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Den enfaldige politikern?

Politiker brukar i ekonomisk teori beskrivas som en välvillig diktator eller som 
egoist och opportunist. Med Johannes Lindvalls avhandling om svensk ekono-
misk politik som utgångspunkt ger texten en bild av vad svenska politiker gjorde 
i den ekonomiska politiken från 1930-talet och framåt. För perioden 1991 till 
2002 är framställningen bitvis självbiografisk.

I texten ges exempel på politikers opportunism, men också på politiskt mod 
och framsynthet. De samhällsteorier som motiverat flyttandet av makt från 
direktvalda politiker till förment opolitiska experter, bygger på förenklat och 
snedvridet tänkande. Politiker är i genomsnitt varken bättre eller sämre, varken 
enfaldigare eller klokare än andra. Som alla andra är de motsägelsefulla och 
omöjliga att fånga in i samhällsforskares idealbilder.

Eva Mörk (2003) var i en ledare i Ekonomisk Debatt kritisk mot national-
ekonomers onyanserade bilder av politiker. Varken den välvillige diktatorn 
som maximerar folkets välfärd från förr eller den egoistiske och opportu-
nistiske politikern från den moderna teorin, kommer i närheten av verklig-
heten. Mörk manade oss att se politiker mer som vanliga medborgare. Jag 
instämmer helhjärtat och vill skärpa och vidga kritiken till att gälla nästan 
hela den akademiska samhällsforskningen och till sättet att behandla inte 
bara politikern som individ, utan hela den politiska demokratin. 

Kanske kan man tycka att dessa bilder av enkelspåriga varelser, som rör 
sig i de tänkta samhällenas tunna luft, inte är så farliga. Men från abstrak-
tionerna har framför allt nationalekonomer dragit slutsatser med långtgå-
ende politiska konsekvenser. Det mest uppenbara exemplet är den reforme-
ring av centralbankernas ställning som förordats och fått genomslag efter 
rekommendationer av en ganska enig ekonomkår. Nu ökar trycket på att 
även makten över finanspolitiken skall flyttas från parlament till regeringar 
och därifrån till förment opolitiska experter. Också dessa förslag kan härle-
das från den tämligen enfaldige modellpolitikern. 

Nu när jag börjat bläddra i gamla anteckningar och fundera på om jag 
skall skriva egna minnen från elva och ett halvt år som riksdagsman, mest i 
finansutskottet, samt från tio år som vice partiordförande i vänsterpartiet, 
så är det naturligt att jag utgår från mig själv. Men självklart är det inte lätt 
att kartlägga det egna beteendet. Minnet är flexibelt, det låter sig lätt läg-
gas till rätta. Jag märker hur lätt det är att lura sig själv. Vi vill ju så gärna 
ha positiva eftermälen. Då är det lätt att leta upp de goda historierna: när 
vi segrade, när vi vågade säga sanningen. Men vi bläddrar helst förbi liken i 
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garderoben, halvlögnerna, inställsamheten och opportunismen. 
Denna text var från början avsedd som en recension av Johannes Lind-

valls (2004) doktorsavhandling i statskunskap. Och till en del är den fortfa-
rande det. Men avhandlingen får också bilda bakgrund till några egna sub-
jektiva berättelser om svensk ekonomisk politik från 1930-tal till millennie-
skiftet. Från riksdagsvalet 1991 är historiken delvis självbiografisk. 

Lindvall har intervjuat så gott som alla huvudrollsinnehavare i de senaste 
decenniernas svenska ekonomiska politik. Smickrande nog ville han fråga 
ut också mig. Men jag var sjuk då jag fick frågan, hade ”gått in i väggen”, 
en förskönande omskrivning för ett depressivt tillstånd, som delvis utlösts 
av grubblerier kring min egen roll som politiker. Jag bad om uppskov med 
intervjun och det blev försent. Det var nog tur att jag slapp. För då (strax 
efter valet 2002) var jag ännu starkt känslomässigt berörd av ämnet. Nu tror 
jag mig ha något mer distans.

De frågor som Lindvall ställer explicit, liksom de som ligger inbyggda 
i hans text, är extremt svåra att besvara: Varför överlevde de ”keynesian-
ska” tankemönstren längre i Sverige än i andra jämförbara länder? Varför 
och när övergavs de? Vilka bar skulden för, alternativt skall ha äran av, att 
den svenska modellen byggdes om och målen för den ekonomiska politiken 
ändrades? Vilken roll spelade olika politiker? Lyssnade de till folkliga opi-
nioner? Hur mycket påverkades de av ekonomernas råd? Var de kanske bara 
viljelösa redskap för en obönhörlig historisk logik? Lindvall försöker klokt 
nog inte ge några helt entydiga svar. 

I avhandlingen förklaras den ekonomiska politiken inom ramen för tre 
modeller för förändring med stigande grad av omfattning: Genom förhand-
lingspolitik (politics of bargaining) ändras den politiska styrningens inställ-
ningar (the setting), som till exempel vid överbryggningspolitiken 1974/75. 
Genom expertpolitik (politics of expertise) ändras valet av ekonomisk-poli-
tiska styrmedel, som när den aktivistiska finanspolitiken ersätts av norm-
politik under 1980-talet. Genom avsiktspolitik (politics of purpose) ändras 
målen för den ekonomiska politiken, som i finansplanen 1991, där låg infla-
tion ersatte full sysselsättning som uttalat mål nummer ett.

Jag har lite svårt att uppfatta poängen med dessa begrepp och är osä-
ker på Lindvalls tidsbestämning och gradering av förändringarnas omfatt-
ning. Jag tror att den mest omfattande förändringen av den ekonomiskt 
politiska praktiken, om än ej i retoriken, tvingades fram av ändringar i det 
globala ekonomiska systemet under 1970-talet. Bytet av mål 1991 var bara 
ett offentligt erkännande av en omläggning, som 1980-talets avregleringar 
redan i praktiken tvingat fram. 

