miljoner kronor. Nio 

månader senare omsätter bolaget 25 miljoner kronor och gör en vinst på över 

5 miljoner kronor. Försäljningen polisanmäls och förklaras 2010 olaglig i reger-

ingsrätten. (SVT Nyheter, 3 oktober 2010)

kristerssons tid i stockholms stadshus överskuggas även av flera kontro-

versiella affärer. 

2006 får han som socialborgarråd i Stockholm en hyreslägenhet via högsta 

ledningen för Ersta diakonisällskap. Bostaden är egentligen reserverad för svårt 

sjuka och hemlösa. Under samma period tecknar staden ett vårdavtal med Ersta 
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för miljonbelopp. När Kristersson 2009 konfronteras med uppgifterna i SVT-pro-

grammet Hemlös avviker han från intervjun (Utbildningsradion, 25 november 

2009). En förundersökning inleds, men målet läggs så småningom ned.

2010 uppmärksammas Kristersson återigen för en lägenhetsaffär. Den här 

gången har han fattat beslut om att sälja ut 1 200 allmännyttiga bostäder för re-

kordbilliga 6 600 kronor kvadratmetern till fastighetsbolaget Einar Mattsson AB. 

Bolagets vd, Stefan Ränk, har i sin tur ordnat hyreslägenhet åt Kristersson, som 

får behålla lägenheten trots att varken han eller hustrun är skriven på adressen 

(Aftonbladet, 6 oktober 2010). 
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SOCIALFÖRSÄKRINGSMINISTERN

efter den borgerliga koalitionens valseger 2010 utses Ulf Kristersson till 

socialförsäkringsminister. I en intervju för tidningen Expressen uppger Fredrik 

Reinfeldt att vänskapen mellan Filippa Reinfeldt och Ulf Kristersson påverkat 

rekryteringen. 

”Filippa kände honom och hans fru innan jag och Filippa träffades, så det 

är klart att det finns vänskapsband som har spelat in…” (Expressen, 6 oktober 

2010).

I samband med utnämningen får Kristersson frågan om han har några ”ske-

lett i garderoben”. Han berättar då att han under 2001 haft städhjälp utan att 

betala skatt, samt varit fem dagar sen med en restskattsinbetalning.

Det är ingen liten uppgift Ulf Kristersson har på sitt bord när han kliver in i 

Reinfeldts ministär. Den omstridda sjukförsäkringsreform som tidsbegränsar 

sjukförsäkringen med en bortre parentes, den så kallade stupstocken, är nu 

hans ansvar. Reformen genomfördes två år tidigare och har väckt både känslor 

och kritik.

I november samma år skriver Kristersson en debattartikel i Dagens Nyheter, 

till försvar för sjukförsäkringsreformen. Han förklarar att 

den ”kommer i historiens ljus att kvala in bland de stora 

i svensk socialpolitik”. Kristersson medger visserligen att 

reformen fått oönskade konsekvenser ”som aldrig varit 

avsedda”, men understryker samtidigt att han inte är in-

tresserad av att lyssna till de som vill avskaffa stupstock-

en (Dagens Nyheter, 11 november 2010).

I texten betonar han att alliansregeringen representerar 

en ”mänsklig arbetslinje”. Men trots att regeringen och 

Ulf Kristersson gör sitt bästa för att framhäva reformen är 

verkligheten en annan.

Stupstocken möter motstånd och en massiv storm från 

allmänheten. Under mandatperioden 2010–2014 inkommer 1 110 diarieförda 
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brev till statsrådsberedningen, riktade till Ulf Kristersson. Skrivelserna rymmer 

klagomål, kritik och synpunkter på regeringens sjukförsäkringsreform.

Det är dyster läsning som öppnar fönstret mot en frustrerad, uppgiven och 

ofta desperat allmänhet som hamnat i kläm. Här följer ett urval:

  ◆ MS-sjuk, november 2010 (dnr S2010/08105/Sr).
  ◆ Egenföretagare, september 2011 (dnr S2011/08433/Sr).
  ◆ Cancersjuk, mars 2012 (dnr S2012/01859/Sr).
  ◆ Barn till förälder som tagit livet av sig, mars 2011 (dnr S2011/03650/Sr).
  ◆ Njursjuk, augusti 2011 (dnr S2011/07083/Sr).
  ◆ Anhörig som oroar sig för sin väns hälsa, juni 2011 (dnr S2011/06376/Sr).
  ◆ Sjukskriven student, juni 2011 (dnr S2011/06288/Sr).
  ◆ Dialyspatient, januari 2011 (dnr S2011/00823/Sr).
  ◆ Brev om läkarintyg som inte godkänts av Försäkringskassan, maj 2011  