Men detta är inte några avgörande invändningar. Lindvalls framställ-
ning är bredare, mer nyanserad och realistisk än det mesta jag läst i detta 
ämne. Min enda väsentliga kritik gäller sättet att beskriva, förklara och vär-
dera politikernas beteende. Och den kritiken riktar jag inte i första hand 
mot Lindvall, utan mot nästan alla de akademiska samhällsvetare jag läst 
i detta ämne. I slutet av artikeln försöker jag dra några egna slutsatser om 
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politikernas roll. Men egentligen har jag bara en enda tes som jag anser mig 
kunna belägga med en rimlig nivå av trovärdighet: Politikerna och de poli-
tiska processerna är oändligt mycket mer motsägelsefulla och mångsidiga 
än i de akademiska teorierna om samhället.

1. Vem skapade folkhemmet?
Lindvalls avhandling handlar i första hand om den ekonomiska politiken 
efter ”de gyllene åren”, dvs från och med 1970-talets början. Men han kom-
mer också in på förhistorien: 1930-talets ”nya ekonomiska politik” och den 
svenska modell som växte fram därefter. Hans historia är i denna del inte så 
annorlunda från föregångarnas: Socialdemokratin var som parti först med 
att förorda keynesiansk politik i Sverige. En viktig bakgrund till det var att 
Ernst Wigforss som finansminister efter 1932 års valseger inspirerades av 
Keynes och de ”protokeynesianska” medlemmarna av ”Stockholmssko-
lan”. Senare enades partierna om den nya ekonomiska politiken, som under 
de första decennierna efter det andra världskriget ”formades av keynesia-
nismen” (Lindvall s 28, s 154-156).

Om Lindvall med att ”forma ekonomisk politik” menar sättet att offent-
ligt motivera en viss finans- och penningpolitik och om han med ”keynesia-
nismen” menar den abstrakta makroekonomiska lärobyggnad, som Keynes 
och hans akademiska uttolkare byggt upp, så godtar jag i huvudsak beskriv-
ningen. Men om ”ekonomisk politik” tolkas bredare och om ”keynesia-
nism” mer allmänt står för en statlig politik för att utjämna konjunkturer 
och mobilisera oanvända resurser, så är beskrivningen mer tveksam. För i så 
fall fanns det ”keynesianska” tänkandet långt före och i samtiden tämligen 
oberoende av Keynes (Lönnroth 1993). 

Svensk socialdemokrati fick regeringsmakten efter valet hösten 1932 
på ett program som bland annat innehöll statliga lån till offentliga arbe-
ten med något höjda löner. I ”kohandeln” med bondeförbundet i maj 1933 
fick regeringen stöd för den politiken i utbyte mot ökat stöd för jordbruket. 
Man kan ifrågasätta i vilken grad det verkligen handlade om en ny sorts 
ekonomisk politik. Budgeten var mycket försiktigt expansiv, konjunktur-
uppgången hade inletts flera år innan s-regeringens politik slagit igenom. 
Nästan alla som nyligen skrivit om frågan verkar eniga om det (Eklund 
1999, Jonung och Fregert 2003, Söderström 2004).

Viktigare var det ideologiska genomslaget inom särskilt arbetarrörel-
sen. Genom minskad arbetslöshet och snabb återbetalning av krislånen 
vann socialdemokratin från och med denna tid ett stort förtroende hos det 
svenska folket som främsta garant för ökad sysselsättning och stabil ekono-
mi. Därmed blev det också legitimt att hävda att regeringspolitiken kunde 
bedrivas inte bara i arbetarklassens, utan i hela folkets intresse. 

Med framgångarna kom också ett intresse bland industrins ägare att 
legitimera sig i det nya statsbärande partiet. En ny relation mellan stats-
makt, fackföreningsrörelse och kapitalmakt kunde etableras. Saltsjöbadsav-
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talet var det mest avgörande resultatet av denna klimatförändring. Från och 
med nu accepterade svensk socialdemokrati och fackföreningsrörelse indu-
striägarnas bestämmanderätt i produktionen. Villkoret var att acceptera en 
statsmakt och en facklig rörelse som drev en social och utjämnande politik. 

Den ändrade och mer positiva syn på arbetarrörelsen som hade växt fram 
i det borgerliga Sverige parat med allmänhetens ökade misstro mot en oreg-
lerad och spekulativt inriktad kapitalism smittade av sig på den akademiska 
världen. Bertil Ohlin lanserade begreppet ”Stockholmsskolan”. Lindvalls 
uppfattning, att Ernst Wigforss inspirerats inte bara av Keynes, utan också 
av de ”protokeynesianska medlemmarna av Stockholmsskolan” har ifråga-
satts. Så hävdade exempelvis Landgren (1960) att de nya idéerna först lanse-
rades av Wigforss och att nationalekonomernas anslutning kom senare och 
mera gradvis. Wigforss själv hänvisade i sina Minnen mer till Marx och till 
andra brittiska liberaler än Keynes. Han skrev också långt senare:

Vad skulle skillnaderna ha varit om insatserna från 20-talets engelska 
liberaler inte hade uppmärksammats inom svensk socialdemokrati? Kan 
man tro att partiet skulle ha slagit in på samma väg och vid samma tid? 
För min del kan svaret inte bli annat än ja (Wigforss 1960, s 193).

Jag tror Wigforss har rätt. I sina olika varianter föddes de nya idéerna i näs-
tan alla länder och i hela den nya generation av politiker som trädde fram 
under krisen. Keynes och andra nationalekonomer skapade det mesta av 
den vetenskapliga överbyggnaden först i efterhand.

2 Vems fel var devalveringspolitiken?
Internationellt ändrades både de ekonomiskt politiska realiteterna och 
debattklimatet radikalt under 70-talets första år. Det gamla relativt stabila 
valutasystemet bröt samman, kapitalrörligheten och den internationella 
finansmarknaden växte. Regeringars möjlighet att genom ekonomisk poli-
tik kontrollera efterfrågan försvagades. Möjligheten att på förhand bedöma 
de realekonomiska utfallen av löneavtal minskade. Sociala kontrakt mellan 
stat, kapital och arbete blev svårare att upprätthålla. 

Det keynesianska tankemönstret och den fulla sysselsättningen som 
övergripande mål för den ekonomiska politiken levde, enligt Lindvall, kvar 
längre i Sverige än genomsnittligt internationellt. Omläggningen till den 
sorts normbaserade politik, som dominerar idag, dröjde ända till de drama-
tiska krisåren vid övergången från 1980-tal till 1990-tal. Är denna datering 
korrekt? Var det i så fall bra eller dåligt att omläggningen dröjde? Och vem 
bar ansvaret för kriserna och för omläggningen av politiken? Svaren också 
på de frågorna har fortfarande stark ideologisk sprängkraft. 

Lindvalls förklaring till att skiftet kom senare i Sverige än internatio-
nellt är att den keynesianska politiken här hade en bredare och starkare 
politisk förankring. Förändringarna kom gradvis under 1980-talet, men det 
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avgörande skiftet kom först vid decenniets slut då det ”sociala partnerska-
pet” bröt samman och målen för den ekonomiska politiken ändrades. Detta 
skifte av mål var viktigare än ekonomernas ändrade tänkande, som kom 
redan i början av 1980-talet (Lindvall, s 129 ff). 

I stort tror jag att han har rätt. Men jag tror också att man, mer än vad 
Lindvall gör, måste skilja på yttre former och underliggande realiteter. Det 
är sant att keynesianismens principer hyllades längre här än internationellt. 
Men det var mer det offentliga erkännandet av att kursen lagts om som 
dröjde, snarare än de faktiskt genomförda förändringarna. 

Den snabba ekonomiska tillväxten på 1950- och 60-talen var ett interna-
tionellt fenomen som grundades på teknikförnyelse, återuppbyggnad efter 
kriget och låga oljepriser. Men också den institutionella ram som skapats i 
andan från Bretton Woods hade sin betydelse. Försöken till stabiliserande 
efterfrågestyrning via främst finanspolitiken kan också ha bidragit något, 
men som Söderström (2004) påpekar skall man nog inte överdriva detta för 
svensk del.

Dollardevalveringen och det därpå följande sammanbrottet för det inter-
nationella valutasystemet med fast växelkurs inskränkte starkt handlings-
utrymmet för finanspolitiken. Den svenska regeringen med finansminister 
Sträng i spetsen försökte strama åt ekonomin för att komma tillrätta med 
växande inflation och bytesbalansunderskott under det tidiga 70-talets s k  
stagflationsår. För detta angreps Sträng inte bara av den borgerliga opposi-
tionen, som talade om ”de förlorade åren”, utan också från ledande natio-
nalekonomer som Assar Lindbeck och Erik Dahmén. Idag är bedömningen 
en helt annan (Lönnroth 1988, Söderström 2004).

Att svenska politiker under krisåren i mitten av 70-talet, i motsats till i 
de flesta andra länder, försökte sig på en ”överbryggningspolitik”, berodde 
säkert till en del på hur den tidigare åtstramningen hade bemötts. Men där 
fanns också realekonomiska förklaringar. Sämre bytesförhållanden genom 
dollarförsvagning och oljeprishöjningar kunde här delvis kompenseras 
genom stigande exportpriser på skog och järn. Sverige hade bättre råd med 
expansionspolitik än många av våra konkurrentländer.

Där fanns en bred politisk enighet om överbryggningspolitiken. Under 
valrörelsen 1976 hävdade folkpartiets och centerns företrädare rentav att det 
var deras partier som pressat fram den. Kanske bidrog det till den borger-
liga valsegern hösten 1976. Svensk konkurrenskraft försvagades nu drama-
tiskt. Den borgerliga regeringen anpassade sig genom tre devalveringar och 
omfattande statsstöd till krisdrabbade näringar. Få etablerade fackekono-
mer ifrågasatte denna politik. De få som ändå gjorde det och som försiktigt 
pläderade för monetarism och inflationsnormer, som Johan Myhrman och 
Lars Jonung, möttes av tystnad eller avståndstaganden (Lönnroth 1988).

Fanns det några alternativ till devalveringspolitiken? Det ursprungliga 
förslaget till löntagarfonder från 1975 kunde tolkas som ett erbjudande från 
fackföreningsrörelsen att byta återhållsamma lönekrav och bantad offentlig 
sektor mot ägarmakt. Men förslaget attackerades hårt från alla håll. Från 
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vänster sades att förslaget innebar att arbetarklassen skulle underordna sig 
kapitalismen. Från höger utmålades fondförslaget som ett utslag av ”öst-
statssocialism”. Assar Lindbeck, den i särklass mest tongivande svenske 
samhällsvetaren vid den tiden, skrev i Sveriges största morgontidning: 

Personligen kan jag inte komma till någon annan slutsats än att Meidners 
förslag i själva verket utgör det största hotet mot ett pluralistiskt samhälle 
som Sverige utsatts för på flera decennier. Det vore därför en tragedi om 
svensk fackföreningsrörelse skulle göra Meidners debattinlägg till sitt 
program (Dagens Nyheter 25 mars 1976, se Lindbeck 1979, s 51). 

Socialdemokraterna förlorade valet. Meidners fonder gjordes om till en 
tämligen harmlös utbyggnad av AP-fonderna. Därmed återstod knappast 
något annat för svenska exportföretag än den gradvisa anpassningen till 
de löne- och vinstnivåer som krävdes för att överleva på en växande glo-
bal finansmarknad. Devalveringarna gav en tids respit. De svenska politiker 
som i detta läge och i strid med majoriteten av nationalekonomerna, hade 
förordat chockterapi i Milton Friedmans anda, hade knappast haft stora 
chanser att göra sig gällande. 

3. Vem bytte mål för den ekonomiska politiken?
Vid den andra stora oljeprishöjningen 1979/80 blev problemen i svensk eko-
nomi än mer akuta. Inflationstakten och underskotten i offentliga finanser 
var på väg mot rekordnivåer. Något måste göras. Den borgerliga regering-
ens ledande ekonomiska politiker började nu, enligt vad de själva uppger i 
intervjuer med Lindvall, att ompröva de gamla doktrinerna. På hösten 1980 
la regeringen fram sin första särskilda sparproposition. Året därpå kom 
ytterligare ett åtgärdspaket i samma riktning (Lindvall, s 94).