(dnr S2011/04852/Sr).
  ◆ Hemlös med åttaårig son, januari 2012 (dnr S2012/00119/Sr).
  ◆ Arbetsskadad, mars 2011 (dnr S2011/03458/Sr).
  ◆ Kvinna som lider av utmattningssyndrom, februari 2011 (dnr S2011/01917/Sr).
  ◆ Brev om ”etnisk utrensning av handikappade”, februari 2011 (dnr 

S2011/01484/Sr).
  ◆ Brev om bristen på mänsklighet i sjukförsäkringen, januari 2011  

(dnr S2011/00395/Sr).
  ◆ Brev om att regeringen och Ulf Kristersson måste följa riksdagens beslut 

om att slopa sjukförsäkringsreformen, februari 2012 (dnr S2012/01452/Sr)
  ◆ Förälder om att vara utförsäkrad och inte kunna sörja sitt barns bortgång, 

maj 2012 (dnr S2012/03430/Sr).
  ◆ Trafikskadad, september 2013 (dnr S2013/06756/Sr).
  ◆ Brev med anledning av anhörigs självmord, augusti 2013  

(dnr S2013/05917/Sr).

Fram träder en bild av människor som fastnar i välfärdens allt större revor, en 

centrifug av livsöden som berörs av de nya reglerna.

Brevskörden speglar också den allmänna opinionen. I en opinionsundersök-

ning i december 2010 får Ulf Kristersson sämst betyg av 

samtliga ministrar i regeringen (Aftonbladet, 29 december 

2010).

Men trots kritiken från läkare, opposition och allmän-

het fortsätter det hårdnackade försvaret av reformen.  

I en intervju i Kommunalarbetaren menar Kristersson att 

människorna som hamnar i kläm ”inte har med de nya 

reglerna att göra” utan beror på enskilda handläggares 

misstag (Kommunalarbetaren, 11 januari 2011).
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I juli 2014 skriver cancersjuka Maria Lodenborg ett Facebookinlägg (Aftonbladet, 

9 juli 2014) som blixtbelyser socialförsäkringsreformens avigsidor: 

Jag känner mig levande begravd just nu […] I februari fick jag reda på att 

min cancer var tillbaka. Till skillnad från förra gången så gick tumören 

denna gång ej att operera […] Försäkringskassan nekar mig sjukpenning. 

Varför? Jo för att jag ’inte anmält mig sjuk till de inom 7 dagar från min 

första sjukdag.’

Det är svårt att värja sig från bilden att socialförsäkrings-

reformen tvingats igenom som ett ideologiskt prestige-

projekt. Trots konsekvenser. Trots invändningar. I sam-

band med protesterna vägrar Kristersson dessutom följa 

två riksdagsbeslut som kräver en återgång till de gamla 

reglerna i sjukförsäkringen.

”Det är inte ansvarsfullt att med berått mod gå tillbaka 

till ett gammalt begrepp som vi vet hade samma problem 

som dagens”, förklarar Kristersson i en intervju med TT 

(TT, 16 februari 2012).

2012 går det så långt att regeringen hotas av en misstroendeförklaring. Men 

bara några dagar senare, den21 februari 2012, ber Ulf Kristersson om ursäkt:

”Om jag uttryckt mig på sådant sätt att riksdagen uppfattat att jag inte res-

pekterat riksdagens beslut ber jag om ursäkt för det. Jag tar riksdagens beslut på 

stort allvar”, säger Kristersson (TT, 21 februari 2012).

Den borgerliga regeringen föreslår också höjd pensionsålder, något Ulf 

Kristersson kommenterar med att svenskar måste hålla sig i form för att jobba 

längre:

Man har ett ansvar att hålla sig i fysisk trim. I vissa jobb ingår det som en 

del av jobbet att hålla sig i trim. Andra tvingas fysiskt tänka på det, hur ska 

jag hålla mig i fysisk form? (Dagens Nyheter, 16 maj 2013)

Under sin tid som socialförsäkringsminister, när den psykiska ohälsan ökar, 

föreslår Kristersson även att fler psykiskt sjuka bör jobba:

Jag önskar att de som blir ordinerade sjukskrivning också i hög grad ordine-

ras att det i sjukskrivningen ingår att de ska vara på arbetet kanske ett par 

timmar i veckan. (Dagens Nyheter, 16 maj 2013)

I en debattartikel i tidskriften Axess (Axess, nr 2, 9 mars 2011), med rubriken 

”Bevara och förnya välfärdspolitiken”, skriver Kristersson friskt om historien: 

”Den svenska välfärdsmodellen utvecklades under samsyn mellan höger och 

vänster.” Påståendet är både häpnadsväckande och direkt felaktigt. I oktober 

I samband med pro-

testerna vägrar Kris-

tersson dessutom följa 

två riksdagsbeslut som 

kräver en återgång till 

de gamla reglerna i 

sjukförsäkringen.



tankesmedjan

rapport nr 4 | 2018 från homo bidragus till stupstock och låglönejobb

22 |

samma år fortsätter Sofia Arkelsten, Moderaternas dåvarande partisekreterare, 

historieförfalskningen när hon hävdar att M ”varit en stark drivkraft för rösträtt, 

mot apartheid, för jämställdhet” (Dagens Nyheter, 24 oktober 2011.

LISTA ÖVER ULF KRISTERSSONS PROPOSITIONER  

SOM STATSRÅD UNDER MANDATPERIODEN 2010–2014: 

  ◆ Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg.
  ◆ Enklare regler i socialförsäkringen. 
  ◆ Återinförande av begreppet ”normalt förekommande arbete”.
  ◆ Förtydligande av arbetsgivarens ansvar för sjuklön.
  ◆ Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien.
  ◆ Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea.
  ◆ Nordisk konvention om social trygghet.
  ◆ Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg.
  ◆ Enhetlighet inom socialförsäkringen när det gäller ränteuttag.
  ◆ Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. 
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PARTILEDAREN

när dimmorna efter anna kinberg batras avgång som moderat partile-

dare lagt sig är Ulf Kristersson solklar favorit. Av partiets 22 länsförbund har 

16 nominerat honom, liksom MUF och Öppna moderater. Två länsförbund har 

nominerat Carl Bildt, liksom M-kvinnorna. Mikael Odenberg uttrycker också 

sitt intresse för att kandidera, för att skapa en öppen process och ”tvinga andra 

kandidater att träda fram”. 

Den 1 oktober 2017 väljs Ulf Kristersson till ny partiledare för Moderaterna 

i samband med partiets årsstämma. Året dessförinnan har det stormat i det 

gamla högerpartiet. Anna Kinberg Batras partiledarskap 

har varit något av en dans längs en knivsegg, där mullret 

från partiets kommunpolitiker till slut blir för högt.

I sitt installationstal den 1 oktober återanvänder Ulf 

Kristersson formuleringar från nittiotalet. ”Ett parti för 

hoppfulla” är rubriken2 . Han efterlyser också ett seriösa-

re tonläge i politiken: ”Nu behövs det helt enkelt några 

vuxna i rummet”, deklarerar han till ombudens applåder. 

Den 8 januari 2018, när Ulf Kristersson suttit 100 dagar 

som M-ledare, intervjuas han i Aftonbladet. Han förklarar att han vill återinföra 

den djupt kritiserade så kallade stupstocken, som slopades av den rödgröna 

regeringen 2016.

”Varenda seriös sjukförsäkring i världen har tydliga tidsgränser. Du har tids-

gränser för att komma tillbaka i arbete, om du aldrig kan göra det så kallas det 

förtidspension. Att inte ha tidsgränser är ett sätt att säga att vi låter sjukskriv-

ningar pågå hur länge som helst.” (Aftonbladet, 8 januari 2018).

I samma intervju understryker Kristersson att pensionsåldern måste höjas, 

men ”att det inte räcker”. Han vill i stället göra en ”total översyn” av pensions-

systemet och studiemedelssystemet.

2 https://moderaterna.se/sites/default/files/page_attachments/2017-10/tal%20Ulf%20Kristersson%20 
171001.pdf
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Ulf Kristersson representerar något annat än Anna Kinberg Batra. Han är inte 

kvinna och signalerar till en början att han inte är intresserad av samtal och 

potentiellt samarbete med Sverigedemokraterna.

”Det [förhandlingar med SD] är inte aktuellt nu överhuvudtaget, utan det är 

bara Alliansens gemensamma besked som kommer vara aktuella. För det är 

bara det som är meningsfullt, det är bara när Alliansen är enad som vi har något 

genomslag”. (TV4, 1 september 2017)

I januari 2018 upprepar Kristersson budskapet.

”Jag kommer inte samarbeta, samtala, samverka, samregera med SD, däremot 

ska mina väljare veta att jag kommer att göra allt jag kan för att det jag går till 

val på ska få så stort genomslag som möjligt efter valet” (Aftonbladet, 8 januari 

2018).