Parallellt pågick en omprövning inom socialdemokratin. Där var det än 
mer politiskt känsligt att offentligt överge de gamla principerna. Ett even-
tuellt skifte måste bäddas in i en retorik som kunde kännas igen av väljarna. 
Erik Åsbrink skrev i ett brev till sina kamrater bland s-ekonomerna i maj 
1981, att också socialdemokratin måste tänka igenom i vilken utsträckning 
man “av ideologiska skäl” måste ta avstånd från de nya doktrinerna, men 
samtidigt pröva deras användbarhet (Lindvall, s 67).

Sommaren 1981 presenterade en SAP-arbetsgrupp ledd av Ingvar Carls-
son rapporten Framtid för Sverige. Där lanserades ”Den tredje vägens eko-
nomiska politik”, som innebar att man skulle ”både spara och arbeta sig ur 
krisen”. I realiteten hade man närmat sig monetarismen, men åsiktsbytet 
beskrevs som en förlängning av gammal hederlig s-politik och kryddades 
med angrepp mot politiska motståndare till både höger och vänster:

SAP vann valet 1982 efter en valrörelse som dominerades av budskapet 
att Sverige skulle återvända till den gamla hederliga fulla sysselsättningens 
politik. Det kom som något av en chock för mer traditionella socialdemo-
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krater när den nye finansministern Feldt presenterade en sextonprocentig 
devalvering i oktober 1982 och samtidigt deklarerade att han i fortsättning-
en inte tänkte anpassa sin politik till alltför höga löneavtal. Inflationsmål på 
fyra och tre procent spikades för åren 1984 respektive 1985. En avreglering 
av kreditmarknaden annonserades.

Den nya politiken såg till en början ut att vara lyckosam. S kunde behålla 
regeringsmakten efter valet 1985. Våren därpå annonserades valutaregle-
ringens successiva avvecklande fram till 1989. Motståndet från LO och vpk 
försvagades i och med mordet på Olof Palme. Arbetslösheten var låg, syssel-
sättningen ökade till rekordnivåer. Folkpartiledaren Bengt Westerberg var 
ganska ensam om att plädera för en stramare finanspolitik inför valet 1988 
och s kunde sitta kvar vid regeringsmakten.

Nästan alla politiker och ekonomer hade grovt underskattat stimulans-
effekten av kreditavregleringen. En finansbubbla hade vuxit fram. Också 
volymen av de kapitalutflöden, som följde efter det att den sista delen av 
valutaregleringen försvann sommaren 1989, hade underskattats. Inflatio-
nen sprängde 10-procentsvallen, devalveringseffekten var uppäten. Reger-
ingen lade fram förslag om pris-, löne- och strejkstopp i januari 1990, men 
misslyckades med att få parlamentarisk majoritet. Finansminister Feldt 
avgick, regeringen ombildades. Ny finansminister blev Allan Larsson.

Under sommaren 1990 blev tecknen på en kommande finanskris allt 
tydligare. En skattereform, som innebar sänkta marginalskatter och där-
med också minskat värde av ränteavdragen för fastighetsägare. Rykten gick 
också om en ny devalvering. Regeringen såg sig tvungen att göra något dra-
matiskt för att hejda valutautflödet. Ingvar Carlsson tog kontakt med de tre 
borgerliga oppositionspartierna. Den 26 oktober 1990 lade de fyra parti-
erna fram en gemensam deklaration om att Sverige skulle söka medlemskap 
i EG och att inte devalvera kronan.

Den nya linjen manifesterades också genom att regeringen i finansplanen 
1991 satte upp inflationsbekämpningen som första mål för den ekonomiska 
politiken. I maj 1991 beslöt riksbanken med stöd av regeringen att kronan 
skulle knytas till ECU:n, EG:s dåvarande kalkylvaluta, som hade den då 
ännu mycket starka tyska marken som tyngst vägande valuta. Inflationen 
föll, arbetslösheten steg. Och med den de offentliga underskotten. Tillsam-
mans med effekterna av skattereformen innebar den lägre inflationen att 
realräntan gick från minus två till plus fem. Det sänkte den privata sektorns 
reala tillgångar med 30 procent i värde, finanskrisen var ett faktum.

Allt sedan dess har det rasat en debatt om krisens orsaker och om vem 
som bar ansvaret. Kjell-Olof Feldt (1991) angrep den egna regeringens oför-
måga till åtstramning. Han fick självklart stöd av borgarna. Ingvar Carls-
son (2003) hävdade att det var de illa genomtänkta avregleringarna som 
var avgörande och att en finanspolitisk åtstramning ändå inte hade kunnat 
räcka till för att undvika överhettningen. Göran Persson (1997, s 36) gav en 
liknande bild och angrep Feldt: 
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Kanske är det symptomatiskt att Kjell-Olof Feldt endast ägnar några få 
sidor i sin bok Alla dessa Dagar åt de finansiella utsvävningarna och effek-
terna av kapitalmarknadens avreglering.

Men båda förklaringarna kan väl förenas. Avregleringarna var ogenomtänk-
ta, dessutom kom de och skattereformen i fel ordning. Och finanspolitiken 
var för slapp. Den borgerliga oppositionen var medansvarig till allt detta, 
kanske bör folkpartiledaren Bengt Westerberg delvis undantas eftersom 
han hade modet att tala om en mer åtstramande finanspolitik i valrörelsen 
1988. Även mitt eget parti, som då hette vpk, motsatte sig nästan alla förslag 
till sparåtgärder och momshöjningar och bär ett ansvar för misslyckandet. 

Ansökan om medlemskap i EG, inflationsmålets uppgradering 1991 
och ECU-anknytningen var tydliga offentliga tecken på ett omtänkande. 
Men redan löftet 1982 att inte devalvera mer samt besluten om att avreg-
lera kredit- och valutamarknaderna i mitten av 80-talet innebar att en lägre 
inflation blev fundamental för att klara konkurrenskraft och sysselsättning. 
Allan Larsson fick som ny finansminister oförskyllt klä skott för en kursänd-
ring, som i realiteten hade inträffat innan han trädde till.

 Lindvall ställer frågan hur det kunde komma sig att det var socialdemo-
kraterna och inte, som man kunde ha väntat sig, de borgerliga, som genom-
förde avregleringarna (s 149). Jag tror att detta är ett exempel bland många 
på ett fenomen som man kan kalla den politiska paradoxen: Om politiker 
skall klara en större omläggning av politiken kan det vara en fördel att ha en 
hög grad av trovärdighet för att stå för motsatsen. Svenska folkets ackumu-
lerade tillit till socialdemokratin som värnare av den fulla sysselsättningen 
var så stor att de hade mer än borgarna att förbruka.

4. Vem sanerade budgeten?
Eftersom jag nu närmar mig nutiden och min egen inblandning i svensk eko-
nomisk politik blir det svårare att värdera historien. Jag kom in i riksdagen 
efter valet 1991och från hösten 1992 till våren 2003 satt jag i finansutskottet 
och var en av de huvudansvariga för vänsterpartiets ekonomiska politik. 

Den bild som ges idag, och som också till stor del präglar Lindvalls fram-
ställning, tilldelar s-regeringarna före valet 1991 och regeringen Bildt de tre 
följande åren huvudansvaret för 1990-talets ekonomiska kris. S-regeringen 
efter 1994 års val, och särskilt vår nuvarande statsminister Göran Persson, 
ges av de flesta den mer positiva huvudrollen när sysselsättningen steg och 
de offentliga finanserna bragtes i ordning under 1990-talets sista hälft. Den 
bilden får vi inte minst i Perssons egen minnesbok: 

Hur kunde den socialdemokratiska regeringen så snabbt vända under-
skotten till överskott och få skuldkurvan att vända nedåt igen? Att vi lycka-
des berodde på en kombination av stark politisk vilja, ett hårt och konse-
kvent drivet budgetarbete och en allt större medvetenhet i hela samhället 
om krisens djup (Persson 1997, s 114).
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Och visst var Göran Persson huvudpersonen. Utan honom och det stöd 
som han hade i s-regeringen hade det varit väsentligt svårare att genomföra 
saneringen av de offentliga finanserna. Men bilden måste nyanseras. Där 
fanns andra aktörer som också var helt nödvändiga för att budgetsanering-
en gick att genomföra. Och då menar jag inte bara mitt eget parti och center-
partiet, som ju aktivt deltog i uppgörelser om saneringsprogrammen åren 
1994 till 1998. Även övriga riksdagspartier, parterna på arbetsmarknaden 
och några akademiska debattörer spelade viktiga roller.

Berlinmurens fall och Sovjetunionens sammanbrott stärkte kapitalis-
men och dess nationalstatliga stormakter. Den ”Tredje Väg”, som inte bara 
svensk socialdemokrati talade om under 1980-talet, utan före dess också det 
italienska kommunistpartiets ledare Enrico Berlinguer, tappade därmed sin 
innebörd. Över huvud taget fick den politiska vänstern vid denna tid stora 
problem med sin identitet. Att vara effektivare än borgarna på att genomföra 
avregleringar och privatisering väckte måttlig entusiasm hos väljarna. Och 
att bara påminna om gamla meriter räckte knappast heller till i längden. 

I september 1991 vann borgarna det svenska riksdagsvalet och ett nytt 
parti på den med svenska mått yttersta högerkanten, Ny Demokrati, kom 
in i riksdagen och blev vågmästare. Carl Bildt blev statsminister i en mino-
ritetsregering med moderater, folkpartister, centerpartister och kristdemo-
krater. De segrande valprogrammen handlade främst om att med lägre skat-
ter och utgifter skulle den ekonomiska tillväxten få fart.

De sänkta skatterna var det ganska lätt att samla majoritet för. Det blev 
svårare att enas om utgiftsnedskärningar. Dels slog varje regeringsparti vakt 
om sina hjärteområden. Dels måste regeringen få med sig minst ett oppo-
sitionsparti. Att få stöd från nydemokraterna försvårades av att folkpartiet 
tydligt deklarerat redan på valnatten att de vägrade samarbeta med dem. S 
och v hade förlorat valet. Där var intresset för att agera stödpartier åt reger-
ingen nära noll. 

Mina starkaste minnen från denna tid handlar inte bara om regeringens 
oförmåga och de oberäkneliga nydemokraterna, utan också om den ofta 
ganska destruktiva oppositionspolitiken från s och v. Bland annat minns 
jag tydligt vad som hände vid två tillfällen då jag ansåg det vara rimligt att 
stödja regeringsförslag. I det ena fallet blev jag utskälld av både s-ledamö-
terna i konstitutionsutskottet och av min egen partiledning, det gällde en 
utgiftsnedskärning på datainspektionen. I det andra fallet, det gällde ett 
förslag om en måttlig höjning av bensinpriset, fick jag en ganska nedlåtande 
tillrättavisning av en ledande socialdemokrat som sa något i stil med:

Hördu Lönnroth, det här är ingen akademisk seminarieövning, det här 
handlar om politik. Nu ska vi köra folkpartiet i botten och visa att dom 
inte klarar sig utan Ny Demokrati!

Arbetslösheten steg under 1992 och de offentliga underskotten växte. På 
finansmarknaden drogs slutsatsen att den nya regeringen skulle få svårt att 
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klara av att få ordning på de offentliga finanserna. Tilltron var låg till de 
ständiga deklarationerna att det nu var slut på devalveringspolitiken. För-
svaret av kronkursen blev under 1992 allt svårare att upprätthålla. Reger-
ingen tvangs krypa till korset och be om hjälp av socialdemokraterna. De 
fem partierna ingick överenskommelser om, åtminstone om man jämför 
bakåt i tiden, ganska omfattande sparprogram. Men det räckte inte för att 
rädda kronkursen. 