När Ulf Kristersson möter SD-ledaren Jimmie Åkesson 

i SVT Agenda den 29 april stänger han dörren för samar-

bete. 

Sedan svänger det snabbt.

När Ulf Kristersson deltar i Agendas partiledardebatt 

den 3 maj 2018 förklarar han i stället att han vill se en 

”bred migrationsuppgörelse” som även inkluderar Sveri-

gedemokraterna. 

”Ja, jag tänker inte börja med att utesluta partier. Låt 

alla som vill diskutera det här vara med i samtalen”, för-

klarar han för Dagens Nyheter efter debatten. (Dagens Nyheter, 3 maj 2018)

Vilken roll Sverigedemokraterna kan få i en eventuell borgerlig regeringsbild-

ning förblir en öppen fråga.
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FRAMTIDEN

ulf kristerssons politiska resa vittnar om en människa som intresserar sig 

för kopplingen mellan ideologi och dagspolitik. Han är därmed varken Fredrik 

Reinfeldt eller Anna Kinberg Batra. Hans ledarskap präglas av en tydlig tanke 

om att genomföra förändring utifrån en viss kompassriktning. Det går att argu-

mentera för att det bara är början på en nyorientering, en klar högergir jämfört 

med tidigare år. 

Inför valet 2018 profilerar sig Ulf Kristersson som en politiker med erfarenhet 

och kompetens att effektivisera och modernisera arbetsmarknaden. För den 

som studerar hans politiska bana och gärning är det 

skäl till oro. Kristersson gör ingen hemlighet av hur han 

vill förändra Sverige. Skatterna ska sänkas. Lönerna ska 

tryckas tillbaka. Välfärdens omfång ska krympa.

Erfarenheterna från den kapsejsade jobbpolitiken i 

Stockholms stad är knappast ett styrkebesked. Avknopp-

ningspolitikens hårdnackade genomförande vittnar om 

en övertro på privata snarare än gemensamma intressen.

Ulf Kristersson har av allt att döma en moralisk över-

tygelse om att samhället måste ta i med hårdhandskarna 

mot människor som är sjuka, arbetslösa eller i behov av 

hjälp. Det är ingen hemlighet, det står fritt för vem som 

helst att studera. Ulf Kristersson tror helt enkelt inte på välfärdssamhället. 

Han har heller aldrig tagit avstånd från ungdomens svepande nyliberala at-

tacker på välfärdsstaten. Tvärtom går det att argumentera för att tankarna lever 

vidare, fortplantas i politisk handling. Det framgick med all önskvärd tydlighet 

under hans tid som socialförsäkringsminister. Stupstocken fick katastrofala 

konsekvenser.

Den politiska debatten intresserar sig alltför sällan för hur partier och folkval-

da vill förändra samhället över tid. Vad händer om vi lägger samman reformer 

och drar ut idéerna i tangentens riktning?
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Det stora frågetecknet inför valet i september är hur det ambivalenta förhål-

landet till Sverigedemokraterna ska utvecklas. Liksom sin föregångare, Anna 

Kinberg Batra, leder Kristersson ett parti med inre slitningar. Både ideologiska 

och strategiska.

Somliga vill närma sig Sverigedemokraterna. Flera lokala företrädare kräver 

ett organiserat samarbete. Men också etablerade partiföreträdare. 4 april 2018 

kräver den före detta moderatledaren Ulf Adelsohn att Kristersson ska ”bjuda in 

SD till samtal”. Lena Adelsohn Liljeroth, tidigare moderat kulturminister, poäng-

terar att det är ”osmart” att inte bjuda in till ”sonderande samtal” (Expressen, 4 

april 2018).

Vi vet helt enkelt inte hur Moderaterna under Ulf Kris-

tersson kommer att agera i relation till Sverigedemokra-

terna. Beskeden har varit för tvetydiga och motstridiga. 

När de sista raderna i den här rapporten skrivs rappor-

terar medier om hur Ulf Kristersson vacklar, från en dag 

till en annan, i synen på Sverigedemokraterna. Tidigare 

skepsis har mildrats, öppenheten är en annan.

Den senaste given är att han är öppen för samtal med 

partiet. En borgerlig regering, med aktivt eller passivt stöd av Sverigedemokra-

terna, kommer också behöva driva igenom Jimmie Åkessons politik. Den saken 

är säker.

Sammanfattningsvis går det en röd tråd från Kristerssons ideologiska resa 

i MUF till hans politiska beslut i Stockholms stadshus, i regeringen och som 

moderat partiledare.

När Ulf Kristerssons partikollega Bo Lundgren var ledare för M gick partiet till 

val på ett massivt systemskifte med skattesänkningar på 130 miljarder kronor. 

Allt tyder på att Kristersson också vill förändra välfärden – och samhället – i 

grunden. Ulf Kristersson är därmed en fantastisk statsminister för väljare som 

vill se ett samhälle där marknadslösningarna är normaltillstånd, där trygghet i 

livets olika skeden stryps och där inkomstklyftorna ökar.

Frågan är bara om väljarna också är beredda att svälja eftergifterna som en 

borgerlig regering sannolikt kommer tvingas göra till Sverigedemokraterna. För 

som Ulf Kristersson själv skriver med anledning av MUF:s 80-årsjubileum: ”Ju 

mer skit under naglarna du är beredd att få, desto tydligare ska din bild av rätt 

och fel vara” (Svensk Tidskrift, 28 november 2014).

Vi vet helt enkelt inte hur 

Moderaterna under Ulf Kris-

tersson kommer att agera i 

relation till Sverigedemokra-

terna.
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ULF KRISTERSSONS MEST  
KONTROVERSIELLA

1. DEN SVENSKA MODELLEN ÄR SOM APARTHEID

”I Sydafrika finns det lagar som ger svarta underläge på alla möjliga områ-

den. I Sverige finns det lagar som ger ungdomar handikapp framför allt på 

arbetsmarknaden. Vad det handlar om är en gradskillnad, inte en artskillnad.” 

(Non-working generation, 1994)

2. FYRTIOTALISTER ÄR HOMO BIDRAGUS

”Varför ska vi lita på dem när de bara skor sig själva och 

lämnar notan och resterna av systemet till oss? Det är 

inte en oberättigad fråga.” (Generationskriget, 1993)

3. PSYKISKT SJUKA SKA HÅLLA SIG I TRIM

I samband med den borgerliga regeringens förslag om höjd pensionsålder upp-

manar Kristersson psykiskt sjuka att röra på sig mer:

”Man har ett ansvar att hålla sig i fysisk trim. I vissa jobb ingår det som en del 

av jobbet att hålla sig i trim. Andra tvingas fysiskt tänka på det, hur ska jag hålla 

mig i fysisk form?” (TV4, 10 april 2013)

4. ALLA ÄR INTE BEGÅVADE NOG ATT STUDERA

”Man behöver inte vara elitist för att inse att olika människor är olika begåvade 

för t ex studier.” (Svensk Tidskrift, 1989)

Till saken hör även att 

medlemsavgift i en 

arbetsgivarorganisation 

är avdragsgill för företag 

och andra arbetsgivare. 
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5. VÄLFÄRDEN MÅSTE GE VIKA

”Det är den ’socialdemokratiserade’ välfärdsyran som brett ut sig i alla partier 

sedan 60-talet som nu måste ge vika.” (Svensk Tidskrift, 31 december 1992)

6. VÄGRAR UTTALA SIG OM LÄGENHETSAFFÄR

När Kristersson får frågan hur det känns att bo i en lägenhet som vikts åt svårt 

sjuka och hemlösa svarar han ”inga kommentarer” och lämnar intervjun. 

(SVT-programmet Hemlös, 2006)

7. PSYKISK SJUKA SKA GÅ TILL JOBBET

”Jag önskar att de som blir ordinerade sjukskrivning också i hög grad ordineras 

att det i sjukskrivningen ingår att de ska vara på arbetet kanske ett par timmar i 

veckan.” (Dagens Nyheter, 16 maj 2013)

8) HISTORIEFÖRFALSKNING

”Den svenska välfärdsmodellen utvecklades under samsyn mellan höger och 

vänster.” (Uttalande i samband med seminarieserien Svensk välfärdspolitik 100 

år)

9. ANKLAGAS FÖR RASISM

Moderaternas programbok, Land för hoppfulla, möts av massiv kritik för svepan-

de formuleringar om invandrare. Ett avsnitt ursäktar rasismen när människor 

”som jobbat och bidragit i alla år och ändå kände att de inget fick” uttrycker sig 

om en ”’svartskallefamilj’ som kan leva gott”. (Land för hoppfulla, 1997)

10. VÄLFÄRDSSTATEN MÅSTE BEKÄMPAS OCH AVVECKLAS

[Vi har] ”ett uppdrag att bekämpa och avveckla välfärdsstaten.” Ulf Kristersson 

och Thomas Idergard sågar hela det svenska välfärdsbygget. (Svensk Tidskrift, 

1990)
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