I november 1992 kunde inte riksbanken hålla emot längre, kronan fick 
flyta fritt och föll på kort tid med ca 30 procent i förhållande till ett vägt 
medelvärde av de valutor vi handlade med. Både arbetslösheten och under-
skotten var nu rekordstora. Svenska folket tappade tron på regeringen och 
ännu värre drabbades Ny Demokrati, som ett tag efter valet 1991 varit uppe 
på 15-procentsnivån i opinionsmätningarna. Också folkpartiet drabbades 
hårt. Socialdemokratin gick framåt. Vänsterpartiet låg och balanserade 
kring 4-procentsspärren.

Socialdemokraterna hade nu en politiskt mycket tacksam roll. På våren 
1993 föreslog de en mer expansiv politik genom bland annat lägre moms för 
att öka efterfrågan. På den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg 
i september 1993 fanns krav på en mer expansiv ekonomisk politik än den 
som fördes av regeringen Bildt. Göran Persson, som av kongressen valdes 
till ekonomisk talesman för s, var enligt honom själv djupt frustrerad över 
det egna partiets inställning. Trots att konjunkturen nu började gå uppåt låg 
momssänkningen visserligen kvar i den första s-motion som las i november 
1993 efter valet av Persson. Men detta förklarar han med att han ännu inte 
hade tagit över ansvaret i praktiken (Lindvall, s 122–123, Persson, s 42).

Enligt Persson var s-motionen i januari 1994 hans första ”egna budget”. 
Momssänkningen var nu borta. I stället lyftes budgetsaneringen fram. Med 
Perssons egna ord:

I s-motionen i januari 94 la vi fram besparingar på nästan 6 miljarder. 
Det mest konkreta var sänkningen av nivån i föräldraförsäkringen från 
90 till 80 %. Anne Wibble hade påtagligt svårt att försvara sig när hon 
plötsligt mötte socialdemokratisk kritik från ett nytt håll – att regering-
en sparade för lite och var för passiv i budgetsaneringen (s 40–41).

Men denna bild är ganska missvisande. S-motionen i januari var i första 
hand ett generalangrepp på den borgerliga regeringens sparförslag samt på 
den alltför åtstramande penningpolitiken. De egna förslagen inskränkte 
sig till krav på en ”djärvare penningpolitik” samt egna besparingar och 
inkomstförstärkningar (varav en och en halv miljard var av engångskarak-
tär) på sammantaget 11,5 miljarder kronor. Där fanns också förslag på ökade 
utgifter till investeringar, utbildning och arbetsmarknad på sammantaget 
22,1 miljarder kronor. I motionen drogs dessa slutsatser:

Vår samlade politik leder till att 90 000 fler personer kommer att ha 
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jobb 1995. Det innebär att den konsoliderade statsbudgeten under nästa 
budgetår förstärks med ca 15 miljarder på grund av minskade utbetal-
ningar från arbetsmarknadsfonden och genom ökade skatteintäkter. Vi 
bedömer att utgifterna för kontantstöd minskar med drygt 8 miljarder 
kronor och att skatteinkomsterna ökar med drygt 7 miljarder kronor 
under budgetåret 1994/95.

Totalt hävdade således motionärerna att förslagen om ökade utgifter och 
minskade skatter förstärkte statsbudgeten med drygt fem miljarder kronor! 
Detta genom multiplikatoreffekter vars omfattning och tidsfördelning är 
extremt svåra att beräkna i en liten öppen ekonomi av Sveriges typ.

Vänsterpartiet, som historiskt hade låg trovärdighet på den ekonomiska 
politikens område, lade en mer försiktig motion. Vi var också i riksdagsde-
batterna mer återhållsamma i kritiken mot regeringspolitiken och vår kri-
tik riktades också till en del gentemot socialdemokraternas överbud. Detta 
ledde till att både statsminister Bildt och finansminister Wibble vid ett par 
tillfällen var vänligare mot Lars Bäckström och mig än mot Göran Persson, 
något som ledde till att en ledande partikamrat offentligt angrep oss för att 
vi ställt oss till höger om socialdemokraterna! 

Under 1994 blev det allt tydligare att socialdemokratin skulle få ta rege-
ringsansvaret efter höstens val. De kunde inte längre driva sin orealistiska 
linje. Den 19 augusti presenterades budgetförstärkningar på nivån 60 mil-
jarder kronor. Det var tur för oss i v, för efter den dan steg våra opinionssiff-
ror. S och v fick egen majoritet i valet. Ingvar Carlsson hade gått till val på 
ett samarbete med folkpartiet. Men vi sa redan på valnatten att vi var villiga 
att rösta på honom som statsminister och samarbeta om en sanering av de 
offentliga finanserna. Med tanke på opinionen inom s och LO blev det då 
svårt att avvisa oss.

En halv miljon jobb netto hade försvunnit sedan 1990, antalet syssel-
satta hade minskat från nära fyra och en halv miljon till under 4 miljoner. 
Den öppna arbetslösheten låg över 8 procent. Räknar vi in de som var sys-
selsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder var arbetslöshetstalet runt 12 
procent. Detta talade för en expansiv ekonomisk politik. Men underskottet 
i det offentliga finansiella sparandet var redan över tio procent av BNP och 
hade därmed en starkt expansiv effekt. Hade detta fått fortsätta hade vi fått 
kapitalflykt, fortsatt fallande kronkurs och offentliga skulder av ohanterlig 
storlek. Om det var s och v i grunden överens.

Efter intensiva förhandlingar hösten 1994 enades s och v om en ram 
för de totala budgetförstärkningarna de närmaste fyra åren på ca 115 mil-
jarder kronor. Diskussionen under förhandlingarna rörde inte så mycket 
saneringsprogrammets omfattning, utan fördelningen mellan inkomstök-
ningar och utgiftsminskningar. Resultatet blev ungefär lika stor del skat-
tehöjning som besparing. Besparingarna väckte heta debatter i både s och 
v. Särskilt en besparing på tre miljarder ”på familjepolitikens område” blev 
en svår stötesten. Förhandlingarna fortsatte ändå året ut med sikte på en 
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uppgörelse också om statsbudgeten för 1995/96, se vidare Bäckström och 
Olofsson (2001).

Det fanns hela tiden röster inom båda partierna, som krävde att sam-
arbetet skulle upphöra. Inom v och än mer bland ett antal fristående vän-
sterdebattörer, levde föreställningen om att all så kallad ”sparpolitik” (som 
också rymde skattehöjningarna) var högerpolitik. Inom s fanns en historiskt 
betingad föreställning om v som ett notoriskt opålitligt parti, som skulle 
hoppa av förhandlingarna och hugga kniven i regeringen vid första bästa 
tillfälle. Vi som förhandlade förmedlade dessa båda bilder till varandra och 
uppgörelserna formades därefter. Detta kunskapsutbyte skulle få betydelse 
när samarbetet återupptogs efter 1998 års val.

Ingvar Carlsson var utsatt för press från SAF och Industriförbundet, 
vars ordförande senare berättade att han sagt till statsministern, att det inte 
spelade någon roll vad innehållet var i uppgörelser mellan s och v. Samarbe-
tet i sig med före detta kommunister var en negativ signal till finansmarkna-
den som minskade förtroendet för Sverige. Mitt möte i december 1994 med 
besökare från ratinginstitutet Goldman och Sachs International tolkade jag 
också så. De lyssnade artigt när jag försökte förklara att också mitt parti 
insåg nödvändigheten av starka offentliga finanser. Men jag är inte säker på 
att de trodde på att jag talade för hela v.

När årsskiftet närmade sig förstod vi att det pågick hemliga förhandling-
ar mellan Ingvar Carlsson och Olof Johansson, centerledaren. I januari 1995 
inledde s ett budgetsamarbete med c. De utvidgade saneringsprogrammet 
till ca 125 miljarder kronor. Betoningen låg nu mer på besparingar än på 
skattehöjningar. En ledande centerpartist berättade efteråt för mig att hos 
dem rasade en debatt på hemsidan, där arga centerpartister anklagade par-
tiledningen för att budgetsaneringen innehöll för mycket skattehöjningar. 
Samtidigt hade vi i v mött en stark intern kritik för att våra uppgörelser hös-
ten 1994 innehöll för mycket besparingar och för lite skattehöjning. 

Göran Persson utnämner i sin bok tjänstemännen på finansdeparte-
mentet och s-riksdagsgruppen som ”saneringsprogrammets hjältar”. Ett 
antal centerpartister ges också en hel del lovord. Vänsterpartiets medverkan 
ägnas följande rader i boken: 

De borgerliga partierna var sargade av valförlusten och skulle hur som 
helst ha svårt att gå direkt ur en fyrpartikoalition till ett samarbete med 
oss om den ekonomiska politiken. Vi var tvungna att få igenom en hel 
del besvärliga beslut. Först och främst de inkomstförstärkningar och 
nedskärningar som låg i valmanifestet, sedan EU-finansieringen. Det 
fick bli vänsterpartiet i stället. Och de var mer än villiga att ställa upp 
(Persson 1997, s 76).

Eftersom detta publicerades 1997, då s ännu samarbetade med c, är det 
naturligt att Persson var försiktig med att ge några större erkännanden åt 
vänsterpartiets roll på det sätt han gjorde i några uttalanden hösten 1994. 
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Men lika fullt är Persson ganska orättvis. Det hade knappast varit möjligt 
för regeringen att få med sig centern och/eller folkpartiet på de skatte- och 
avgiftshöjningar som beslöts om hösten 1994. Och hade s gjort upp åt höger 
om större besparingar och lägre skattehöjningar, så skulle det med stor san-
nolikhet ha utbrutit en svår turbulens bland s-väljare och inom fackfören-
ingsrörelsen. Därför spelade vi vänsterpartister en inte alldeles obetydlig 
roll när svensk ekonomi tog sig ur den djupa krisen. 

Vilken roll spelade då nationalekonomer och statsvetare vid denna tid? 
Det tyngsta inlägget kom från den av regeringen Bildt tillsatta s k Lind-
beckkommissionen (Assar Lindbeck var ordförande, övriga var statsvetaren 
Olof Pettersson samt nationalekonomerna Torsten Persson, Agnar Sand-
mo, Birgitta Swedenborg och Niels Thygesen). Huvudinriktningen i deras 
betänkande från mars 1993 var att krisen var orsakad av svagheter i det poli-
tiska systemet. Deras förslag gick ut på institutionella reformer, politiskt 
självständig riksbank med tydligt inflationsmål och stärkt regeringsmakt på 
riksdagens bekostnad i budgetprocessen var två viktiga exempel.

Den kortare siktens finans- och penningpolitik hade kommissionen 
ganska lite konkret att säga om. De offentliga finanserna borde saneras fram 
till sekelskiftet, men volymerna och tidsordningen tog den inte ställning 
till. Dock rekommenderades inriktningen vara utgiftsminskningar snarare 
än skattehöjningar. En tydlig varning utfärdades för att höja statsskatten, 
”värnskatten”, ett förslag  från både vpk och LO. Budskapet var ungefär det 
samma som nästan alla ledande ekonomer fört fram sedan dess. Ulf Jakobs-
son (2004) skrev t ex så här tio år efter Lindbeckkommissionens rapport: 

Ny forskning … har som främsta resultat att sannolikheten för att ett 
konsolideringsprogram skall ge ett lyckat utfall är högre om program-
met i huvudsak bygger på utgiftsnedskärningar än om det i huvudsak 
bygger på skattehöjningar (s 132).

Kanske spelade Lindbeckkommissionens ledamöter och andra samhälls-
vetare en viss roll vid genomförandet av den nya budgetprocess och den 
riksbanksreform som genomfördes under andra halvan av 1990-talet. Men 
hade politikerna försökt följa rekommendationen att sänka utgifterna mer 
och höja skatter mindre så hade enligt min mening risken varit oerhört stor 
att det utbrutit svåra konflikter på både arbetsmarknaden och i det politiska 
systemet. Budgetsaneringen hade då riskerat att inte bli av. 

Efter valet 1998 har vänstersamarbetet om budgeten fortsatt, nu med 
miljöpartiet som tredje part. Trots myriader av interna konflikter om både 
politiskt innehåll och samarbetsformen och trots ett ganska stort antal 
undergångsprofetior från borgerlig opposition, från ekonomer och från 
media, har samarbetet hankat sig fram. Svensk ekonomi har överlevt, till 
och med kravlat sig upp några pinnhål i BNP-ligan. Detta trots de av en gan-
ska samfälld expertis utdömda drygt femtioprocentiga skatteuttaget och de 
alltför generösa bidragssystemen. 



n
r 7

  2
0

0
4

 å
rg

å
n
g
 3

2

19den enfaldige politikern?

5 Politikern, ett försök till äreräddning
Lindbeckkommissionen ansåg att det var olyckligt att riksdagsledamöter såg 
sig som lojala företrädare för sin valkrets eller för vissa bestämda gruppin-
tressen: ”Varje riksdagsledamot är vald för att efter bästa förmåga represen-
tera hela nationens intresse” (s 180, författarnas kursivering). Och vad är det 
då som ligger i nationens intresse? Kommissionen framhävde, i likhet med 
den stora majoriteten av nationalekonomer och statsvetare efter dem, att det 
viktigaste målet för ekonomisk politik är den ekonomiska tillväxten.

Den moderna teorins idealpolitiker har förstått att de i första hand skall 
se till att skapa långsiktigt fasta spelregler för övriga av det ekonomiska sys-
temets aktörer. De mer kortsiktiga besluten, om budget, penningmängd 
och styrränta, bör de överlämna till experter, som är mer skyddade från 
folkliga opinioners dom. Direktvalda politiker har nämligen en tendens att 
lyssna för mycket på ”särintressena”, t ex de arbetslösas krav på mer expan-
siv och inflationsdrivande politik, som i längden leder till lägre tillväxt utan 
att minska arbetslösheten. Mer brutalt uttryckt: politiker är antingen för 
enfaldiga eller för fega för att på egen hand tänka och handla långsiktigt.

Det finns självklart också ett antal moderna samhällsvetare som reagerat 
mot denna förenklade syn på politikern och på rekommendationerna om en 
avpolitisering. Positiva tecken på det kan vara att ekonomer och statsvetare 
har börjat samarbeta och att det gamla begreppet politisk ekonomi håller på att 
komma tillbaka. Två av de mest uppmärksammade forskarna, som använder 
detta begrepp, Torsten Persson och Guido Tabelini (2000, s 11), har exem-
pelvis påpekat att man med de enkla modellerna inte kan förklara olikhe-
terna mellan olika politiska partier eller mellan politiker från samma parti.

Politiker har och skall ha olika värderingar, de skall också företräda vär-
deringarna hos dem som valt dem. Visst har man rätt att anse att köpkrafts-
korrigerad BNP per capita är det enda avgörande måttet på framgång och 
att allt annat skall avvisas som ”särintressen”. Men det är lika legitimt att 
framhäva strävan efter en jämn inkomstfördelning, efter lika mycket makt 
för kvinnor och män eller efter en god miljö som det viktigaste. Självklart 
skall ingen heller behöva begränsa sig till att se till enbart nationens intres-
sen. Varför kan en riksdagsledamot inte lika gärna sätta göteborgarnas eller 
världsmedborgarnas intressen främst? 

Oavsett i vilken grad de akademiska teoriernas politikerschabloner får 
direkta effekter på det politiska beslutsfattandet, så kan de få andra negativa 
följdverkningar. Förenklingarna sprids till stora skaror av studerande via 
läroböckerna och via media till en bredare allmänhet. Bilden av politikern 
som kortsiktig tillfredsställare av de egna väljarnas vilja är självförstärkan-
de. Den bidrar till ökande misstro mot politik och politiker och kan rentav 
leda till självförakt. Tar man ifrån väljare och deras valda företrädare ansvar, 
så blir de kanske just så oansvariga som de förutsätts vara.

Visst ägnar sig politiker åt både opportunism och kortsiktig jakt på rös-
ter. Jag har själv i denna artikel  givit exempel på det. Men det är inget argu-
ment för att de inte skall kunna ta sitt ansvar, lyssna på andras argument, ta 
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till sig erfarenheter och se till det breda långsiktiga samhällsintresset, även 
om det kortsiktigt leder till negativa opinioner. Också på detta finns det en 
hel del exempel, några av dem är återgivna ovan. 

Jag hoppas att det inte är bara för att jag tror att jag var en bättre politiker 
än ekonom, som jag tycker mig också kunna dra slutsatsen att de svenska 
ekonomiska politikerna var väl så förutseende som akademikerna. Liksom 
Eva Mörk i sin i inledningen nämnda ledare är jag benägen att tro att poli-
tiker, åtminstone när de är färska, är ungefär som andra. Vi är som ”vanligt 
folk” för att tala med min före detta riksdagskollega Bert Karlsson. Även vi 
vill få våra materiella behov rimligt tillfredsställda. Och åtminstone minist-
rar, riksdagsmän och kommunalråd lär få det idag. Då blir vinnandet av 
makt över andra en kanske viktigare drivkraft. Detta jagande efter makt 
kan ta sig obehagliga och rentav brutala uttryck. Men politiker är knappast 
värre än till exempel akademiker. Professorstillsättningar kan vara väl så 
blodiga som partistyrelseval!

I den politiska beslutsprocessen agerar politiker, partier, intressegrup-
per, ekonomer, statsvetare och en lång rad andra i ett oändligt komplicerat 
spel av ömsesidig påverkan och kompromisser. Politiker drivs, liksom alla 
andra, av önskan att få andras respekt, beundran och ibland till och med 
kärlek. De är i genomsnitt varken bättre eller sämre, varken dummare eller 
klokare än andra. Som alla andra är de ganska sammansatta och motsägelse-
fulla varelser, omöjliga att fånga in i enkla abstrakta idealbilder.
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